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PO CO TO KOMU?

Całkiem usprawiedliwione byłoby pytanie – dlaczego właśnie o tym? Jaki, poza przyczynkarskim, sens posiada dziś odkurzanie starych teatralnych szpargałów – scenariuszy szekspirowskich z początku zeszłego stulecia, powracanie do przebrzmiałych, zapomnianych konwencji scenicznych? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby – historyczny. Zbyt prosta. Oczywiście, analiza materiału scenariuszowego pozwala poszerzyć dotychczasową znajomość pierwszego okresu scenicznej drogi Szekspira w Polsce, umożliwia zobaczenie go w uwikłaniu w
polski teatr przedlistopadowy, rysuje jeden z istotnych biegunów mentalności estetycznej
epoki. Ale równocześnie w odpowiedzi – „sens historyczny” – kryje się szersze uzasadnienie
przedsięwzięcia: przekonanie o współczesnej ciągłości problemu, o tym, że nie spotykamy się
tu z historii rozdziałem zamkniętym. Przeciwnie – polskie scenariusze szekspirowskie początku XIX wieku dają asumpt do myślenia o tak we współczesnej, nie tylko teatralnej, kulturze ważkich problemach jak zagadnienie adaptacji, przekładu treści kulturowych z jednych na
inne systemy estetyczne. Są śladem trwającej od niemal dwustu lat aktualności pewnych kręgów problemowych kultury polskiej. Wskazują jeszcze jedno ogniwo naszego kulturowego
związku z przeszłością – związku, który przeszłość każe traktować jako żywy składnik
współczesności.
Podstawowym zadaniem książki jest prześledzenie „zasobów i sposobów” scenariuszy w
kontekście właściwej im formacji kulturowej, jaką stanowi pierwsze ćwierćwiecze ubiegłego
stulecia. Obszerne partie wywodu pozornie oddalające nas od głównego tematu, zostaną poświęcone nie tyle samemu szekspiryzmowi przedlistopadowemu, ile właściwemu dlań kontekstowi estetycznemu epoki. Będzie to jednak odstępstwem tylko pozornym. Jako w pełni
uzasadnione uznać bowiem należy śledzenie materiału scenariuszowego wyłącznie w oparciu
o wielką rodzinę szekspirowską polskiej kultury przedlistopadowej – w oparciu o funkcjonujący wśród całego szeregu nowych gatunków literackich i teatralnych określony repertuar
znaków i stereotypów właściwych kulturze polskiej początku XIX wieku. Dopiero poprzez
ogólne choćby zarysowanie „pola bitwy” o nową estetykę można określić rolę, jaką w procesie tym spełnił „szwadron szekspirowski”.
Rzadko tylko w toku wywodu pojawią się odwołania do wybitnych dzieł epoki. Przeważnie będziemy się poruszać pośród twórczości przeciętnej, często doraźnej bądź wtórnej nawet,
tej jednym słowem, która wyznacza kultury dzień powszedni i w swej bezpretensjonalnej często naiwności odsłania mechanizmy stereotypów i obiegowych wyobrażeń estetycznych. Nie
arcydzieła bowiem, ale ta właśnie szeroka fala sztuki popularnej zakreśla granice możliwości
stylowych dostępnych powszechnej mentalności artystycznej okresu.1 Granice skali – innej
niż skala wyrastającego ponad epokę arcydzieła. I oto generalne uzasadnienie zwrócenia się
ku zapomnianym, może i na pierwszy rzut oka zabawnym dziś nieraz szpargałom literackim.
Ich skala pozwala rozszyfrować właściwą epoce miarę gustów, ponad którą znajdowali się
tylko nieliczni współcześni.

1

Por.: A. Żurowski, Pomiędzy stereotypem a oryginalnością, „Dialog" 1971, nr 9, s. 100–
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Szekspir polskich scenarzystów zamknięty został w tej właśnie skali dnia powszedniego
kultury przedlistopadowej. Wraz z dramą, dumą, sztuką sentymentu i gotyku nie zawsze najwyższego lotu, współtworzył klimat właściwy gustom szerokiej publiczności okresu. Stanowi
projekcję jej smaku artystycznego. Wraz z nią odszedł w zapomnienie. Jaka to była miara?
Jakiemu systemowi estetycznemu odpowiadał ów zaadaptowany na skalę gustów początku
XIX wieku Szekspir polski? Oto krąg pytań, które przewijać się będą przez poszczególne
partie książki.
W literaturze pierwszej połowy zeszłego wieku posiadamy dwie znakomite parodie stylu,
który wyznacza estetyczną miarę również scenariuszy szekspirowskich. Wiersz Kantorbery'ego Tymowskiego Do dramy pochodzi z roku 1812. Krytyka krytyki i literatury Słowackiego z roku 1841. W międzyczasie dojrzewa i więdnie system estetyki preromantycznej, sam
zaś romantyzm zdążył przeżyć swe największe chwile. Gdzieś jednak poprzez całe trzydziestolecie przewija się nić, która nieoczekiwaną wspólnotą łączy obydwie parodie. Utwór Tymowskiego, jako parodia właśnie, wyostrza zjawisko, poddając je zarazem swoistej interpretacji. Stanowi więc cenny klucz do uchwycenia repertuaru środków, którymi posługiwano się
również w przekładzie Szekspira na szekspirowski scenariusz ówczesnego teatru dramy. Wykreśla granice właściwych mu możliwości stylistycznych. Zacznijmy więc od Tymowskiego:
Zaledwie ujrzy scenę oko zadumione
Widzi skały, przepaści, zamki rozwalone,
Grom za gromem uderza, burza ściga burzę,
Tu się człowiek opiera losom i naturze!
Nie na próżno: z pośrodka spróchniałego drzewa
Nieszczęśliwa kochanka przygody swe śpiewa.
W gotyckiej wieży wspartej na stu kolumn rzędzie,
Albo jęczy już piękność, albo jęczeć będzie.
Obudzają ciekawość sprężyny tajemne,
Drzwi skryte, korytarze, sklepienia podziemne;
(...)
Oto wróżka wśród błysków zstępuje z obłoków,
Leży zbójca tym samym żelazem zgładzony,
którym przeciąć chciał życie niewinnej Kleony.
(...)
Spiski, bunty, zasadzki, sztylety, trucizny,
Poświęcenia, miłości, przyjaźni, ojczyzny,
przybrane w kwiat wymowy i stylu zalety:
Stój! umieraj!! ach!!! przebóg!!! nieszczęsny!!! niestety !!!
Jak grad lecą na scenę, a choć z małym związkiem,
Nadzwyczajność jest pierwszym dramy obowiązkiem2.
A teraz Słowacki. W brawurowej polemice z właściwą dla romantyzmu krajowego skalą
miar poetyckich znowu powraca Szekspir. Więcej – jest on tu głównym punktem opozycji w
stosunku do poezji krajowej, rozpostartej pomiędzy tkliwością i grozą. Szekspir i jego interlokutorzy stanowią exemplum dwóch miar artykulacyjnych romantyzmu:
SZEKSPIR: Aby pisać, trzeba mieć coś pięknego przed oczyma imaginacji – rzecz rozwidniającą się stopniami, obszerną jak świat, pełną ruchu i życia...
( )
2

K. Tymowski, Do dramy, „Gazeta Warszawska" 1812, dodatek do nr. 37.
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PAN TYG.: Jemu [Szekspirowi] właśnie brakuje nieraz u c z u c i a (...) braknie mu s i ł
y... ani on zdolny roztrzaskać pięścią czaszkę topielicy, ani też ma dość duszy, aby się rozrzewnić z piosnką dzwoniącą nad niwami...
(...)
Panie Szekspirze, więcej c z u c i a! Więcej z a p a ł u, więcej z i d e a l i z o w a n e j n a
t u r y, a staniesz w rządzie naszych znakomitych pisarzy (podkr. A. Ż.)3.
Nietrudno dociec, o jaki typ uczuć idzie Panu Tyg. – idzie mu o poezję, która „w liryzmie
kąpie się i tonie”4. Taką właśnie, jakiej parodię daje Słowacki w wierszach Poety z Krytyki, a
jaka rozprzestrzeniła się w krajowej literaturze okresu – stereotypowej poezji szczebiotliwych
postsentymentalnych i zewnętrznie frenetycznych, formalnych schematów epoki, w której
Tymowski bez pardonu szydził z konwencji dramy. W okresie jego kształtowania się Tymowski ujawnił granice stylu. Po latach Słowacki demaskuje tego stylu post factum w epigońskiej twórczości krajowych romantyków. W ramach stylu myślenia i przeżywania sceny
przedlistopadowej funkcjonują polskie scenariusze szekspirowskie. Operują, rozpostartą pomiędzy „sielskością” i”okropnością”, skalą popularnych schematów estetycznych epoki.
Czy ów wykpiwany już w momencie swych narodzin styl zasługuje dziś na szersze zainteresowanie? Z całą pewnością tak. Między innymi ze względu na rolę, jaką spełnił w procesie
kształtowania się form swej wielkiej następczyni – kultury romantycznej. System estetyczny
początku XIX wieku odkrył przed literaturą i teatrem zupełnie nowe, nieznane wcześniej
możliwości a r t y k u l a c y j n e. I tu właśnie kryje się rola, również szekspirowskiego, teatru okresu. Doświadczenie sceny, wypracowany przez nią kod artykulacji określonego repertuaru emocji i treści, zaowocuje w literaturze romantyzmu. Odezwie się w dramacie Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, nie mówiąc o Korzeniowskim i całej plejadzie pomniejszych.
Jak już wspomniano, scenariusze szekspirowskie można oglądać w kategoriach swoistego
przekładu; że z języka na język, stanowi tu sprawę drugorzędną. Są one przede wszystkim
niezmiernie interesującym obrazem przekładu z jednego na inny system kulturowy. Dwie
pierwsze części książki poświęcono próbie zarysowania tego właśnie kontekstu kulturowego,
w którego ramach oryginał Szekspira ulegnie przekładowi na repertuar znaków właściwych
estetyce początku wieku XIX. Nasuwa się pytanie – czy oryginał jest w scenariuszowych trawestacjach obecny, czy też w procesie translatorskim uległ rozproszeniu? Bez szczegółowych
w tym miejscu uzasadnień uznajmy, że przynajmniej w poważnej mierze do rozproszenia
takiego doszło. Wówczas zarysuje się interesująca prawidłowość. Jako inspiracja intelektualna bez porównania większe dla romantyków znaczenie posiada oryginalna dramaturgia Stratfordczyka – natomiast przedlistopadowa scena, a na niej również scenariusz szekspirowski,
zajmuje istotne miejsce jako inicjatorka określonego modelu artykulacyjnego. Mając to na
uwadze zajmiemy się więc ową Szekspira postacią szczególną – w kontekście, w jakim nastąpił przekład jego dzieła na nowy system kulturowy, rolą owego przekładu w procesie kształtowania się ówczesnego myślenia teatralnego. Stylu, który znaczącym piętnem odbije się na
dalszych losach polskiej kultury literackiej i teatralnej.
Prześledzenie właściwego scenariuszom szekspirowskim kodu artykulacyjnego wydaje się
zadaniem o perspektywie szerszej niż przyczynkarska. Właśnie dzisiaj, kiedy w życiu teatralnym, w twórczości telewizyjnej i radiowej, coraz bardziej rozprzestrzenia się praktyka różnego typu adaptacji, przekładów dzieł dawnych na współczesny nam system kulturowy. Play
Strinberg Dürenmatta, Lir Bonda czy Macbett Ionesco przybierają w tym kontekście jedynie
3

J. Słowacki, Krytyka krytyki i literatury, [w:] Dzieła wszystkie Pod red. J. Kleinera, t. X,
Wrocław 1957, s. 89–90.
4
Ibid., s. 96.
6

charakter specjalnie wyrazistych przykładów tendencji ogólnej. Praktyce tej towarzyszy raz
po raz nasilająca się debata krytyki na temat granic dostępnych i uzasadnionych w procesie
transformacji oryginału. W tym współczesnym kontekście scenariusze szekspirowskie, pochodzące z pierwszego w kręgu polskiego teatru okresu takiego nasilenia praktyki adaptatorskiej, zaczynają nieoczekiwanie korespondować z istotnymi dla dzisiejszej kultury problemami metodologiczno-teatralnymi. I choćby dlatego warto dziś odkurzyć rękopisy nie czytane od półtora wieku.
Zresztą nie tylko dlatego. Istnieją inne jeszcze plany, na których rysuje się zaskakujący
związek problematyki scenariuszy z naszą teatralną współczesnością. Od czasów komedii
dell'arte, kiedy to w oparciu o luźny scenariusz dopiero teatr formował strukturalny wymiar
dzieła, aż po przełom XVIII i XIX wieku centralne miejsce na scenie zajmowała literatura.
Słowo scenariusz odzyska w kręgu teatru swój istotny sens dopiero wówczas, kiedy rolę zasadniczą znowu na scenie zaczną odgrywać tworzywa pozaliterackie. Przewrót teatralny
przełomu XVIII i XIX wieku, a zwłaszcza typowe dla tego okresu przemieszczenie proporcji
w układzie poszczególnych komponentów przedstawienia, stopniowe ustępowanie prymatu
tekstu oraz początki traktowania widowiska jako odrębnego dzieła sztuki – to problematyka,
którą wyprowadza również, przełożony na „siły i środki naszej sceny”, Szekspir polskiego
teatru przedlistopadowego. Nie wydaje się, by szerszej argumentacji wymagała aktualność
owej problematyki w kręgu dyskusji nad teatrem współczesnym, w którym skrajne nawet
formy praktyki, zwanej „pisaniem na scenie”, zdobyły sobie poczesne miejsce. Nie znaczy to
oczywiście, iż problematyka sceny polskiej początku XIX wieku w wymiarach i kierunkach
odpowiada sytuacji dzisiejszej. Takie postawienie sprawy byłoby upraszczającą modernizacją. Idzie tylko o uzmysłowienie sobie wielkiej a zapomnianej tradycji, która kryje się gdzieś
daleko poza dniem dzisiejszym polskiego teatru. Warto wydobyć ją z ukrycia. Może pozwoli
szerzej spojrzeć na problemy współczesne. I rebeliantom przydają się antenaci.
Wzorując się na współczesnych teoriach awangardy, stojących na gruncie „skokowej”, rewolucyjnej koncepcji procesu rozwoju kultury, próbuje się często prawidłowość taką rzutować na przeszłość. Również na romantyzm. Uznaje się wówczas, że bez rewolucyjnego
„przełomu romantycznego”, wszystko, co epokę tę wyprzedziło, wszystkie wykrystalizowane
już nawet elementy nowego systemu nie byłyby w stanie, przeciwstawić się dawnemu systemowi kultury i po staremu funkcjonowałyby wewnątrz jego struktury. Gdyby nie wielka eksplozja przewrotu, elementy te nigdy nie weszłyby w fazę romantyczną. Tezę tę należy zdecydowanie odwrócić i podporządkować ewolucjonistycznemu obrazowi dziejów kultury: nie
nastąpiłaby nigdy wielka eksplozja, gdyby nie stopniowe gromadzenie się przesłanek, gdyby
nie narastanie zmian ilościowych, których kumulacja doprowadzi w rezultacie do przemiany
jakościowej. Wówczas dopiero narodzi się romantyzm. Epoka, która go w Polsce poprzedziła
– formacja kultury początku XIX wieku – stanowi tych narodzin podstawę, dostarcza niezbędnego potencjału. Jednym ze szczególnie nacechowanych „wiązadeł” wieków, służącym
dowodem na rzecz stopniowego gromadzenia się zwiastunów przełomu, jest twórczość markiza de Sade. Jego teoria społeczeństwa i świata, rozpostarta pomiędzy oświeceniową negacją
religii a negacją boskości Boga w przyszłym buncie romantyków, jest jednym z takich właśnie siedlisk intelektualnej rebelii, które funkcjonując wewnątrz oświeceniowej kultury pękną
z czasem i szeroko rozleją się na kulturę wieku XIX, by poprzez nią dalszym zakolem sięgnąć
naszego stulecia w myśli na przykład zafascynowanych „boskim markizem” surrealistów.
Zaskakująca wprost jest owa więź kulturowa, która występuje pomiędzy naszą współczesnością a początkiem ubiegłego stulecia – systemem, w którego ramach funkcjonuje również
polski scenariusz szekspirowski. Fenomen podświadomości zbudzony przez literaturę na
przełomie XVIII i XIX wieku pod piórem pisarzy grozy i uczucia, mroczny świat ambiwalencji ludzkiej natury, dwuznaczności seksu, świat zbuntowanych renegatów społeczeństwa,
świat Sade'a, Lewisa, Mary Shelley, Goyi – oto strumień problemów nowożytnej kultury,
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który zrodzony przed dwustu laty na wskroś przenika formację nam współczesną. Poprzez
romantyków, poprzez Dostojewskiego, surrealistów i ekspresjonistów, poprzez Freuda i Artauda, poprzez wreszcie najnowsze w dramaturgii francuskiej doświadczenia Arrabala i w
anglosaskiej Albee'ego, wśród naróżniejszego typu adaptacji problematy formacji światopoglądowej zrodzonej w czas Wielkiej Rewolucji Francuskiej przenikają najżywszą tkankę
współczesnych pytań o status człowieka i świata. I w tym właśnie porządku świat wyobraźni,
świat kultury przełomu XVIII i XIX wieku, przemodelowany i poddany wielorakim reinterpretacjom, funkcjonuje w kręgu współczesnej kultury.
Jak wskazują Almanachy sceny polskiej, William Szekspir jest jednym z najpopularniejszych dramaturgów naszego współczesnego teatru. Dzięki czemu? Jakie to aktualne tendencje
moralne, intelektualne i emocjonalne realizuje dramat szekspirowski, które powodują, że zajmuje tak istotne miejsce w repertuarze polskiej sceny? Być może rozwikłanie kształtu dramaturgii szekspirowskiej, a także uwarunkowań jej popularności w polskim teatrze przedlistopadowym, pozwoli poszerzyć horyzont pytań o współczesny status Szekspira w Polsce. W
krąg kultury teatralnej początku zeszłego wieku nie wchodził on jako klasyk – poddany odpowiedniemu przekładowi na system wyobrażeń estetycznych epoki, funkcjonował w niej
jako pisarz jej współczesny. Jak doszło do tego i jakie wywołało konsekwencje – oto pytanie,
które w kontekście dzisiejszego miejsca Szekspira w polskiej kulturze nabiera charakteru nie
tylko historycznego.
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Część pierwsza
W KRĘGU TEATRU PRZEDLISTOPADOWEGO

Usiłowania dotyczące wykrycia zasadniczych kręgów polskiej kultury przedlistopadowej,
poprzez które następuje ekspansja estetyki szekspirowskiej, nie mogą się obyć bez próby
choćby ogólnego przeglądu tendencji występujących w polskiej sztuce teatralnej tego okresu.
W tej warstwie problematyki w krąg zainteresowania mogą być jednak włączone tylko pewne
nurty rozwojowe teatru, zagadnienia wypreparowane z całej panoramy polskiego życia teatralnego początku XIX wieku. Pozostawiając więc poza kręgiem bezpośrednich zainteresowań całą wielość zagadnień, możemy jedynie ograniczyć się do analizy tych profilów sceny
polskiej, które bezpośrednio wiążą się z głównym tematem naszych zainteresowań. Aby prześledzić rozwój polskiego szekspiryzmu w teatrze przedlistopadowym, należy odwołać się do
wielu zjawisk mu towarzyszących, do tych nurtów repertuaru, aktorstwa, sztuki inscenizacji,
które torują Szekspirowi drogę na polską scenę, które warunkują jego określony na tejże scenie kształt, czy też dzięki stopniowemu wnikaniu szekspiryzmu w estetykę teatralną, same
znajdują podatny grunt rozwoju. Mówiąc krótko – w rozdziale niniejszym idzie o prezentację
pola grawitacyjnego, na którym będą się rozwijać szekspiryzmy wielkiego trzydziestolecia. U
podłoża całej sprawy znajduje się zdecydowana przemiana gustów, zachodząca w interesującej nas epoce, stąd też o niej to w zasadzie, o przewartościowaniach gustów w polskim życiu
teatralnym traktuje część niniejsza. Rozważania z zakresu socjologii gustów dają szansę prezentacji „zasobów i sposobów” teatralnego profilu wielkiej przemiany statusu polskiego życia
kulturalnego u progu XIX stulecia.
Zawodowy teatr polski w ciągu pierwszych dziesiątków lat swej krótkiej biografii przechodzi zupełnie zasadnicze przeobrażenia. Te jego kierunki, które nas w tym miejscu szczególnie obchodzą, nie mogły liczyć na pełniejszy rozwój, dopóki o kształcie, zadaniach i powodzeniu sceny zapadały decyzje w salonach czy buduarach „wyższego towarzystwa”. Jak u
podłoża całej kultury XIX-wiecznej znajduje się zmiana pozycji społecznej twórcy i odbiorcy,
tak też rzecz ma się i w kręgu teatru, zwłaszcza zaś na jego widowni. Nobilitacja kulturalna
klasy drobnoszlacheckiej, mieszczańskiej i urzędniczej szczególnie silnie i bezpośrednio odbija się na kształcie sceny, żyjącej wszak dla i ze swojej publiczności. Przeobrażenia zatem jej
przekroju społecznego, pociągające za sobą zasadnicze zmiany gustów i upodobań teatralnych, spełniają doniosłą rolę w procesie przeobrażeń ówczesnego teatru polskiego.
Na gruncie francuskim sytuacja rysuje się dosyć wyraźnie już za czasów Ludwika XVI.
Obok scen pracujących dla publiczności złożonej z paryskiej socjety – Teatru Francuskiego,
Akademii Muzyki i Komedii Włoskiej – silnie zaczynają rozwijać się małe teatry dla klas
niższych. I kiedy zdecydowane przełamanie szablonu inscenizacji klasycystycznej w Komedii
Francuskiej nastąpi dopiero wówczas, gdy baron Taylor odważy się w roku 1825 tragedię
Pichata Léonidas inscenizować wedle nowej koncepcji sceny romantycznej5, teatry, które
wypełnia kupiec i urzędnik paryski, pierwsze doświadczenia inscenizacji romantycznej mają
już dawno poza sobą.6

5

Por.: M. A. Allévy-Viala, Inscenizacja romantyczna we Francji, przeł. W. Natanson,
wstęp Z. Raszewski, Warszawa 1958, s. 100–102
6
Por.: ibid., rozdz. II.
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W teatrze warszawskim zachodzi przemiana analogiczna, tyle tylko, że odbywa się na
wspólnej widowni arystokratów i pospólstwa, którego gusty i upodobania z czasem coraz
wyraźniej warunkują stopniową zmianę kształtu sceny. Przyjrzyjmy się fragmentom projektu
stworzenia w Warszawie trzech osobnych teatrów (Narodowego – dla tragedii i komedii
„wyższego rzędu”, Teatru Opery i Komicznego), który opracował w roku 1811 Wojciech
Bogusławski.
„Ten teatr [narodowy] nie miałby przyczyny być bardzo obszernym ani wysokim, mógłby
się nawet obejść bez paradyzu. Dwa piętra wygodnych i wspaniałych lóż; parter najwięcej na
300 osób i galeria na 100 osób, byłaby aż nadto dostatecznym przestworem dla pomieszczenia wszystkich, klasyczność umiejących ocenić widzów. (...)
Co do komicznego teatru, który miałby bawić ludzi, lubiących śmiać się nie wchodząc w
to, czyli się podług reguł śmieją; ten nie potrzebując być nadto okazałym, powinien być bardzo obszernym, aby tę najliczniejszą klasę widzów mógł wygodnie pomieścić. Miałby on
najwięcej dwa piętra lóż, ale parter na 1000, galerią na 500 i paradyz na tyleż osób.”7
Projekt wprawdzie nie został zrealizowany, a choć go Bogusławski obmyślał dopiero w
roku 1811, czynić to musiał na podstawie wieloletnich obserwacji braw widowni i zysków
kasy teatralnej. Zestawienie ilości miejsc na parterach obydwu teatrów (300–1000), na galeriach (100–500), wreszcie brak paradyzu w teatrze pierwszym i 500-osobowy paradyz w teatrze dla „tej najliczniejszej klasy” mówi aż nadto wyraźnie o upodobaniach warszawskich
widzów, zajmujących przeznaczone ich klasom i możliwościom finansowym miejsca na widowni. Fakt, że Bogusławski przejmując w roku 1799 teatr od Truskolaskiej znacznie podwyższył ceny biletów8, nie powinien zaciemniać obrazu. Zatrzymanie napływu ludności
uboższej do teatru, skoro nawet nastąpiło, nie mogło trwać długo, gdyż ogólna drożyzna panująca w mieście za czasów Księstwa Warszawskiego, w relacji z cenami wszelkich produktów znacznie obniżyła koszt przygody teatralnej, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że
ceny biletów teatralnych w ciągu piętnastolecia nie ulegały zmianie. Droższe miejsca zajmuje
więc średnia szlachta, dalej stoją urzędnicy, mieszczaństwo, kupcy, niżsi oficerowie, rzemieślnicy i lepiej zarabiająca służba.9 Ze średnio 150 przedstawień rocznie, gdzie na każdym
znajdowało się około 500 osób, największą ilość przedstawień mają komedie z przyśpiewkami, wodewile, opery, dramy – te więc gatunki sztuki teatralnej, na których najbardziej zapełniała się galeria. To właśnie ona najszybciej odcina się od tragedii klasycystycznej, ona przyczynia się do stopniowego spychania na pobocze repertuaru teatru ancien regime'u. Dla tej to
publiczności na scenę wkracza drama, pojawiająca się w polskim teatrze już od lat siedemdziesiątych XVIII wieku. Teraz drama staje się podstawą kasy, więc i repertuaru. Czujny na te
sprawy Bogusławski daje ponad 100 premier cieszącego się powodzeniem gatunku.10 Choć
dane dotyczące repertuaru za antrepryzy Bogusławskiego nie są pełne, mimo wszystko relacje
liczb jasno rysują stan rzeczy. Zmniejszanie się ilości przedstawień tragedii na korzyść dramy
postępuje z roku na rok, by uzyskać szczyt w latach 1809–1814. Schyłek repertuaru klasycystycznego i wejście na jego miejsce teatru mieszczańskiego jest już niemal faktem dokonanym.11 Podczas czternastu lat rządów Bogusławskiego przy ponad stu dramach (dane niepełne) ukazują się ledwie 62 tragedie, zaś w łącznej sumie 599 premier ponad jedna trzecia re7

W. Bogusławski, Dzieje teatru narodowego w Polsce, Przemyśl 1884, s. 196–197. Z. Raszewski, Bogusławski, Warszawa 1972, t. II, s. 242, podejrzewa, iż projekt ten opracował
Bogusławski w kilka lat później.
8
Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814, opr. E. Szwankowski, Wrocław
1954, s. 17–18.
9
Por.: ibid., s. 11.
10
Por.: ibid., s. 49.
11
Por.: ibid., s. 48.
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pertuaru (około 200 premier) stanowią spektakle muzyczne jak opera, komedio-opera, wodewil, balet i melodramat.12
Wyraźnie rysujący się w tych pobieżnych zresztą zestawieniach program układania repertuaru przede wszystkim pod kątem upodobań publiczności „niższego rzędu”, publiczności
tworzącej nowy model zapotrzebowań teatralnych, jest programem stosowanym przez Bogusławskiego stale i konsekwentnie. I to nie tylko na scenie warszawskiej. Świadczy o tym wyraźnie analiza repertuaru jego podróży teatralnych po przekazaniu antrepryzy zięciowi.13
Również i Osiński utrzymuje początkowo linię repertuarową Bogusławskiego, swą kadencję
dyrektorską rozpoczynając Edwardem Stuartem w Szkocji, więc dramą; gatunkiem, który od
kilku już lat w dużej mierze utrzymuje przedsiębiorstwo teatralne. Kiedy – zapewne już zasobniejszy finansowo i mogący sobie pozwolić na realizację własnych upodobań, może zaś
pod naciskiem Iksów – w roku 1816 zmienia Osiński front i trzonem repertuaru czyni tragedię, po dwuletniej próbie kończy swą próbę kompletnym fiaskiem. Teatr coraz bardziej pustoszeje, a z kolejnymi premierami tragedii czekać trzeba na specjalne uroczystości, podczas
których do Warszawy zjedzie więcej „eleganckiego towarzystwa”. Tymczasem codzienna
publiczność omija prezentacje „wyższego repertuaru”. Takiego stanu dłużej nie można
utrzymać nie stawiając teatru w obliczu krachu finansowego. Toteż w roku 1818 Osiński zarządza odwrót od tragedii. Na warszawskiej scenie znowu króluje lżejszy repertuar z dramą
na czele.14 I nic na to poradzić nie mogą najwierniejsi wyznawcy starej szkoły teatralnej, kiedy to i w ich wzorcowym Paryżu drama, a zwłaszcza melodramat oparty o przeróbki sztuk
niemieckich, coraz bardziej zdecydowanie utrąca pozycję tragedii.15
Na podstawie przytoczonych faktów można już chyba wyraźnie powiedzieć, że wśród
czynników warunkujących charakter przeobrażeń estetyki teatru polskiego w interesującym
nas okresie niebłahe miejsce zajmuje zdecydowana zmiana przekroju społecznego widowni.
Dla mieszczanina, urzędnika i rzemieślnika, dla drobnego szlachetki wreszcie, łzy i lamentacje aktora w roli ojca rodziny są co najmniej równie zrozumiałe i bliskie, co łzy ojca narodu w
tekturowej koronie. Ta właśnie część widowni, która w tym samym porządku traktuje ojców
rodziny i ojców narodu, silnie przyczynia się do zmiany kryteriów „prawdy” i „natury ludzkiej duszy”. Nowy widz jest współtwórcą zasadniczych zmian wszystkich płaszczyzn estetyki
teatralnej.16 Odbiorca z teatralnej galerii zostaje nobilitowany, czy też sam nobilituje się, na
równorzędnego partnera dyrektorów i aktorów.17 Współtworzy kulturę sceniczną początków
XIX wieku w Polsce.
12

Por.: ibid., s. 51.
Por.: S. Kaszyński, Uwagi o teatrze wileńskim w czasach Mickiewicza, „Prace Polonistyczne Uniwersytetu Łódzkiego", seria XIII, Wrocław 1957, s. 203–249. Na temat roli paradyzu w kształtowaniu opinii teatralnej za czasów Bogusławskiego por.: Z. Raszewski, op. cit.,
t. I, s. 343.
14
Por.: B. Korzeniewski, Drama w warszawskim teatrze narodowym podczas dyrekcji L.
Osińskiego (1814–1831), Warszawa 1934, s. 8–10.
15
Por.: ibid., s. 7.
16
Por.: ibid., s. 82–83.
17
Por.: A. Żurowski, Widz współtwórca teatru, „Współczesność" 1968, nr 18, s. 9.
J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce pierwszej połowy XIX wieku, Warszawa 1970,
s. 160, analizując przemiany socjologiczne kręgu odbiorców i wpływ tych przesunięć na
kształt polskiej kultury okresu, podkreśla, że „obecność nowej publiczności zamanifestowała
się najpierw w teatrze”.
Fakt szczególnej i tak w porównaniu z innymi dziedzinami sztuki wczesnej aktywizacji
„nowej publiczności” właśnie w teatrze kontynuuje tradycję XVIII-wieczną. Już w czasach
stanisławowskich odbiorcy ze stosunkowo niższych kręgów społecznych posiadali o wiele
13
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W toku powyższych uwag padło znaczące określenie – przedsiębiorstwo teatralne. Teatr
jest nim w istocie. Zdawał sobie już z tego sprawę Ryx, a niczego nie ujmując Wojciechowi
Bogusławskiemu można tak określać również i jego teatr. Scena, nieregularnie i tylko częściowo subsydiowana z kasy państwowej, w ciągu pierwszych kilkudziesięciu lat swego istnienia stopniowo staje się przedsiębiorstwem o charakterze kapitalistycznym. Wystarczy
przejrzeć pamiętniki i notatki ludzi teatru tej epoki, by wyzbyć się złudzeń. Kalkulacja finansowa odgrywa tu poczesną rolę. I trudno się dziwić – od jej rezultatów zależał często dalszy
byt teatru, dalsza możliwość realizacji określonych zamierzeń artystycznych. Więcej – kalkulacja finansowa określała linię tych zamierzeń. Nie kryje tego Bogusławski, kiedy przedstawia powody napisania Izkachara (Dzieła dramatyczne, t. VIII): „Jęknął smak dobry, ale
uśmiechnęła się kasa”... Nawet Iksowie łamiąc 11 maja 1820 roku pióra musieli zrozumieć
swą bezradność wobec bezwzględności rachunków teatralnych. W sytuacji, jaką przedstawiała widownia w roku 1820, kiedy to na Barbarze Radziwiłłównie zajęto ledwie 7 lóż i tyleż
miejsc na parterze, dalsze kontynuowanie repertuaru klasycystycznego oznaczałoby zupełny
brak zainteresowania teatralną kasą. A na to Osiński nie mógł sobie pozwolić. Prawo podaży i
popytu również w teatrze okazało się bezwzględne. Trudno się więc dziwić, że dyrektor od
roku 1820 ustawia repertuar niemal wyłącznie pod kątem kasowym. Tragedia znika prawie
zupełnie, jej miejsce ostatecznie już zajmuje drama, farsa i komedio-opera.18
Takiego repertuaru żąda publiczność. I to już od lat. Świadczy o tym choćby projekt aktorów warszawskich z roku 1810, kiedy to w obliczu kryzysu finansowego, zamierzali grać
wyłącznie modny lekki repertuar.19 Tak oto stopniowa przemiana społecznej struktury widowni teatrów polskich pod groźbą krachu finansowego zmuszała przedsiębiorców teatralnych do zdecydowanych i nie zawsze im odpowiadających przesunięć repertuarowych. Przeobrażenia kształtu sceny w miarę jej komercjalizacji można zaobserwować w całym europejskim życiu teatralnym. Poza przekrojem samego repertuaru przeobrażenia te ujawniają się w
sposób zdecydowany w zmianach koncepcji inscenizacyjnych i konwencji gry aktorskiej.
Przy stale powiększającej się widowni kiepski stan akustyki budynków teatralnych już w
XVIII wieku przyczynił się do zaniechania przez aktorów angielskich – przydatnego w małych teatrach dworskich – kameralnego sposobu gry i wprowadzenia wyrazistej gestykulacji
oraz dużej dynamiki głosu, co po części mogło ułatwić dochodzenie tekstu do ostatnich rzędów widowni. W niemniejszym stopniu z komercjalizacją wiąże się początek ekspansji taniej

większy wpływ na teatr niż na inne dziedziny sztuki. Galeria oczywiście nie grała jeszcze
wówczas większej roli. Ale i loże wtrącały się w życie teatru zwykle tylko od strony kulis; o
powodzeniu sztuki decydował natomiast parter, a więc stojąca tam szlachta, zamożni mieszczanie i oficerowie. Por.: Z. Raszewski, Rondo alla polacca. Operowa działalność Wojciecha
Bogusławskiego w latacht 1779–1783, „Pamiętnik Literacki" 1970, z. 2, s. 152.
18
Por.: B. Korzeniewski, op. cit., s. 12.
Na podstawie szczegółowych badań J. Kamionkowa, op. cit., dochodzi do wniosku, że w
pierwszej połowie XIX wieku w Polsce powstaje „zorganizowany na zasadach kapitalistycznych rynek kultury” (s. 140). Autorka wskazuje wyraźnie, że już Bogusławski podlegał tendencji do „zastępowania w sztuce reguł wytwornej zabawy – regułami rynku” (s. 163). J. Got,
Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789–1799, Kraków 1971, w
kategoriach przedsiębiorstwa o charakterze kapitalistycznym ujmuje teatr Heinricha Franza
Bulli (s. 91–93). Podobnie M. Witkowski, Świat teatralny młodego Mickiewicza, Warszawa
1971, przedstawia scenę wileńską z lat 1816–1820, której organizacja oparta na spółce aktorów jest rodzajem ,,towarzystwa akcyjnego” (s. 114).
19
Por.: Teatr Wojciecha Bogusławskiego..., s. 16.
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zewnętrznej widowiskowości.20 Z podobną sytuacją spotykamy się również i na scenie warszawskiej początków XIX wieku,21 w przedsiębiorstwie, w którym nowa publiczność coraz
skuteczniej dopomina się o wpływ na kierunek przeobrażeń estetycznych.

