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John Arden 

Uważam się za praktyka sztuki, która ma jednocześnie 

charakter: Publiczny i Poszukujący . Poszukiwanie prowa
dzone jest publicznie i przeto pelne niebezpieczeństw. W 
wypadku klęski upokorzenie jest wielkie. Ale jeśli rzecz się 
powiedzie, to stanie się to poprzez ukazanie w sposób żywy, 
:1a cenie, dot)1kalnego f.ra~entu ludzkiej e~Z:\'"S1tencji, ok~ó
ry uznany zostanie za prawdziwy, znaczący i kształcący, 

a uznanie to będzie niemal uroczystym aktem pomiędzy pu
blicznośc ią, aktorami i autorem. Właśnie możliwość, że któ
rąś sztuką uda się to osiągnąć, pozwala kontynuować pra
cę . 

(„Bui_lding the Play") 
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BOLESŁAW TABORSKI 

JOHN ARDEN, DRAMATURG 
EKSPERYMENTU 

John Arden jest rw Loind'yJl!ie rzadkim gościem d twieridzi, 
że tylko dzięki życiu na odległej prowincji - najpierw 
w Brent Knoll, a od szeregu lat w małym miasteczku 
KirbymoorsLje w 1rodzinnym hralbstwie Yorkshire - był 

w stanie „coś napisać". Nie znaczy to jednak, by .pustelnicze 
życie, jakie prowadzi z rodziną - bo tak chyba należy 

w drugiej połowie XX wieku określić dom, w którym nie 
ma radia, telewizji, telefonu - oznaczało brak kontaktu 
z istotnymi problemami współczesnego świata. Arden jest -
jak twierdzi - pilnym czytelnikiem czasopism i gazet, a za
warte w nich wiadomości nieraz odgrywają rolę inspiracyj
ną w jego twórczości. Jest od lat członkiem antynuklearne
go ruchu C.N.D. (Campaign for Nuclear Disarmament). Po
siada też zdecydowane poglądy na temat zagadnień łączą
cych się z umasowieniem kultury i przeprowadził w t ym 
zakresie próbę praktyczną. 

W lipcowym numerze 1963 r. nie wychodzącego już dwu
miesięcznika „Encore" ukazało się całostronicowe ogłosze

nie Ardena, że zamierza w swym domu w Kirbymoorside 
:zJorganizować „darmową publiczną rozrywkę" („free public 
entertainment") w czasie od 15 sierpnia do 15 września. 

W apelu swym pisał m. in. : 

„Mr. Arden został pośrednio okreśtony przez Mr. Weske
ra jako Sparaiiżowany Li berał. Jeśii ktokotwiek zechce po
móc mu w pokonaniu tego paraiiżu ( ... ) będzie niezmiernie 
wdzięczny za propozycje i pomoc w zreaiizowan.iu projek
ciku. Na razie nie wyłoniła się żadna okreśiona forma tej 
rozrywki, aie są nadzieje, że w czasie jej trwania wyzwoione 
zostaną siły Anarchii, Podniecenia i Ekspr esyjnej Energii". 