Kierunki przeobrażeń estetyki teatralnej, które nas tu najbardziej zajmują, na zachodzie
Europy dają o sobie znać jeszcze przed powstaniem sceny narodowej w Warszawie. Będzie
ona jednak przez wiele dziesięcioleci ściśle związana z koncepcjami zachodnioeuropejskimi,
toteż nie można ich zupełnie pominąć w toku naszych rozważań. We Francji pierwsze głosy
proponujące odejście od koncepcji Boileau odżywają na samym początku XVIII wieku. Już w
roku 1722 w Dyskursie z okazji tragedii Machabeuszów La Motte--Houdar opowiada się za
odejściem od typowego dla tragedii klasycystycznej literackiego relacjonowania akcji w monologach na rzecz działania scenicznego, na rzecz w i d o w i s k a. Na praktykę teatralną
wpływ wywrze jednak dopiero pojawienie się w połowie wieku tłumaczeń pisarzy angielskich
– Jonsona, Steele'a, a zwłaszcza Szekspira. Rolę zaś przełomową przypisać należy przedmowie La Place'a do jego tłumaczeń zawartych w tomie Théâtre Anglois (1745–1748) – tekstowi
stanowiącemu pierwszy pełny manifest teatru widowiskowego.22
Od pierwszych manifestów długa jednak jeszcze droga do szerszej ich realizacji na scenie.
Uświęcona tradycją literackość sceny klasycystycznej ustępuje wolno, z rozlicznymi oporami.
Przejście na pozycję nowego teatru zakłada konieczność zasadniczego przewrotu w gradacji
poszczególnych komponentów przedstawienia. Atak to przede wszystkim na prymat literatury. Po długim okresie jej dominacji pośród składników teatru, scena XIX-wieczna jest pierwszą, która w zdecydowany sposób przełamuje literacki szablon teatru klasycystycznego. Ekspresja literacka w coraz poważniejszym stopniu ustępuje miejsca innym tworzywom teatralnym, W tym porządku, następujący u zarania XIX wieku w teatrze europejskim przewrót, jest
zjawiskiem niezwykle nacechowanym – otwiera ciąg przemian zawikłanymi drogami, ale
bezsprzecznie warunkujący tendencje teatru nam współczesnego.
Wiek XIX odkrywa dla teatru przyrodę i historię; chęć wprowadzenia ich nie tylko dofilozofii, estetyki i literatury, lecz również na scenę, z gruntu przekształca teatr tej epoki. Jako
jedno z zadań podstawowych stawia on sobie problem oddania na scenie natury. Nie jest to
zresztą jego własne odkrycie. „Wierność naturze” to wszakże jeden z naczelnych postulatów
teatru klasycystycznego. Kontynuacja problematyki jest tu zupełnie wyraźna, przebiega jednak poprzez charakterystyczne przewartościowania. Koncepcja „natury” podlega – jak w estetyce i filozofii okresu – zasadniczym zmianom również i na gruncie teatru. Polska dyskusja
teatralna w tej dziedzinie jest w swym zasadniczym pionie pokłosiem sporów francuskich.
Najpełniej ujawnia się bodaj w działalności Iksów; daje o sobie znać niemal od pierwszych
publikacji Towarzystwa. Obie strony, tak Iksowie jak i ich opozycjoniści – zwolennicy koncepcji teatru rodem z Diderota – raz po raz powołują się na postulat wierności naturze. Każda
strona rozumie go jednak zgoła inaczej. Dla ostatniego pokolenia, w poważnej jeszcze mierze
klasycystycznego, „natura” to na ogół „nature belle et choisie”, natura upiększona, wybrana i
przystrzyżona jak ogrody francuskie.23 Jak natura w systemie Laharpe'a. On to właśnie wy20

Por.: G. Sinko, Wielkość i upadek realizmu w teatrze angielskim XVIII wieku, „Pamiętnik Teatralny" 1952, z. 1, s. 144–175.
21
Por.: J. Lipiński, Edukacja podstawowa, [w:] W. Bogusławski, Mimika, Warszawa
1965, s. 13–54.
22
Por.: M. A. Allévy-Viala, op. cit., s. 32.
23
A. Witkowska, Słowianie, my lubim sielanki, Warszawa 1972, obserwując w Ziemiaństwie Kajetana Koźmiana „naturę podniesioną do doskonałości sztuki” (s. 104), w kontekście
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raźnie patronuje koncepcjom teoretycznym – nie zawsze mu zresztą wiernych – krytyków,
którzy raz po raz przypominają o koniecznym „guście i dobrym smaku”. Na płaszczyźnie
natomiast wiedzy bardziej praktycznej mają Iksowie innego francuskiego mistrza. To Jules
Louis Geoffroy, jeden z twórców europejskiej krytyki teatralnej, mistrz analizy teatralnego
kształtu przedstawienia.24 Patron to bezsprzecznie najwyższej rangi. Tyle tylko, że koncepcje
przezeń proponowane wolno, ale już wyraźnie więdną – nawet na gruncie polskiego teatru.
Złamanie piór przez Iksów będzie tego dobitnym potwierdzeniem. Przez całe czterolecie
działalności, obok poglądów niemal nowatorskich, uporne przeciwstawianie się Iksów próbom zdecydowanego przełamania konwencji teatralnej – na przykład w aktorstwie – jest na
gruncie polskim jakby odbiciem działalności Geoffroy. Konserwatywny krytyk paryski należy do najzacieklejszych przeciwników nowego typu aktorstwa i kostiumu, jakie proponuje
François Talma. Znany antagonizm aktora i krytyka ma swoje podłoże między innymi właśnie w różnicach zapatrywań na realizm i naturę w teatrze. Kiedy Geoffroy pozostaje wierny
koncepcji „la belle nature”, Talma jest jednym z pierwszych na kontynencie rzeczników doświadczeń angielskich, angielskiej koncepcji ekspresji aktorskiej zapoczątkowanej jeszcze
przez Garricka. Koncepcji natury – nazwijmy ją – brutalnej. Francuski spór ostatecznie rozstrzygnie dopiero następne pokolenie aktorów ze sławnym Fréderickiem Lemaître na czele.25
W Polsce spór o koncepcję natury w teatrze nie przebiega wprawdzie tak ostro, gra jednak
rolę wcale niepoślednią.
Podobnie jak krytyka w swej rozgrywce o koncepcję natury, tak i scena polska nie pozostaje głucha na osiągnięcia teatralne Zachodu. Do tych związków wypadnie jeszcze wielekroć
powrócić, tymczasem na zasadzie przykładu skierujmy uwagę na pewne tylko ciągi rozwoju
sztuki inscenizacji, których dość zresztą skromne echa odezwą się na polskiej scenie. Z góry
należy zastrzec, że zbieżności tych nie sposób traktować li tylko na zasadzie bezpośrednich
wpływów; stanowią one wyraz ogólnych tendencji rozwojowych, generalnych prawideł przeobrażeń teatru epoki. Starszą i bardziej doświadczoną siostrą teatru dramatycznego okazuje
się w dziedzinie sztuki inscenizacji opera. Już w połowie XVIII wieku obdarzona większymi
swobodami, opera szybko wykorzystuje pierwszą okazję. Wcześniej i odważniej od sceny
dramatycznej wyrywa się z klamr klasycystycznych poetyk teatralnych, które w ogóle traktowały operę bardziej tolerancyjnie. W połowie XVIII wieku opera francuska dysponuje już
bogatą maszynerią teatralną; rojno tu od zapadni, mechanizmów podnoszących i opuszczających śpiewaków i tancerzy. Szybko rozrasta się cała machina inscenizacyjna. Początek poważnemu ruchowi reformatorskiemu daje Jean Georges Noverre i Christoph Gluck. Pierwsze
dziesięciolecia – a zwłaszcza połowa XIX wieku – to w operze francuskiej bujny rozkwit tak
zwanej inscenizacji historycznej. Fantastyka i historyzm wiążą się tu ze swoistym werystycznym realizmem, Składając się w sumie na rodzaj preromantycznego mediewizmu opartego o
jak najbardziej rozbudowane efekty wizualne. Tej napuszonej efektami konwencji obca jest
większa dbałość o to, o ile wiążą się one nie tyle nawet z prawdą historyczną, co choćby z
jakąkolwiek konsekwencją.26 Nie zatrzymując się szerzej nad tą sprawą, nie da się jednak
zaprzeczyć, że doświadczenia sceny operowej przełomu XVIII i XIX wieku musiały odegrać
niepoślednią rolę w kształtowaniu się formuły teatru preromantycznego, który z kolei prowadzi w prostej linii do typowej w teatrze romantycznym swobody skojarzeń, emocjonalizmu i
nastrojowości. Poprzez te doświadczenia dzieje opery wiążą się więc również w pewnym
problematyki poematu opisowego podejmuje zagadnienie estetycznego kryterium „natury
pięknej i wybranej”.
24
Por.: J. Lipiński, Wstęp [w:] Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów, Wrocław 1966, s.
XXII–XXIII.
25
Por.: ibid., s. XXIV.
26
Por.: B. Horowicz, Teatr operowy, Warszawa 1963, s. 111–155.
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stopniu z przyjęciem przez scenę preromantyczną dzieła Szekspira i dostosowaniem go do
wymogów aktualnych koncepcji inscenizacyjnych. Elżbietańczyk, który pisał dla teatru niemal pozbawionego dekoracji, znajdzie się teraz pośród dramaturgów awangardy, a dzieła jego
okażą się doskonałym scenariuszem dla wielkiej inscenizacji.
W związku z operą odejdźmy na chwilę od zjawisk występujących na Zachodzie. Nowe
badania teatrologiczne wskazują, że również w Polsce opera bardzo wcześnie zaczęła i to na
dużą skalę korzystać ze swobód, podobnych do przyznanych jej francuskiej siostrze. W latach
1779–1783 młody Wojciech Bogusławski wystawia w Warszawie siedem włoskich oper z
przez siebie tłumaczonymi librettami.27 Dnia 3 lutego 1783 roku Bogusławski daje premierę
opery Gioachimo Albertiniego Don Juan. Pozycja ta okazuje się niezmiernie interesująca jako
wyraz ogólnych tendencji inscenizacji operowej, oscylujących w kierunku rozbudowy waloru
w i d o w i s k o w e g o. Akcja toczy się w dziewięciu różnych dekoracjach. Już w introdukcji
spektaklu akcji towarzyszy „nawalna burza”. W obrazie przedstawiającym „wewnętrzną
część grobu Komandora” w głębi widać „loch ciemny”. Najciekawsze jednak propozycje inscenizacyjne pojawiają się w scenie uczty u Komandora:
Wtem teatr się otwiera, statua niknie, płomień z lochu wybucha, teatr się odmienia i okazuje straszne przepaści piekła (...). Mnóstwo diabłów i furii wypadając z pieczar piekielnych
porywają Don Juana, rozdzierają suknie, wyrywają włosy jego, łańcuchami go szarpią, o
skały tłuką głowę jego i najsroższe zadają mu męki. [Cztery furie] porywają Don Juana i
wrzucają go w loch, skąd siarczyste wybuchają płomienie 28.
Inscenizator wyraźnie zadbał o godne opracowanie sceny piekielnej, skoro zastosował tu
„8 dużych i 6 małych kulis, 5 sufitów czyli paludamentów, przecięcie i transparent (tj. przejrzystą dekorację podświetloną od tyłu)”29. Reasumując, wypada podkreślić, iż premiera Bogusławskiego już w 1783 roku wykazuje w operze polskiej dojrzałe formy rozwijanego na
Zachodzie kierunku inscenizacji pełnej wizualnej ekspresji; wśród chóru diabłów i jędz piekielnych, wśród efektów świetlnych i pirotechnicznych zapowiada kierunek rozwoju estetyki
teatralnej, który z czasem swą widowiskową feerią szeroko rozejdzie się po polskiej scenie.
Niezmiernie charakterystyczne, że cały nasilający się we Francji od drugiej połowy XVIII
wieku spór krytyczno-teatralny o widowiskowość przebiega w oparciu o wyżej już wzmiankowany spór o naturę, prawdę i prawdopodobieństwo w sztuce. W szrankach po stronie nowego kierunku staje Diderot, Louis Charpentier, Mercier, a jeden z pierwszych zwolenników
realizmu à la Diderot – Nougaret – w dziele De 1'art du théâtre en géneral (1769) stawia zdecydowaną tezę, według której widowiskowość należy do niezbędnych składników przedstawienia, zaś uzyskanie „prawdopodobieństwa” nie może się obyć bez wielorakich zmian miejsca ukazywanych w kolejnych dekoracjach. Na ich tle przemianie ulec musi oczywiście również system gry aktorskiej.30 Postać osaczona rojem rekwizytów nie może już poprzestać na
klasycystycznej deklamacji. Niezmiernie istotna jest w nowo powstającej koncepcji widowiska zmiana podziału przedstawienia z aktów na obrazy. 31 Triumf ruchu, „natury” – rozumianej oczywiście w guście już XIX-wiecznym – i „malowniczości”, został w pełni przygotowany. Nowy teatr widowiskowy w świadomości epoki szybko zespala się z pojęciem romanty27

Por.: Z. Raszewski, Rondo alla polacca..., s. 187.
W. Bogusławski, Don Juan, albo Ukarany libertyn. Opera w trzech aktach z włoskiego
tłumaczona, z muzyką J Mci Pana Joachima Albertini, kapelmajstra Najjaśniejszego Pana, na
teatrze warszawskim reprezentowana, Warszawa 1783, s. 83–86.
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Z. Raszewski, op. cit., s. 180–181.
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Por.: ibid., s. 45.
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zmu, który – w tych wymiarach – w dzisiejszych kategoriach zaliczyć wypada raczej do estetyki właściwej dla formacji kultury początku stulecia. Diderotowskie postulaty „natury i
prawdy” przechodzą kolejne przeobrażenia i gdy powrócą znów w sławnej przedmowie
Wiktora Hugo do Cromwella, bliższe będą już romantycznym koncepcjom francuskiego realizmu historycznego. Staną się etapem przejściowym do inscenizacji „archeologicznej”, którą zrealizuje premiera opery Scribe'a i Meyerbeera Robert diabeł w roku 1831.32 W tym czasie ostateczna likwidacja prymatu literatury w teatrze jest już sprawą rozstrzygniętą.
Konsekwencje sięgają głęboko. Przeobrażenie się teatru w scenę wielkich widowisk z preferencją sztuki inscenizacji coraz częściej doprowadza do traktowania dramatu jako scenariusza, w oparciu o który teatr dopiero buduje swoje własne dzieło. Prawu temu podlega również
i Szekspir. Już w roku 1807 paryski Cyrk Olimpijski wystawia wielką feerię Hamlet, pantomima tragiczna z tańcami i piekielnym finałem; niedługo potem paryski mieszczanin spieszy
na Wizje Makbeta, czyli Wiedźmy Szkockie lub – do wyboru – na Murzyna weneckiego,
pantomimę z licznymi dekoracjami, z dialogami i baletem. 33 Dramat Szekspira, teatralna
partytura dla pomysłowych inscenizatorów, podlega coraz dalszym przeobrażeniom w miarę
rozwoju sceny początków wieku. W historii szekspiryzmu francuskiego jedną z podstawowych dat jest 4 października 1829 roku. Wtedy to Taylor wystawia Otella w pierwszej – jak
się ją zwykło nazywać – romantycznej adaptacji pióra Alfreda de Vigny. Wybór Otella nie
jest przypadkowy – adaptator z rozmysłem wybiera dramat znany, by teatr mógł główny nacisk położyć na stronę inscenizacyjną. Taylor korzysta z okazji – po scenie przetaczają się
tłumy, widz zachwycony rewią kostiumów śledzi szeroką panoramę życia weneckiego, w
której zresztą gubi się z kretesem cała psychologiczna warstwa dramatu. Scenografia zaprojektowana przez Ciceriego zmieniając się aż ośmiokrotnie zachwyca paryżan „kolorytem lokalnym” i „prawdą natury” 34 czyli używając bardziej współczesnego określenia – rewię tricków inscenizacyjnych. Nie sposób już odróżnić Szekspira od całej plejady francuskich dramaturgów romantycznych, od ich scenariuszy inscenizacyjnych.
Na gruncie angielskim zmiany przebiegają nieco innymi drogami, ich ostateczny rezultat
jest wszakże wyraźnie zbieżny z osiągnięciami francuskimi. Badacze dziejów inscenizacji w
teatrze angielskim podkreślają znaczenie XVIII-wiecznych doświadczeń teatralnych z tak
zwaną, „ballad opera”, typem dramatu, w którym wiersz rymowany i biały krzyżują się z popularnymi ariami opartymi o motywy ludowe. Najbardziej bodaj w tym nurcie reprezentatywna jest Opera żebracza Johna Gaya.35 Nawet wielkiemu Garrickowi – artyście, którego
zaliczyć należy bezsprzecznie do największych wskrzesicieli Szekspira dla sceny – jako materiał inscenizacyjny służą nie oryginały Szekspira, lecz ich przeróbki. Eksponują one psychologiczną sferę dramatu, szczególnie sprzyjającą grze Garricka, pomijają natomiast zupełnie
płaszczynę historiozoficzną i filozoficzną.36 Jest to zresztą jeszcze głęboki wiek XVIII. Zewnętrzność sztafażu historycznego teatr londyński w pełni uwypukli dopiero w początkach
wieku XIX. Wówczas to pełny kształt uzyskuje drmaturgia „historycznych” dreszczowców o
posmaku sensacji. Matthew Lewis należy do najbardziej wziętych autorów, a podobnie jak
Warszawa również Londyn importuje Pixérécourta i Kotzebuego, warszawianin zaś i londyńczyk z zapałem oklaskują dramę. Konwencja, którą z takim powodzeniem proponuje Lewis,
to już ostatecznie skonkretyzowany teatr grozy; scena pełna takiegoż Szekspira i dramaturgii
spod znaku preromantycznego szekspiryzmu, w którym aż ciasno od ruin, duchów, błyskawic
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i wichrów. Do koronnych dramatów tego nurtu należy The Castle Spectre Lewisa37, sztuka
szczególnie reprezentatywna dla ówczesnej dramaturgii angielskiej.
Zupełnie fragmentaryczny przegląd tego kierunku przeobrażeń teatralnych na Zachodzie,
którym posłużyliśmy się dla podkreślenia szerszego kontekstu przekształceń estetyki sceny
polskiej w jej nurcie szekspirowskim, mimo swej wyrywkowości pozwala chyba na wysunięcie pewnych tez ogólnych, dotyczących losów spuścizny Szekspira. Nie da się powiedzieć, że
Szekspir preromantyczny i romantyczny – jak zresztą jakikolwiek inny – jest wyrazem postępu czy też regresu po Szekspirze – dajmy na to – klasycystycznym. Jego losy obrazują bowiem nie postęp, a jedynie r o z w ó j określonych ciągów estetyki teatru europejskiego, w
ramach których partytura teatralna, jaką dla adaptatorów i inscenizatorów stanowią dzieła
Szekspira, podlega przeobrażeniom zgodnym z przeobrażeniami całej koncepcji sceny. Przykłady losów dramaturgii szekspirowskiej w teatrze przełomu XVIII i XIX wieku szczególnie
wyjaskrawiają fakt, iż realizację dzieł Szekspira w kolejnych epokach kultury o wiele mniej
warto oglądać w relacji z dramatami teatru Szekspira-Elżbietańczyka, w pełni zaś pozwalają
się one określać dopiero na tle dramaturgii i sztuki scenicznej epoki, w której funkcjonują. Do
której należą. Już nie jako określona recepcja Szekspira przez klasycyzm czy romantyzm, ale
jako romantyczny czy klasycystyczny szekspiryzm.

Na gruncie teatru polskiego główne linie przeobrażeń estetyki teatralnej prowadzące do
sformułowania się sceny przedlistopadowej wyraźnie ujawniają się już w ostatnich latach
XVIII wieku i w dalszym swym rozwoju w wielu punktach spotykają się z doświadczeniami
teatru zachodnioeuropejskiego. Differentia specifica kutury polskiej, choć wyraźnie wpływa
na ostateczny profil teatru, nie zaciera wspólnoty ogólnych tendencji ujawniających się od
Londynu po Lwów. Uzależnienie polskich koncepcji teatralnych od doświadczeń sceny i
dramaturgii zagranicznej jest w tym okresie bardzo wyraźne, choć ograniczenie osiągnięć
polskich do prostej zależności genetycznej bynajmniej nie wyczerpuje problematyki. Związki
są wiele szersze, a ogólne przeobrażenia gustów odbiorców teatru polskiego grają tu rolę niepoślednią.
Na dobrą sprawę teatr tout court klasycystyczny nigdy się w Polsce ostatecznie nie skrystalizował. Wojciech Bogusławski – jak to już mieliśmy możność zauważyć przy okazji rozważań o XVIII-wiecznych doświadczeniach operowych – bardzo wcześnie wprowadza repertuar, który powiedzie polską scenę ku preromantyzmowi. To właśnie Bogusławski daje
teatrowi polskiemu dramat Kotzebuego38, wokół którego w nadspodziewanym tempie nastąpi
ekspansja dramy. Już we Lwowie daje Bogusławski „kilka niemieckich tragedyj: Hamlet,
Inez de Castro”39. Wspólne przytoczenie tu tytułów, które przyswaja polskiemu teatrowi Bogusławski, nie jest przypadkowe. Kontekst bowiem, w jakim u Bogusławskiego występuje
Szekspir, to repertuar niemiecki; więcej nawet – Szekspir jest z tym repertuarem wprost
identyfikowany. Dramaturgia Szekspira, którego tłumaczy się z przeróbek niemieckich, to w
świadomości estetycznej Bogusławskiego część repertuaru niemieckiego. Będzie to miało –
czym zajmiemy się później – poważne konsekwencje dla inscenizacji, dla włączenia Szekspira w krąg sztuk prowadzących scenę ku jej XIX-wiecznym formułom.
O tym, jak dalece i szybko nastąpiła asymilacja Szekspira z dramą, niech świadczy fakt, że
Bogusławski relacjonując swój lwowski repertuar odnotowuje: „drama Merciego: Groby We37
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rony, zadziwiającą malarza Maraino dekoracją Podziemnego Lochu ozdobiona”40. Nie jest to
przypadek. W roku 1800 pisze Bogusławski, że Smuglewicz daje nową dekorację do dramy
Groby Werony.41 Włączenie Romea i Julii w poczet niemieckiej dramy preromantycznej jest
już przesądzone. Badacz lwowskiego teatru Bogusławskiego pisze:
Względne sukcesy Hamleta i Makbeta [na austriackiej scenie Bogusławskiego] w przeróbkach –
nie zmieniają ogólnego wrażenia. Była to przede wszystkim scena Schrödera, Ifflanda i Kotzebuego42.
Na scenie tej drama stanowiła przeszło 40 procent repertuaru 43; nic więc dziwnego, że proponowany przez nią typ uczuciowości i konwencja sceniczna grały zasadniczą rolę w kształtowaniu ówczesnej wyobraźni teatralnej i że również przeróbki Szekspira podległy włączeniu
w krąg jej oddziaływania. Na ową bezpośrednią łączność pomiędzy charakterem inscenizacji
Szekspira i dram wskazują również badania Barbary Król-Kaczorowskiej:
Nowe formy inscenizacji melodram Bogusławskiego specjalnie napisanych dla amfiteatru,
sentymentalne dramaty rycerskie, sensacyjne dramaty zbójeckie oraz wiedeńskie utwory czarodziejskie, m. in. opera Mozarta Flet czarodziejski, pełne najdziwniejszych scenicznych efektów,
i wreszcie polska prapremiera Hamleta – oto ewenementy (...), w których współdziałał we
Lwowie Smuglewicz (...). Dążenie Bogusławskiego do romantyzmu dekoracji teatralnej było
charakterystyczne dla jego nowatorskiej działalności we Lwowie i w Warszawie44.
W tym samym jednak czasie Hamleta, Otella, Króla Leara i Makbeta mimo wszystko
uznaje Bogusławski za tragedie.45 Nie powinno to mącić obrazu. Tematyka Romea i Julii w
odpowiedniej sentymentalnej interpretacji rzeczywiście nie pozwala bohaterów tego dramatu
odróżnić od całej plejady kochanków sentymentalnych. W odczuciu odbiorców dramę różni
od tragedii przede wszystkim pomyślne zakończenie akcji,46 toteż zakończenie Grobów Werony, gdzie bohaterowie padają sobie w ramiona na oczach pogodzonych rodziców, nie mogło
budzić żadnych wątpliwości w zakresie klasyfikacji gatunkowej. Jest to – według klasyfikacji
przeprowadzonej przez Bohdana Korzeniewskiego – typowa drama sentymentalna. Ponieważ
jednak niemal wszyscy kochankowie z dram są sentymentalni, typ ten rozpoznać się daje dopiero poprzez takie sformułowanie postawy bohatera, by „uczuciowe niedole stały się głównym przedmiotem autorskiego zainteresowania, co dało pewne pogłębienie psychologiczne –
jedyne w dramie”47.
Wszystkie dramy sentymentalne tak fakturą jak i rysunkiem postaci, bądź nawet imionami
podkreślają swój rodowód. To Nowa Heloiza Rousseau niemal niepodzielnie dyktuje koncepcję uczuciowości, zaś schematy intrygi wywodzą się jeszcze z Richardsona. Oto teatr, w którym funkcjonują Groby Werony, jedna z dram Mercierowsikich – najstarszych w tej kategorii
40
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– zaprawionych nadal mocno tendencją wychowawczą. W tym towarzystwie ukazuje się
szekspiryzm na polskiej scenie dramy. Scenie wyraźnie preromantycznej. Świadomość epoki
łączy ją z pojęciem romantyzmu, nazywając choćby bliską krewniaczką Grobów z koncepcji
uczuciowości i schematu intrygi – Różę z Gór Alpejskich Franza J. Holbeina – „dramą romantyczną”. W dzisiejszych kategoriach nazwalibyśmy ją raczej na równi z Grobami dramą
sentymentalną.
Jak się już powiedziało, Hamleta, Otella i Makbeta nazywa Bogusławski tragediami. Jego
przeróbka Hamleta w dużej jeszcze mierze przystaje do kanonów klasycystycznych, adaptator
z mniejszą swobodą pozwala na upust łez na scenie i folgowanie „czułym wzruszeniom”. A
jednak gdyby chciał pozostać wierny kanonom tragedii klasycystycznej, Hamlet ginąłby w
ostatnim akcie dramatu. U Bogusławskiego żyje on jednak i godzi się z Laertesem. Finał ten
wskazuje na wyraźny wpływ estetyki dramy, która karać każe występek, a nagradzać cnotę.
Tendencja ta okazuje się tak silna, że rozpiera koncepcję tragedii jeszcze wyraźnie oświeceniowo-dydaktycznej, nie zezwalając na zamykanie akcji klęską dobra.48 Okazuje się, że nawet
w dramatach, które oscylują jeszcze w kierunku poetyk klasycystycznych, piętno dramy jest
już zupełnie wyraźne. Skład towarzystwa, w którym Szekspir współtworzy polską scenę początku wieku XIX, konkretyzuje się ostatecznie.
Bogusławski ściąga ze Lwowa do Warszawy i niemal od razu (1799) wystawia Groby Werony z Truskolaską i Szymanowskim. Rok następny to już zdecydowany triumf nowego gatunku. Na kilkadziesiąt lat ugruntowuje się pozycja Kotzebuego; drama wchodzi na scenę w
tym sezonie aż jedenastoma tytułami.49 Obok niej szybko pojawi się Schiller, a właściwie
swoisty zbójecki schilleryzm50 oraz preromantyczny Szekspir. Jednym słowem w zwartym
szyku do podboju sceny warszawskiej staje cała dramaturgia spod znaku niemieckiego preromantyzmu. Warunki ku temu są zresztą szczególnie sprzyjające. I to zarówno podczas
lwowskiej antrepryzy Bogusławskiego – czy wyraźniej jeszcze podczas dyrekcji tego teatru
przez Jana Nepomucena Kamińskiego – jak i nawet podczas pruskich rządów w Warszawie.
W Dziejach teatru narodowego Bogusławski przyznaje się jasno do służby na równi publiczności polskiej i niemieckiej we Lwowie; w latach 1799–1806 duża ilość wojska i mieszczaństwa pruskiego w Warszawie zaczyna odgrywać poważną rolę w kształtowaniu się gustu widowni teatralnej.51 Podobnie jak Kamiński na scenie lwowskiej, przedsiębiorczy Bogusławski
nie mógł się z tym nie liczyć. Kiedy już raz preromantyzm o rodowodzie niemieckim dostał
się do teatru, nie opuszczał go wbrew najsroższym przyganom krytyki. Jej głos stopniowo
liczył się coraz mniej, od kiedy to polska publiczność na dobre zachłysnęła się atmosferą
„grobów Werony”, „alpejskich gór”, całym gotyckim i sentymentalnym powiewem nowości.
Szekspir z powodzeniem spełnia swe zadania w ramach ówczesnej kampanii teatralnej.
Potem może już spokojnie dać się zastąpić przez dramaturgię, której jest współinicjatorem.
Może nawet wziąć na siebie gromy za jej powodzenie. Wszystkie premiery dramatów Szekspira odbywają się na scenie lwowskiej przed rokiem 1820. Później krytyka coraz ostrzej
ustosunkowuje się do preromantycznie ufryzowanego autora. Poniewczasie spostrzega, czym
był on rzeczywiście groźny. Przecież nie „szczególnym układem” akcji dramatycznej; wina
Anglika jest poważniejsza – lwowska krytyka niemal jednogłośnie uznaje go sprawcą wtargnięcia na scenę całych batalionów duchów, upiorów i umarłych, wszystkich „okropności
czynów ludzkich”,52 tych samych właśnie „okropności”, od których roi się scena dramy. Jest
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już jednak zbyt późno. Nawet drama zaczyna się powoli przeżywać. Batalia została rozstrzygnięta, nowa estetyka zaafirmowana przez polskiego widza, a duchy i upiory rozzuchwaliły
się do tego stopnia, że zamiast jęczeć i pohukiwać w opowieściach sentymentalnych, podjęły
szturm generalny na wyobraźnię romantyków – i zwyciężyły.
Oglądając szekspiryzm przedlistopadowy w kontekście dramy, nie można traktować jej
monolitycznie. W repertuarze ponad setki utworów zaznaczają się wielorakie jej podziały,
wyłania się cały szereg odmian; szersze omówienie tych zagadnień nie byłoby tu jednak zbytnio przydatne.53 Zwróćmy więc uwagę jedynie na te elementy całego wachlarza sztuk wspólnie określanych mianem dramy, które pozostają w ścisłym związku z rodzącą się nową koncepcją widowiska scenicznego, w jakiej znajduje swe miejsce również i szekspiryzm. Najogólniej biorąc drama dzieli się na dwa nurty o wyraźnej orientacji estetycznej – zmierza w
kierunku tendencji realistycznej bądź romantycznej. Z tendencji pierwszej wyrasta dramat
mieszczański, programowy, z tradycją wywodzącą się od Diderota przez Sadaine'a do Merciera. W następnym pokoleniu przekształci się w rewolucyjny, niemiecki dramat społeczny, o
szczególnie wyjaskrawionej problematyce krzywdy i społecznej nierówności. Wreszcie w
kolejnym rozgałęzieniu wykrystalizuje się cały bogaty odłam dramatu dydaktycznego, przeprowadzający piórem Kotzebuego, pani Weissenthurn, Weissa i Patrata apologię cnót drobnomieszczańskich. Natomiast w dramie sentymentalnej – z czym spotkaliśmy się już przy
okazji Grobów Werony – schemat zmierza w kierunku jak najsilniejszej emocjonalizacji zdarzeń miłosnych, które i tutaj jednak zwykle ściśle wiążą się z bliskimi nowemu widzowi problemami przedziałów, jakie zakazy społeczne stawiają prawdziwym namiętnościom.
Ten najogólniejszy podział nie wyczerpuje oczywiście różnorodności nowego gatunku.
Poważne miejsce w repertuarze zajmuje drama wojenna, kryminalna, sądowa, wreszcie cały
interesujący dział dramatu „historycznego”, gdzie przeszłość jawi się w kształcie określonego
egzotyzmu, pełnego niezwykłości i tajemniczości. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z romantycznymi koncepcjami przeszłości – dawność sprawuje w tym gatunku jedynie funkcję
poetyckiej aury, sprzyjającej tkliwym uczuciom; w zewnętrznych naśladownictwach Goetza
von Berlichingen roi się od szturmów, turniejów i pojedynków. Rekwizytornie teatralne zalega już cały zewnętrzny sztafaż działań i gestów, które dopiero romantyzm wprzęgnie w realizację swych szerszych problemów etycznych i historiozoficznych. Na razie koncepcje romantyczne poprzedza ich dekoracja. Jest ona jakby tym, czym młodzieńcze powieści poetyckie Słowackiego przed jego pierwszymi dramatami romantycznymi, bądź – oczywiście bez
genetycznej zależności – grywana w latach 1799–1829 drama Inez de Castro przed Marią
Malczewskiego. Choć w obu tych utworach występuje analogiczny schemat fabularny, dopiero Maria wprzęgnie go w „przeklęte” romantyczne pytania i problemy. Ta zasada rozwojowa
występuje podobnie i w relacji między scenariuszami szekspirowskimi pierwszego trzydziestolecia XIX wieku a koncepcjami szekspiryzmu romantycznego.
Zatrzymajmy się z kolei na chwilę nad egzotyczną dramą Marmontelowską. Egzotyka i historia zdecydowanie są tu związane z tradycją oświecenia. Grają rolę o tyle tylko, o ile podprowadzają akcję do określonej tezy moralnej, przeważnie nawołującej do uzdrowienia cywilizacji. Ten rodzaj dramy, choć formalnie bliski dramie o sztafażu romantycznym, odróżnia
się od niej zdecydowanie ową wyraźną postoświeceniową moralistyką, pogłosem koncepcji
ostatecznie więdnących. Dopiero ich rozpad – zanik tendencyjności – pozwala na swobodny
rozwój typu dramatu awanturniczego. Posługując się luźnym porównaniem, wyrasta on, podobnie jak dzisiejszy reportaż podróżniczy czy powieść egzotyczna, na gruncie występującej
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u odbiorcy żądzy przygody i niezwykłego przeżycia. Jak pisze Bohdan Korzeniewski, cały
ten nurt realizujący „pierwotną, nieświadomą romantykę baroku”, odradzającą się z dawnego
ducha Banialuki i Ibrahima sławnego Baszy, jest jakby renesansem fantazji szukającej swobody w kolorowej przeszłości.54 Mogą dziś zadziwiać, mogą nawet śmieszyć ówczesne zasoby „stęsknionej fantazji”; nie można im wszakże nie przyznać poważnej roli w etapie nieświadomie zapowiadającym już fantastykę romantyczną. Dramy te interesować nas powinny
przede wszystkim w ich warstwie reminiscencji z lektur pani Radcliffe i Lewisa, poprzez które wyłania się ich uwarunkowanie estetyczne, jak choćby w przepełnionej grozą scenerii
Puszczy pod Hermandstadem grywanej z dużym powodzeniem w Warszawie.55 Podobną scenerię grobów i ruin sprowadza na warszawską scenę potomstwo Zbójców Schillera z Lasem
okropnym na czele,56 jak również drama grozy ze swobodą szafująca upiorami, duchami i
całym światem przerażających zjaw.
Podział dram w oparciu wyłącznie o występujące w nich wątki fabularne nie jest w stanie
w pełni zarysować wielokierunkowości poczynań i osiągnięć nowego gatunku. Co najmniej
równorzędne znaczenie ma tu charakter zamysłu inscenizacyjnego, stopniowe nasilanie się
ekspresji słownej i wizualnej zawartej w samym tekście utworu; zatem elementy, które najjaskrawiej chyba określają poczesne miejsce dramy w procesie formowania się nowej estetyki.
W tej mierze, zwłaszcza oglądając rzecz pod kątem związków dramy z szekspiryzmem,
szczególne znaczenie mają te wszystkie rodzaje dram, w których wyraźnie już dominuje emocjonalizm o zabarwieniu frenetycznym.
Warto w tym miejscu choćby tylko na marginesie zaznaczyć funkcję baletu. Działa on w
ścisłym związku z Bogusławskim. Początkowo prowadzony przez Le Doux w konwencji
XVIII-wiecznej, po zawarciu jednak przez Bogusławskiego umowy z Franciszkiem Szlancowskim (1806–1807) balet warszawski wyraźnie preferuje pierwiastek ludowy ujęty w konwencji sentymentalizmu.57 Jest to oczywiście tylko wąski wycinek zagadnienia, dowodzi jednak zasięgu scenicznego promieniowania interesujących nas tendencji, które drama realizuje
w o wiele szerszym zakresie; i to zarówno mieszczańska jak i rycerska oraz egzotyczna, urastając stopniowo do rangi gatunku wiodącego w procesie krystalizacji estetyki teatru przedlistopadowego. Konsekwencje tego repertuaru – do czego kilkakroć przyjdzie szerzej wrócić –
rozciągają się zarówno na zmiany w estetyce aktorstwa i inscenizacji, jak i na przewartościowania w kręgu krytyki teatralnej.
Początki w miarę regularnej i konsekwentnej krytyki teatralnej można liczyć w Polsce od
wprowadzenia przez „Gazetę Warszawską” stałej recenzji w roku 1802 i podchwyceniu tego
zamysłu przez „Gazetę Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” już w roku następnym. Orientacja estetyczna pierwszych recenzentów jest zupełnie zdecydowana, ściślej związana z koncepcjami klasycystycznymi. Stałe powoływanie się na Laharpe'a i ustawiczne cytaty z recenzji paryskich nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Nic zatem dziwnego, że uwidoczniająca się od samego początku rozbieżność gustów krytyki i widowni z biegiem czasu
nasila się zdecydowanie.58 Ortodoksyjny klasycyzm przediksowskiej krytyki teatralnej w prostej linii wywodzi się z coraz bardziej – w kontekście przeobrażeń sceny – zachowawczej
działalności Geoffroy. Konserwatyzm estetyczny jest tu zresztą ściśle związany z konserwatyzmem politycznym. Recenzent sceny paryskiej, niezależnie od rodzaju analizowanego dramatu, konsekwentnie przykłada doń kryteria poetyk klasycystycznych. Spotykając się z
przedstawieniem opartym o tekst odbiegający od estetyki klasycystycznej – na przykład z
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Szekspirem (1792) – Geoffroy przypisuje jego powodzenie wyłącznie zepsuciu przez rewolucję gustu publiczności.59 Za swym paryskim mistrzem i warszawska krytyka zgodnie rzuca
kalumnie na dramę, a Szekspira ocenia z jak najdalej idącą rezerwą;60 atakuje warszawskie
premiery Hamleta i Otella. Recenzent tej ostatniej sztuki po ostrym ataku na zepsucie gustu
publiczności przystępuje do analizy dramatu: „Wrażenie jej [sceny zabójstwa] tak jest przykre, iż zamiast wyciskania czułych łez litości i żalu malują się na ich [widzów] zdumiałych
twarzach odraza i osłupienie”.61 Owe sprzeciwy w stosunku do budzenia na scenie wrażeń
silniejszych od „czułych łez litości i żalu” wyraźnie pozwalają określić orientację estetyczną
recenzenta, w której zdecydowanie dominuje model sentymentalizmu oświeceniowego. W
dalszej partii artykułu autor konfrontuje Otella z opartą na podobnym schemacie fabularnym
Zairą Voltaire'a, bezsporną wyższość przypisując oczywiście tej ostatniej, czym z kolei wykazuje typowy dla zachowawczych kręgów ówczesnej krytyki splot oświeceniowego sentymentalizmu z klasycyzmem.
Choć scena rozwija się dynamicznie, choć nowe prądy estetyczne zyskują na niej coraz
większy poklask widowni, w osiem lat po pierwszej recenzji Otella krytyk „Gazety Warszawskiej” w dalszym ciągu posługuje się przy analizie Szekspira kryteriami estetyki tragedii klasycystycznej. W recenzji Hamleta62 po paru słowach wstępu dalszy wywód zastępuje obszernym cytatem z paryskiego omówienia Hamleta pióra Geoffroy. Jednym z koronnych zarzutów w stosunku do tekstu jest tu fakt, iż „tak wielki filozof jak Hamlet boi się bardzo strachów i duchów i tak je często widzi”. Paradne! Racjonalizm klasycystyczny jest tu wprawdzie
głównym narzędziem recenzenta, krytyk nie przeczuwa jednak nawet, że w polemicznym
ferworze postawił oto tezę, której by się i romantycy nie powstydzili... Broniąca się przed
jakimikolwiek nowymi koncepcjami, krytyka raz po raz sama zaczyna im po trosze ulegać:
Role spiskowych oddane były tak zwanym komparsom; co sprawiło, iż piękność sceny, w
której Piotr wchodzi między spiskowych, zupełnie zginęła. Sztuka ta kilku tylko zajmowała
aktorów, a teatr Polski ma dosyć wielką ich liczbę, powinni byli przynajmniej pierwszy rząd
spiskowych zastąpić. Przez wyraz twarzy i poruszenia z sytuacji sceny wypadające, mogliby i
w niemych rolach okazać swój talent, i przyczynić się do dokładnego wystawienia sztuki,
zwłaszcza tam, gdzie sama akcja bez mowy wielkie może sprawić wrażenie63.
W przytoczonym tu fragmencie krytyk wyraźnie opowiada się za grą zespołową, uznaje
nawet, że tekst nie musi być wcale pierwszoplanowym elementem widowiska, że przynajmniej w niektórych partiach spektaklu, z powodzeniem zastępują go tworzywa pozasłowne. Są
to już wyraźne prześwity nowych koncepcji scenicznych, pojawiające się w klasycystycznym
systemie ocen recenzenta. Dotyczą zresztą bardziej sztuki teatru niż literatury, więc łatwiej im
zyskać aprobatę. Natomiast w ocenie tekstu cała krytyka przediksowska wykazuje dużo większą czujność. Żywo staje do boju z wszelkimi przejawami niewierności w stosunku do estetyki klasycystycznej. Drogi recenzentów i widzów rozchodzą się coraz bardziej. Odbiorcom
zarzuca się brak smaku, dramaturgom efekciarstwo i brak umiaru. W latach 1810–1820 ostatecznie wykrystalizowuje się zdecydowana opozycja dwóch przeciwstawnych rodzajów smaku estetycznego w teatrze, które „odpowiadają dwu rywalizującym kręgom społecznym”64. W
roku 1810 w sprawie upadku smaku głos zabiera sam Ursyn Niemcewicz. Jego krytyczna
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ocena ekspansji na scenę warszawską coraz silniejszych efektów i stanów emocjonalnych
stanowi interesujący dokument rodzaju dominujących wówczas gustów teatralnych:
[Autorzy] przez odstrychnienie się swoje od natury i zdrowych prawideł wolą z m y s ł y
omamiać, niż u m y s ł zachwycać, wolą s z a r p a ć serce, niż je t k l i w i e dotykać, r z e w n
i e poruszać, a znajdując przesadzenie sztuki łatwiejszym nad piękność prostej natury, zamieniając ż a ł o ś ć i s m ę t n o ś ć w zapamiętałą w ś c i e k ł o ś ć, grzeczne dowcipów pociski – w
raniące przekąsy, uśmiech wesołości – w szyderstwo i nieprzyzwoite żarty. W takich to płodach
znajdowano szczególne upodobanie, w sztukach, gdzie w każdej scenie n o w a d e k o r a c j a, n
o w e c z a r y, zadziwiające przemiany i coraz świeże zabójstwa (podkr. A. Ż.) 65.
Odezwa Niemcewicza dobitnie wykazuje występowanie już w tym okresie rozwiniętych tendencji nowej estetyki dramatycznej i teatralnej, kierunku, który nawiązując do doświadczeń sentymentalizmu oświeceniowego ostatecznie przewartościowuje je i głównych efektów szuka w kręgu estetyki grozy, na scenie pełnej wielkich emocji, zaskakujących perypetii i wstrząsających obrazów.
W takich warunkach wkraczają Iksowie. Nie są to już tylko recenzenci – to równocześnie
protektorzy sceny Ludwika Osińskiego, posiadający poważny wpływ na finanse teatru. Mogą
więc żądać i korzystają z tej możliwości. Teatr, któremu patronują, winien być „odbiciem
tonu dobrze wychowanych towarzystw”66 Do teatru ciągną jednak i towarzystwa „gorzej wychowane”, które – jak wskazuje choćby wyżej cytowany tekst Niemcewicza – potrafią narzucić swe upodobania i które również wymagają. Między innymi dramy, w której towarzystwie
i Szekspir ugruntowuje swą pozycję. Iksowie – czego się można było spodziewać – nie należą
do wielbicieli dramy. Ostro przystępują do jej krytyki. Tragedia klasycystyczna według teoretycznych założeń miała podobnie jak architektura wywoływać wrażenie jednolite. Konsekwencje praktyczne były tu dość oczywiste – redukcjonizm osobowości postaci do jej cechy
dominującej, tak by bohater tworzył monolityczny posąg; redukcjonizm gry; w końcu wprowadzenie całej akcji w jednolitą architektoniczną dekorację. Oto pozycje wyjściowe, z których Iksowie ruszają do boju z dramą. Krytyka ich nie jest w stosunku do dramy immanentna
– Iksowie analizują nie prawidłowości dramy w ramach jej prawideł wewnątrzgatunkowych,
krytykę prowadzą z zewnątrz, z pozycji zupełnie poetyce dramy obcych. Pośród zarzutów –
poza stałym sarkaniem na literacki poziom dram – na czoło wysuwa się więc łamanie przedziałów gatunkowych i wewnętrzna dezintegracja jedności. Te zatem elementy, dzięki którym
inscenizacje dramy prezentują nowy typ efektów scenicznych. 67 Interesujące jest przy tym to,
że choć drama wyraźnie zmierza w stronę wczesnoromantycznej techniki dramatu i inscenizacji, przy pierwszych próbach teoretycznego uzasadnienia poetyki nowego gatunku, poszukuje się dlań miejsca w kręgu podziałów wyznaczonych przez poetyki klasycystyczne. Walczy się o miejsce dla dramy pomiędzy tragedią mającą wywołać „litość i trwogę”, a komedią
– budzicielką śmiechu. W ramach tego podziału dramie przysługiwać winno wywoływanie
„rozsądku i czułości”, czy – jak to ściślej formułuje Bogusławski – „litości i żalu”68. Gdy
swobodne wejście dramy w repertuar stało się już faktem dokonanym, trzeba było ten fakt
jakoś uzasadnić. Pomijanie problematyki przestawało być możliwe.
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Tekst pochodzi z odezwy do publiczności, wygłoszonej w 1810 r. na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Cyt. za: A. Kraushar, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk,
księga II, t. I, Kraków 1902, s. 233–234.
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Cytat pochodzi z mowy Józefa Lipińskiego wygłoszonej na otwarciu sesji Dyrekcji Rządowej teatru, 10.II.1814. Por.: B. Korzeniewski, op. cit., s. 4–5.
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Por.: B. Korzeniewski, op. cit., s. 3.
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Nie sposób poglądów Iksów zsypywać do wspólnego wora ostatnich ortodoksyjnych wyznawców klasycyzmu. Główny nurt orientacji estetycznej krytyków wypływa oczywiście z
doktryn XVIII-wiecznych, lecz światli i oczytani Iksowie nie mogli już starych doktryn traktować z pełną prawowiernością. Obyci z doświadczeniami teatru zachodnioeuropejskiego,
jako pierwsi na gruncie polskiej krytyki teatralnej w pełni zdają sobie sprawę, że na przykład
koncepcja tragedii opartej wyłącznie o deklamację tekstu literackiego staje się coraz wyraźniejszym anachronizmem, oraz że prawo do widowiskowości nie może – jak chciał tego Laharpe – przysługiwać wyłącznie operze. Teatr bowiem – czy się to krytyce podobało, czy też
nie – na dobre już rozpoczynał swe prawdziwe życie pozaliterackie. Stopniowa emancypacja
kolejnych elementów widowiskowości stawała się szczególnie wyraźna w coraz popularniejszej
dramaturgii preromantycznej.69 Do powstania teatru romantycznego był wprawdzie spory, ale
zaledwie jeden krok. Aby go zrobić, trzeba było już tylko... romantycznej dramaturgii. A tej właśnie teatrowi brakowało. Grywany z powodzeniem Pixérécourt dawał możność rozwinięcia
efektów wizualnych, przy słabości tekstu stanowiących rzeczywiście główny atut przedstawienia;
zbyt mało to jednak dla szerszego rozwinięcia się dojrzalszych romantycznych koncepcji teatralnych. Doniosłą rolę mógłby w tej sytuacji spełnić dramat szekspirowski, z czego Iksowie zdają
sobie dobrze sprawę, skoro już w roku 1816 postulują przekład Szekspira z oryginału.
Faktu wielokierunkowości postulatów stawianych przez członków Towarzystwa nie można
obrócić przeciw nim. Usiłując kontynuować koncepcje XVIII-wieczne, Iksowie są wszakże w
pełni świadomi nieodwracalnych zmian zaistniałych w estetyce teatru. Niektóre odrzucają
zdecydowanie, inne chcą przynajmniej doprowadzić do ich zdaniem jak najkorzystniejszych
wymiarów. W roku 1815 piszą o inscenizacji Hamleta: „Ubiór ducha i jego zapadanie się itd.
nie dość miały iluzji. (...) Równie podziemne odzywanie się ducha, źle udane, żadnego nie
czyniło wrażenia”, co z kolei nie pozwalało zdaniem Iksów na realizację głównego zamierzenia – nie „przerażało umysłów”. Światli krytycy, skoro mają już do czynienia z dramatem
dającym możliwości stworzenia iluzji, chcą ją widzieć w możliwie pełnym kształcie. W
swym programie racjonalistycznego iluzjonizmu scenicznego wysuwają – wiele dobitniej, niż
czynił to ich kolega sprzed kilkunastu lat w „Gazecie Warszawskiej” – postulat gry zespołowej i plastycznej gry tłumu.70 Ciekawe, że w ramach tego kręgu postulatów Iksowie nigdy nie
wyodrębniają działalności reżysera, który – choć nie grał w Warszawie tej roli co jego paryscy koledzy-inscenizatorzy – bynajmniej nie ograniczał się do opracowania i przydziału tekstów. Podobnie jak i funkcja scenografa coraz częściej przestawała ograniczać się do odkurzania znajdujących się w magazynie elementów starych dekoracji. Do nich, podobnie jak i do
kostiumów, przywiązują Iksowie dużą wagę. Ich postulaty nie ograniczają się do chęci zaspokojenia zainteresowań widowni przepychem wizualnych środków wyrazu. Sięgają dużo głębiej. Oto co na temat Oblężenia Warszawy mówi L. A. Dmuszewski:
Ubiory zatem, zwyczaje, widoki, cokolwiek pod zmysły podpada, tak powinno być doskonale h i s t o r y c z n e, aby nieumiejący historii, jak w podróży Anacharsysa w k a ż d y m
s z c z e g ó l e h i s t o r i ę wyczytać, historią zasilić się miał sposobność (podkr. A. Ż.)71.
Poważny to atak na praktykę sceny warszawskiej, ostry sprzeciw wobec poetyki inscenizacyjnej i dramaturgii dramy. Pozycja recenzentów jest już w tym okresie zgoła inna, nieporównywalnie dojrzalsza niż przed kilkunastu laty. Wysunięty przez Iksów postulat realizmu
historycznego zdecydowanie wyprzedza współczesne im koncepcje teatralne.
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Por.: J. Lipiński, Aktor i scena w recenzjach teatralnych Towarzystwa Iksów, „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 2, s. 130–131.
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„Gazeta Korespondenta Warszawskiego” 1818, nr 11.
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„Gazeta Korespondenta Warszawskiego” 1817, nr 27.
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Kiedy Iksowie omawiają Oblężenie Warszawy, znajdują się już w pół drogi do kapitulacji,
do dumnego zamilknięcia w obliczu sytuacji sceny warszawskiej, która rozwijać się będzie w
zupełnie im nie odpowiadającym kierunku. W jej rozwoju, w przeobrażeniach odegrali
wszakże rolę poważną i to rolę często nie tyle obrońców kierunku gasnącego, co inspiratorów
tych płaszczyzn preromantycznej estetyki teatralnej, które przewartościowane i pogłębione
odezwą się w dramaturgii romantycznej. Łamiący pióra Iksowie to nie tylko konserwatyści na
straconej pozycji – to przede wszystkim znaczące zamilknięcie krytyków, którzy pojęli, że
zajmują pozycję straconą w kampanii o wyższy poziom teatru. Nihil novi sub sole...