Projekt kostiumów Mariana Kołodzieja 
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W oznaczonym terminie odbył się w domu Ardena pry
watny festiwal całkowicie przez niego sfinansowany, łącznie 
z pokryciem kosztów podróży, mieszkania i utrzymania dla 
ochotników, którzy się zgłosili do pomocy. Przybyli goście 
z całego kraju. Zdumieni mieszkańcy sennego miasteczka, 
liczącego nieco ponad dwa tysiące' mieszkańców, nie po
siadającego nawet kina, za to jedną wielce starożytną tak
sówkę, ze zdumieniem obserwowali najazd obcych, ale rych
ło włączyli się sami do działań, dostarczając zarówno pu
bliczności jak i aktorów na trzydzieści wieczorów, w czasie 
których dom Ardenów nabity był po brzegi. Odbyły się po
kazy filmów (od niemych filmów z Chaplinem po filmy 
dokumentalne, w tym dwa zrealizowane przez Ardena i je
go pomocników na terenie lokalnym), przedstawienia i czy
tanie sztuk Macchiavellego, Brechta, Arrabala, O'Caseya, 
Jarry'ego, Livingsa, Owena, Jellicoe i in., wieczory poetyc
kie, improwizacje osnute na tle niezwykłych artykułów 
w gazetach, grane zarówno przez aktorów jak i przez lokal
nych amatorów (największym powodzeniem cieszyła się 
pono improwizacja Ardena w roli sierżanta, który dopro
wadził żonę do wystąpienia o rozwód naleganiem, by co noc 
przez cztery godziny łaskotała go w pięty), występy zespo
łów jazzu i big beatu, recitale śpiewaków, wystawy arty
styczne, tańce ... Relacje prasowe podkreślały podobieństwo 
tej prywatnej imprezy do propozycji, jakie wysuwa Wes
ker w Centre 42 czy Joan Littlewood planująca „Pałac Roz
rywek". Arden przyznał później, że był to pomysł żony, któ
ry on zaaprobował, jednak przez cały czas trwania festiwa
lu dominującym jego uczuciem był ... strach. Niełatwe chwile 
musiał przeżywać samotnik, do którego domu codziennie 
przez miesiąc zwalał się tłum ludzi; w dodatku ostrzegła go 
policja, że miejscowi chuligani zamierzają storpedować ca
łą imprezę. 

Impreza okazała się ze wszech miar udana. Nie została 
je:dlnaJ'~ po1WtórZIQll1.la, a Mdemowie 1pr1Zeno/SZią !Si·ę iz Kiirib(YIDK)Pir
side do miejsca jeszcze bardziej odludnego. Wspominam ów 
epizod festiwalowy, ponieważ łączy się on z bardziej ogól
nymi problemami stosunku Ardena do publiczności i adresu 
społecznego jego twórczości. 

z faktu, że sztuki Ardena mają charakter eksperymen
talny, że unika zaakceptowanych ogólnie szablonów i stale 
sprawdza swoje środki artystyczne, odwołując się do odleg
łych nieraz w czasie i miejscu tradycji, można by wyciągnąć 
wniosek, że jest on pisarzem elitarnym, twórcą laboratoryj-
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nym. Tak jednak nie jest. W przedmowie do „The Work
house Donkey" (Osła z przytułku, 1963) Arden stwierdził, 

że pragnąłby pisać sztuki, których przedstawienie trwałoby 
kilkanaście godzin, a widzowie mogliby w ·dowolnych mo
mentach wychodzić i robić sobie przerwy: 

„Teatr, proponujący. taką rozrywkę musiałby, oczywiscie, 
oferować również konkurencyjne atrakcje i istotnie przy
brałby pewne cechy jarmarku, czy parku zabaw; z restau
racjami, barami, imprezami pobocznymi, koncertami itp., 
zgrupowanymi wokół centrainego teatru. Sam teatr mu
siałby być starannie obmyśLony, bo na przykład widzowie 
ciągLe wychodzący i wracający na swe miejsca w budynku 
konwencjonaLnym bardzo przeszkadzaliby innym. Jestem 

jednak przekonany, że jeśli coś, co zabawnie nazywamy 
„żywotnym teatrem" ma kiedykoLwiek się ziścić, jakaś te
go rodzaju koncepcja SWC?bodnego „promenadowego" teatru 
powinna ·być opracowana. Nie będzie ona odpowiadała wszy
stkim sztukom i nie naieży do niej naginać na silę każdego 
utworu dramatycznego. Teatr winien być powszechny. ALe 
n i gdy n i e będzie powszechny, jeśU nie udzielimy w nim ho
norowego miejsc·a starym i podstawowym atrybutom Dioni
zosa." 

Wydaje mi się w każdym razie, że dyskutując twórczość 
Ardena nie należy z oczu tracić jego koncepcji dionizyjskie
go teatru, ku którego realizacji zmierzają - „through trial 
and error" (przez próby i błędy) - jego eksperymenty. Jest 
rzeczą prawdopodobną , że właśni.e publiczność nowa, nie 
oczekująca sztuk o określonej zwyczajami budowie i zawie
rających wyrażne jednoznaczne ;,posłanie", łatwiej zaak
ceptuje utwory Ardena, niż przyszło to krytykom i publicz
ności londyńskiej. Bo właśnie przeciw tym wszystkim kon
wencjom Arden jest w zdecydowanej opozycji. 
Twóczość Ardena, bardzo różnorodna formalnie, jest kon

sekwentnym wyrazem poszukiwań prowadzonych w kilku 
kierunkach. 

Proje kt kost i um ów M. Kołodzieja 
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( ... )W szeregu rozmów i wywiadów Arden dość dokładnie opi
sał swój proces twórczy. Wiemy więc, że idea sztuki kiełkuje 
trzy do czterech miesięcy, po czym opracowuje on notatki. 
Plan~ nie jest jednak v.; stanie doprowadzić poza połowę 
drugiego aktu. Choć orientuje się, jaki ma być punkt szczy
towy, „pozostawia swoim postaciom "ostateczny rozwój akcji. 
Rozpo.czyna pisanie sameg_o tekstu na podstawie jedynie' pla
nu pierwszego aktu. Zarówno wątek jak i same postacie 
sztuki rozwijają się w trakcie pisania; autor jak gdyby po

- dąża za nimi, choć niejednokro.tnie - gdy rozwija się w kie
runku sprzecznym z założeniami wyjściowymi - poddaje 
je rewizji. Zazwyczaj planuje tylko ogólnie temat i widzi 
w wyobraźni parę kluczowych scen. z niego wynikających . 

ów proces twórczy ma oczywiście zasadniczy wpływ na osta
teczny rezultat i charakter samych sztuk. I tak na przy
kład postaci jego utworów „poddawane są rewizji" nie tylko 
w trakcie pracy, ale i w ukończonym już tekście. Nie są 
one jednoznaczne. Arden ukazuje je od rozmaitych stron, 
w odmiennym świetle i sytuacjach i - w inny sposób 
niż Pinter - wykazuje przez to, że rzeczywistość jest w isto
cie o wiele bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Rów
nież jego własne poglądy ulegają rewizji pogłębieniu w 
trakcie pisania: 

Piszę po części dLatego, by wyrazić to, co wiem, czuję 

i widzę, ale jeszcze bardziej po to, by poddać próbie prawdę 
swej wiedzy, uczuć i wizji. Nie rozumiałem w pełni swych 
uczuć wobec pacyfizmu, dopóki nie napisałem „Czarnego 

sierżanta"; ani uczuć wobec starości, dopóki nie napisałem 
„Szczęśliwej przystani". Mimo to, w obu tych sztukach w i e
le po__ruszonych kwestii pozostało chyba nierozwiązanych. 

Arden nie ufa sloganom i „modnym" poglądom. W prze
ciwieństwie do większości pisarzy swego pokolenia, nie po
daje do wier:i:enia poglądów i z góry przyjętych wniosków, 
lecz sprawy, które go pasjonują, poddaje po prostu pod dy
skusję. Wyciągnięcie wniosków należy do widza, choć nie 
zawsze jest to sprawą prostą i łatwą . Owa niechęć do ak
ceptowania apriorycznych założeń i dążność do obiektywno
ści wobec omawianych zjawisk i problemów narażała go nie
jednokrotnie na zarzut moralnej ambiwalencji. Ale, jak zau
ważył jeden z krytyków: 

„ostrożny stosunek wobec dogmatów nie czyni go ( .. ) drama
turgiem „amoraLnym"; raczej sprawia, że jest on dramatur
giem w poszukiwaniu p rak tyc z nej morainości. Jego 
sztuki są epizodami tych poszukiwań; są badaniem idei, Ludzi 
i postaw, świadomie i uczciwie odrzucającymi łatwe syn
tezy". 
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Arden wyraźnie stwierdził jednak, iż o ile przeciwny jest 
propagandzie w teatrze, to w nie mniejszym stopniu prze
ciwny jest całkowitemu brakowi zaangażowania. Osobiście 
stara się zająć postawę pośrednią: 