W dotychczasowych rozważaniach kilkakrotnie już powracała sprawa inscenizacji. Jest to
problem o zbyt szerokim zakresie, by go tu można w pełni przeanalizować. Przeobrażenia
kształtu wystawy scenicznej, które dają się obserwować na polskiej scenie początków XIX
wieku posiadają jednak poważne znaczenie i w ramach zagadnienia najściślej nas interesującego. Sztuka inscenizacji spełnia bowiem ważką rolę w procesie krystalizowania się tych
nurtów estetyki teatralnej, które na swej fali niosą określony szekspiryzm.
Przy okazji tej problematyki warto wrócić raz jeszcze do słynnej ody Tymowskiego Do
dramy. Mniejsza o to, że ocena Tymowskiego jest jednoznacznie negatywna. Wyjaskrawienie
pewnych ukierunkowań inscenizacji służy doskonałym materiałem. Wyraziście określa tendencje ówczesnej inscenizacji. Drama stanowi rzeczywiście przebogaty materiał w tej dziedzinie. Bogactwo wątków akcji, skomplikowanie jej poszczególnych sekwencji w oparciu o
sceny-obrazy – co obserwowaliśmy już przy omawianiu inscenizacji francuskich – związane z
tym ciągłe zmiany dekoracji dające coraz to nowe tło do „mamiących obrazów”72, oto główny
materiał inscenizacyjny ówczesnych partytur teatralnych.
W zasobach i sposobach inscenizatorskich dramy bez trudu daje się odnaleźć te jej walory,
które w prostej linii wiodą do chwytów wykorzystywanych później w literaturze i teatrze romantycznym. Na razie jest to oczywiście tylko zewnętrzny sztafaż. Na przykład wykorzystane
później w Grażynie przebieranie się bohaterek dram w zbroje i ich udział w walkach nie zostają uzasadnione głębiej, niż wymaga tego efekt inscenizacyjny, efekt z zakresu uczuciowości preromantycznej, który monografista dramy określa jako „konwencjonalizm romantyczny”73. Wśród tych efektów, zasilanych mocno inscenizacyjnymi chwytami świetlnymi i akustycznymi, krystalizuje się też wyraźny profil preromantycznego szekspiryzmu, równie skonwencjonalizowanego pośród silnych zewnętrznych efektów emocjonalnych. Halucynaci i
obłąkani powtarzają parafrazy monologów Lady Makbet nie wychodząc równocześnie poza
szczebiotliwe cierpienia. Jedynym ich zadaniem – które w oczach przerażonej publiczności
spełniają z powodzeniem – jest wywołanie grozy.74 Powiększają ją jeszcze całe zgraje okrutników kryjących się w lasach, grotach i gotyckich zamkach, gdzie czyhają na swe ofiary.
Scenę zapełniają watahy duchów i upiorów, bliskich krewniaków zaziemskich bohaterów
powieści i dramatów grozy. W scenicznej wersji nie wykazują przeważnie głębszego pokrewieństwa z upiorami romantycznymi, którym przyjdzie reprezentować świat ducha. Tymczasem zupełnie wystarcza im wzbudzanie niesamowitości. Przerażony widz musi jednak od
czasu do czasu mieć moment wytchnienia. Z pomocą idą mu więc „komiczni prostacy”. Choć
w zewnętrznej warstwie struktury przedstawienia wyraźnie wiążą się z szekspirowskimi pijakami i prostakami, nie ukazują tak jak u pisarza angielskiego obrazu rozmaitości świata, stałego w nim splątania śmiechu i rozpaczy; jak w średniowiecznych intermediach po prostu
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rozśmieszają nazbyt już stroskanego widza. Zadowolony z odmian nie docieka on zbyt drobiazgowo konsekwencji układu efektów. Tajemniczość akcji w dostatecznym stopniu gwarantuje mu samo odpowiednie udrapowanie fałdzistego płaszcza. Historyczna prawda kostiumu to sprawa zgoła uboczna – świetność jest probierzem trafności ubioru aktora.
Ranga dekoracji i kostiumu wzrasta coraz bardziej. Coraz bogatsze schematy fabularne,
które same nie mogąc w płaszczyźnie literackiej podołać nadaniu akcji swoistości miejsca i
czasu, pozostawiają ten trud twórcom teatralnym, co wiedzie do rozbudowania wystawy scenicznej. „Prawda” postaci dram opiera się na ich stałej relacji z całą masą rekwizytów,75 które
mają na scenie tworzyć złudzenie autentycznego życia. Zwłaszcza tak zwana drama mieszczańska daje początek „oleodrukowości” inscenizacji, która poprzez kilka etapów rozwoju
sięga aż do czasów nam współczesnych. Skrystalizowaną koncepcję mieszczańskiej sceny
pudełkowej prezentuje już Filozof mimo swej wiedzy Sadaine'a (1784)76. W tym miejscu bardziej nas jednak interesuje inny typ konwencjonalizacji inscenizacyjnej, który szczególnie
jaskrawo występuje w dramie „historycznej”. To ona właśnie ostatecznie wyznacza kształt
„oleodruku” pełnego skał, zamków na szczytach gór, sal gotyckich, rumowisk skalnych i lochów. Wyrosłe z tej samej kategorii wrażeń zapełniają scenę pioruny burze i błyskawice –
efekty szczególnie ulubione przez duchy i upiory. 77
Byłoby niesprawiedliwością lekceważyć ten nurt inscenizacji. Trzeba przyznać, że – nie
biorąc pod uwagę wartości literackiej dram – dają one początek zdecydowanemu rozwojowi
środków scenicznych, współtworzą ewolucję w koncepcjach teatralnych, których kolejne etapy sięgają aż do czasów nam współczesnych zwłaszcza w teatrze rosyjskim i amerykańskim.
Dla romantyzmu doświadczenie dramy jest oczywiście bez porównania bliższe i bardziej doniosłe. Walory inscenizacyjne, jakie dała drama scenie warszawskiej, odegrały poważną rolę
w kształtowaniu się polskiego dramatu romantycznego, przede wszystkim w przygotowaniu
dlań określonego kanonu artykulacji scenicznej. Dopiero w roku 1830 Maurycy Mochnacki w
imię walki o wierność Szekspirowi78 miał prawo nazwać dramę „kuglarstwem, które nic nie
ma wspólnego z wzniosłym powołaniem sztuki”. Był to już bowiem istotnie moment, w którym drama stała się tylko anachronicznym kuglarstwem teatralnym, a młody i zapalczywy
krytyk nie był w stanie zauważyć, że bez niej teatr XIX wieku nie mógłby stworzyć nowożytnej koncepcji sceny, przyjąć – w każdym razie w tym kształcie, w jakim to uczynił – Szekspira. Po stu pięćdziesięciu latach najwyższy jednak czas, by tę sprawiedliwość dramie oddać.
Próba kompleksowego przeglądu rozwoju zjawisk grozi zatarciem spojrzenia historycznego. Aby się przed tym uchronić, trzeba wyraźnie podkreślić, że przeobrażenia inscenizacyjne
polskiej sceny zachodzą stopniowo, a początek powodzenia dram i wejście przeróbek szekspirowskich do stałego repertuaru sceny warszawskiej nie oznacza bynajmniej natychmiastowego przewartościowania koncepcji inscenizacyjnych tego teatru. Są to – jak się powiedziało –
pierwsze lata XIX wieku; grany już wcześniej Hamlet wg Schrödera, w roku 1806 na stałe
trafia do repertuaru, w którym Król Lear znajduje się od roku. Rola głównego bohatera jest,
obok kreacji w Horacjuszach Corneille'a, największym sukcesem aktorskim Bogusławskiego
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podczas całej jego warszawskiej antrepryzy.79 Leara gra i zapewne wystawia Bogusławski
początkowo według kanonów XVIII-wiecznych. We Lwowie mógł sobie z pewnością pozwolić na większą swobodę inscenizacyjną niż w Warszawie. Na scenie lwowskiej Innocento
Maraino z niemałym sukcesem opracował Bogusławskiemu dekoracje do Grobów Werony, w
całości oparte na „rysunku z natury”; był również twórcą scenografii do Agatki – jednego z
najbardziej widowiskowych spektakli lwowskiej antrepryzy Bogusławskiego. W tym samym
okresie – zapewne nie bez inspiracji dyrektora – Antoni Smuglewicz współtworzy podstawy
polskiej dekoracji preromantycznej. Artysta ten – będący typowym przedstawicielem estetyki
przełomu wieków i czerpiący zarówno z doświadczeń XVIII-wiecznych, jak i nowych, dopiero kształtujących się prądów – tworzy we Lwowie dekoracje cechujące się tajemniczością,
grozą i egzotyką, skalistym pejzażem i gotycką architekturą. 80 Mimo oporów warszawskiej
socjety Bogusławski coraz bardziej zdecydowanie przeszczepia do stolicy swe lwowskie doświadczenia. W roku 1808 teatr warszawski posiada ponad 120 dekoracji81, co świadczy o
niewątpliwym wzroście widowiskowości jako zasady inscenizacyjnej. Poważne zwiększenie
ilości przedstawień Szekspira i dram można zaobserwować w latach 1811–1812 i należy sądzić, że wówczas nowe koncepcje inscenizacyjne przybierają w Warszawie kształty bardzo
już rozwinięte.82 Zwłaszcza drama przyczyniła się do zerwania rozbieżności pomiędzy charakterem akcji a dekoracjami. Wprowadzając swoisty „realizm”, wymagała, by lasy, groty i
pioruny rzeczywiście pojawiały się na scenie, by scenografia istotnie współtworzyła nastrój
widowiska. W związku z tym pierwszoplanowa rola zaczyna przypadać „mechanistom” teatralnym, których dziełem stawał się obraz grozy i dziwności tego świata:83
Na scenach pojawiały się malowane na płótnie lasy oraz innego typu „dzikie krajobrazy”.
Wśród nich tajemnicze zamki i klasztory, jaskinie, podziemne przejścia, opuszczone kaplice,
zrujnowane grobowce, spróchniałe mosty. Do tego często dochodziły rozpętane przez mechanika teatralnego żywioły. Szalejące burze z błyskawicami i grzmotami powtarzanymi „stokrotnie” przez górskie echa, zbałwanione morza, wodospady, hukające złowieszczo sowy i
puchacze, łopoczące i kraczące kruki itp. Cóż za pole do popisu dla dekoratora i „mechanisty”. Ileż możliwości dla malarza obdarzonego fantazją i znajomością psychiki ówczesnego
widza. Pamiętajmy, że drama dla publiczności teatralnej pierwszej ćwierci XIX stulecia to
niemal to, co dla nas filmy „z dreszczykiem”. 84
Nie sposób przecenić dramy w procesie kształtowania się stylu polskiej dekoracji przedlistopadowej. Nie sposób również nie zauważyć roli scenografii i inscenizacji dram w formowaniu świata przeżyć i wyobrażeń estetycznych ówczesnego polskiego widza. Mimo wszystko warszawskie doświadczenia trudno jednak porównywać z kalejdoskopem wczesnoromantycznej inscenizacji francuskiej. Kilkakroć podczas dyrekcji Bogusławskiego powtarzające się
kryzysy finansowe, a już niemal stałe niedomagania w tej materii, nie mogły korzystnie
wpływać na swobodny rozwój inscenizacyjno-dekoratorskiej strony teatru warszawskiego.
W Dziejach teatru narodowego wspomina Bogusławski jak to Antoni Smuglewicz w pośpiechu malował dekoracje, które przez dwadzieścia lat służyć potem miały scenie lwow-
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skiej.85 Jest to jednak dopiero rok 1796. I chociaż taki stan rzeczy grać będzie poważną rolę w
dalszym rozwoju scenografii, to jednak raz po raz choćby w tychże wspomnieniach Bogusławskiego napotykamy na wiadomości, że scenografowie przygotowywali specjalną oprawę
plastyczną dla konkretnych utworów dramatycznych. Wiadomo przecież, że w swej pracy
literackiej Bogusławski nie działał dla jakiejś sceny abstrakcyjnej; pisał dla konkretnego teatru, dla konkretnego odbiorcy. Prawdopodobnie przy realizacji scenicznej swych dramatów
współpracował ze scenografem mającym przełożyć sugestie literackie na kształt plastyczny.86
O pracy scenografów wiadomości mamy nader skąpe. Antoni Smuglewicz, Innocento Maraino, Antonio Scotti, Sylwester Zieliński – to te zbyt mało jeszcze opracowane nazwiska, z
którymi wiążą się losy polskiej scenografii początków wieku. 87 W latach 1803–1809 w teatrze
Bogusławskiego pracuje Jan Bogumił Plersch. Pozostałe po nim rysunki choć częściowo pozwalają odczytać kształt inscenizacji tych czasów. Poważne miejsce zajmuje tu dekoracja
architektoniczna, pełna monumentalizmu, klasycystycznego lub też nieraz barokowego ogromu, prawdopodobnie dekoracje oper88, od których w pierwszych latach wieku – porównajmy
tu zbieżność z sytuacją teatru francuskiego – wymaga się największej iluzyjności, największego przepychu. W tej kategorii projektów Plersch jest zdecydowanie artystą XVIIIwiecznym, wiernie opierającym się na klasycystycznych wzorach. Tuż obok napotykamy
jednak zupełnie odrębny nurt jego działalności teatralnej – na dekorację krajobrazową. Nowe
jest tu już zupełnie wyraźne, scenograf zdecydowanie inspiruje się sentymentalnym malarstwem zachodnim XVIII wieku i początków XIX.89 Nietrudno się domyślić, że ten typ dekoracji nie służył zapewne inscenizacjom klasycystycznej tragedii, Z drugiej strony nie należy
tej działalności przypisywać zbyt wygórowanych zasług. Wszystkie dekoracje Plerscha przeznaczone są dla sceny kulisowej, projekt realizowano partiami na czterech do dwunastu kulisach, na praktykablach i tylnym prospekcie.90 Był Plersch niewątpliwie doskonałym technikiem, jego wykonawstwo nie pozostawiało więc zapewne nic do życzenia; w projektach brak
wszakże szerszej własnej inwencji, a niewolnicze naśladownictwo obcych mistrzów, choć
dobre, nie mogło w sposób zdecydowany rozwinąć warszawskiej sztuki scenograficznej.
Pośród stałych kłopotów finansowych w ogóle kończyć się często musiało na dobrych chęciach. Anna Nakwaska, wspominając w pamiętnikach Józefę Ledóchowską, pisze: „Ubiór
ściśle do miejscowości i roli zastosowany odznaczały ją zupełnie od gminnego układu jej
współtowarzyszek”91. Podobne przytyki Iksów wyraźnie świadczą, że w wyborze kostiumów
panowało na scenie warszawskiej więcej swobody niż sensu. Musiało to być również bolączką Bogusławskiego, skoro w programie szkoły dramatycznej (1811) czytamy, że słuchacze
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uczyć się tu będą „rysunków co do składu ciała ludzkiego i ubiorów różnych Narodów i wieków koniecznie do tej Sztuki potrzebnych”92. Wiemy już, że ów realizm kostiumu, zwłaszcza
w dramie, wyglądał dosyć szczególnie. Nie to jest jednak w tym miejscu najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że teatr, także przy edukacji aktorów coraz większą wagę przywiązywać
zaczyna do scenografii i kostiumów, do najbardziej zatem widowiskowych elementów przedstawienia. Przesunięcie się gradacji poszczególnych środków wyrazu, a zwłaszcza ustępowanie prymatu tekstu literackiego, i w tej płaszczyźnie teatru staje się coraz wyraźniejsze. Specjalnie ugruntowana w Warszawie pozycja ostatniego pokolenia klasycystów musiała zdecydowanie utrudniać pełną realizację nowych koncepcji inscenizacyjnych. Toteż szybciej dają
one znać o sobie w środowiskach prowincjonalnych. Po części wykazały to już lwowskie doświadczenia Bogusławskiego. Również Jan Nepomucen Kamiński, jeszcze przed swą antrepryzą lwowską, wystawia w Kamieńcu Hamleta według własnego przekładu.93 Kierunek nowatorskich prób inscenizacyjnych Kamińskiego zwłaszcza dobitnie ujawnia się w jego Makbecie. W mieście kresowym, w prowincjonalnym teatrze, na samym przełomie wieków mamy
do czynienia z inscenizacją zdecydowanie nowatorską. Duchy pokazują się tu już w pełnej
krasie efektów wizualnych i akustycznych:
Teatr Kamińskiego – pisze monografistka artysty – jako jeden z pierwszych w Polsce opowiedział się za romantyzmem – zarówno w repertuarze, jak i w inscenizacji. (...) Pierwszą próbą stworzenia repertuaru i określenia jego charakteru była działalność w Kamieńcu i Odessie. Znamy jednak z tych lat tylko te sztuki, które przekładał czy przerabiał sam dyrektor. I dziwnym trafem prawie
wszystkie reprezentują wczesny romantyzm: Richter, Zschokke, Kotzebue, Babo.94
Trudno zgodzić się z tezą o romantyzmie Kamińskiego – dokładniej określeniem jego
przynależności estetycznej zajmiemy się w ostatniej części książki – niewątpliwie jednak zainteresowania repertuarowe, które w okresie lwowskim poszerzą się o twórczość Zieglera i
Pixérécourta, wskazują na nowatorski charakter poszukiwań i scenicznej wyobraźni Kamińskiego. Jako propagator inscenizacji opartej o mocne efekty widowiskowe Jan Nepomucen
chętnie wystawia dramaty pełne grozy, niesamowitości, niezwykłości i egzotyki. Nie odrzuca
przy tym pewnych elementów tradycji klasycystycznej – tendencje do estetyzacji wyraźnie
ujawniają się u Kamińskiego w przywiązaniu do „natury pięknej”, kiedy zgodnie z jej wymogami drobiazgowo cyzeluje układy form obrazu scenicznego. A równocześnie – typowy ten
reprezentant estetyki przełomu stuleci – podstawową rolę w procesie twórczym przyznaje
wyobraźni, zmierza konsekwentnie do przedstawienia wielkich namiętności, grozy i fantastyki. Rozbudowuje fantastyczno-gotycką dekorację i poważne znaczenie w inscenizacji przypisuje nastrojowości uzyskiwanej grą świateł. Wszelkimi dostępnymi mu sposobami gdzieś na
rogatkach dawnej Rzeczypospolitej, tworzy teatralną wizję dziwności świata preromantycznego.95
Nie bez racji jest chyba przypuszczenie, iż na emancypację „świata zaziemskiego”, który
coraz to silniej dobija się o miejsce w teatrze, ma wpływ niezmiernie modny w tym czasie w
całej Europie mesmeryzm. Jednym z głównych jego przedstawicieli w Warszawie jest Jan
Baudouin, który silnie również oddziała na wyobraźnię Mickiewicza i Słowackiego.96 Kształt
inscenizacyjny niektórych premier teatru warszawskiego pozwala wnosić, że mesmeryzm
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zapładnia również wyobraźnię ludzi teatru: Także Iksowie – jak to już wzmiankowano – coraz częściej nie zadowalają się kryteriami estetyki klasycystycznej. Recenzując Szekspira
sięgają do Schlegla i pojęcie natury formułują czasem niemal w duchu romantycznym: budowę akcji uzależniają od treści dramatycznej i otwarcie mówią o siłach irracjonalnych. Jest to
wprawdzie tylko margines w działalności Iksów i li tylko zewnętrzne przyjęcie romantycznych narzędzi krytycznych,97 lecz paradoks rysuje się wcale wyraźnie, działa napięcie zwrotne – Towarzystwo zorganizowane dla kształtowania estetyki teatru samo zaczyna ulegać jego
nowym koncepcjom. W recenzjach Iksów raz po raz powracają postulaty historycznej wierności inscenizacji, postulaty nieomal już romantycznej iluzyjności. Dowolność obrazu historii
występująca w dramie i pokrewnym jej repertuarze drażni krytyków, w sarkastycznych jednak omówieniach znajdujemy ciekawą dokumentację kształtu inscenizacyjnego, jaki już wyraźnie panuje na scenie warszawskiej. Widać tu zdecydowaną oscylację w kierunku teatru
grozy, dbałość o ekspresyjne ukształtowanie działania scenicznego. Oto fragment omówienia
Hamleta z roku 1816:
Hamlet (...) dopiero co ujrzawszy ducha swego ojca, z pełną jeszcze imaginacją tego
okropnego zjawiska, odbierając tę przysięgę słyszy zewsząd z podziemi nawet głos ojca zamordowanego, wołający zemsty: gdziekolwiek się zwraca słyszy ten głos okropny98.
Podobne relacje powtarzają się w wielu recenzjach. Nowe tendencje inscenizacyjne
ugruntowują się na warszawskiej scenie. Charakteryzując jednak pewne ciągi ich rozwoju w
najbardziej nas interesujących przekrojach, raz po raz wypadało podkreślać chwiejność realizacji nowych koncepcji inscenizacyjnych; charakterystyczne oscylowanie pomiędzy tradycją
klasycystyczną a nowościami sentymentalizmu. Odnosząc polskie doświadczenia teatralne w
zakresie inscenizacji do analogicznych osiągnięć teatru zachodnioeuropejskiego, przyznać
należy, że cały polski teatr przedlistopadowy w umiejętności budowy fantastyki przedstawia
się dosyć skromnie. Z powodzeniem do osiągnięć Paryża można dopiero przyrównać warszawskie inscenizacje Chłopa milionowego i Wolnego strzelca99 – jest to już jednak końcowy
okres teatru przedlistopadowego. W porównaniu z Zachodem scena warszawska nie rysuje się
więc zbyt okazale. Zapowiedziany tylko w 1829 roku scenografią Antoniego Sacchettiego do
Chłopa milionowego Raimunda rozwój polskiej scenografii romantycznej następuje dopiero
po powstaniu listopadowym, a zatem w okresie, kiedy drama stopniowo wygasa w warszawskim repertuarze. Za sprawą Sacchettiego i Hilarego Głowackiego scenografia romantyczna
najpełniej rozwinie się w operze i balecie. Tam znajdzie główne zastosowanie panorama,
ożywiony obraz sceniczny. Kolejnymi inscenizacjami Sacchetti podniesie scenę warszawską
do najwyższego europejskiego poziomu.100 Do odbioru tego typu inscenizacji trzeba było
wszakże publiczność polską przygotować – uczynił to teatr pierwszego trzydziestolecia. Nie
należy pomniejszać jego roli – zrelacjonowane tu tendencje estetyczne odegrały w budzeniu
się w teatrze i dramacie estetyki grozy i sentymentalizmu poważną rolę, stanowiły etap konieczny i zasadniczy na drodze do dalszych koncepcji polskiej sceny.

Najwyższy czas podjąć zagadnienie jednego z najistotniejszych składników teatru – aktorstwa. Przy stosunkowo ograniczonej roli reżysera aktor w poważnej mierze nadawał ostatecz97
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ny kształt interpretacji dramatu, narzucał wzorzec uczuciowości, określoną koncepcję osobowości przedstawianej postaci. Przyjmując taki a nie inny system gry, kierował przedstawienie
ku konkretnym prądom estetycznym funkcjonującym w ówczesnym teatrze. W Polsce – jak to
później postaramy się szerzej ukazać – przeobrażenia gry aktorskiej i przezwyciężanie kanonów aktorstwa klasycystycznego odbywały się nad wyraz wolno. Proces ten najwcześniej, co
zresztą uwarunkowane jest ogólną specyfiką tej sceny, można obserwować w teatrze angielskim. Już Garrick odcina się od hieratycznego sposobu gry. 101 Nowy repertuar, który Garrick
wprowadza na scenę, sprzyja realizacji jego koncepcji swoistego aktorskiego realizmu, pełnego emocji i operującego szerokim wachlarzem psychicznych doznań ludzkich, oddawanych
silnie ekspresyjnymi środkami. Z doświadczeń aktorstwa angielskiego obficie czerpie wielki
paryski inicjator nowego typu gry – François Talma. Przejaskrawiony w ferworze walki o
estetykę teatralną, a i zaprawiony żółcią prywatnych antagonizmów, ale plastyczny obraz gry
Talmy w roli Otella daje Geoffroy:
Talma przyswoił sobie rodzaj [gry] okrutny i przerażający. Triumfem tego aktora jest odmalowywanie namiętności posuniętych do granic obłędu i osłupienia. Stoi on na czele towarzystwa przyjaciół okropności i wywodzi się od Ducisa (...). Jeżeli namiętność doprowadzona
jest aż do obłąkania, to nie ma dla niej miejsca w zakresie sztuki dramatycznej (...). Na ogół
brakuje mu [Talmie] godności i szlachetności, naturalność i wrażliwość przejawiają się najczęściej wówczas, gdy aktor ten nie deklamuje i ma zaledwie parę słów do powiedzenia102.
Z opisu Geoffroy wyłania się charakterystyczna ekspresja środków wyrazu stosowanych
przez Talmę, poprzez którą usiłował on dochodzić do swoiście rozumianego realizmu w oddaniu wewnętrznych napięć bohatera. Charakterystyczne przy tym, że aktor wyraźnie majoryzuje pozaliteracką warstwę przedstawienia – pełnię swych środków prezentuje w tych fragmentach roli, w których nie krępuje go tekst dramatu. Stosunek Geoffroy do tych poczynań,
jak i jego ocena dramaturgii Szekspira, są wyraźnie skonkretyzowane. Czujność pierwszych
recenzentów polskich w stosunku do aktorstwa warszawskiego jest oczywiście silnie zdeterminowana uwagami ich paryskiego patrona. Zdecydowana postawa krytyków francuskich nie
jest wszakże w stanie zahamować wzbierającej fali – aktorstwo paryskie szybko podąża nową
drogą. W dalszym ciągu grają tu rolę kontakty z teatrem angielskim. Jego wizyty w Paryżu w
latach dwudziestych co prawda rozczarowują Francuzów w dziedzinie inscenizacji, lecz angielska ekspresja aktorska, gra ciałem i wyrafinowana mimika trafia na przygotowany już
grunt i w dalszym ciągu waży na kolejnych etapach rozwoju francuskiego aktorstwa romantycznego.103 Wykracza to już jednak poza zakres naszych zainteresowań. Bezpośredni natomias związek daje się obserwować pomiędzy pewnymi tendencjami polskiego aktorstwa i
doświadczeniami sceny niemieckiej Zresztą i na niej odwrót z pozycji aktorstwa klasycystycznego jest dużo szybszy i o wiele bardziej zdecydowany niż w teatrze warszawskiem.
Już Fryderyk Ludwik Schröder doprowadza do świetności teatr hamburski i podnosi go do
rangi pierwszej sceny ówczesnych Niemiec. Schröder i Brockmann, występujący w jego przeróbkach dramatów Szekspira, wprowadzają styl gry, który zdecydowanie sprzeciwia się starej
niemieckiej szkole aktorskiej. Obaj spełniają poważną rolę w przełożenia na język praktyki
teatralnej teoretycznych założeń Lessinga, dotyczących realizmu mieszczańskiego.104 Inny,
równoległy w czasie kierunek, prezentuje ogromnie popularny August Wilhelm Iffland. W
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repertuarze tragicznym, przede wszystkim. zaś w wielkich rolach szekspirowskich, stosuje on
styl wyraźnie naturalistyczny, nazwany później szkołą mannheimską według której aktor
przesadnie rozczłonkowuje poszczególne reakcje psychiczne bohatera, oddaje całą gamę zewnętrznych przejawów emocji, nie sprowadzając ich jednak do całościowej koncepcji postaci.105 Takiego ujęcia ról nie spotykamy na polskiej scenie przedlistopadowej, nie można jednak wykluczyć pośredniego wpływu naturalizmu mannheimskiego na odczytanie dramatu
Szekspira poprzez pryzmat preromantycznego emocjonalizmu. W każdym razie „klucz do
Szekspira” à la Schröder jest w Polsce silniejszy, łatwiej wyczuwalny, wnika tu wyraźnie już
poprzez samo posługiwanie się schröderowskimi przeróbkami prezentującymi przecież określony model emocjonalizmu.
Jakie kategorie emocji prezentuje Schröder – aktor i autor z Hamburga? Prapremiera jego
przeróbki Hamleta odbyła się, w roku 1776. Tłumacz wystąpił w roli Ducha, Ofelię kreowała
Dorota Ackerman, tytułowego bohatera grał Brockmann, jak go potem określano – pierwszy
niemiecki Hamlet w wielkim stylu. Znany tragik dał postać pełną melancholii, od pierwszej
sceny mocno eksponując głęboki ból, który kieruje poczynaniami królewicza. Nie bez kozery
historycy mówią o „płaczliwości” w ujęciu postaci; Brockmann nie skąpi na scenie łez, by
pełniej wydobyć melancholijny nastrój jako dominantę postawy bohatera.106 Widać w tym
wyraźnie już sentymentalny charakter interpretacji roli, traktowanie bohatera w kategoriach
„tkliwych wzruszeń”. Ten typ zewnętrznego ich przekazu na polskiej scenie lat dwudziestych
doprowadzi do pomysłów w rodzaju – jeśli wierzyć Wincentemu Rapackiemu – moczenia
chustek w wodzie dla ukazania kapiących łez...107 Nieco inny rodzaj wzruszeń prezentuje w
Hamlecie Schröder, który gra rolę tytułową dwa lata po Brockmannie. Autor przeróbki silniej
od melancholii eksponuje gorycz królewicza i stałą zmienność jego nastrojów, usiłując przy
tym wyraźnie zracjonalizować postawę bohatera. Partnerująca Schröderowi żona Zofia oddaje
Ofelię – zwłaszcza w scenie obłędu – zewnętrznie werystycznymi środkami, szczególny nacisk kładzie na niesamowitość obłąkanej bohaterki; trupia bladość, konwulsyjnie wykrzywione usta, błędne oczy – oto zasadniczy repertuar zastosowanych przez aktorkę środków ekspresji.108 Koncepcję gry Zofii Schröder w roli Ofelii – zorientowaną wyraźnie w kierunku teatru
grozy – szybko zwycięża Ofelia tkliwa i łagodnie sentymentalna. Podobnie upada też koncepcja Hamleta w interpretacji Schrödera. Pierwsza fala inscenizacji (1773–1779) przynosi jednak ugruntowanie się na scenie pozycji jego przeróbek. Nie zyskuje też popularności Hamlet
Johanna Böcka, aktora „burzy i naporu”, pierwszego Karola Moora, artysty tworzącego
Hamleta silną kreską, mocnymi brutalnymi efektami.109 Sentymentalnej Ofelii towarzyszy
coraz częściej, potem niemal już wyłącznie, Hamlet o podobnym kochance repertuarze wzruszeń, którym patronuje prapremierowy bohater Brockmanna.110
Pobieżny wgląd w koncepcje prezentowane przez różnych aktorów niemieckich i francuskich pozwala zaobserwować zdecydowaną specjalizację artystów. Talma, Schröder, Böck
czy Brockmann, to aktorzy o wyraźnie ukierunkowanym warsztacie, który prezentują w określonym wachlarzu repertuaru. Na gruncie teatru polskiego sytuacja mocno się komplikuje. O
wiele trudniej tu o wyraźną specjalizację aktorów Wprawdzie osobiste predyspozycje decy105
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dują o powodzeniu artystów w takim czy innym rodzaju ról, lecz obiektywne warunki przedsiębiorstw teatralnych w zdecydowanym stopniu krępują możliwości skoncentrowania się
aktora na jednym gatunku postaci, uniemożliwiają jego pełniejszą specjalizację. Sytuacja
szczególnie ostro rysuje się w teatrach prowincjonalnych; aktor krakowski czy wileński na
przemian występuje w klasycystycznej tragedii, w dramie, komedii, operze, bywa nawet, że
tańczy w spektaklu baletowym.111 Szczupłość zespołu aktorskiego zmusza do tego rodzaju
praktyk. Z trudności wypracowania w tych warunkach konkretnej stylistyki gry, odpowiadającej określonym typom repertuaru, zdaje sobie jasno sprawę już Wojciech Bogusławski. Narzeka na niemożność doskonalenia się aktorów obciążonych koniecznością wcielania się w
role wymagające często diametralnie różnych środków ekspresji. 112 Trudności obiektywne
nawet na scenie warszawskiej uniemożliwiają zmianę tej praktyki. Warszawski zespół dramatyczny zostanie oddzielony od operowego dopiero w roku 1830. 113 Tymczasem aktorzy
występują w niepomiernej wprost ilości ról. Niektórzy dochodzą do repertuaru 800 postaci
scenicznych. Pracowity Kudlicz potrafi opanować 30 ról rocznie. Dmuszewski dochodzi do
40.114 W takiej sytuacji nie może być mowy
o cyzelatorskim opracowaniu postaci. Muszą rządzić schematy.
Zaprezentowany tu stan rzeczy sprawia, że w całym okresie teatru przedlistopadowego tylko najsilniejsze indywidualności artystyczne potrafią wypracować sobie własny styl ekspresji,
w większości natomiast aktorzy sprowadzają do wspólnego mianownika role spod najróżnorodniejszych sztandarów estetycznych, grają w ramach kilku przyjętych wzorów, z góry przypisywanych poszczególnym typom repertuaru. Tak więc grę klasyczną stosuje się w „regularnych tragediach” i w komediach „wyższego rzędu” (Szymanowski, Kudlicz), a styl swobodniejszy w dramacie mieszczańskim i całym repertuarze preromantycznym (Żółkowski, Dmuszewski). Ta ostatnia kategoria repertuaru wymaga urealistycznienia i stuszowania rozbudowanego konwencjonalizmu aktorstwa XVIII-wiecznego. Choć cała scena warszawska prezentuje aktorstwo wywodzące się z teatralnych systemów estetyki klasycystycznej, nowe prądy coraz wyraźniej powodują stałą oscylację aktorów pomiędzy manierystycznymi schematami przesadnej mimiki, skonwencjonalizowanej gestyki i oratorskiej recytacji a preromantyczną wybuchowością i przesadną tkliwością. 115 Kiedy we Francji Talma reformuje stylistykę gry aktorskiej na repertuarze klasycystycznym, w Polsce dla klasycystycznej tragedii
strzeże się jeszcze mocno kanonów aktorstwa XVIII-wiecznego; pierwsze zaś nieśmiałe próby przekształceń ekspresji aktorskiej odbywają się w oparciu o nowy, preromantyczny repertuar, jak również o komedię polską, wprowadzającą do gry aktorów pewne obce tragedii elementy werystyczne.116
Dla prześledzenia przeobrażeń pierwszych dwu czy też trzech pokoleń aktorów sceny narodowej niezmiernie interesującym materiałem służy biografia artystyczna Wojciecha Bogusławskiego. W czasach jego debiutu w teatrze stanisławowskim zasadnicze znaczenie w
kształtowaniu się koncepcji aktorstwa posiadają francuskie „zasady i reguły” gry scenicznej,
cały kodeks konwencji aktorstwa klasycystycznego. Polska oświeceniowa myśl teatralna,
której przewodzi Adam Czartoryski, niemal w niewolniczy sposób jest uzależniona od poglą111
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dów teoretyków francuskich. Występują tu równolegle obydwa ścierające się nurty francuskiej estetyki teatralnej: koncepcja la belle nature i, zapewne bliższy Bogusławskiemu, nurt
diderotowski. W tym ostatnim, przenoszącym na płaszczyznę teatru ogólną, estetyczną i filozoficzną dyskusję oświecenia, koncepcje Francuzów zbiegają się z doświadczeniami sceny
niemieckiej, która jednak idzie dalej w próbach oddania zwykłości, codzienności życia mieszczańskiego. Obydwa wszakże kierunki estetyki francuskiej wyrastają w dalszym ciągu z ducha oświecenia, oba uznają „konwenans” i słynne „zasady” gry; Diderot wyraźnie formułuje
koncepcję aktorstwa „z dystansem”, gry chłodnej, intelektualnej, bez jakiejkolwiek identyfikacji aktora z przedstawioną postacią, co właśnie tak zdecydowanie negować będą przejęci
koncepcjami geniuszu aktorzy romantyczni.
Bogusławski edukację aktorską odbiera właśnie w czasie bezpośredniego związku teatru
polskiego z koncepcjami francuskimi. Na takim teatrze kształtuje swe gusty u biskupa Sołtyka, w oparciu o schematy takiego teatru uczy się chodzić po scenie pod okiem Montbruna i
Dainville'a.117 Z czasem, i to już wyraźnie w swej XVIII-wiecznej działalności teatralnej, szuka środków wyrazu dla oddania natury nie upiększonej, zdecydowanie dąży do przekazu codziennej obserwacji ludzkiego działania. Środki te rozwijają się w aparat coraz doskonalszy,
aktorstwo Bogusławskiego przechodzi kolejne etapy rozwoju. Nie zarzuca wprawdzie kanonu
gestów przypisywanych do konkretnych działań scenicznych, ale coraz wyraźniej sprzeciwia
się Bogusławski takim francuskim teoretykom klasycystycznym jak D'Hannetaire i rozbudowaniem gestyki zbliża się do diderotowskiego „aktorstwa zimnego”, przede wszystkim zaś do
pełnego ekspresji aktorstwa włoskiego.118 Uzyskiwany tą drogą przez Bogusławskiego swoisty realizm wyrazu razi publiczność „wyższego tonu”, szczególnie w tragedii i „komedii
wyższej”. Świadczy o tym z czasem choćby polemika Iksów z Bogusławskim o ujęcie postaci
starego Klingsberga w Dwóch Klingsbergach Kotzebuego. Trzeba wszakże wyraźnie podkreślić, że typ realizmu prezentowany przez Bogusławskiego niewiele ma wspólnego na przykład z realistycznymi koncepcjami Talmy; w późnym etapie swej praktyki Bogusławski dochodzi raczej do bardzo swoistego narodowo-realistycz-nego typu aktorstwa,119 które w dalszym ciągu nie zrywa z XVIII-wiecznymi zasadami gestyki.
Styl gry stosowany przez Bogusławskiego i opisany w Mimice jest zapewne z grubsza biorąc zgodny z praktyką sceny warszawskiej. W ogólnym przekroju wykład Mimiki stanowi
rodzaj podsumowania przemijającej włoskiej mody technicznej gry zewnętrznej. W toku wywodu ujawniają się jednak również wyraźne już rysy nowych upodobań teatru XIXwiecznego – jego koncepcji aktorskiego psychologizmu. W tym zakresie nie bez znaczenia
jest fakt przywiązywania przez Bogusławskiego dużej wagi do zgodności zachowania się aktora z wiekiem odtwarzanej postaci, jej kondycją społeczną, obyczajem i momentem historycznym, w jakiej się znajduje.120 Zastanawiając się nad rozwojem realizmu w aktorstwie
Bogusławskiego Jacek Lipiński rysuje ciekawą analogię pomiędzy Bogusławskim a niemieckim aktorem Konradem Ekhofem.121 Ta konfrontacja potwierdza wcześniejsze uwagi o czerpaniu przez Bogusławskiego podstaw wiedzy z tradycji teorii francuskiej, po których przyszła
kolej na włoską teorię gry zewnętrznej, by doprowadzić Bogusławskiego do ówczesnych
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koncepcji aktorskiego realizmu. Do psychologizmu już Bogusławski nie dojdzie; będzie to
dziełem Kudlicza i szkoły warszawskiej,122 poprzedzonej w pewnej mierze przez aktorstwo
Ludwika Panczykowskiego (debiut 1827), szczególnie interesującego w rolach charakterystycznych i epizodach.123 Wolne, lecz zdecydowane zmiany obserwować dają się w Warszawie zresztą i wcześniej, po zamilknięciu Iksów. Bogusławskiego, krytykowanego uprzednio
za brak szacunku dla kanonów, wskazuje się teraz jako wzór starej szkoły młodym aktorom,
jak na przykład Piaseckiemu, zaś wielokroć uprzednio atakowani za odstępstwa od ortodoksji
klasycystycznej Dmuszewski i Zółkowski służą jako wzór mijającego aktorstwa klasycystycznego.124 Przeobrażenia na scenie warszawskiej są wprawdzie mniej burzliwe i rewolucyjne od poczynań aktorów francuskich, jak również i artystów z polskich ośrodków prowincjonalnych, nieustępliwie jednak i w Warszawie wiek XIX walczy o prawa dla swej estetyki
teatralnej także w płaszczyźnie gry aktorskiej.
Doskonałym materiałem służy aktorowi dramaturgia sentymentalizmu. Słaba pod względem literackim drama daje znakomite możliwości popisu aktorowi stosującemu silną ekspresję zewnętrzną. Nic zatem dziwnego, że Bogusławski cieszy się u warszawskiej publiczności
– niekoniecznie tej „wyższej” – popularnością szczególnie w rolach bohaterów z nowego
modnego repertuaru: z dramy, melodramy, czuły sztuk sentymentalnych i przerażających
opowieści grozy.125 Kiedy podczas „reprezentacji” tragedii scena w dalszym ciągu przedstawia dostojne abstrakcyjne „nigdzie”, a aktorzy – zresztą coraz oporniej – całą grą nawiązują
do hieratyczności postaw rzeźb antycznych, to podczas wieczorów na których gra się dramę,
rządzi prawo bez porównania łagodniejsze. Scena pełna jest dynamicznego ruchu, z ust aktorów padają monosylaby i dźwięki o nieokreślonej artykulacji, wyrażające silne napięcie emocji. Przesadna charakteryzacja z góry już przygotowuje widza do mocnych wrażeń. Bladość
upudrowanych policzków staje się niemal regułą.126 Niektóre elementy, właściwie pogłosy
tych konwencji, odezwą się w późniejszym, dojrzałym dramacie romantycznym; dla przykładu – w rozpuszczone włosy i rozwiane suknie przyodzieje Słowacki Amelię z Mazepy, kiedy
będzie usiłował nadać silną teatralną ekspresję scenom rozpaczy bohaterki. Doświadczenia
teatru początku stulecia wyraźnie odzywają się i w twórczości Józefa Korzeniowskiego. Z
jednej strony kształtuje on swą estetykę na Schillerze (równocześnie tłumacząc go z dużym
powodzeniem), z drugiej zaś – jako zagorzały teatroman – na teatrze Kamińskiego.127
Zajmując się sprawą inscenizacji wypadło już raz przyjrzeć się pewnym koncepcjom artystycznym lwowskiego antreprenera. Mniej skrępowany w swym środowisku ciążeniem tradycji XVIII-wiecznych i w dziedzinie poglądów na aktorstwo prezentuje się Jan Nepomucen
Kamiński na gruncie polskiego teatru jako jeden z czołowych nowatorów pierwszej ćwierci
XIX stulecia. Poglądy Kamińskiego na grę aktorską wyraźnie oscylują w kierunku nowych
koncepcji XIX-wiecznych, styl pełnego egzaltacji wzruszeniowej aktorstwa, który lansuje w
swym zespole, wyraźnie koresponduje z rodzajem uprawianego repertuaru i niewątpliwie
wiąże się równocześnie ze stałym kontaktem Kamińskiego ze sceną niemiecką. Jako zwolennik psychologizmu Jan Nepomucen zaleca aktorowi przeżywanie analogicznych z bohaterem
stanów emocjonalnych, „wczuwanie się” w sytuację postaci scenicznej. Zadaniem aktora
winno być wedle Kamińskiego nie tylko estetyczne ukontentowanie widza, ale również – czy
przede wszystkim nawet – doprowadzenie go do silnego wzruszenia. Z tego to właśnie
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względu Kamiński tak duży nacisk kładzie na silną ekspresję gry aktorskiej. Równocześnie
jednak poglądy Kamińskiego ujawniają pewne przywiązanie do tradycji klasycystycznych –
do „upiększania natury” – przejawiające się w niezmiernej dbałości o piękno ruchów aktora i
całości układu obrazu scenicznego. Tak więc zrywając ostatecznie z „aktorstwem zimnym”,
Kamiński łączy w swym systemie psychologizm i emocjonalizm z tradycją „natury pięknej”. I
trudno by to było nazwać po prostu niekonsekwencją, gdyż ów jeden z pierwszych w Polsce
inscenizatorów i wykonawców Hamleta i Makbeta – reprezentuje charakterystyczną dla epoki
estetykę pozornych sprzeczności, godzącą w swym systemie elementy nawet antagonistyczne.128
Kamiński wymaga od każdej roli zdecydowanego charakteru, oddania przez wykonawcę
pełnej niepowtarzalności osobowości bohatera. 129 W tym też kierunku lwowski dyrektor usiłuje kształtować swój zespół. I czyni to z powodzeniem. Antoni Benza tworzy dojrzały model
aktorstwa psychologicznego. Zwłaszcza w młodości, nim repertuar komediowy zaprawi jego
grę drobiazgowym realizmem, stosuje Benza silną ekspresję i wewnętrzny emocjonalizm. Jak
pisze Barbara Lasocka, gdyby w repertuarze teatru Kamińskiego mogły się znaleźć Dziady,
Benza niezawodnie grałby Konrada-Gustawa.130 Niezmiernie charakterystyczne, że broniąc
swej koncepcji gry pełnej wyrazistego przeżywania, którą stosuje zwłaszcza w rolach szekspirowskich, aktor powołuje się na przysługujące w jego zawodzie prawo do własnej fantazji i
natchnienia. To już argument spod romantycznego sztandaru. Nie w tej mierze co Benza, lecz
wyraźnie kierujące się w stronę nowej formuły teatralnej aktorstwo prezentuje we Lwowie
Witalis Smochowski.131 Kamiński usiłuje wydobyć elementy emocjonalizmu również w kreacjach swej żony Apolonii z Sokołowskich. W jej edukacji dużą rolę przykłada do „czucia” i
przeżycia roli, do opanowania – tak oczekiwanej przez publiczność – sztuki rozrzewniania.
Oczywiście mamy tu do czynienia z modelem emocjonalizmu bliższego sentymentalizmowi
niż romantyzmowi, co jeszcze wyraźniej zaznacza się w grze Anieli Rutkowskiej, która zdecydowanie przemienia tragiczność w ckliwość. Najbliższą nowym koncepcjom aktorstwa
XIX-wiecznego wydaje się w żenskiej części zespołu lwowskiego żona Antoniego Benzy,
Józefa. Popularna w ówczesnym teatrze „ckliwość” w jej wydaniu przeobraża się w „tkliwość”, a bohaterki w interpretacji Benzowej silnie eksponują napięcie emocjonalne.132 Cecha
ta w większym lub mniejszym stopniu wyraźna w aktorstwie całego zespołu Kamińskiego,
kieruje lwowski teatr, pomimo zdecydowanie w nim jeszcze tkwiących tradycji deklamatoryki XVIII-wiecznej, na tory teatralnej awangardy.
Nie próbując niczego ujmować roli, jaką w polskim teatrze początku XIX wieku odegrał
Jan Nepomucen Kamiński, należy w tym miejscu przypomnieć o rówieśnych Kamińskiego,
którzy na innych scenach prowincjonalnych prowadzili poszukiwania nowych aktorskich i
inscenizacyjnych środków wyrazu. Często podkreślane w dalszych analizach nowatorstwo
Kamińskiego mogłoby pozorować fałszywe przeświadczenie o jego artystycznym odosobnieniu. Dobrym przykładem służy scena wileńska, która Szekspira wprowadza od roku 1808, by
do roku 1822 wielokrotnie wystawiać Hamleta, Króla Leara, Makbeta, Otella i Romea i Julię.133 W tym teatrze w latach 1821–22 działa Kasper Kamiński, brat Jana Nepomucena. Prezentuje on typ inscenizacji opartej o rozbudowaną widowiskowość, co szczególnie wyraźnie
upamiętnia premiera Upiora.134 Podobną orientację – między innymi również przy okazji
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wystawienia tejże sztuki – można w Warszawie obserwować w pracach Bonawentury Kudlicza. Na specjalne zainteresowanie zasługuje w tym porządku Seweryn Malinowski. Z fragmentarycznych wiadomości o tym aktorze można wnosić, iż jako jeden z pierwszych w Polsce – jeszcze w okresie powszechnego panowania szyku klasycystycznego – lansował emocjonalny typ aktorstwa preromantycznego. Na Malinowskim pierwszy prawdopodobnie poznał się Jan Nepomucen Kamiński w swym okresie kamienieckim i w roku 1805 zajął się
doskonaleniem warsztatu młodego aktora. Świadczyłoby to o szerokim promieniowaniu na
scenę polską w początku XIX wieku poszukiwań estetycznych teatralnej „szkoły kamienieckiej” (J. N. Kamiński, K. Kamiński, S. Malinowski). Fakt należy jednak opatrzyć znakiem
zapytania, jako że – wedle innych źródeł – kształcony przez Bogusławskiego Malinowski
grywał w Warszawie już w roku 1795. Miał ponoć w roku 1808 – więc jako jeden z pierwszych w Polsce – kreować Hamleta na scenie wileńskiej. Wiadomo natomiast, że z całą pewnością grał w Warszawie w latach 1815–17. Posiadał wówczas bogatą technikę, zdecydowanie odstającą od kanonu klasycystycznego. Miast przyjętego załamywania głosu na końcu
wersu, stosował je w miejscach, w których chciał podkreślić e m o c j e postaci. Interpretację
kształtował wedle napięć emocjonalnych. Stosował gwałtowną gestykulację i mimikę. Lansował wyraźnie nowy styl aktorskiej ekspresji. Nie jest więc chyba sprawą przypadku, że na
gościnne występy we Lwowie w roku 1818 wybrał rolę Franciszka Moora w Zbójcach. O
konsekwentnych poszukiwaniach Malinowskiego świadczy fakt, że jako pierwszy zagrał
„monodram” oparty o teksty Gustawa z IV części Dziadów. Najnowsze badania ustalają tę
prapremierę fragmentu Dziadów na rok 1823 w... Kamieńcu Podolskim. Powtarzana później
po wielokroć kreacja Malinowskiego-Gustawa uchodziła za artystyczny ewenement, za
wprost genialną kreację aktorską.135 Interesujące to a i symptomatyczne, że Malinowski zaadaptował fragmenty Dziadów na monodram, a więc gatunek dramaturgii preromantycznej, i
to ten sam, który parę lat wcześniej tak fascynował filomatów. Jakby dla dopełnienia efektu,
jakby dla udokumentowania genii loci Malinowski wystawił swego Gustawa w Kamieńcu
Podolskim – w mieście, w którym Kamiński kształtował przed laty jedną z pierwszych scen
preromantycznych. Ach, ten Kamieniec...
Wróćmy do teatru warszawskiego. W jego kręgu przemiany modelu aktorstwa przebiegają
mniej dynamicznie i z wyraźnym w stosunku do sceny lwowskiej opóźnieniem. Niemniej już
pierwsi recenzenci w roku 1804 wyrzekają na styl gry aktorów występujących w Otellu:
W graniu ogólnym aktorów nie zachowano w deklamacji i w poruszeniach koniecznego
stopniowania. I tak np. Odalbert w pierwszym akcie z tak mocnym mówił zapałem, iż w scenach późniejszych uniesienia jego zamiast być żywymi, zwolniać zdawały się.136
Rezerwa, z jaką odnosi się krytyk do sposobu gry, wyraźnie wypływa z braku przestrzegania przez aktorów kanonu klasycystycznego z typowym wzrostem napięcia w kolejnych sekwencjach przedstawienia. Wydaje się, że mamy tu już do czynienia z pierwiastkami ekspresji zewnętrznej. Proces rozwoju tego typu aktorstwa z biegiem lat staje się coraz wyraźniejszy. Towarzyszy mu równocześnie coraz bardziej zdecydowany sprzeciw przedstawicieli
„wyższego towarzystwa”. Kantorbery Tymowski bezskutecznie nawołuje do utrzymania klasycystycznego „kunsztu poruszeń ciała”, do „umiarkowania i oszczędności” środków wyrazu.
Pasja, z jaką w imię chłodnego aktorstwa piętnuje „najszkodliwszą wadę – przesadę”, wyraźnie świadczy o widać coraz częściej stosowanej praktyce gry ekspresyjnej. Ciekawym materiałem obrazującym ten kierunek poszukiwań aktorskich służy książka Wincentego Rapackiego pod trochę na wyrost przyjętym tytułem Sto lat sceny polskiej w Warszawie. Wyśmienity
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aktor nie okazuje się w tej publikacji wiernym teatrologiem, wiele w książce nieścisłości historycznych, sprzeczności i nieporozumień. Trudno więc z pełnym zaufaniem podchodzić do
wymienianych faktów, nie mówiąc już o ich interpretacji. Rapacki pisze w zasadzie nie historię teatru, lecz dzieje anegdoty i legendy teatralnej z przeszłości warszawskiej sceny. Legenda
ta z pewnością hiperbolizuje wydarzenia autentyczne, lecz warto przytoczyć choćby pewne
opisy – hiperbolizacji zapewne uległy te cechy aktorów, które rzeczywiście najsilniej fascynowały współczesnych odbiorców. Gdy Werowski – pisze Rapacki – grał Cyda
„drżały mury teatru, a podłoga niejako uginała się pod stopami mówiącego. Marcin Szymanowski, to atleta, o którym powiada legenda teatralna, że przerażał grających z nim kolegów (...). Wolski przerażał znów siłą swego głosu, Ledóchowska (...) grając „czarne charaktery” taką przejmowała grozą, że jeden z widzów na parterze przekleństwem na nią rzucił”.137
W legendzie teatralnej pozostali więc aktorzy pierwszej ćwierci XIX wieku jako reprezentanci silnej zewnętrznej ekspresji. Rapacki uwypukla we wspomnieniach zasadniczą rolę
gestu, głosu, mimiki – to wszystko, co w dzisiejszym żargonie kulis zwykło się dosadnie nazywać „grą na bebechy”. Ten zewnętrzny emocjonalizm to wyraźny już, zupełnie zdecydowany etap drogi do psychologizmu aktorskiego, na razie zaś model aktorstwa wyśmienicie
sprzyjający wymogom preromantycznego repertuaru.
W tym miejscu raz jeszcze wypada powrócić do nieocenionych Iksów. Ich recenzje niejednokrotnie notują wyraźne już w owym czasie przeobrażenia konwencji aktorskiej. Oto w
granej w roku 1817 roli Otella Werowski
„miotał (...) najsroższe przekleństwa, dodał im nawet mocy nie używanym na scenie naszej
śmiechem przeraźliwym zajadłej zemsty. (...) Gra jego w ogólności miała więcej r o z ż a l o
n e j t k l i w o ś c i niż ognia krwi afrykańskiej, do czego i głos jego wiele się przyczynił
zmieniając się w końcu każdego periodu w śpiew żałosny” (podkr. A. Ż.)138.
Zdecydowanie sentymentalne ujęcie roli nie wymaga szerszych komentarzy. Pojawia się i
w ujęciu Otella w następnym roku przez Szymanowskiego:
Nie dał się słyszeć pan Szymanowski przy końcu czwartego aktu z tym sardonicznym
śmiechem, którego pan Werowski nadto przesadza (...). Pan Szymanowski powinien by się
odzwyczaić nieprzerwanego zawsze dyszenia. Niech to zachowa do najgwaltowniejszych
tylko sytuacji. Gdy się w tym należyte nie zachowuje stopniowanie, ginie wszelkie na słuchaczu wrażenie i ucho tylko obrażone.139
W inscenizacji tej samej tragedii w roku 1815:
„imć pan Zieliński w roli Odalberta miał szczęśliwe mementa: boleść jego była prawie
zawsze naturalną, alebym mu życzył więcej szlachetności w jestach, z którą nie zgadzało się
zakrywanie twarzy obu rękami i powtarzanie onego niejednokrotnie.”140
Życzenia Iksa są wyraźnie sprecyzowane. Zieliński sprzeniewierza się zasadom gestyki teatru klasycystycznego, które zwłaszcza dla aktora grającego w tragedii są dla Iksa rzeczą
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zgoła niezbędną. Toteż krytyk mocno sprzeciwia się stosowaniu w tragedii dynamicznej ekspresji, ostrego gestu, zwłaszcza zaś krzyku.141 Klasycyzm Iksów jest też jednak – jak to już
parę razy wypadało podkreślić – mocno relatywny, wprawdzie w tragedii klasycystycznej
„natura” to la belle nature, lecz równocześnie w pracy nad rolą w komedii i dramie krytycy
zalecają aktorowi baczną obserwację życia codziennego. 142 Dzięki tym zabiegom artysta ma
według Iksów szansę tworzenia pełnej „iluzji” rzeczywistości. Równocześnie nie przeszkadza
to Iksom wymagać od aktora umiarkowania klasycystycznego, które jest według nich podstawą właściwego stopniowania napięć dramatycznych. W myśl tego – co również Iksowie
podkreślają – zadaniem aktora jest przede wszystkim podawanie tekstu widowni w drugiej
zaś dopiero kolejności partnerowi scenicznemu.143 Tak oto współistnienie na scenie warszawskiej nowego i starego repertuaru, klasycystycznych kanonów gry i równoczesnych prób
wprowadzenia nowych środków wyrazu aktorskiego, posiada swoje odbicie w ogólnym relatywizmie poglądów tej „wysokiej”, tej „najwyższej” publiczności. François Talma byłby tu
zapewne przyjęty z rezerwą – choć w Paryżu gra z ogromnym powodzeniem od z górą dwudziestu lat – ale grunt do przyjęcia jego koncepcji, które w Warszawie zrealizuje dopiero i to
w bardzo szczupłym zakresie Wojciech Piasecki,144 jest już w poważnej mierze przygotowany.