„„,mieć punkt widzenia, ale nie narzucać go publiczności, 

jedynie sugerować go od czasu do czasu. Jeśli staram się 
ukazać obie stro'T!Y medalu, to nie z powodu jakiegoś mydł
kowatego liberalizmu, ale po prostu dlatego, że jeśli nie po~ 
kazuje się drugiej strony, to nie daje się prawdziwego dra
matycznego obrazu osobistych stosunków między ludźmi, co 
przecież jest treścią sztuki scenicznej''. 

T.a postawa przesądza również o stosunku Ardena do jego 
bohaterów. 

Postaci wszystkich sztuk Ardena są przede wszystkim po 
prostu ludźmi , a nie abstrakcyjnymi pojęciami obleczonymi 
w ludzki kształt i zaopatrzonymi etykietką „dobry", „zły", 

„bohater", czy „łotr". 

Jeśli więc postaci sztuk Ardena zachowują się niekonsek
wentnie, najpierw budzą sympatię widza, potem ją tracą, to 
tak właśnie jest w życiu. Sympatia przenosi się na różne 
postacie sztuki, choćby .na bezpośrednich antagonistów, ale 
z żadną z postaci widz nie utożsamia się w pełni. 

(„.) Jako pisarzy, którzy wywarli na niego największy 

wpływ Arden wymienia Ben Jonsona, Whitinga i Brechta. 
Ich cechą wspólną jest to, że twórczość ich łączyła się z nur
tem antyiluzjonistycznym w dramacie. W dramacie angiel
skim nurt ten zapoczątkowały średniowieczne misteria, z ich 
sceniczną umownością (do której Arden nawiązuje zresztą 
bezpośrednio w „Ostatnim dobranoc Armstronga"), ale już 
od czasów Ben Jonsona nie cieszył się on popularnością, 

a w XIX wieku zanikł. Jego odnowienie w twórczości Ardena 
napotyka więc ogromne opory. Nawet teatry pełne najlep

. szej woli, ale nawykłe do dziewiętnastowiecznej tradycji, czę
sto ·dotąd „kładły" teksty Ardena przez granie ich w sposób 
iluzjonistyczny. Arden przedstawia antagonistów i przeciw
staw ne sobie sytuacje w taki sposób, że rzucają na siebie 
w zajemne światło i uzupełniają się. 

J c-.ik zauiwiażył ['eŻY'Se[' .kiHkiu jego s2'Ml'k, WJ.mam Gaskill, 
Arden „pisze dla zapełnienia ogromnej skali i znajduje 
kształt swego dzieła w trakcie pracy''. Widz musi wchłonąć 
całość teatralnego doznania od początku do końca, zanim 
będzie mógł zrozumieć sztukę. To przeżycie teatralne jest 
więc podobne do przeżycia, jakiego dostarczają nam pewne 
t ypy utworów poetyckich. Sam Arden zresztą twierdzi, że 
w teatrze poezja idzie przed intelektualną dyskusją. Z dru
~iej strony jednak „dyskusja intelektualna" odgrywa dużą 
rolę w jego t\yórczości. 

8 

PRAPREMIERA 

JOHI ARDEN 

OSTATNIE DOBRA·NOC 
ARMSTRONGA 
(Armstrong's Last Goodnight) 

ćwiczenie z dziedziny dyplomacji 
w 3 aktach 

Przekład Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej 
Wiersze przełożył Franciszek Fenikowski 

Oso'b y: 

Król 
Lindsay 
Me Glass 
Dama 
Służebna 

HENRYlK BIS'I1A 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 
ANDR!m:J P ,LSZOZA 'DO WSKI 
HALINA WINIARISKA 
JOANNA BOGACKA 
ANDRZEJSZALAWISKI John Armstrong 

Zona Armstronga 

II Armstrong członkowie 
I Armstrong } . 

HALINA KOSZNIK-MAKUSZEWSKA 
WIESŁAW NOWOSIELSKI 

III Armstrong kllanu 
Eliot ze Stobs . 
Młody Eliot 
Meg 
Jdhlnstone •z Wamphrey 
Ewangelista 
Poseł angielski I 
Poseł angielski II 
Poseł szkocki I 
Poseł szkocki II 
Skrybent szkock i 
Skrybent angielski 
Sekretarz kardynała 
Sekretarz Johnstone'a. 
Sellrretarz Maxwella 
Strażnik 

Kapitan gór ali ' . 

JERIZY DĄ>BKO'W&K1 
JERZY !STANEK 
LE'OH rGRZMOCIŃS~I 
GRiZE'G()IRJZ 'MIINKI'EWLCZ 
HALINA SŁOJEW:SKA 
HENRYK SAKOWIOZ 
RY'SZARD •RONOZEWISKI 
JÓZEF NIEWĘGŁOWSKI 
JERZY KISZKlIS 
STANISŁAW IDĄBROWiSKI 

JER.ZY STANEK 
ZENON BURZYŃSKI 
LESZEK OS'DRJOWSKI 
RY·SZARD MOSKALUK 
ANDRZEJ GRĄZI·EWIIOZ 

JERZY LAPIŃSKJI 
EUGENIUISZ LOTAR 
ANDRZEJ GRĄ~IEWICZ 

Dz:ewczęta: ZOFIA BAJUK ZOFIA MAYR BARBARA PA-
' ' 

'I10RiSKA. 

Drużyna Eliotów: HJENRY.K BDSTA, JElRJZY [)ĄBIKIQWSIKI, 
WAT.illEMAIR GA'J.ElWSKI. 

Żołnierze: JERZY DĄBKOWSKI, WALDEMAR GAJEWSKI, 
JJERZY KIS~K]S, GRIZEJGORZ MrNKlllElWICZ, RY•SZA!RD 
MOSKALUK, HENRYK SAKOWICZ. 
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REŻYSERIA: 

TADEUSZ MINC 

SCENOGRAFIA: 

MARIAN KOŁODZIEJ 

MUZYKA: 

HENRYK: JABŁOŃSKI 

ASYSTENT REŻYSERA: 

RYSZARD RONCZEWSKI 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE: 

JERZY MICHALAK 

PLASTYKA RUCHU: 

ZYGMUNT KAMIŃSKI 

ASYSTENT SCENOGRAF A: 

MAREK DURCZEWSKI 

Zespół muzyczny: 
Halina Miiej, Janusz Roller, Jan Jędrak, Adam Łazarewicz, 
Ludwik Orlita, Ryszard Reydych. · 

Simone Martini - „Guidoriccio· da Fogliano" 
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(„.) Sztullrn. „Armstrruig"s Lalst Goopniight" (·„Ols.ta:fuie dob!l"alloc 
Armstronga", 1964 r.) nosi znamienny podtytuł „An exercise 
in diplomacy" - ćwiczenie, etiuda z dziedziny dyplomacji. 
Roztrząsa tutaj Arden problem „dobrych rządów" przeciw
stawionych pojęciu „expediency" - taktyki stosowanej dla 
realizacji doraźnych celów (będącej kamieniem węgielnym 
dyplomacji brytyjskiej). Znalazł w tym wypadku znakomite 
ramy historyczne dla swej paraboli, osadzając akcję sztuki 
w szesnastowiecznej Szkocji; Szkocja po klęsce -poniesionej 
w bitwie pod Flodden z trudem usiłowała utrzymać nieza
leżność polityczi;ią wobec stałej groźby angielskiej inwazji, 
do której pretekstu mogły dostarczyć Henrykowi VIII liczne 
najazdy niesfornych szkockich panków na przygraniczne zie
mie północnej Anglii. Stosunki panujące wówczas na angiel
sko-szkockim pograniczu przypominają sytuację na wschod
nich kresach Polski z )tvn w„ z książątkami prowadzącymi 
własną politykę, nie liczącymi się ze słabą władzą centralną 
i niair:,a.żającymi :kir.aj na !inwazje moc:airstiw ościlenl!lych . 