Powracanie w tym miejscu do kolejno omówionych zagadnień, by wyciągnąć z nich sumaryczne wnioski, nie wydaje się potrzebne. Co więcej, za daleko idące uogólnienia zaprezentowanych faktów i ich interpretacji nie bardzo wydają się możliwe. Tok wywodu nie miał
zadania zarysować kolei przeobrażeń teatru przedlistopadowego. Szło raczej – jak to na wstępie wspomniano – o wyjaskrawienie pewnych tylko elementów przemiany, poczynań, które
pozwalały wniknąć na scenę koncepcjom teatralnym bezpośrednio związanym z losami
przedlistopadowego Szekspira. I w tej nawet cząstkowości wypreparowanych zagadnień nie
szło o pełne zarysowanie ich kolei, ich systematycznego rozwoju. Zadaniem tego wywodu
było raczej zobrazować ogólny klimat, szeroką panoramę, w której jako jeden z elementów
funkcjonuje szekspiryzm. I tym tylko tłumaczyć wypada zarzucenie chronologicznego następstwa relacjonowanych faktów. Jeżeli można na podstawie szczupłego zasobu zaprezentowanych zjawisk przedlistopadowego życia teatralnego wyciągać jakieś uogólnienia, to wyraźnym wspólnym mianownikiem, do którego sprowadzają się bardzo różnorodne przywoływane tu zjawiska, jest ich funkcja znaczącego współuczestnictwa w procesie krystalizowania
się systemu estetycznego początków XIX wieku jako odrębnej formacji kulturowej – formacji
inspiratorskiej w stosunku do systemu romantycznego:
Cała problematyka dramy – pisał Stanisław Kaszyński – jej kształt formalany i bohater pozytywny znajdą swoją kontynuację i pogłębienie w twórczości romantyków, także w wielkim
dramacie romantycznym.145
I to nie tylko w płaszczyźnie estetyki; ideologia dramy to prymitywny jeszcze, lecz nie
mniej znaczący składnik wstępnego boju o nowy kodeks moralny. To właśnie drama wychodzi z obleczonymi w orientalny sztafaż problemami moralnego prawa do spiskowego podstę141
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pu i wzorami szlachetnego fałszu. Równocześnie wprowadzone przez dramę nowe kryterium
prawidłowości sztuki – kryterium „życia codziennego” zdejmuje ludzkie konflikty z koturnu
dawnej tragedii. Przełamanie „oficjalności cierpienia”, najlepiej w koronie na głowie, i przeniesienie go na płaszczyznę doznań wewnętrznych dostępnych każdemu śmiertelnemu, to
krok, po którym dojść można już do sławnego określenia Mochnackiego, że cierpiący jest
przede wszystkim człowiekiem, a potem dopiero królem czy panem. Takim właśnie człowiekiem ma być w przyszłości cierpiący człowiek dramatu romantycznego; dramatu, który dążąc
do możliwie wielostronnego zarysowania osobowości swych protagonistów, ujrzenia ich w
najprzeróżniejszych okolicznościach i stanach psychicznych, w poważnym stopniu rozluźni
przedziały gatunkowe. I tu znów powracamy do poważnej roli, jaką odegrał repertuar preromantyczny z dramą na czele – stanowi on jakby formalne przygotowanie romantycznej przenikliwości gatunków dramatycznych, ostatecznego rozbicia przedziału pomiędzy komedią a
tragedią. Już w roku 1821 recenzent Hamleta w „Gazecie Warszawskiej” pozwolił sobie na
uwagę, że „w życiu ludzkim granice powagi i żartu, smutku i radości niewidzialnie się z sobą
łączą”.146 A skoro „życie codzienne” uznać za miernik prawdy dla części przynajmniej ówczesnej sztuki dramatycznej, to i scena ma prawo, ma nawet obowiązek prezentować ową
„niewidzialną łączność” różnych kategorii ludzkich przeżyć. Coraz pełniej dają temu wyraz,
wszystkie tworzywa teatru.
Moda na papuzi przepych inscenizacji tak wyraźna w polskim teatrze przedlistopadowym
– jak każda moda – szybko przemija, przeżywa się. Ale pozostawia piętno. Jak to formułuje
jeden ze współczesnych francuskich inicjatorów plastyki awangardowej, Chanel, „modą jest
to, co wydaje się piękne, a z czasem staje się brzydkie; sztuką to, co wydaje się brzydkie, a z
czasem nabiera piękna”147. Czynili to klasycyzujący recenzenci, uczynią też młodzi romantycy – zdemaskują brzydotę teatru pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. Zaatakują go wszakże
z pozycji zgoła przeciwnych; ganiąc brzydotę wiele zeń będą czerpać, kiedy przyjdzie im
budować własną koncepcję piękna.
Szekspirowskiego Hamleta poprzedza Hiszpańska tragedia i Hamlet Tomasza Kyda – dwie
ponure tragedie zemsty. Na ich to jednak gruncie wyrosło arcydzieło. Podobnie dzieje się z
polskim teatrem przedlistopadowym. Początek drogi kształtował ledwie zewnętrzny szkielet –
na nim dopiero miejsce dla pogłębionych intelektualnie syntez. Tyle tylko, że synteza nie nastąpi już w teatrze. Literatura wiele sprawniej przekroczy ten próg. Teatr zatrzyma się przed
nim. Już nawet młodzieńcze dramaty Słowackiego nie mogą pomieścić się na scenie warszawskiej. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę stary mądry Niemcewicz, kiedy po wysłuchaniu Mindowego rozkładając ręce mówi na poły do siebie, na poły do debiutującego poety:
„Czemuż tej tragedii g r a ć nie można”. Nie bierze tylko pod uwagę, że gdyby nie wielokierunkowe doświadczenia tej sceny, tę i jej podobne tragedie również i p i s a ć byłoby w Polsce wiele trudniej.
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Część druga
W KRĘGU ESTETYKI POZORNYCH SPRZECZNOŚCI
SENTYMENTALIZM – GOTYCYZM – GROZA –
FRENEZJA

Rozczarowanie spotka tego, kto jadąc do Stratfordu roi sobie, iż zatłoczony różnojęzycznym tłumem turystów pociąg wiedzie go ku miejscom, pośród których będzie mógł choć na
chwilę przywołać czas Szekspira, zanurzyć się w atmosferę XVI-wiecznej Anglii, spotkać
niczym niezakłamane ślady cienia. Prospekty i kolorowe reklamy kłamią – Stratford Szekspira nie istnieje. Tak samo, jak na dobrą sprawę nie istnieje dziś elżbietański Szekspir, a tylko
nasza o nim projekcja wyobrażeń. Nawarstawiająca różnorakie nurty, kolejno wypierające się
interpretacje i modernizacje dzieła, by dziś jego byt idealny – czystą formę dramaturgii Stratfordczyka – pokryć synchronicznie funkcjonującymi w naszej wiedzy i wyobraźni elementami tradycji.
Taki jest też dzisiejszy Stratford. Gotycki kościół, który kryje zwłoki poety, otaczają rzędy
drzew stożkowato strzyżonych, bliźniaczych braci drzew wersalskich. Pośród parkowych
alejek wznosi się XVIII-wieczny pomnik Szekspira. Otaczają go figury jego słynnych bohaterów – Hamlet, Falstaff, Lady Macbeth wystylizowani, bardziej symbole namiętności niż wizerunki swych literackich prototypów, więcej niż o teatrze elżbietańskim mówią o stylu myślenia i smaku oświeconych. Opodal domu, w którym na świat przyszedł najsłynniejszy syn
miasta, po rzece Avon z gracją pływają białe łabędzie. Niby od niechcenia raz po raz dają
nura po smakowite kąski, jakie z malowniczego mostku rzucają im do wody roześmiane
Amerykanki. Łabędź połyka kąsek. Widać to wyraźnie w błyskawicznym poruszeniu szyi.
Jest więc realny, całkiem prawdziwy. Nazbyt prawdziwy. Łabędź ze Stratfordu. Więc może
nieprawdziwy, może tylko wymyślony jest ów słynny „Stratfordzki Łabędź”. Ten, dla którego
nad Avon ciągną tłumy ciekawych z całej Europy... Nawet tutaj, nawet w pokoju, w którym
się urodził, nawet nad jego kołyską spocony przewodnik niemiłosiernie kaleczący francuszczyznę, wydaje się realniejszy od tego, o którym opowiada. Bo Szekspira obiektywnego nie
ma. Szekspira-elżbietańczyka, którego dramaty, odarte z właściwego im kontekstu kulturowego XVI-wiecznej Anglii, w swej obiektywnej formie funkcjonują dziś wyłącznie w wyobraźni historyków. W szerokiej świadomości teatralnej ów Szekspir obiektywny nie istnieje.
Jest tylko szekspiryzm – tak jak jest tylko nasz współczesny Stratford. Miejsce stopniowo
nawarstawiających się na siebie śladów poszczególnych epok, przedziwna stylistyka nierozdzielnie splecionych z sobą elementów recepcji, wyobrażeń, rozlicznych kształtów myślenia i
przeżywania. A jednak nie eklektyzm to – w ogólnym odczuciu cały ten zespół ujednolica
paradoksalna poetyka pozornych sprzeczności.
Stratford to wielka lekcja dla każdego, który usiłuje pojąć Szekspira swego czasu, bądź
którejkolwiek z epok minionych. Lekcja brutalna. W namacalny sposób ukazująca stopień, w
jakim każdorazowy aktualny kształt dzieła Elżbietańczyka determinuje cała otaczająca go
rzeczywistość estetyczna, zespoły jej stereotypów i wyobrażeń. Choć dla nas rzecz to zgoła
naturalna, przyszły badacz kultury zauważy zapewne z niemałym zdziwieniem, że szekspiryzm drugiej połowy wieku XX na równi kształtował marksizm, egzystencjalizm, strukturalizm i cała jeszcze masa przeróżnych innych „izmów”. I że dopiero z tych wzajem opozycyj-
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nych interpretacji badacz ów będzie w stanie wyprowadzić paradoksalnie jednolitą summę –
szekspiryzm XX wieku. Podobnie i nam na pierwszy rzut oka z trudem przychodzi pojąć, jak
w początkach ubiegłego stulecia mogło zrodzić się zjawisko szekspiryzmu na przykład gotycko-sentymentalnego. Wszak grozę i sentymentalizm zwykliśmy uznawać za zdecydowanie
opozycyjne napięcia epoki preromantycznej. A jednak w ówczesnym myśleniu szekspirowskim napięcia te spotykały się nader często. Więcej – przenikały się, podlegały ujednoliceniu.
Dopiero szerszy kontekst estetycznej mentalności epoki pozwala odnaleźć klucze do rozszyfrowania mechanizmów, które szekspiryzmowi początku wieku XIX pozwalają w sposób
naturalny wiązać elementy opozycyjnych orientacji estetycznych. Zadanie to zgoła podstawowe, skoro owa jednoczesność, ów swoisty synkretyzm a przecież nie eklektyzm stanowi o
kształcie Szekspira tamtych lat.
Jednym słowem – chcąc przyjrzeć się szekspiryzmowi początku XIX wieku, a więc epoce,
w której wchodził on dopiero w polską świadomość estetyczną, należy odnaleźć jego naturalne tło pośród nowych, wchodzących dopiero w literaturę gatunków, pośród dramy, ballady,
dumy, powieści grozy. W całym tym odpowiednim ówczesnemu Szekspirowi kontekście nowości odnaleźć przychodzi swoistą płaszczyznę mediacyjną. Wymiar, w którym wykrystalizuje się taki a nie inny obraz Stratfordu. Powieści grozy przerabiano na sztuki, bohaterowie
dum raz po raz pojawiali się na scenie dramy, niejedna ballada służyła akcją nowej powieści.
Funkcjonuje określony repertuar znaków kulturowych właściwy całej tej gromadzie gatunków
pojawiających się wówczas i szybko robiących zawrotną karierę. Oto właśnie wielka rodzina
szekspirowska początku ubiegłego stulecia. Nie należy więc absolutyzować znaczenia nurtu
reprezentowanego przez ówczesne scenariusze szekspirowskie – falą nowości płynie cała
wielka rodzina sentymentalizmu, gotyku, grozy i frenezji, rodzina pobratymców estetycznych,
którzy niosą między innymi metodę szekspirowską ku niedalekiemu już brzegowi. A będzie
się on nazywać – romantyzm.
Przy podjęciu próby odnalezienia płaszczyzny mediacyjnej, na której szekspiryzm początku XIX wieku łączy się z całą rodziną nowości literackiej, iść powinno o uchwycenie podstawowej dialektyki wewnętrznej – o wzajemną projekcję dwóch płaszczyzn tego samego zjawiska: o relację stylu myślenia i stylu wypowiedzi artystycznej, czyli o relację pomiędzy wyznacznikami zasady myślenia epoki i tej zasady artykulację stylową. Dopiero wówczas będzie
można zrozumieć, że związek pomiędzy różnymi nowymi wówczas gatunkami jest wynikiem
jednorodności s t y l u m y ś l e n i a twórców i odbiorców wszystkich rodzajów wypowiedzi artystycznej danego czasu.148 Idzie tu o język sztuki codziennej, o atmosferę intelektualną
i emocjonalną wyznaczającą ogólny kształt kultury. Mniej więc idzie o arcydzieła. Rysują one
wprawdzie kontury epoki, tworzą linie demarkacyjne na drogach, którymi dążyły do szczytowych osiągnięć poszczególne pokolenia literackie. Niewiele jednak mogą powiedzieć o kolejach tych dróg, o ich zakolach i „objazdach”, o opornym i pełnym regresów procesie kształtowania się poszczególnych estetyk, struktur myślowych i właściwych im artykulacji stylowych. O procesach tych o wiele wyraźniej mówią te realizacje artystyczne, w których indywidualne piętno arcydzieła nie pokrywa stereotypu; tam więc, gdzie zrozumiały ogółowi alfabet bywa pisany wprawdzie ręką nieporadną, lecz w sposób dla ogółu współczesnych jednoznaczny. A więc w literaturze i sztuce codziennej, jak byśmy ją dziś nazwali – użytkowej. I
szerzej jeszcze – w sztuce „stosowanej”, w jej projekcji na obyczajowość społeczną. Poszukując kontekstu kulturowego dla dumy preromantycznej Czesław Zgorzelski stawiał następującą tezę ogólną:
Wśród całego zespołu różnorodnych czynników, wpływających na ewolucję sztuki poetyckiej, najważniejszą rolę odgrywa tzw. „życie literackie” danej epoki, tj. zespół nie tylko
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poszczególnych faktów literackich, którymi mogą być zarówno utwory jak i sposoby ich
społecznego udostępniania (teatr, czasopisma, salony literackie, czasem nawet „kawiarnie”),
ale także i to wszystko, co nazywamy „atmosferą literacką” danego okresu, a więc tradycja,
obowiązujące wówczas teorie poezji, stanowisko krytyki, „smak” zarówno „elity”, jak i tzw.
szerokich kół odbiorców, prądy umysłowe i kulturalne, a przede wszystkim tendencje artystyczne aktualnych, rządzących lub krystalizujących się dopiero kierunków149.
Rozszyfrowanie całego tego splotu to zadanie ogromne. Nie do spełnienia w obrębie niniejszej książki. W poszukiwaniu jednak kontekstu atmosfery kulturowej i tendencji estetycznych, które łączą szekspiryzm z wielką rodziną gatunków początku XIX wieku, propozycja
Zgorzelskiego musi wyznaczać jeden z zasadniczych kierunków penetracji. I tak właśnie należy rozumieć zadanie niniejszego rozdziału – jako penetrację ogólnej atmosfery, w której
spokrewniony z wielką rodziną nowych gatunków krystalizować się będzie polski szekspiryzm. Przede wszystkim iść więc tu będzie nie o szekspiryzm a właśnie o jego rodzinę estetyczną. Drobiazgowych. podziałów mamy już aż nazbyt wiele. Nie zależy więc nam, na preparowaniu cech epoki, które pozwoliłyby zaliczyć polskie scenariusze szekspirowskie do literatury sentymentalnej, literatury grozy, czy też którejkolwiek innej orientacji epoki. Nie istnieją one zresztą w formach czystych. Jest to bodaj jedną z ich zasadniczych cech wyróżniających. Stąd też raczej powinniśmy skupić uwagę na f u n k c j a c h, jakie elementy danej
orientacji estetycznej spełniają w nurcie szekspirowskim. Może tędy właśnie uda się dojść do
uchwycenia punktów stycznych całej rodziny szekspirowskiej – a więc do ponadgatunkowych
uwarunkowań epoki. Do sfery, w której dzieła należące do różnych gatunków, a nawet do
różnych kierunków, łączy wspólnota nadrzędna – jedność odczuwania i myślenia właściwego
tej i tylko tej epoce. Zadaniu temu niewiele może pomóc najbardziej drobiazgowe śledzenie
wpływów i tropienie świadomych bądź podświadomych zapożyczeń wątków, motywów, czy
schematów fabularnych.150 Toteż odcinając się od tej metody, a w zgodzie z przedstawionymi
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powyżej poglądami, rozdział niniejszy będzie usiłował zaprezentować możliwie szeroką panoramę „pola bitwy”, na którym znajdzie się i szwadron polskich scenariuszy szekspirowskich.

Zanim po ostatecznym rozstaniu się z francuskim klasycystycznym fraczkiem imć Smak
Estetyczny przywdział romantyczną pelerynę i strojnie udrapował jej fantazyjne fałdy, przez
czas jakiś chadzał po Polsce i Europie w dziwnym i z pewnością przejściowym, lecz zarazem
przemyślnie skrojonym stroju z przeróżnych kolorowych łatek. Był to przyodziewek na
pierwszy rzut oka pozornie niespójny i wewnętrznie rozwichrzony, lubiano go jednak powszechnie i noszono chętnie. A zwał się – estetyka pozornych sprzeczności.
Od czasów baroku – choć nawet jego programowe rozwichrzenie poszczególnych elementów systemu estetycznego przebiegało w oparciu o inny porządek – aż po koniec XVIII
wieku kultura europejska nie znała podobnego zjawiska. W każdym razie nie zdarzyło się w
takim zakresie i nasileniu. Jeżeli występowały – a występowały, bo jest to nieodrodne zjawisko każdej epoki – prądy niezgodne z głównym torem przyjętych, oficjalnych kierunków estetycznych, to wyłącznie jako prądy o p o z y c y j n e. Oczywiście wchodziły one w napięcia
wewnętrzne z nurtem wiodącym, wraz z nim współtworzyły ogólny obraz epoki. Zawsze jednak jako odrębne, obce niejako elementy „odszczepieńcze”. Dopiero przełom XVIII i XIX
wieku nadał im nową funkcję. Nie odgrodził od nurtów przewodnich, bo i one – elementy
niegdyś odszczepieńcze – zaczęły należeć do komponentów pełnoprawnych. Współtworzyły
całość. Estetykę pozornych sprzeczności. Zasadę syntetycznego, równoprawnego splecenia w
jedność pozornych sprzeczności przejmie i rozwinie romantyzm. Jego teatr poprowadzi swe
przedstawienia w stałej oscylacji pomiędzy grozą a liryzmem, drwiną i poetycką metaforą.
Nada poszczególnym elementom funkcję formantów jednolitej stylowo artykulacji podstawowych treści epoki. Owa metoda artykulacyjna nie będzie jednak wynalazkiem romantyzmu. Będzie ona dziedzictwem jego skromnej poprzedniczki – epoki preromantycznej. Okresu z pewnością przygotowawczego względem epoki romantyzmu, lecz zarazem okresu, który
stanowi odrębną, strukturalnie pełną formację kulturową.
Powstanie preromantyzmu Meinecke interpretuje jako wynik swoistej ciągłości kulturowej
realizującej się poprzez opozycję. Traktuje preromantyzm jako ujawnienie się i rozbudowę
podskórnego nurtu oświecenia, nurtu opozycyjnego w stosunku do oficjalnego racjonalizmu.151 Propozycja Meineckego koresponduje z tezą Stefanowskiej dotyczącą relacji oświecenia i romantyzmu jako „zależności poprzez opozycję”. 152 Przywołujemy te propozycje nie
dla prezentacji drogi jednego z nurtów podskórnych oświecenia. Idzie o sprawę szerszą – o
ogólną zasadę emancypacji komponentów epoki pozornych sprzeczności. Ów jednoczesny
start w oficjalną estetykę łączy rozrastające się później stopniowo komponenty – takie jak
sentymentalizm czy groza – nie tylko w ich jednoczesności chronologicznej, a właśnie w bezpośredniej wzajemnej zależności w ramach ogólnej struktury estetycznej epoki. Ona to właśnie stanowi między innymi genetyczną przesłankę do traktowania początku wieku XIX jako
odrębnej formacji kulturowej.