Bohaterem sztuki Ardena jest taki właśnie panek-zabijaka, 
John Armstrong of Gilnockie, „laird" , czyli głowa klanu 
Armstrongów. Brutalny, autokratyczny, nieokrzesany, pełen 
wigoru i - przy całym swym bandytyzmie - nie pozbawio
ny swoistego uroku, zbił on fortunę z łupów i grabieży w na
jazdach samowolnie dokonywanych na ziemie angielskie. 
Z młodziutkim królem Jakubem V nie liczy się wcale, uwa
żając się za suwerennego władcę na swoich ziemiach. Przy
bywa do niego z misją wysłannik króla, Sir David Lindsay -
poeta, dramaturg, dyplomata, dworzanin. Ofiarowuje banicie 
Armst rongowi przebaczenie i wysokie godności za okazanie 
powściągliwości na przyszłość. Widząc jego niewątpliwe wa
lory, ukryte pod powłoką nieokiełzanej samowoli, Lindsay 
upatruje w nim przywódcę przyszłej federacji ziem pogra
nicznych, która zabezpieczyłaby Szkocji · pokój. Armstrong 
przystaje na propozycję Lindsaya, ale na dalszą metę nie jest 
w stanie powściągnąć swych krewniaków ani własnych 
skłonności. Dokonuje nowego najazdu na Anglię, i w re
zultacie sam Lindsay zmuszony jest do wciągnięcia go w pu
łapkę, a chłopiec-król Jakub wydaje rozkaz powieszenia 
Armstronga i osobiście dopilnowuje wykonania egzekucji. 

Arden ukazuje w tej sztuce złożoność motywów ludzkiego 
postępowania wynikającą z cech ich charakteru i racji mo
ralno-politycznych. Armstrong i Lindsay to postacie najle
piej zarysowane, pełne sprzeczności, w pewnym sensie rozu-
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mujące kategoriami dzisiejszymi, a sztuka, tak właśnie ewo
kująca określoną epokę historyczną jest jednocześnie bardzo 
nam współczesna. Arden przyznał, że pewną inspiracją stały 
się dla niego wydarzenia w Kongo, zwłaszcza sprawa sece
sji Katangi, ale zastrzega się, że chodziło mu o sprawy bar
dziej uniwersalne. Zasadnicza sprzeczność, zdaniem Ardena, 
polega na niemożności stosowania w działalności politycznej 
norm etycznych przyjmowanych w życiu prywatnym. Za
równo dla Armstronga jak i dla Lindsaya wartością najwyż
szą jest honor, ale żaden z nich nie jest w stanie kierować 
się nim w życiu publicznym. W początkowych scenach sztuki 
Armstrong doprowadza podstępem do zamordowania swego 
wroga, z . którym rzekomo się pogodził i który mu . zaufał, 
w zakończeniu sztuki zaś sam zostaje w podobny sposób zwa
biony i zamordowany. Lin'dsay musi, dla wymogów polityki, 
złamać solenne przyrzeczenia, zniszczyć przyjaźń, a posługi
wać się kłamstwem i podstępem. Występujący w sztuce 
Ewangelista - jeden z pierwszych zwiastunów nadchodzącej 
reformacji - głoszący najwyższe ideały etyczne i przeciw
stawiający się korupcji oficjalnego Kościoła - gdy przy
chodzi czas próby ucieka się do zabójczego ciosu sztyle
tem. Pragnący dobrze rządzić król zostaje „pasowany na 
władcę" likwidacją buntującego się poddanego nie I)a legal
nej drodze sądowego procesu, ale poprzez schwytanie go 
podstępem i doraźną egzekucję. Ironią dramatyczną jest tu 
fakt, że sprzeniewierzenie się etyce i honorowi daje bardzo 
niewiele. Powieszenie Armstronga może odwlec wojnę z An
glią najwyżej na rok, a sprowokuje wielkie rozruchy i bun
ty rozsierdzonych klanów. Wreszcie pokazuje Arden, że bo
haterowie - Lindsay, Armstrong, król - są tylko narzę
dzi.ami - balrldizo oigrani1czony1mi w 1swej siw1oibold7!ile d:ziała
nia - sił stających za nimi - wielkiej arystokracji, Ko
ścioła , machinacji polityki międzynarodowej. Niełatwo za
iste o dobre rządy. 