Przedmowy do pierwszych powieści polskich XIX w., „Pamiętnik Literacki” 1905; K. Wojciechowski, Przyczynek do dziejów reakcji przeciw wszechwładztwu uczucia, „Pamiętnik
Literacki” 1905; K. Wojciechowski, Werter w Polsce, Lwów 1925.
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Rzecz paradoksalna – właśnie zasługi, jakie formacja początku wieku XIX położyła w dalszym rozwoju estetyki, inspiratorska rola, jaką spełniła w stosunku do romantyzmu, odebrały
jej w oczach historyków literatury piętno formacji samodzielnej, odrębnej struktury estetycznej. Tak silnie z epoką początku wieku związała się jej wielka następczyni – romantyczność,
że inspiratorską rolę poprzedniczki zwykło się ujmować wyłącznie jako okres wstępny, etap
przygotowawczy, bądź nawet jako zalążkowe stadium romantyzmu. Takie ujęcie zagadnienia
szczególnie jaskrawo prezentują prace Juliusza Kleinera. W jednej z rozpraw wielki historyk
pisze:
Bez Lewisa nie byłoby ballad Niemcewicza. A jeżeli się zważy, iż autor Mnicha wpłynął
ponadto – bezpośrednio lub pośrednio – na początki naszej powieści sensacyjnej, to nie wyda
się bezzasadnym twierdzenie, że w zawiązkach romantyzmu polskiego wpływ Lewisa należał
do podniet najważniejszych153.
Co do znaczenia Lewisa dla polskiego romantyzmu teza Kleinera budzi pełne zaufanie.
Tyle tylko, że jako jej egzemplifikację badacz przyjmuje utwory okresu, którego w żaden
sposób nie jesteśmy w stanie uznać jako zawiązkową formę romantyzmu. To Kleinerowskie
traktowanie romantyzmu jako bezpośredniego następstwa oświecenia, bez wyodrębnienia
przedzielającego obydwie epoki odrębnego okresu kulturowego, raz po raz powraca w dalszych publikacjach badacza.
Istniała ona w Polsce – pisze Kleiner – nawet panoszyła się na dobre i to romantyczność w
bardzo podrzędnym gatunku. Nie było jej na wyżynach literatury oficjalnej (...). Ale nie brakło jej na nizinach – tam, gdzie chodziło o rozrywkę dla publiczności. Wnikały więc elementy
romantyczno-sensacyjne do beletrystyki (...), triumfowały przede wszystkim w teatrze. Wojciech Bogusławski (na scenie lwowskiej) repertuar wzorował głównie na wiedeńskim. (...)
Przenosiły się (...) z Wiednia do stolicy galicyjskiej sentymentalne dramaty rycerskie i sensacyjne dramaty zbójeckie (...) pełne wróżek, diabłów, efektów dekoracyjnych i popisów maszynerii sztucznej. Toteż. rok 1795 był u nas właściwym początkiem romantyczności a jej
kolebką scena lwowska.154
I znowu wywód Kleinera wypada podzielić na dwa plany. Opowieść o stopniowym i równoczesnym emancypowaniu się różnych tendencji odpowiada rzeczywistemu mechanizmowi
kształtowania się estetyki początku XIX wieku. Kleiner jednak gromadzi ten materiał, by wykazać „zalążkowy” XVIII-wieczny etap romantyzmu. A tymczasem wzmiankowane poszukiwania Bogusławskiego, jak również omawiane przez badacza tendencje szerzące się w środowisku warszawskim pod wpływem Osjana, romansów Floriana, pań Cottin i Genlis155,
składają się na zespół nazwisk i faktów artystycznych, które kształtowały odrębną epokę pomiędzy oświeceniem a romantyzmem. Okres zwany zazwyczaj preromantyzmem, który dla
podkreślenia jego samodzielności (w samym przedrostku „pre” jakby negowanej) wolimy
nazwać – w zgodzie z charakterystycznymi dla niej opozycjami i ambiwalencjami – epoką
estetyki pozornych sprzeczności. W dalszym toku wywodu będziemy usiłowali uchwycić te
jej wyznaczniki, które pozwolą połączyć w całość nawet opozycyjne bieguny występujących
wówczas tendencji, a równocześnie określą samodzielność tej formacji w stosunku do poprzedzającej ją jak i następujące po niej epoki. Brak uwzględnienia odrębności okresu znajdującego się pomiędzy oświeceniem a romantyzmem można by nadal stosować za Kleinerem
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wyłącznie przy traktowaniu romantyzmu jako określonej postawy p s y c h o l o g i c z n e j,
nie zaś odrębnej f o r m a c j i e s t e t y c z n e j. Istotnie charakter emocjonalizmu kształtujący się w początkach XIX wieku zostanie twórczo wykorzystany w ramach estetyki romantycznej. Toteż całe zespoły stereotypów i ciągi fabularne występujące w poprzednim okresie
wchłonie kultura romantyzmu. Kleiner prezentuje ciągłość rekwizytorni sentymentalizmu i
gotycyzmu – idzie mu zwłaszcza o typ oświetlenia (noc, księżyc) i o rekwizyt średniowiecznego zamku – w literaturze romantycznej. Wskazuje na spożytkowanie tej tradycji przez
Scotta, Byrona, Dumasa-ojca, Eugeniusza Suego, Wiktora Hugo, czy przez poetów polskich
w Zamku kaniowskim,Królu zamczyska, Grażynie.156 I znów nie sposób nie zgodzić się z
wielkim historykiem. Tyle tylko, że przywołane przezeń zespoły oddziaływań poszczególnych stereotypów traktować wypada nie na zasadzie ciągłości w ramach tej samej formacji
kulturowej, ale na zasadzie wchłaniania elementów formacji wcześniejszej przez nowy
kształtujący się system estetyczny.
Podobnie jak elementy estetyki rozwiniętej później przez romantyzm funkcjonują już w
estetyce początku XIX wieku, tak i ona posiada całe ciągi wyobrażeniowe i intelektualne, dla
których inspiracji szukać należy w angielskiej i francuskiej kulturze wieku XVIII. Głęboko w
wiek oświeconych sięgają pierwociny przeróżnych sprzecznych jeszcze tendencji, które pełny
strukturalny byt uzyskają w swym synchronicznym funkcjonowaniu w ramach estetyki początku następnego stulecia. Gdzieś pod pomnikami sztuki oświeceniowej – pod arcydziełami
wyznaczającymi bieg historii literatury, proces klarowny i jednoznacznie rozwojowy – szemrał zawikłany, pełen zakoli strumień życia literackiego.
Płodne myślenie o Szekspirze jest zawsze myśleniem o teatrze, rozumowaniem przede
wszystkim w kategoriach teatralnych. W XVIII-wiecznej Francji walka o nową estetykę w
istotnej mierze oparła się właśnie o teatr. 157 Pośród wielu powodów niemałe w tym względzie
znaczenie miał fakt koncentrowania się wokół teatru życia artystycznego i towarzyskiego
epoki ostatnich Ludwików. Autor Kandyda był dla współczesnych przede wszystkim dramaturgiem. W tym samym właśnie czasie zachodnioeuropejskie odkrycie Szekspira było, w dosłownym znaczeniu, odkryciem teatru. Było, zrazu nieśmiałym podniesieniem kurtyny dla
nowej estetyki dramaturgicznej i inscenizacyjnej.158 Proces ten, długi zresztą i nie pozbawiony regresów, posiadał wiele szczebli rozwojowych. Można jednak bezspornie stwierdzić, że
premiery przeróbek Ducisa – od Hamleta z roku 1769 – nie mniejszą były dla współczesnych
rewelacją od pierwszych romantycznych insenizacji Szekspira oryginalnego. I że co najmniej
równą rolę odegrały dla przyszłej formacji kulturowej początku wieku XIX, co inscenizacje
Cyrku Olimpijskiego dla rozwoju inscenizacji i dramaturgii romantycznej. Podobnie w Anglii
już estetyka połowy XVIII wieku daje początek strumieniowi, który zapłodni kulturę pierwszych lat następnego stulecia. Wówczas to już kult natury, geniuszu, wzniosłości, rosnące
zainteresowanie twórczością artystyczną czasów prymitywnych i średniowiecza, zapowiadać
będą na razie „podskórne” formanty XIX-wiecznego obrazu świata.
Zastanawiając się nad związkami powieści grozy z teorią estetyczną Edmunda Burke'a,
Zofia Sinko słusznie zauważa, że „te właśnie teorie zachęcały do poszukiwań za wzniosłym,
dramatycznym, poetycznym, dziwnym i cudownym”159. Otóż właśnie – same jeszcze nie
spełniały drzemiącej w kulturze nowości, ale wyraźnie już ku niej zachęcały, kierowały wyobraźnię ku nowym rejonom poszukiwań. Cały angielski dyskurs estetyczny z połowy XVIII
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wieku, dotyczący kategorii piękna, wzniosłości i malowniczości, można wyraźnie powiązać z
początkami krystalizacji nowej literatury. René Wellek zwraca uwagę, że kategoria piękna
wiąże teorię Burke'a z rokokiem, a jednocześnie występująca u niego kategoria wzniosłości
wyraźnie oscyluje ku koncepcjom preromantycznym. Podobną zresztą ambiwalencję postaw
możemy obserwować również u Price'a, kiedy architekturze greckiej nada miano pięknej, zaś
gotyckiej przypisze kategorię malowniczości.160 Tak oto w łonie estetyki XVIII wieku następuje wyraźna krystalizacja pojęć, które staną się podstawą systemu myślenia nowej formacji
kulturowej. Szczególnie inspiratorska w tej mierze okazuje się właśnie teoria estetyczna Burke'a. Stefan Morawski ujmuje rzecz następująco:
Cztery cechy [estetyki Burke'a]: a) przejście od rozumienia abstrakcyjnego do konkretnego
rozumienia natury, b) przejście od ustalonych reguł do indywidualnej twórczości, c) przejście
od kultu rozumu do kultu wyobraźni i d) przejście od poezji dydaktycznej do nastrojowej,
były wyrazem ruchu preromantycznego (...) i rozwinęły teorię geniuszu, znamienną dla ery
romantycznej161.
Na razie obracamy się w kręgu tendencji, które stanowią o g ó l n y wyraz tkwiących w
kulturze XVIII wieku inspiracji dla przyszłej formacji kulturowej. Stopniowo jednak następuje proces różnicowania się tych tendencji, by z czasem mogły się one stać elementami wewnętrznych napięć nowej struktury estetycznej. Tak na przykład w XVIII-wiecznym sentymentalizmie wyraźnie już rysuje się opozycja między pełną dumania i melancholii poezją
grobów Younga a Osjana poezją grozy i tajemniczością. Tą ambiwalencję XVIII-wiecznego
sentymentalizmu rozwinie i wyostrzy początek następnego stulecia, przyjmując już ją jako
jedno z zasadniczych napięć swej estetyki. Zanim jednak wykrystalizują się związki stanowiące o odrębności formacji kulturowej estetyki sprzeczności, jej elementy funkcjonują wewnątrz formacji oświeceniowej. W początkowej fazie preromantyzmu, wówczas, kiedy „podskórny” nurt dopiero zaczyna wydobywać się spod powłoki oficjalnych doktryn oświeceniowych, swoisty melanż sentymentalizmu, racjonalizmu i efektów gotycystycznych, składa się
na wyrazistą projekcję stopniowo coraz mniej spójnych, coraz wyraźniej zdezintegrowanych
systemów estetycznych.162 Zrodzony i rozwijający się w obrębie kultury oświeceniowej sentymentalizm, który należy do podskórnych nurtów epoki, z czasem przeobrazi się w jeden z
zasadniczych czynników dezintegrujących system kultury wieku XVIII. Choć do sprawy tej
przyjdzie jeszcze powrócić później, już w tym miejscu należy wyraźnie rozróżnić dwuetapowość rozwoju sentymentalizmu, jego odmienną funkcję strukturalną wewnątrz systemu
oświeceniowego i nową, jaką uzyska po rozpadzie struktury XVIII-wiecznej, kiedy będzie
musiał wejść w związki z innymi komponentami nowej formacji kulturowej. Jak to wyżej
wspomniano, już XVIII-wieczny sentymentalizm był silnie zróżnicowany wewnętrznie. Rozkładał się pomiędzy sentymentalizm sielanki, poezji grobów, dramy mieszczańskiej. Wszystkie te inwarianty łączyła jednak wspólnota silnego emocjonalizmu, ów wyróżnik opozycyjności w stosunku do matematycznego chłodu racjonalizmu. Analizując polski sentymentalizm
Zdzisław Libera dzieli całość prądu na dwa zasadnicze etapy: pierwszy zamyka w latach
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osiemdziesiątych XVIII wieku, zaliczając doń lirykę Karpińskiego, Kniaźnina, Szymanowskiego oraz dramę mieszczańską, drugi natomiast etap to wedle badacza pierwsze trzydziestolecie XIX wieku, kiedy to sentymentalizm reprezentuje przede wszystkim pisarstwo powieściowe.163 Przytaczając zastosowany przez Liberę podział chronologiczny polskiego sentymentalizmu, wypada jednak zauważyć, iż motywacje takiego właśnie podziału etapów prądu trudno ograniczyć do wyraźnych zresztą przesunięć w preferencji poszczególnych gatunków, w przejściu z liryki na epikę. Dla uchwycenia przeobrażeń formacji kulturowych przełomu XVIII i XIX wieku wyróżnikiem istotniejszym od zagadnień gatunkowych wydaje się
zmiana f u n k c j i modelu sentymentalnego w ogólnej sytuacji kulturowej. Kiedy – jak się
już powiedziało – XVIII-wieczny sentymentalizm stanowi emocjonalną opozycję w stosunku
do oficjalnego klasycyzmu, to na początku XIX wieku sam staje się jednym z systemów wiodących. I w tej przemianie funkcji strukturalnej widzieć należy odmienność dwu etapów sentymentalizmu, jak również – w ogólniejszym wymiarze, którego sentymentalizm jest jednym
z symptomów – podniesienia się elementów dawniej tylko zapowiadających przemianę, do
roli wiodących formantów systemu estetycznego.
Atmosfera emancypacji stała się już na tyle sprzyjająca, a proces dezintegracji systemu
oświeceniowego dostatecznie zaawansowany, że rozwijające się tendencje zaczęły ogarniać
coraz szersze pole, równocześnie coraz bardziej różnicując się między sobą. Pod koniec
XVIII wieku w obrębie powieści sentymentalnej występuje bardzo wyraźne już zróżnicowanie jej poszczególnych tendencji. Ostatecznie krystalizuje się nowy typ powieściowy – romans grozy – którego rozwój następująco charakteryzuje Zofia Sinko:
Pisarki zaczynają coraz bardziej oddalać się od rzeczywistości, i to nie tylko w sferę sentymentalnej ułudy; przenoszą swoich bohaterów w daleką przeszłość, dają ich przeżyciom
malowniczą oprawę, a przygody ich coraz bardziej uniezwyklają. Pisarki lubują się w tajemniczości i niedomówieniach – jednym słowem, szukają nowych dreszczyków i podniet dla
heroin i czytelniczek. Tak rodzi się romans grozy, przy czym romans ten pod piórem niewiast
nie stanowi, wbrew utartemu mniemaniu, reakcji przeciw sentymentalizmowi, ale raczej jego
kontynuację. Fabuła pozostaje ta sama, a zmienia się jedynie oprawa164.
Oprawa ta różnicuje się coraz bardziej, mamy możność rozróżnienia całego wachlarza jej
wariantów. Pozwoli to Summersowi rozróżnić trzy podstawowe typy romansu gotyckiego:
historical gothic, sentimental gothic i terror gothic.165 W praktyce literackiej większość utworów zawiera jednak elementy każdego z Summersowskich typów gotyku, co notabene wyraźnie obrazuje integrację poszczególnych tendencji kształtującej się wówczas estetyki.
Proces wyłaniania się z sentymentalizmu romansu grozy jest symptomem zdecydowanego
już przechodzenia sentymentalizmu w drugi etap jego dziejów. Kierunek ten, obecnie w e w
n ą t r z własnej estetyki, szuka i wypracowuje nowe punkty odniesienia, które pozwolą na
wyłonienie się nurtu sentymentalnego z całej struktury nowych napięć wewnętrznych. A
wszakże tworzenie się takiego systemu napięć jest niezbędnym warunkiem przemiany tendencji pierwotnie opozycyjnych w system samodzielny. Na zachodzie Europy ostatnie dwudziestolecie XVIII wieku prezentuje bardzo zróżnicowaną już paletę metod, stereotypów i
zespołów fabularnych, jakie wykrystalizowały się w obrębie powieści sentymentalnej, wciąż
rozbudowując jej złożoność.
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Było w niej – pisze James Foster – odbicie epoki sentymentalnego podróżnego, herboryzującej panienki, miłośnika natury i damy malującej akwarele. Ale była to również epoka,
która lubowała się w makabrycznych sytuacjach, niedorzecznej fabule i teatralnych gestach.166
Foster uwypukla jedną z podstawowych opozycji – łagodne, tkliwe uczucie i makabra,
groza. Ambiwalencję, która – czemu później wypadnie poświęcić specjalną uwagę – stanie
się jednym z podstawowych wyznaczników estetyki sprzeczności. Samo już zastąpienie logicznego rozumowania grozą, a więc kategorią emocjonalną, uwypukla fakt, iż sentymentalizm, a wraz z nim cała kultura europejska kształtowała nowy system odniesień. Zaczynała
budować nowy etap swych dziejów. Jej elementy wchodzą w coraz ściślejsze wzajemne
związki, postępuje synkretyzm nowych napięć estetycznych. Nadchodzi moment sprzyjający
– cała rodzina nowych gatunków równocześnie i przy wzajemnej pomocy podejmuje szturm o
właściwe miejsce w literaturze. Oto, co badacze przedmiotu piszą na temat ogólnych czynników atmosfery kulturalnej sprzyjających powstaniu i rozwojowi dumy sentymentalnej:
Wpływ tak modnego wówczas Osjana, historyzm zwrotu ku tradycji dawnych pieśni o
czynach rycerzy polskich lub niezwykłych wydarzeniach zdolnych poruszać serca słuchaczy
oraz nowinki ballad angielskich przywiezionych przez Niemcewicza z podróży po świecie i
na modlę rodzimego sentymentalizmu przekształcone – oto najważniejsze czynniki sprzyjające awansowi literackiemu dumy167.
Ta charakterystyczna dla rodzącej się dumy atmosfera, niemniejszą rolę odgrywa w procesie emancypacji ówczesnej dramy czy romansu. Bowiem „był [gatunek dumy] w literaturze
stanisławowskiej i w pierwszych latach wieku XIX nowicjuszem o konduicie równie podejrzanej, jak romans lub drama”168. To piętno parweniuszostwa znakomicie tłumaczy się dawną, XVIII-wieczną funkcją wymienionych gatunków. Funkcją podskórnego dopełnienia estetyki oficjalnej. Cała rodzina podejrzanych dotąd gatunków wypłynie więc na wspólnej fali
przeobrażeń. A bodaj podstawową bronią szturmujących okaże się zjawisko, które doprowadzi do następstw o zasadniczym znaczeniu: będzie to występujący w niespotykanym dotąd
natężeniu proces demokratyzacji kultury.
Teoretyczne przesłanki do następującego pod koniec wieku dynamicznego procesu demokratyzacji kultury odnaleźć można jeszcze w obrębie oświecenia. Estetyka angielska za sprawą Home'a, Reynoidsa i Beattiego krystalizuje koncepcję p o w s z e c h n o ś c i smaku estetycznego. Kategoria ta posiada doniosłe znaczenie w uzasadnieniu przejścia od arystokratycznego elitaryzmu sztuki do jej powszechności, a zatem dla procesu demokratyzacji, jaki
nastąpi na przełomie stuleci.169 Tendencje analogiczne pojawiają się również w oświeceniu
francuskim. Louis Mercier w traktacie O teatrze, czyli nowa próba sztuki dramatycznej formułuje twierdzenie, wedle którego tragedia winna być dostępna wszystkim klasom społecznym. Mercier nazywa teatr „mównicą publiczną”, przypisuje mu zasadnicze znaczenie w
ogólnonarodowym dyskursie społeczno-politycznym. „Mównica” Merciera ma stać się miejscem, w którym lud uzyska właściwą interpretację swoich praw i obowiązków. W konsekwencji odrzuca więc Mercier tragedię dworską; idzie jeszcze dalej– neguje podział na trage166
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dię wzniosłą, komedię łzawą i dramat obyczajowy. „Domaga się po prostu dramatu, który by
objął wszystko co rozumne, prawdziwe, etyczne, ciekawe i aktualne.”170
Oto jak w myśli estetycznej XVIII wieku przewartościowania socjologiczne i polityczne
sprzęgają się z przemianami gustów artystycznych. Zjawisko to niezmiernie istotne w kontekście interesującego nas znaczenia socjologicznych przemian struktury publiczności w rozwoju
nowej estetyki teatralnej. Zresztą nie należy absolutyzować relacji pomiędzy estetyką teatru a
procesem demokratyzacji sztuki. Rozrywka teatralna stanowi wszak tylko wąski wycinek
działalności ludycznej dostępnej odbiorcom przełomu XVIII i XIX wieku. Usiłując rozejrzeć
się pośród wspólnych dla całej rodziny szekspirowskiej wyznaczników estetycznych, przyjdzie więc choćby pobieżnie poszerzyć kontekst naszych zainteresowań. Obracamy się w kręgu zagadnień związanych z procesem „umasowienia kultury”, zjawiska, które w konsekwencji prowadzi do ujednolicenia sposobów przeżywania pośród odbiorców rekrutujących się z
różnych klas i środowisk. Ten krąg zagadnień wydaje się szczególnie istotny jako socjologiczny aspekt mechanizmu, który prowadził do krystalizacji estetyki pozornych sprzeczności.
W pierwszej połowie XIX wieku następuje przejście od feudalizmu do kapitalizmu. Promotorem tych przemian, obejmujących w swych konsekwencjach wszelkie dziedziny życia
społecznego, jest klasa średnia. Jej to właśnie przypada w udziale zasadnicza rola w procesie
narodzin nowożytnej polskiej kultury mieszczańskiej. Pierwsza połowa stulecia jest epoką, w
której kultura klas średnich ostatecznie wypiera i zastępuje dawną kulturę szlacheckowielkopańską. Jako wstępną fazę kształtowania się polskiej kultury inteligenckomieszczańskiej przyjmuje się schyłek XVIII i początek XX wieku. Wówczas to właśnie rozpoczyna się
szeroki proces demokratyzacji kultury. W konsekwencji doprowadzi on „do udziału w kulturze nowych grup społecznych, do powstania nowoczesnej publiczności kulturalnej i literackiej
i do przekształcenia form egzystencji środowisk twórczych”171. Na zachodzie Europy nieco
wcześniej, w Polsce zaś właśnie w pierwszej połowie XIX w., rolę „dyspozycyjną” w kulturze od siedzib i ośrodków feudalnych przejmują miasta. Tutaj bowiem skupia się inteligencja,
a co za tym idzie – całe życie naukowe i artystyczne kraju, oświata i wydawnictwa. Inteligencja mieszczańska staje się coraz bardziej znaczącym odbiorcą kulturalnym, który domaga się
zaspokojenia jego potrzeb zarówno w odbiorze jak i współtworzeniu kultury. Ostatecznemu
załamaniu ulega dawny monopol kulturalny klas wyższych.
Naśladując styl życia dotychczasowej elity społecznej – pisze badaczka ówczesnego życia
literackiego – [nowe warstwy inteligenckie] wcieliły zainteresowania artystyczne, literackie,
muzyczne do swoich wzorów obyczajowych i towarzyskich, zaczęły szeroko uczestniczyć w
tworzeniu i konsumpcji twórczości artystycznej (...). Miało to olbrzymie znaczenie dla powstania nowego smaku literackiego, nowej estetyki i nowych tendencji artystycznych i literackich.172
W procesie kształtowania się nowego modelu kultury poważną rolę odegrały reformy
oświaty – przejście z modelu szkoły dworskiej na model szkoły publicznej, do której uczęszczały dzieci z różnych warstw społecznych. Te przemiany w dziedzinie szkolnictwa „prowadziły do unifikacji wykształcenia i poziomu kulturalnego warstw posiadających, do wytworzenia analogicznych pod wieloma względami postaw, upodobań, potrzeb i zainteresowań”173.
O przynależności do inteligencji decydować zaczyna nie pochodzenie, a wykształcenie i
udział w kulturze. Toteż do inteligencji miejskiej na równych prawach wchodzą przedstawi170
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ciele arystokracji i szlachty, lekarze i architekci, literaci i urzędnicy, muzycy i prawnicy pochodzenia nieszlacheckiego.
Przemiany wewnątrz szlachty i mieszczaństwa oraz powstanie inteligencji jest w warunkach polskich równoznaczne z uformowaniem się „klasy średniej”, której przypadnie w
udziale główna rola kulturotwórcza, jak też rola najważniejszego odbiorcy kultury.174
Analizując kształt życia literackiego w Polsce pierwszej połowy XIX wieku Janina Kamionkowa wyróżnia kilka odrębnych typów subkultury, między innymi „szlachecką kulturę
lokalnych zbiorowości” i „miejską sfeminizowaną kulturę salonowo-towarzyską”.175 W odróżnieniu od zamkniętej szlacheckiej, „miejska subkultura inteligencka ma charakter otwarty i
klasowo niejednolity”176. Dla interesujących nas zagadnień charakteru i zasięgu przemian
estetycznych początku XIX wieku pewne dziedziny kultury miejskiej posiadają istotne znaczenie.
Wyprzedzając nieznacznie Wilno i Lwów, bardziej zaś Kraków, Poznań, Kijów i Wrocław, już od czasu Sejmu Wielkiego Warszawa awansuje do roli poważnego miejskiego
ośrodka kulturalnego. Staje się ona na okres porozbiorowy stolicą życia narodowego i kulturalnego.177 Życie artystyczne i umysłowe Warszawy scala się w jednolity kompleks, w którym uczestniczą różne klasy społeczne. W oparciu o bogaty materiał wyłowiony z „Kuriera
Warszawskiego” Aniela Kowalska rysuje panoramę jednego z istotnych składników obyczajowości polskiej początku XIX wieku – stylu, zakresu i charakteru zabaw, rautów i wywczasów na stołecznych ulicach, w parkach i ogrodach podwarszawskich. Analizując modę (strój,
zaprzęgi itp.) oraz styl „zabaw w one lata”, Kowalska wykazuje stopniową nobilitację obyczajową klas niższych, ich przenikanie w krąg rozrywek klas uprzywilejowanych.178 Ten właśnie coraz liczniejszy udział klas niższych w zabawie „wyżej urodzonych” i jednoczesne
wciąganie klasy wyższej (na przykład na modnych Jarmarkach) w krąg zabawy mieszczańskiej, daje początek nowemu stylowi działalności ludycznej, której jednym z bardziej typowych wyznaczników będzie organiczne splecenie różnorodnych elementów obyczaju. Naturalnym następstwem tego obyczajowego procesu staje się wyraźne w tym okresie ujednolicenie stylu przeżywania i charakteru emocji, jaki przyjmuje za model obowiązujący zarówno
klasa wyższa jak i średnia. Zasygnalizowane uwarunkowanie socjologiczne pociąga za sobą
poważne konsekwencje w dziedzinie estetyki – ujednolicenie się w nadrzędnym synkretyzmie
elementów kultury właściwych różnym kręgom społecznym. W części I książki wiele miejsca
poświęcono udziałowi nowej publiczności w procesie kształtowania się estetyki teatralnej
początku XIX wieku. Teraz nie sposób choćby marginalnie nie wspomnieć roli, jaką dla nobilitacji nowej estetyki – swoistego synkretyzmu sprzeczności – odegrać musiało wniknięcie
nowych klas społecznych w panoramę życia kulturalnego stolicy, ich coraz poważniejszy
udział w formowaniu stylu zabawy, stylu przeżywania, myślenia i twórczości artystycznej.
Jak dalece klimat ówczesnej literatury przylega do mentalności szerokich kręgów odbiorców, jak wyraźnie rysuje się sprzężenie zwrotne pomiędzy przemianami w obrębie literatury a
przemianami obyczajowości – wskazuje powszechne wówczas identyfikowanie się całych kół
odbiorców z bohaterami modnej literatury.
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Duma – piszą badacze gatunku – śpiewana przez modnego kawalera czy pannę z towarzystwa stawała się stopniowo coraz bardziej niezbędnym objawem dobrego tonu i tą drogą, poprzez popularną produkcję powieściową, powracała do roli faktu z życia towarzyskiego tych
czasów.179
Popularność Śpiewów historycznych oraz całego szeregu bliźniaczo podobnych utworów i
swoisty sentymentalizm ich recepcji rośnie szczególnie w kręgach sentymentalizującej młodzieży.180 Niemniej charakterystyczne, iż nuceniem Śpiewów zajmuje się przy klawikordzie
bohaterka sentymentalnego romansu Jaraczewskiej Zofia i Emilia, jak również, że na spotkaniach towarzyskich modna młodzież przygotowuje łzawe inscenizacje dziejów nieszczęsnych
kochanków, którzy pełni rozpaczy kamienieją pośród stylizowanych żywych obrazów.181 Jednym z głównych miejsc tego typu zabaw jest oczywiście salon. Rola salonu – zwłaszcza salonu literackiego – nie zmniejsza się bynajmniej, przeobrażeniom natomiast ulega styl i charakter salonowej biesiady, przeobraża się on coraz bardziej w miarę przemian w jego składzie
społecznym. Odpowiednik „instytucji” literackiej – jaką dla wsi są kontrakty – salon przechodzi „od wyrafinowania i oschłości, od błyskotliwości i perfekcji (...) do afektacji i tkliwości”182. Obok niewątpliwej roli, jaką w przemianie typu salonowego konwenansu odgrywa
jego demokratyzacja, poważne znaczenie dla sentymentalizacji salonu ma niezmiernie czynny
w kręgach literacko-salonowych udział kobiet – nie pozbawionych wpływów rzeczniczek
„czułych uczuciów” w sztuce i obyczaju epoki. A wszak dla ówczesnych przemian modelu
życia artystycznego bardzo charakterystyczne jest – jak podkreśla to badaczka przedmiotu –
„najściślejsze powiązanie literatury z kulturą obyczajową i towarzyską poszczególnych środowisk”183. Oto jak szerokie pole obejmuje sprzężenie zwrotne pomiędzy sferą obyczajowości i sztuki – kanon obyczajowy i literacka artykulacja panującego emocjonalizmu warunkują
się wzajemnie, tworząc splot niemal nierozdzielny.
Osiemnastowieczna powieść sentymentalna – pisze Zdzisław Libera – wprowadzając nowego bohatera ludowego przyczyniła się do zdemokratyzowania literatury. (...) Prawo do
przeżywania wielkich namiętności, do obrony honoru i godności ludzkiej otrzymali przedstawiciele stanów niższych.184
Tak przedstawia się proces demokratyzacji oglądany w e w n ą t r z przekształceń zachodzących w obrębie literatury. Nie sposób jednak nie dostrzec szerszego kontekstu tych przemian; społecznego, socjologicznego uwarunkowania sygnalizowanej przez Liberę demokratyzacji powieści. Jest ona zjawiskiem synchronicznym z postępującą w owym czasie demokratyzacją kadr czytelniczych. Ich to właśnie zainteresowania w poważnej mierze warunkują
kształt bohatera powieściowego o zbliżonym do czytelnika statusie społecznym. Stopniowa
nobilitacja wszystkich gatunków sentymentalnych bardzo ściśle wiąże się więc z rosnącym
kręgiem nieelitarnego odbiorcy. Jest to w pełni zrozumiałe, kiedy weźmiemy pod uwagę, że
właśnie sentymentalizm, jako pierwszy w tej mierze prąd XVIII-wieczny, w opozycji do klasycyzmu odciął się od programowego elitaryzmu.185 Tak zatem szybki rozwój dramy, roman179
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su i dumy odpowiada w kategoriach socjologicznych zachodzącemu w owym czasie awansowi kulturalnemu nowych kręgów społecznych.
W związku ze zmianą układów w życiu społeczno-kulturainym pojawia się nowa dla polskiej kultury, a niedługo już zupełnie podstawowa kategoria – publiczność literacka. Obok
wąskiej grupy arystokratycznych, elitarnych opiniodawców występuje na początku XIX wieku a n o n i m o w a publiczność literacka o określonym rodzaju potrzeb kulturalnych, które
stopniowo stają się dla twórców coraz bardziej wiążące. Klasą przewodnią w gronie publiczności literackiej jest inteligencja, poszerza się wpływ mieszczaństwa, klas więc średnich i
niższych.186 Kręgi te warunkują tak istotne dla przemian literackich przewartościowanie składu kadry czytelniczej. Nie absolutyzując bynajmniej ich roli, należy jednak podkreślić udział
nowych kręgów odbiorców w stopniowej przemianie kryteriów gustu, w coraz wyraźniejszym
odchodzeniu od klasycyzmu, który wymagał – obcej nowemu odbiorcy – znajomości całego
systemu reguł. W tej sytuacji naturalnym zapleczem dla rodzących się tendencji staje się Young, Osjan, Rousseau.187 Powstaniu dumy patronuje Niemcewicz swoimi przekładami z angielskiego. Tą drogą w krąg patronów nowej estetyki w literaturze polskiej wkracza M. G.
Lewis, którego ballada Alonzo the Brave and Fair Imogene z powieści Mnich posłużyła materiałem do pierwszej polskiej dumy grozy – Niemcewiczowskiego Alondza i Heleny.188 Jak
wskazują te wyrywkowe przykłady, tradycji dla rodzących się gatunków właściwych XIXwiecznej formacji kulturowej szukać należy w tych nurtach literatury XVIII stulecia, które
pozostawały na uboczu oficjalnych doktryn kultury oświeceniowej.
Dla badań odrębności estetyki preromantycznej bardzo istotny wydaje się fakt coraz częstszego zastępowania przez autorów terminu „powieść” określeniem „romans”.189 Nie jest to
bynajmniej spór natury czysto werbalnej – obyczajowa powieść XVIII-wieczna zakładała
bezpośredni, realistyczny związek z rzeczywistością; romans częściej sięga po szeroki kreatorski gest, głównym wyznacznikiem swej estetyki czyni rozpasaną cudowność i niezwykłość. Zjawisko podobne do zmian zachodzących na gruncie epiki obserwować można również w obrębie dramaturgii. I tutaj dla utworów charakteryzujących się cudownością i niezwykłością kreacyjnej akcji, a zarazem utworów nasyconych silnym emocjonalizmem, szuka
się nowego określenia gatunkowego – obok tragedii i komedii pojawia się drama. To typowe
dla drugiej połowy XVIII wieku poszukiwanie nowych terminów literackich – lub też, jak w
wypadku romansu, modyfikacja treści terminów dawnych – jest z jednej strony wyrazem rosnącego sprzeciwu wobec systematyki zastanych, obwarowanych regułami i sztywnymi przedziałami, gatunków, z drugiej zaś świadczy o związkach poszczególnych tendencji zapowiadających nową formację estetyczną.
Na zachodzie Europy zapowiedzi sprzeciwu wobec kanonów poetyk klasycystycznych da
się obserwować bardzo wcześnie. Monteskiusz, wykładając teorię o stworzeniu przez rozum
ludzki bardzo różniących się od siebie utworów w zależności od klimatu, dał przyszłym teoretykom prawo do tolerancji różnych systemów estetycznych. Jako pierwszych na gruncie
francuskim spadkobierców tej myśli można wymienić już Buffiera i Villate'a.190 Również
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Herder wyraźnie podkreślał uzależnienie teatru narodowego od „ziemi, czasów i obyczajów”,
w których poszczególne sceny powstawały. Takie rozumowanie prowadziło Herdera do negacji uniwersalizmu reguł tworzonych przez daną szkołę w konkretnych warunkach historycznych.191 Podobne głosy pojawiają się w Polsce na samym już początku oświecenia. Wacław
Rzewuski w rymowanym wstępie do Zabawek wierszopiskich wyraźnie opowiada się za równouprawnieniem różnych systemów dramaturgicznych:
Nic to, że z dawnych praw scena wykroczy,
Dobra jest, kiedy łzy wyciska z oczy.192
Szerzej na temat równouprawnienia poetyk wypowiadał się Bohomolec, za Addisonem ceniąc ponad starożytność dramaturgię angielską, przede wszystkim zaś występujący w niej
emocjonalizm.193 Nie miejsce tutaj na dokładniejsze śledzenie tego wątku w obrębie polskiego oświecenia. Przypomnijmy jednak choćby księcia Czartoryskiego (którego oceny Szekspira wyrażają wiele więcej przychylności i podziwu niż na przykład o pokolenie młodszego
Osińskiego), a może zwłaszcza Izabellę Czartoryską, która mimo typowo klasycystycznych
zastrzeżeń wobec Szekspira przyznawała jednak, że dramaturgia Stratfordczyka była wynikiem konwencji XVI wieku, i że „właściwa gustowi epoki” godna jest pełnego szacunku.194
W tym kontekście przestaje dziwić z pozoru zaskakujący fakt, że goście spieszący przez alejki Łazienek na czwartkowy obiad u króla Stasia, mijając Teatr na Wyspie mieli okazję obok
posągów dramaturgów klasycznych i klasycystycznych obejrzeć popiersie „dzikiego Anglika”. Wszak Stanisław August był wiernym czytelnikiem królewskiego przekładu Le Tourneura. I jeszcze mniej dziwi, że tuż po wstępnym boju niemieckich romantyków na kurtynie
hamburskiego teatru można było w latach siedemdziesiątych XVIII wieku oglądać klasycystyczne malowidło przedstawiające świątynię Prawdy. Na najwyższym stopniu schodów wiodących do tego sanktuarium, wspartego zapewne na ko-rynckiej kolumnadzie, u stóp bogini
dumnie rozsiadł się... Szekspir.195
Jak wskazują wyrywkowo przytoczone przykłady, zapowiedzi przyszłej destrukturacji
kultury wieku XVIII funkcjonowały już w okresie, kiedy na pozór wydawać się ona jeszcze
mogła ciałem monolitycznym. Dopiero jednak wielki ferment końca stulecia przyniesie owym
zapowiedziom przemiany szansę pełnego rozwoju i oficjalnego miejsca w kulturze. Dla naszych rozważań sprawą bodaj zasadniczą jest fakt kierowania się wszystkich sygnalizowanych tu „zapowiedzi przemiany” w stronę emocjonalizmu. Poszukując wspólnego mianownika dla różnych sentymentalnych gatunków dramatycznych – dramy mieszczańskiej, komedii
łzawej i dramy sentymentalnej – Zdzisław Libera jako podstawowy wyróżnik uznaje fakt
wprowadzenia na scenę bohatera ludowego.196 O konsekwencjach tego faktu była mowa
przed chwilą. Zajmijmy się nim obecnie pod innym kątem. Wprowadzenie bohatera ludowego
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w swych konsekwencjach nie ogranicza się do przemiany w socjologicznych zainteresowaniach dramatu. Rezultatem tego faktu jest – co może istotniejsze – wprowadzenie w świat
literatury sentymentalnej mieszczańskiej emocjonalności. Sprawa ta dla dziejów literatury
przełomu wieków posiada znaczenie olbrzymie. W początkowym etapie sentymentalizm niejako nobilituje bohatera mieszczańskiego, dominuje więc społeczna funkcja prądu. Z czasem
jednak, kiedy literacka nobilitacja mieszczaństwa jest już faktem dokonanym, model bohatera
sentymentalnego niejako uniwersalizuje się, jego funikcja socjologicznej nobilitacji obumiera.
Wypiera ją funkcja nowa – wyróżnik estetyczny. Teraz bohater niższej klasy może już spokojnie odstępować swoje sceniczne miejsce panom i książętom; ci, aby móc żyć w świecie literatury sentymentalnej, będą musieli od bohatera mieszczańskiego przejąć jego styl myślenia i
charakter przeżyć. Kiedy wyżej i całkiem nisko urodzonych zrówna, uczyni zrozumiałymi i bliskimi dla ogółu odbiorców model mieszczańskiej uczuciowości, wówczas przemiana funkcji
sentymentalizmu ze społeczno-socjologicznych na estetyczne stanie się faktem dokonanym.
Tak zatem typowa dla sentymentalizmu nobilitacja bohatera niższej klasy ma dla naszych
rozważań znaczenie w dość specyficznych kategoriach – zajmuje nas jako proces prowadzący
do ukształtowania się literackiego systemu artykulacji stanów uczuciowych, języka odpowiadającego nowemu widzowi i czytelnikowi. A więc w kategoriach sprzężenia zwrotnego:
przemiana bohatera – przemiana publiczności, przemiana gustów i charakteru wzruszeń.
Czułość jako cnota moralna staje się zasadniczym atutem w procesie nobilitacyjnym zarówno
widza jak bohatera. W tej sytuacji Romeo i Julia jawią się widzowi wielcy i wspaniali nie
jako przedstawiciele dalekego świata panów, lecz jako bliscy galerii teatralnej kochankowie,
reprezentujący ten sam co i widzowie model wzruszeniowości. Porozumienia Romea z oficjalistą warszawskim nie utrudnia już fakt, że pierwszy łka w pałacu, a drugi przy szynkwasie
– obaj łkają tak samo, obaj reprezentują tę samą cnotę moralną – czułość. Na tej płaszczyźnie
wyraźnie krystalizuje się jeden z podstawowych związków całej plejady nowych gatunków
literackich. Oto jak w kategoriach zbieżności emocjonalnej badacz dumy rysuje jej estetyczne
pokrewieństwo z dramą:
Stosunek funkcji literackiej, wykonywanej przez dumy, do zadań epiki bohaterskiej zbliżony
był do hierarchicznego i funkcjonalnego stosunku pomiędzy dramą a tragedią. Gdy ta ostatnia
miała budzić „litość i trwogę” – drama (...) winna była zmierzać ku wywołaniu uczucia „litości i
żalu”. Podobnie i duma stawiała sobie jako cel „obudzić uczucie smutku i melancholii”197.
Tak oto, w obrębie wszystkich interesujących nas gatunków, sentymentalny charakter
mieszczańskiego emocjonalizmu, który początkowo kształtował się w ścisłym powiązaniu z
pojawiającym się w literaturze określonym socjologicznie środowiskiem, z czasem stał się
zjawiskiem uwarunkowanym przede wszystkim kategoriami estetycznymi. Omawiane zjawisko jest tylko pośrednio skutkiem oddziaływania wybitnych dzieł epoki. Wyraźna stereotypizacja form i treści przekazanych przez utwory programowe następuje dopiero w procesie ich
szerokiej recepcji. Ówczesną sytuację masowej produkcji literackiej – przede wszystkim mowa tu o powieści grozy – można by przy pewnej dowolności porównać do współczesnej sytuacji literatury kryminalnej, filmu sensacyjnego i westernu. Dzieła wybitne – powieści Anny
Radcliffe czy Lewisa – dostarczyły kulturze końca XVIII wieku określonego zestawu stereotypów – kanonu, który w spopularyzowanej, „komiksowej” formie w pełni rozprzestrzenić
mieli dopiero wyrobnicy sztuki. Podobnie przecież nie W samo południe (1952) spowodowało popularność określonego typu westernu, lecz dopiero setki zalewających światowe kino
naśladownictw kreacji Gary Coopera. Działo się tak w wieku XVIII i w niepomiernie rozbudowanych formach dzieje się tak dzisiaj, zgodnie z ogólnym mechanizmem popularyzacji
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nowych prądów, ich wchodzenia w krwiobieg społeczny dzięki seryjnej produkcji popularnej,
która z czasem wyodrębniła się w zjawisko określane jako kultura masowa. Dla szerokich
kręgów odbiorców – a w kategoriach socjologii sztuki one przecież mają znaczenie podstawowe – zdobycze arcydzieł popularyzuje dopiero kicz.
Pierwsze trzydziestolecie wieku XIX jest w Polsce okresem stopniowego przechodzenia od
literatury prywatno-domowej do publicznej, adresowanej do coraz szerszych rzesz odbiorcy
anonimowego. Charakterystycznym świadectwem bezpośrednio z tym zjawiskiem związanej
zmiany smaku literackiego są masowo wówczas wydawane „noworoczniki”. Głównym odbiorcą owych zbiorów przeróżnych arii teatralnych, operowych i komediooperowych, śpiewów, duetów i drobnych utworów poetyckich są kręgi publiczności sentymentalnej. Zawartość i charakter lektur noworocznikowych stanowi interesującą dokumentację zjawisk związanych z początkami formowania się nowoczesnej literatury popularnej, będącej niejako poprzedniczką literatury masowej. W początkowym okresie w noworocznikach dominuje
„sztambuchowa” liryka erotyczna, duma, ballada, powiastka sentymentalna. Twórczość ta
nawiązuje do wielkich reneicznych i werterowskich, byronicznych i później walterscottowskich wzorów, spłaszczając je, prymitywizując i schematyzując w sposób sobie właściwy. W
sposób właściwy całej, rozpoczynającej wówcza swe dzieje nowożytne, literaturze o zadaniach popularyzatorskiej adaptacji doświadczeń wielkich awangard literackich. Noworoczniki
– pisze badaczka przedmiotu –
to zalążek nowoczesnej literatury popularnej, dostarczającej szerokim rzeszom czytelniczym zrozumiałej i dostępnej rozrywki. Do właściwości pozwalających traktować je jako
zjawisko pod niektórymi względami prekursorskie wobec nowoczesnych wytworów kultury
masowej, należy zaliczyć ich wyraźny charakter merkantylny, a przede wszystkim cechy treściowe; kopiowanie i powielanie utartych szablonów i stereotypów, wrażliwość na modę literacką, przemieszania różnorodnych materiałów w jeden swoisty przekładaniec, przeciętność,
banalność, słowem to wszystko, co określa się obecnie terminem homogenizacji198.
Dla uwypuklenia wyraźnych związków sytuacji współczesnej i zjawiska występującego na
początku ubiegłego stulecia, warto odwołać się do współczesnej definicji terminu „homogenizacja”, określającego prawidłowość tak przecież dla nauki o kulturze masowej podstawową:
Homogenizację kultury masowej rozumieć będziemy jako rezultat włączenia do dziedziny
tej kultury elementów wyższego poziomu kulturalnego i łączenia ich, mieszania lub zestawiania z elementami niższych poziomów.199
Przyglądając się występującej na przełomie XVIII i XIX wieku wyraźnej stereotypizacji
form i treści kulturowych, nie sposób oddzielić je od omawianego przed chwilą procesu demokratyzacji sztuki. Stereotypizacja jest w swym podstawowym zakresie efektem rodzącej
się właśnie wówczas poszlacheckiej, mieszczańskiej kultury klas średnich, w obrębie której
zrodzą się zalążki współczesnych form kultury masowej. Zarysowana tu sytuacja musiała
prowadzić do stopniowego wyostrzania się przedziałów pomiędzy kulturą „wyższą” i „popularną”. Kiedy pierwszą wersję kulturową realizuje filozoficzna, społeczna, historiozoficzna,
nowatorska artystycznie „wielka literatura” – wersję „popularną” reprezentuje, epigońska i
wtórna w stosunku do „wielkiej”, literatura almanachowo-gazetowo-noworocznikowa. Przypada
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jej znaczna, choć z pewnością mniej okazała i „honorowa” rola upowszechniania, popularyzacji
w najszerszych kręgach odbiorców nowości i głównych zdobyczy „literatury wyższej”,
z a d a n i e a d a p t a c j i nowszych konwencji i form wypowiedzi literackiej do celów
rozrywkowych i dydaktycznych, popularyzacji tendencji objawionych w wielkiej literaturze i
odpowiednio spreparowanych i zmodyfikowanych. [Rzecz odbywa się na zasadzie] „obłaskawienia” nowości, w kierunku konformizmu i dopasowania do aktualnie istniejących stosunków, a także w kierunku ułatwienia czytelnikowi odbioru estetycznego (podkr. A. Ż.)200.
Obserwujemy tu moment narodzin opozycji nowożytnej wersji literatury elitarnej i popularnej. Przechodząc rozliczne etapy, uwarunkowane przemianami i rozwojem społecznych
stosunków w życiu artystycznym, rysująca się na początku XIX wieku opozycja literatury
„wielkiej” i „popularnej” przybierze z czasem współczesną nam formę relacji zachodzącej
pomiędzy awangardą i kiczem. Przebiegający przed stu pięćdziesięciu laty proces wyraźnego
różnicowania się tendencji w traktowaniu społecznych zadań sztuki, stanowi jeszcze jedną z
nici łączących naszą współczesną kulturę z tradycją wieku XIX – ujawnia zalążkowe formy
poprzedzające tak istotne dziś w kulturze zjawisko zalewu rynku czytelniczego zhomogenizowanym towarem literatury masowej.
Omawiane tu procesy z pierwszych dziesięcioleci wieku XIX szeroko wykraczają poza
granice literatury. W sposób istotny ważą na całościowym kształcie życia artystycznego i
kulturalnego. Podobnie jak ruch literacki, tak w poważnym odłamie również i teatralny przybiera formy poprzedzające i zapowiadające swym charakterem współczesny przemysł rozrywkowy. Nieodłącznie z nim związany proces uniformi-zującej stereotypizacji ogarnia całą
tanią produkcję powieściową, dramę, niemal wszystkie rodzaje teatru popularnego.
W związku z rozrywkowymi funkcjami tej kultury dokonywano homogenizacji upraszczającej, kierując się zarówno chęcią sprowadzenia do rozmiarów i form najłatwiej przyswajalnych dla szerokiego kręgu odbiorców, jak też względami ekonomicznymi.201
Zjawisko niezmiernie dla współczesnej kultury masowe charakterystyczne – zuniformizowana, uschematyzowana i uproszczona z myślą o najmniej wyrobionym odbiorcy produkcja
sztuki masowej, wówczas już stopniowo stawała się również udziałem czytelniczym klas intelektualnie wyższych. Proces ujednolicenia treści kulturowych przebiegał więc w relacji socjologicznie dwustronnej. Badacz współczesnej literatury sensacyjnej stawia tezę, wedle której masowe czytelnictwo powieści kryminalnych w kręgach inteligencji stanowi rodzaj akceptowania przez nie standardu kultury masowej. 202 Tym samym zachodzi swoiste ujednolicenie oblicza kultury wśród różnych klas społecznych. Ów współczesny proces w zalążkowej
formie zaznacza się już na przełomie XVIII i XIX wieku, a zatem w okresie, w którym nastąpił początek oglądanych dziś w kulturze europejskiej prawidłowości. Już wówczas wyraźnie
zarysowywała się niespotykana uprzednio droga od „ludu” do „elity”, nie zaś – jak to wprzódy bywało – w kierunku odwrotnym. Zjawisko to jest tylko pozornie odległe od interesującego nas zagadnienia strukturalnej jednolitości różnych opozycyjnych biegunów estetyki początku XIX wieku; właśnie poprzez fakt typowej dla kultury masowej synchronii funkcjono200
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wania w jej obrębie różnych elementów tradycji, stereotypizację form i treści sztuki omawianego okresu łączy bezpośrednio z procesem krystalizacji nowej formacji kulturowej.
Osobne i wcale poczesne miejsce wśród uwarunkowań kształtu nowej estetyki przypada
kręgom młodej inteligencji, skupionym w wielkich ośrodkach miejskich wokół uniwersytetów oraz środowisk literackich i dziennikarskich.
Wielki ferment intelektualny dopiero wzbiera. Przez lat dziesięć okrzepnie, wypracuje pełne i konsekwentne systemy, skrystalizuje się ogólny pogląd na rolę i zadania sztuki, na jej
miejsce w kształtowaniu nowej społeczności polskiej. W najnowszej literaturze przedmiotu
problematykę podejmuje Krystyna Krzemieniowa, która w oparciu o pisma Maurycego
Mochnackiego, Jana Ludwika Żukowskiego i Józefa Bolesława Ostrowskiego analizuje program kulturalny romantyków warszawskich przed i w czasie powstania listopadowego. Zajmując się funkcjonującym w pracach romantycznych publicystów systemem estetycznym,
którego adresatem ma być nowe, zdemokratyzowane społeczeństwo, autorka zwraca uwagę
na wyraźne kierowanie postulatów krytyków i teoretyków do nowej publiczności kulturalnej.
W konkluzji rozprawy Krzemieniowa pisze:
Analiza twórczości publicystycznej młodych romantyków warszawskich prowadzi do
wniosku, że wstępowali oni w szranki nie tylko po to, by zwalczać klasyków, lecz przede
wszystkim po to, by podjąć ambitną próbę nawiązania dialogu z szeroko pojętą „p u b l i c z n
o ś c i ą”, to znaczy o p i n i ą p u b l i c z n ą w n o w o c z e s n y m w ó w c z a s z n a c
z e n i u t e g o s ł o w a, na temat perspektywy rozwoju cywilizowanego społeczeństwa.
Programy literackie, które młodzi publicyści proponują, są zatem ściśle powiązane z r o z l e
g ł ą r e f l e k s j ą k u l t u r o l o g i c z n ą, przy czym wykorzystanie filozofii Kanta,
Schillera, Schellinga pozwoliłoby ująć w ramy systemu organicznego (...) bieg cywilizacyjnego rozwoju burżuazyjnych społeczeństw europejskich.
Współczesnego obserwatora uderza nowoczesny charakter p r o g r a m u p o l i t y k i k
u l t u r a l n e j, jaki reprezentuje na przykład Żukowski. Ujmując strukturę życia społecznego
(...) w kategoriach „systemu”, wiąże on program rozwoju kultury z perspektywą wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, dostrzegając i uwzględniając wielokierunkowość powiązań
wzajemnych między ekonomiką, układem sił klasowych, ustrojem politycznym itp. a szeroko
pojętym życiem kulturalnym i artystycznym (podkr. A. Ż.). 203
Obszerny ten cytat ukazuje, jak tuż przed zamykającym okres powstaniem listopadowym, w
najdojrzalszych formach publicystycznych znalazły wyraz konsekwencje ogólnych przeobrażeń
w dziedzinie społecznego życia kulturalnego. Stanowią one niejako finalny punkt odniesienia w
stosunku do początkowego okresu ruchu młodej inteligencji dziennikarskiej, i do tego etapu
kształtowania się nowej formacji kulturowej, którym się w tym miejscu zajmujemy.
Pod koniec drugiego dziesięciolecia XIX wieku w oficjalnej Warszawie literackiej trwa
spór pomiędzy klasycystami a rzecznikami tendencji nowych – wczesnoromantycznych czy
częściej preromantycznych. Ta osławiona wojna toczy się przede wszystkim na łamach „Pamiętnika Warszawskiego” i dotyczy pryncypiów opozycji klasycyzm – romantyzm. Pomiędzy
Osińskim, Śniadeckimi, Kniaźninem, Brodzińskim trwa dysputa nie o konkretne modele estetyki romantycznej, lecz w ogóle o prawa romantyczności do egzystencji w kulturze polskiej.204 A dzieje się to w tym samym czasie, kiedy w krąg życia politycznego i artystycznego
wchodzi młode pokolenie. „Młodzież ściągająca teraz do Warszawy nadawała nowe piętno,
nowy charakter jej ulicom, jej placom, licznym miejscom publicznych zgromadzeń i rozry203
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wek.”205 Nie tylko rozrywek. Nowa akademicka inteligencja przenika w krąg politycznego i
artystycznego fermentu. Na łamach „Gazety Codziennej Narodowej i Obcej”, „Kroniki”,
„Orła Białego”, „Dekady Polskiej” podejmuje i rozwija nowoczesną publicystykę artystyczną
i dziennikarstwo polityczne.206 Jest to pokolenie inaczej już patrzące na zagadnienia spoleczno-polityczne, i na obowiązujące modele sztuki. To właśnie reprezentanci nowej formacji
kulturowej. Pokolenie w pełni należące już do wieku XIX,-wyrosłe na nowym modelu myślenia i przeżywania. W tym pokoleniu – choć działa ono równolegle ze „starymi” – nie występuje już pytanie: klasycyzm czy romantyzm? Zastępuje je pytanie nowe; co to jest, czym będzie romantyzm? Przede wszystkim czym b ę d z i e. Gdyż romantyzm na dobrą sprawę jeszcze w Polsce nie istnieje. Pokolenie, które butnie pyta o jego kształt, stylem myślenia i przeżywania w pełni jeszcze realizuje epokę poprzednią – kulturę pozornych sprzeczności. A.
Kowalska pisze o działalności warszawskiej młodzieży: „Była to zarazem walka o prawo do
własnych upodobań i do własnej estetycznej miary”207. Co to znaczy? Jakie w istocie są
upodobania i jaka estetyczna miara tej młodej warszawskiej inteligencji?
W owym czasie w środowisku warszawskim istotny ferment intelektualny wprowadza
grupa absolwentów, wychowanków Czackiego. W roku 1818 Tymon Zaborowski, Karol
Sienkiewicz, Józef Korzeniowski, Marceli Żurkowski otwierają „Ćwiczenia Naukowe”. Na
łamach tego czasopisma już nie tylko publicystyką, lecz i twórczością literacką udowadniają,
że ich estetyką bynajmniej nie jest jeszcze wyśniony romantyzm, że nadal obracają się w kręgu stereotypów formacji kultury początku stulecia. A jednak model myślenia i odczuwania
występujący w grupie krzemienieckiej nie jest eklektycznym zlepkiem rozbieżnych tendencji
postklasycystycznych i wczesnoromantycznych – w próbach literackich i publicystycznych
wyraźnie ujawnia się nadrzędny ład, zdecydowana orientacja artystyczna.208
W tym samym czasie inna grupa młodych warszawian, skupiona wokół Brunona Kicińskiego na łamach „Tygodnika Polskiego i Zagranicznego” (wychodzącego od roku 1818),
lansuje podobny do grupy krzemienieckiej zespół zapatrywań estetycznych.209 Niezmiernie
przy tym symptomatyczny jest fakt oddania „Tygodnika” pod patronat dam. Już nie mądrzy i
łysi starcy, ale czułe damy mają czytywać karty „Tygodnika” w chwilach wolnych od nucenia
łzawych dum przy pobrzęku szpinetów. I słusznie – damom to wszak przypada w owym czasie poważna rola w kształtowaniu atmosfery obyczajowej, w krystalizowaniu obowiązującego
modelu emocji. Orientację zbliżoną do „Tygodnika” lansuje powstała na jego miejsce w roku
1820 „Wanda, Tygodnik Polski Płci pięknej i Literaturze poświęcony.” Jego redaktorzy –
Dominik Lisiecki, Franciszek Dmochowski i stały współpracownik Antoni Gorecki – na
szpaltach „Wandy” dedykują damom cały szereg tłumaczeń modnych powieści. O celności
doboru adresata, jak również o spełnianej przez „Wandę” funkcji adaptatorskiej w stosunku
do zdobyczy literatury okresu i ich popularyzacji w szerokich kręgach odbiorców, świadczą
spostrzeżenia badaczki środowiska warszawskiej młodzieży literackiej tamtych lat.
Tygodnik właśnie wyznaczył miejsce na pozór błahe, w istocie dość eksponowane, potocznej
literaturze w życiu stolicy i kraju. Przyuczył bowiem dość szerokie kręgi odbiorców do (...) informowania się o stanie literatury i (...) smakowania w jej najnowszych przejawach.210
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Zwłaszcza w kategoriach socjologicznych nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie z inspiracji Kicińskiego i jego lansującego preromantyczny emocjonalizm „Tygodnika” powstaje
pierwsze w Polsce pismo pod redakcją kobiety. W roku 1822 Wanda Malecka zakłada „Bronisławę, czyli Pamiętnik Polek”, by jego szpalty wypełniać fragmentami Korynny, O Niemczech pani Staël, Osjana, Chateaubrianda, Saint-Pierre'a.211 Ten zestaw tytułów i nazwisk
układa się w wyraźną wizytówkę upodobań estetycznych redaktorki i czytelniczek jej pisma.
A równocześnie tak zdecydowane zaktywizowanie kobiet o określonym smaku artystycznym
potwierdza, iż fakt zaszczepienia w życie społeczne estetyki preromantycznej był już ostatecznie dokonany. Na dobre rozgościła się ona w kawiarni, redakcji i buduarze.
Aniela Kowalska analizuje zjawisko, które wydaje się mieć niezmiernie doniosłe znaczenie, zwłaszcza w kontekście interesującego nas procesu kształtowania się nowej publiczności
literackiej i teatralnej, tych przedstawicieli epoki, którzy w ferowaniu wyroków zastąpią dotychczasową elitę, którzy już obecnie z powodzeniem dyktują kanony sztuki zgodne z ich
stylem myślenia i przeżywania. Kowalska pisze mianowicie o adresatach dramaturgii młodych, o tej anonimowej rzeszy, która w czynnym odbiorze współtworzy klimat sprzyjający
rozwojowi estetyki preromantycznej. Na podstawie felietonu z „Gazety Warszawskiej” (20.
XII. 1820) stwierdza:
Gdy sztuka rokowała powodzenie (...) parter zapełniał się akademikami, oficjalistami, młodzieżą rzemieślniczą, ruchliwym tłumem widzów, których nie stać było na droższe miejsce212.
Ten zebrany na najtańszych, a najliczniejszych przecież w teatrze miejscach
vox populi najchętniej wyróżniał sztuki najdalsze od klasycznej pompy i sztuczności, a bliskie życiu – życiu średnich warstw, jak owe wyklinane familijne dramy (...), jak owe z historii
narodu zaczerpnięte obrazy213.
A zatem – już nie tylko wąski krąg akademików, żurnalistów i inteligentów, ale cała poruszona ogólną przemianą wyobrażeń, średnia klasa mieszczańska współtworzy koloryt kulturalny stolicy. Więcej – coraz bardziej zdecydowanie żąda, by koloryt ów malowano na obraz i
podobieństwo jej gustów. I nec Hercules contra plures.
Zastanawiając się nad wpływem młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego na
kształtowanie gustów nowych rzesz odbiorców, warto zwrócić uwagę, że ówcześni akademicy obok przedstawicieli klasy wyższej w poważnym procencie rekrutują się właśnie ze środowisk drobnoszlacheckich i mieszczańskich.214 Wówczas łatwiej uzmysłowić sobie obustronność oddziaływania środowisk zainteresowanych w pełnej akceptacji estetyki mieszczańskiej.
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Teatr przyciąga teraz nowych, chłonnych konsumentów kulturalnych, jakich stwarza rozwój przemysłu, rzemiosła i handlu, nie mówiąc już o rozkwicie biurokracji i szkolnictwa.215
I nic dziwnego, że dla tej publiczności, dla której obcy był kod klasycystycznych zasad i
szyku, teatr elity był pusty i papierowy. Że chciała wyłącznie rozrywki, która korespondowała
z jej własnymi wyobrażeniami o ludzkich emocjach. Że żądała dramy łzawej, domowej, gotyckiej i frenetycznej. Bodaj najostrzejszym głosem ówczesnym, w najbardziej jaskrawy sposób ukazującym ostateczny kryzys teatru klasycystów, jest odpowiedź Iksom zamieszczona w
Dodatku do 5 n-ru „Gazety Korespondenta” z dnia 18 stycznia 1817 roku i podpisana przez
Towarzystwo Przyjaciół Prawdy. Cóż – prawda była gorzka. W słynnym tym liście autorzy
bez ogródek przypomnieli, że od czasu kiedy Osiński i Dyrekcja Rządowa wyrzucili z Teatru
Narodowego dramę, operę i inne gatunki mieszczańskie, by w ich miejsce przywrócić repertuar klasycystyczny – w gmachu teatralnym więcej spotkać można aktorów niż widzów. Nowa publiczność zupełnie odeszła od starego teatru. Chciała bądź teatru na miarę i obraz własnych gustów, bądź żadnego. Ten społeczny szantaż musiał przeważyć. I, jak wskazuje dalsza
historia Teatru Narodowego, szybko przeważył. Nam cała ta awantura wokół warszawskiego
repertuaru służy dowodem, iż scenariusze szekspirowskie były tylko jednym – choć istotnym
– z wielu elementów w zespole zjawisk nowej estetyki. I że nie sposób zrozumieć ich w oderwaniu od szerszego kontekstu fali przemiany. Teatr klasycystyczny był tylko jednym z wystawionych przeciw niej falochronów. Zalała go ze szczętem.
Dla całej epoki początku wieku jednym ze szczególnie nacechowanych objawień jest fascynacja dawnością. Sprawą tą przyjdzie się zająć oddzielnie. Tymczasem zainteresujmy się
nią wyłącznie pod kątem „pokoleniowym”, jako jednym ze śladów estetycznej odmienności
generacji drugiego dziesiątka lat XIX wieku, odmienności tak od poprzedzającego je jak i od
następującego po nim pokolenia. Dotąd zajmowaliśmy się wyłącznie warszawskimi przedstawicielami młodych. Nie mniejsze wówczas, a dla dalszych losów polskiej kultury bez porównania większe, znaczenie posiada środowisko młodzieży wileńskiej. Pomiędzy końcem
XVIII a początkiem XIX wieku kształt architektoniczny Wilna uległ zaledwie minimalnym
zmianom. A przecież Stare Miasto Wilna budziło zdecydowaną dezaprobatę oświeconych i
jednocześnie – w tym samym czasie – otaczał je zachwyt pokolenia mickiewiczowskiego.216
Młodych zafascynowała d a w n o ś ć. I – co bardzo istotne – nie konkretna dawność gotyku,
renesansu czy baroku, dawność tych czy innych zaułków i uliczek. To byłby wybór konkretnej tradycji. Im zaś chodziło o dawność w ogóle; dawność, która urzeka właśnie synchronią
różnorakich tradycji, splecionych z sobą stylów, z których summy wynika swoisty nadrzędny
styl – owa jedność w wielości, zespół gotycko-frenetycznych, barokowo pysznych i zaułkowo
sentymentalnych śladów nawarstwiającego się czasu. Niby słynna Kazba w Algierze – dzielnica, która zgodnie z obyczajem architektury i urbanistyki mauretańskiej kształt ostateczny
uzyskała dopiero w ujednolicającym poszczególne elementy, organicznym spleceniu stopniowo nawarstwiających się pokładów budownictwa różnych epok.
Tę fascynację młodzieży architekturą Wilna przypominamy nie bez kozery. Jest ona znakiem szczególnie nacechowanego wyboru. Jest wyrazem fascynacji wilnian kompozycją
sprzecznych elementów. Należą bowiem młodzi akademicy Wilna do formacji kulturowej,
której odpowiedni jest ten właśnie model estetyczny. Inność pokolenia mickiewiczowskiego
zdecydowanie podkreśla jego monografistka. Poprzednie pokolenie – generację napoleońską
– ukształtował jeszcze klasycyzm i sentymentalizm oświeceniowy; następne pokolenie – generację Słowackich i Krasińskich – ukształtuje romantyzm. Środkowe zaś – pokolenie mickiewiczowskie – jest formacją kulturowo odrębną, ukształtowaną na odmiennym od poprzed215
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niego i następnego kręgu lekturowym, na innych podnietach estetycznych, jakie wchłonęło w
okresie młodzieńczej podatności psychicznej.217 Po rewelacji Voltaire'a przychodzi kolej na
Rousseau i Sterne'a. Towarzyszy im Racine, Corneille, Delille. Nie czytają Scotta, powieści
grozy ani poezji Burzy i Naporu. Czytają natomiast Trembeckiego, Karpińskiego, Niemcewicza i Izabellę Czartoryską.218 Wrychle jednak nadejdzie dla pokolenia mickiewiczowskiego
czas Schillera, Byrona, Goethego. Tak oto ci urodzeni i wzrośli pomiędzy dwoma epokami,
poznają obydwie. Lecz nie należą – przynajmniej na razie – do żadnej z nich. Reprezentują
etap odrębny – czas ujednolicenia wewnątrz estetyki sprzeczności elementów tak stylistycznie
różnych, jak poszczególne zaułki Wilna czy piętra mauretańskiej architektury Kazby. A któż
panoramę miasta nad Wilią bądź starą algierską stolicę nazwałby tworem eklektycznym?...
W odróżnieniu od w miarę klarownego chronologicznego procesu przeobrażeń i opozycji
poszczególnych prądów artystycznych występujących na zachodzie Europy, w Polsce na początku XIX wieku występuje sytuacja dość specyficzna – wyraźna mianowicie synchronia
poszczególnych, nieraz sprzecznych tendencji kulturowych. I dlatego właśnie kultura polska
początku XIX wieku jest specjalnie ewidentnym, może jedynym w takim nasileniu, obrazem
estetyki kontrastów czy inaczej – estetyki pozornych sprzeczności. Nie absolutyzujmy jednak
sytuacji polskiej, bo choć nie w takim jak u nas nasileniu, kontrastowe oboczności obserwować można w całej ówczesnej Europie. Już za czasów Walpole'a występuje w Anglii charakterystyczna oboczność gustów – z jednej strony panuje klasycyzm jako hieratyczny styl życia
publicznego, z drugiej natomiast – gotyk, styl „prywatny”, efektownie egzotyczny.219 Wyraźna to już zapowiedź synchronicznych oboczności, tak powszechnie występujących na początku XIX wieku. Żeby przejść w krąg zagadnień literackich, wzmiankowaną oboczność porównajmy z sytuacją estetyczną powieści europejskiej już po wystąpieniu Waltera Scotta.
Walter Scott stał się twórcą nowoczesnej europejskiej powieści historycznej, nie wyparł
jednak od razu ze świadomości czytelników dzieł pani Genlis i reprezentowanej przez nią
tendencji sentymentalnego widzenia historii. Dwie zupełnie krańcowe odmiany romansu –
historyczna i pseudohistoryczna – były czytane na ogół z jednakowym niemal entuzjazmem,
zaspokajały bowiem różne potrzeby estetyczne czytelników tego przejściowego etapu rozwoju kultury europejskiej.220
I choć etap to rzeczywiście przejściowy, synchronia funkcjonowania różnorodnych stereotypów estetycznych nie wyraża bynajmniej dezintegracyjnego ekłektyzmu; jest natomiast
śladem wprawdzie paradoksalnej, lecz przecież jednolitej mentalności estetycznej szerokich
kręgów odbiorców sztuki przełomu wieków. Szczególnie w Polsce. Mimo bowiem wszelkich
regresów i wzajemnego mieszania się poszczególnych nurtów, linie rozwoju powieści zachodnioeuropejskiej układają się mniej więcej klarownie pomiędzy Walpole'em, Anną Radcliffe i Lewisem. W Polsce natomiast zupełnie niepodobna wyznaczyć takiego procesu chronologicznego. Groza występuje tu synchronicznie i w różnorakich związkach z frenezją i
sentymentalizmem.221 Zjawisko to na tyle interesujące i oryginalne w kontekście ogólnej sytuacji europejskiej, że wszak rozwój zachodniej powieści frenetycznej doprowadził do poważnego zamącenia sentymentalnej wizji świata. Organiczne łączenie czułości i grozy występuje w powieści zachodnioeuropejskiej już wprawdzie przed Lewisem i przed wielkim szo217
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kiem Rewolucji Francuskiej, jeszcze w okresie żywotności tematu powieściowego, w którym
bohater był „czułym niewinnym” mocą złej intrygi wplątanym w pełne grozy okoliczności.
Takie ujęcie tematu mogło występować; w literaturze przed podjęciem przez powieść wielkiej
problematyki ambiwalencji ludzkiej natury. Dotąd bowiem groza stanowiła kategorię zewnętrzną, realizowała się poza osobowością bohatera, który wyrażał jeszcze XVIII-wieczną
filozofię optymizmu. Nic więc dziwnego, że wstrząs Rewolucji Francuskiej i literackie zainteresowania problemami ambiwalencji ludzkiej natury niesłychanie skomplikowały związki
grozy z sentymentalną czułością i doprowadziły do stopniowej eliminacji przedrewolucyjnego
systemu powieści sentymentalnej. Na polskim natomiast gruncie sprawę dodatkowo komplikuje fakt specyficznych u nas tematycznych zainteresowań powieści sentymentalnej. Polski
sentymentalizm przeważnie realizuje się w romansie historycznym, gdzie niezmiernie trudno
wyodrębnić go od gotycyzmu w jego wczesnym angielskim modelu, czy później od frenezji
francuskiej, której szczególne nasilenie – nie bez udziału myśli markiza de Sade – przejawiało
się na gruncie erotyki. Bardzo polskie w swym nasileniu zjawisko synchronicznego współistnienia sentymentalizmu, grozy i frenezji jest świadectwem, wynikającej z wielostronnych i
równoczesnych inspiracji, wieloznacznej interpretacji złego i zarazem dobrego świata. Można
by zaryzykować twierdzenie, że scenariusze szekspirowskie pierwszego trzydziestolecia XIX
wieku stanowią w sztuce polskiej jeden z najbardziej jaskrawych przykładów organicznej
synchronii wszystkich wymienionych przed chwilą tendencji, czerpią zarówno z przedrewolucyjnych jak i pewnych już porewolucyjnych doświadczeń kulturowych. W swym kształcie
strukturalnym są więc – choć w większości transponowane z literatur zachodnich – po procesie swoistej polonizacji zjawiskiem niezmiernie symptomatycznym dla polskiej formacji
kultury początku wieku.
Dokładna i systematyczna penetracja nowych, oryginalnych i w nieskażonej formie realizowanych tendencji estetycznych, dostępna była bardzo wąskiemu kręgowi odbiorców. Uniformizujący proces demokratyzacji szerokim kręgom czytelniczym przyswajał gotowy stereotyp, popularną i łatwo strawną papkę przyrządzoną z mieszanki aktualnie występujących
tendencji. Toteż nic dziwnego, że w świadomości ludzi epoki sentymentalizm, groza, frenezja
i elementy wczesnego romantyzmu układały się w twór jednolity. O tym jak jeszcze w roku
1826 identyfikowano romantyzm z preromantyzmem, i o tym, jak smak odbiorcy z równą
przychylnością akceptował różne te zjawiska, świadczy list Zygmunta Krasińskiego do ojca,
poświęcony Wolnemu strzelcowi Karola Marii Webera:
Muzyka, mówią, nie tak piękna jak w sztuce Sroka-złodziej – ale za to opera więcej do
dramy podobna, ma dużo akcji, ustawicznie pioruny grzmią, ustawicznie na scenie strzelają,
diabłów wywołują, którzy w ognistych przychodzą postaciach. Osobliwie drugi akt, gdzie
Strzelec w nocy w lesie leje kule zaczarowane, jest pełny duchów, strachów, niedopyrzów,
gromów etc., etc., bardzo w guście romantycznym222.
Zauroczony romantyzmem młody Krasiński skłonny jest nazywać romantycznym wszystko, co tylko różni się od powściągliwości Racine'a hieratycznych kolumnad i gustów szacownych przyjaciół taty generała. I oni sami zresztą także mają .niemały kłopot z dokładniejszym
rozejrzeniem się pośród nowych tendencji.
Dla ludzi wychowanych w tradycjach racjonalistycznych obyczajowo-moralistycznej literatury Oświecenia, bez bliższego kontaktu z poezją romantyczną – jak Skarbek czy Jędrzej
Śniadecki, podobnie jak dla ludzi rozwijających się właściwie poza zasięgiem dyskusji i mód
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literackich – jak Aleksander Fredro – sentymentalizm, preromantyzm czy romantyzm reprezentowały konglomerat zjawisk stylowo i ideologicznie mało zróżnicowanych.223
Zjawisko to potwierdzają liczne badania świadomości estetycznej poszczególnych pisarzy
okresu. Wyraźnym przykładem służy Aleksander Fredro, dla którego – jak twierdzi Kleiner –
„romantyzm i sentymentalizm to jedno”224. Ten sam Fredro, który pisywał preromantyczne
ballady i był autorem powieści Kamień pod Liskiem, w Intrydze naprędce i Nowym Don Kichocie, niemiłosiernie – choć płytko – kpi z sentymentalizmu i romantyzmu. Nie zauważając
zresztą większych różnic pomiędzy obydwoma prądami, podobnie natrząsa się z nich w Panu
Antonim uczony Fryderyk Skarbek. Cóż więc dopiero musiało się dziać w skołatanej świadomości estetycznej szerokich kręgów mniej wyrobionej publiczności literackiej, bombardowanej zewsząd przez różne tendencje... Nic dziwnego, że w ich świadomości zgodnie funkcjonują różnorodne składniki, by z czasem ujednolicać się w sprzeczności tylko pozorne.
Pośród przesłanek nasuwających wniosek o jednolitości i odrębności systemu estetycznego
pierwszych dziesięcioleci wieku XIX poczesne miejsce zajmuje fakt równoczesnego wpływu
poszczególnych tradycji na rozmaite gatunki literackie, a jednocześnie wewnątrz danych gatunków fakt krzyżowania się różnych orientacji estetycznych. Oto Osjan, którego wpływ na
powieść grozy podkreślają badacze przedmiotu, zdecydowaną rolę odgrywa również w rozwoju dramy, Wyraźnie to obrazuje jednolitość inspiracji, jak również jednolitość smaku, który realizuje się w różnych formach wypowiedzi artystycznej. A jednocześnie właśnie drama,
pośród licznych opisów ruin i grobów, tradycję Osjana bardzo ściśle zespaja z klimatem Younga.225 Tak różne inspiracje łączą się ze sobą w tkance poszczególnych utworów. Lecz równocześnie możemy obserwować zjawisko odwrotne, kiedy pewna propozycja artystyczna
staje się inspiracją dla kilku różnych kierunków, będących przeciwstawnymi napięciami wewnętrznymi estetyki okresu. Do jednego z najbardziej znaczących uwarunkowań europejskiej
mentalności estetycznej należy kultura angielska końca XVIII wieku. Zauroczony angielszczyzną Niemcewicz przekłada Alonza i Helenę Lewisa:
Krzyk przeraźliwy gmach obszerny razi,
Każdy z ohydą odwraca swe oczy:
Z gęby i skroni robactwo wyłazi,
Pełza i na pół zgniłe kości toczy.
Widać wokoło nich larwy tańcujące,
Trzymając czaszki świeżo z trupów zdarte;
Krew ich napojem, krwi potoki wrzące Piją,
a paszcze szeroko otwarte
Wołają226.
Na podstawie cytowanych fragmentów nietrudno zorientować się w orientacji estetycznej
utworu. Jest to modelowy przykład estetyki grozy. A przecież oparta o angielskie wzory
twórczość poetycka Niemcewicza staje się na równi inspiracją dla liryki w konwencji grozy
jak i zdecydowanie sentymentalnej. Badacz przedmiotu stwierdza, że tak duma sentymentalna
(liryczny odpowiednik powieści sentymentalnej) jak i duma grozy (odpowiednik powieści
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grozy) kształtują się i rozwijają „na podstawach tych samych dążeń stylowych”227. Jeszcze
jeden to szczególnie dobitny dowód na jedność formacji kulturowej, która modyfikacjom artykulacyjnym podlega li tylko wewnątrz nadrzędnej struktury stylowej i świadomościowej.
Powyżej sformułowana teza bynajmniej nie ogranicza się do liryki okresu. Analogiczne
zjawisko z równym powodzeniem można obserwować na gruncie powieści. Jak już wyżej o
tym była mowa, w powieści angielskiej organiczne sklecenie sentymentalizmu i grozy występuje tylko we wczesnym okresie życia obu prądów. Od Lewisa rozpoczyna się stopniowe
przechodzenie grozy we frenezję – w fazę coraz większego skomplikowania ponurej wizji
świata przedstawionego, w którym obraca się moralnie wieloznaczny bohater. Takie ustawienie linii rozwojowych dotyczy jednak wyłącznie modelowych reprezentantów gatunku. Szeroki proces recepcji, zwłaszcza w literaturze drugorzędnej, niezmiernie komplikuje klarowność wyżej opisanego procesu. Choć Radcliffe i Lewis reprezentują zupełnie inne typy powieści grozy – sentimental gothic i terror gothic – u kolejnych naśladowców coraz trudniej
rozdzielić obydwa gatunki. Zwłaszcza w Polsce, gdzie recepcja obu nurtów była późniejsza
niż w Europie Zachodniej i nieomal jednoczesna, w szczególnym nasileniu o specyfice okresu
stanowi strukturalna oboczność grozy i sentymentalizmu. Z owego sprzężenia wyłania się
charakterystyczne ujednolicenie części składowych mentalności okresu. Ze względu na opóźnioną w stosunku do innych krajów recepcję omawianych zjawisk, w powieści polskiej wymienione przed chwilą elementy dodatkowo krzyżują się z pierwszymi refleksami frenezji i
byronizmu. O pełnej integralności zjawiska estetycznego świadczy wciąż ujawniające się
mieszanie elementów opozycyjnych wewnątrz utworów, które w zamyśle autorskim miały
być zdecydowanie sentymentalne, bądź romantyczne.
Model polskiej powieści grozy i jej organiczny związek z innymi kierunkami powieści
omawianego okresu warunkuje fakt, iż moda na grozę wyprzedziła u nas o dobrych parę lat
pierwsze próby tłumaczenia tej literatury, że już na przełomie wieków estetyka grozy – a
równolegle z nią estetyka powieści sentymentalnej – zaszczepiła się w Polsce dzięki popularnym przekładom francuskim.228 W niezmiernie bogatym u nas procesie recepcji powieści
zachodniej sentymentalizm wchłania coraz bardziej upiorne doświadczenia powieści grozy,
zaspokaja rosnące zapotrzebowania na coraz silniejsze podniety emocjonalne. Nadal pozostajemy więc w kręgu u c z u ć, tyle że wciąż poszerza się zakres akceptowanego modelu
emocjonalizmu. Oto w roku 1806 Anna Mostowska pisze w przedmowie do Strachu w zameczku:
Jeżeli matki nasze rozrzewniały się z łatwością nad losem Klarysy i Pameli, itd., w y c z e r
p a n e n a s z e u c z u c i a g w a ł t o w n i e j s z y c h w r a ż e ń p o t r z e b u j ą.
Okropne widma, z tamtego świata powracające istoty, burze, trzęsienie ziemi, rozwaliny starożytnych zamków przez duchy tylko zamieszkałych, zbójców kupy, uzbrojeni trucizną i puginałami zdrajcy, mordy, więzienia, na koniec diabły i czarownice – gdy się to wszystko
znajdzie razem, mamy r o m a n s w k s z t a ł c i e u p o d o b a n y m w i e k o w i n a s z
e m u (podkr. A. Ż.)229.
Cytowany wstęp doskonale obrazuje sposoby i zasoby pisarstwa Mostowskiej. W jej powieściach niezmiernie wyraźnie i dobitnie realizuje się cały repertuar obiegowych stereotypów, dekoracji i rekwizytów powieści europejskiej – krzyżują się motywy zemsty, niejasnych
zbrodni, tajemniczości, pokutujących zjaw, niespodziewanych wybawień, groźnego zgrzyta227
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nia zębów i potoków tkliwych łez. Badaczka powieści Mostowskiej posługuje się jakże celnym i jakże przy tym kobiecym porównaniem:
Twórczość polskiej autorki przypomina nieco potrawy przyrządzone wedle ustalonej recepty – jest w nich właściwie wszystko, co powinno znajdować się w przyzwoitym romansie
grozy, ale lektura to nie bardzo strawna230.
Mimo to, czy może właśnie dlatego, twórczość Mostowskiej jest bardzo interesującym dokumentem czasu, wizerunkiem przenikania się i wielostronnych kombinacji przeróżnych
motywów i odmian emocjonalizmu, splecenia różnych poetyk i stylów w nadrzędną całość, w
swoisty synkretyzm emocjonalizmu polskiego początku XIX stulecia.
Mostowska nie jest wyjątkiem. To tylko szczególnie ewidentny przykład ogólnej sytuacji
w powieści polskiej. Z równym powodzeniem omawiane zjawisko śledzić można u Skomorowskiego, Rautenstrauchowej, Wirtemberskiej, Kropińskiego, Lipińskiego, Bernatowicza.
Wszędzie tu napotykamy zarówno skrajne egzaltacje, łzy, miłosne omdlenia i obłąkania, jak
zarazem – w większym lub mniejszym stopniu – straszliwe tajemnice i przerażające wydarzenia.231 Form czystych brak. Mieszają się doświadczenia powieści psychologicznej, romansu
intrygi, powieści obyczajowej, sentymentalnej, powieści grozy i roman noir. Ich purystyczna
wiwisekcja prowadziłaby do konstrukcji sztucznych i wniosków fałszywych, jako że mamy
do czynienia – żeby posłużyć się terminami chemicznymi – nie z mieszaniną, ale ze związkiem.
Cała lawina literatury spod znaku emocji, cała wielka fala nowego stylu myślenia i przeżywania, odbija się zrazu o falochrony uniwersyteckich doktryn i poglądy elity literackiej,
Echo burzy zaczyna jednak docierać również do salonów. Apodyktyczni w zachowawczości
estetycy i krytycy, często nieświadomie jeszcze, ale coraz wyraźniej zaczynają ulegać naporowi nowości. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Iksów, jak i pozostający w ich kręgu inni krytycy, stanowią przykłady nad wyraz symptomatyczne. Tu nie dyskutuje się wprawdzie o hołocie literatury, ale o jej arystokracji coraz częściej dyskutuje się w
zadziwiająco nowy sposób. Nowym inspiracjom ulega Morawski, tchórzliwy z natury Wężyk
pieje hymny na cześć szekspirowskiej psychologii. Z pozoru jednomyślnie zachowawczy Iksowie raz po raz w pojedynkę lub samowtór wymykają się do zakazanych rejonów literatury i
estetyki o nader podejrzanej proweniencji. Książę Czartoryski, Niemcewicz, Jan Maksymilian
Fredro, Franciszek Morawski – zwłaszcza Morawski – czytają Schleglów i panią de Staël.232 I
choćby się nie wiedzieć jak boczyli na zgubne nowinki, coś z nich tam przecież w świadomości czytelników pozostaje. Choć oficjalnie i słyszeć nie chcą o doświadczeniach niemieckiej
estetyki romantycznej, o Schleglach, o romantycznym Szekspirze, samo już uwikłanie się w
nowy styl myślenia stanowi pośrednio o podjęciu jego kategorii estetycznych. Lektura wykładów uniwersyteckich Ludwika Osińskiego służy jaskrawym przykładem, jak dalekim przewartościowaniom uległ system estetyczny doktrynera sceny warszawskiej, jaką rolę gra w
nim inspiraca schleglowska. Eklektyzm wykładów Osińskiego jest swoistym zwycięstwem
nowej kultury, świadectwem, że nawet zachowawcze klasycystyczne sale Uniwersytetu Warszawskiego zaczynają uchylać drzwi dla nowej estetyki.233
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Sytuacja kulturowa, którą usiłujemy zaprezentować, a ściślej – sytuacja bezustannego mieszania się w świadomość ludzi okresu poszczególnych jego tendencji estetycznych, odegra
zasadniczą rolę w dalszym rozwoju kultury polskiej pierwszej połowy XIX wieku. Skoro zamieszaniu estetycznemu nie oparli się profesjonaliści, cóż mówić dopiero o szerokich rzeszach wychowujących się z dala od dyskusji literackich. Wszak nawet członek elity Jan Maksymilian Fredro, choć powszechnie uznawany za klasycystę, na kartach Dydony i Wandy, a
zwłaszcza najlepszego ze swych dramatów – Haralda – jeszcze na przełomie lat dwudziestych
i trzydziestych organicznie łączy klasycyzm z sentymentalizmem i grozą. Wszak i Malczewski, i autor Konrada Wallenroda płacą długi estetyce klasycystycznej i sentymentalnej, o co
zresztą romantyczna krytyka ma do nich poważne pretensje. 234 Cóż dopiero Aleksander Fredro...
Dojrzewając jako pisarz przed r. 1820, Fredro stykał się tylko z preromantyzmem, z jego
historyczno-feudalnymi skłonnościami, stykał się z sentymentalnymi zaczątkami uczuciowości romantycznej. (...) Nie rozumiał też później, że w ogólnikowym buncie romantyka była
zapowiedź tematyki wyzwoleńczej i patriotycznej. 235
Walczy więc Fredro z wiatrakami; obok wzmiankowanych wyżej utworów bój prowadzi w
Odludkach i poecie, Pierwszej lepszej, w Ślubach panieńskich. Za romantyzm bierze to, co
nigdy romantyzmem nie było, a tym właśnie – z czego się romantyzm dopiero miał urodzić.
Jest jednym z tych wielu ludzi pierwszej ćwierci stulecia, w których świadomości wszystkie
nurty początku wieku identyfikują się z romantyzmem i funkcjonują jako jednorodne strukturalnie zjawisko. Fakt takiej właśnie interpretacji przenikających się wzajem elementów estetyki początku wieku dowodnie wskazuje na strukturalną jedność poetyki sprzeczności, z której dopiero wykrystalizuje się romantyzm. Tylko sztuczne podziały usiłują teoretycznie rozbić
jednorodność formacji kulturowej początku XIX stulecia, zamiast jej elementy analizować w
kategoriach wewnętrznych składników substruktury.