„Ostatnie dobranoc Armstronga" jest trium;em teatru a'nty_ 
Huzjon'iis.t ylc.zlllegKJ. Bolhatel!'ó,w 'Plrlteid!sltiawił diraimaltUJrg w !SIPOlsób 
budzący sympatię widza na płaszczyźnie emocjonalnej, przy 
jednoczesnym zachowaniu dystansu i chłodnej reakcji inte
lektualnej. Osiąga to przy pomocy szeregu charakterystycz-
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Projekt scenografii Mariana Kołodzieja 

nych środków, zaczerpniętych z tradycji teatralnych bardzo 
odległych. W dołączonych do sztuki wskazówkach sceno
graficznych autor dokładnie opisał trzy płaszczyzny akcji 
scenicznej i zasugerował sposób korzystania z nich. Płasz
czyzna po lewej stronie sceny przedstawiać ma zamek Arm
stronga, po prawej - pałac królewski. Tylny plan sceny 
to las, a więc teren pomiędzy zamkiem a pałacem, z jednym 
drzewem - do którego na początku sztuki przybity zostaje 
dzidami przeciwnik Armstronga, w ostatniej scenie - on 
sam na nim powieszony. Postacie sceniczne odbywają pod
róż po prostu przechodząc z pałacu przez las do zamk u. 
Siz.t,uka r o'zgrywiana jest więc .w śre1dnli10wlie~nej k onwencji 
„jednoczesnych dekoracji". 

13 

• 



' 

A nonimowa grafika francuska z XV w. 

Antyiluzjonizm dominuje również w konwencji dialogu. 
Postacie rozgrywające kolejną scenę bardzo często rozpo
czynają ją od monologu wypowiadanego wprost do publicz
ności, komentując scenę poprzednią, której - w rzeczywisto
ści scenicznej - nie powinny były znać. Chwyt to teatralnie 
bardzo interesujący. Największym osiągnięciem autora jest 
jednak umiejętna integracja fragmentów poetyckich i ballad 
w akcję. Postacie sztuki - w zasadzie mówiące prozą - od 
czasu do czasu „przechodzą" na poezję, śpiewają balladę lub 
pieśń w sposób najbardziej naturalny i nieprzerywający ak
cji dramat yczne j. O ile . Lindsay i bohaterow ie „dworscy" 
używają poezji bardziej formalnej, symbolizującej niejako 
państwowy „ład", to Armstrong i jego otoczenie wypow ia
dają się swobodnymi, ludow ymi balladami, dobrze oddający
mi anarchię zamków pogranicznych i „lasu". Sztuka napi
sana jest zresztą nie angielszczyzną literacką , ale st ylizow a
ną na szesnastowieczne dialekty szkockie - od dialektu po
granicznych nizin, po dialek t pogórza i narzecza celtyckie. 
Język ten, w pewnym stopniu, stworzył sam autor , opiera
jąc się na istniejących przekazach lit er ackich, m. in. na 
twórczości autentycznego Lindsaya. J est to j ęzyk trudny dla 
cudzoziemca - a i ang_ielscy krytycy skarżyli się na jego 
niezrozumiałość - jednakże wspaniałe kadenc je dialogów 
świadczą o doskonałości „ucha" autora, a aktorom dały możli

wość prawdziwego „koncertu na szkockie dialekty". „Osta t nie 
dobranoc Armstronga" jest sztuką bogatą, o ciekawej proble
matyce i dużym rozmachu dramatycznym , posiadającą też du
że walory poetyckie; utworem dowodzącym, że autor czuje się 
pewnie w obranej formie, -wnoszącej do teatru angielskiego 
wartości nowe i autentyczne. 
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