Przyjmując estetykę początku wieku XIX jako samodzielny system, należy ustalić przynajmniej podstawowe jego komponenty, uchwycić wewnętrzne napięcia i ich bieguny opozyinspiracji literackiej, z poszerzaniem zasięgu tradycji traktowanej przeważnie synchronicznie.
Młody Goethe równolegle z kultem Szekspira poddaje się inspiracjom Osjana i w Wilhelmie
Meistrze tworzy specyficznie melancholijną koncepcję Hamleta. (Por.: P. v. Thieghem, op.
cit., rozdz. VII.) W tym samym czasie, w związku z inspiracją rozprawy Younga O twórczości oryginalnej (1759), odczytują Szekspira angielscy sentymentaliści w kategoriach emocjonalizmu, a w zgodzie z modą na mistyfikacje literackie typu Macphersona usiłują powiększać
spuściznę dramaturga. (W. H. Ireland pisze w roku 1795 dramat Wortigern i Rowena, przypisując autorstwo Szekspirowi. Por.: R. Dyboski, William Shakespeare, Kraków 1927, rozdz.
X.) Również w świadomości francuskiej następuje silne połączenie estetyki Osjana, Younga i
Szekspira. Le Tourneur, który kolejno tłumaczy każdego z nich, w roku 1770 jest jednym z
założycieli paryskiego towarzystwa entuzjastów literatury angielskiej, w którym na równi czci
się dramaty Szekspira i pieśni Osjana. (Por.: S. Petraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966, s. 495–498.) Zasygnalizowane tu zjawiska są śladami atmosfery
literackiej, która umożliwia Szekspirowi równoczesny z całą rodziną nowych tendencji estetycznych start w kulturę europejską.
234
Por.: W. Kubacki, Twórca Feliksa Bernatowicza, Wrocław 1964, s. 68.
235
K. Wyka, Wstęp [w:] A. Fredro, Pisma wszystkie, t. I, Warszawa 1955, s. 97–98.
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cyjne. Filozoficznej podstawy dla układu opozycji w estetyce początku XIX stulecia szukać
wypada w myśli estetycznej wieku XVIII. Okazuje się, że przeprowadzony przez Burke'a
podział popędów ściśle odpowiada przyszłym podziałom i zależnościom pomiędzy poszczególnymi nurtami estetyki początku XIX wieku. W swej słynnej Philosophical Enquiry Burke
dokonał podziału popędów na samozachowawczy i dotycząc obcowania z ludźmi. Kiedy popęd samozachowawczy wiąże się z uczuciem grozy, popęd tyczący obcowania z ludźmi – z
uczuciem miłości.236 W dalszej konsekwencji tego rozumowania estetyczna kategoria piękna
łączy się w jeden łańcuch z uczuciem miłości i popędem dotyczącym obcowania z ludźmi,
natomiast kategoria wzniosłości odpowiada uczuciu grozy i popędowi samozachowawczemu.
„Kochamy to – pisze Burke – co nas napawa tkliwością (...). Podziwiamy to, co nas napawa
grozą.”237 Przypominając to rozumowanie wypada dodać, że szczególnie interesujące dla
swych konsekwencji w rozwoju sentymentalizmu jest u Burke'a traktowanie uczucia grozy
jako przyjemności integralnie związanej z przykrością. 238 Angielski estetyk bardzo wyraźnie
określa również charakter – współzależnej z uczuciem grozy – kategorii wzniosłości. Jej
obiektywne właściwości to potęga, wielkość, mroczność, nagła zmienność, samotność, milczenie.239 I chociaż sam się przed tym wzbrania, właśnie Burke, dzięki wprowadzeniu swoiście rozumianej kategorii wzniosłości, w krąg estetyki pośrednio wprowadza kategorię brzydoty. Fakt to niesłychanie znamienny i jako zaplecze filozoficzne posiadający istotne znaczenie dla rychłej ekspansji makabry na obszary sztuki literackiej. Nie wymaga chyba szerszych
motywacji ewidentna przystawalność podziału Burke'a do podziału kompetencji pomiędzy
romans grozy i romans tkliwych wzruszeń. Jest to współzależność podstawowa dla naszego
rozumowania – jak podział Burke'a jest rozróżnieniem poszczególnych kategorii w e w n ą t r
z jednolitej teorii estetycznej, tak późniejsze opozycje kategorii grozy i tkliwych wzruszeń są
podziałami w e w n ą t r z jednolitej formacji kulturowej. W obu wypadkach zasadniczym
punktem odniesienia jest sfera emocji. Można więc powiedzieć, że główną konsekwencją
teorii Burke'a płynącą dla kultury XIX wieku jest fakt, iż filozof angielski w stosunku do kategorii estetycznych reprezentuje postawę nieracjonalną, konsekwentnie zmysłowoemocjonalną i to z wyraźnym zaakcentowaniem jakości zmysłowych. W późniejszej praktyce
literatury – niezależnie od tego, który z biegunów napięć wewnętrznych będzie ona reprezentować, zmysłowy, emocjonalny punkt odniesienia zawsze stanowić będzie sferę mediacyjną właściwą całej formacji kulturowej.
Wykrystalizowanie się sfery mediacyjnej ułatwia w konsekwencji powstawanie coraz liczniejszych kombinacji, coraz bardziej wszechstronnych związków pomiędzy poszczególnymi
napięciami estetycznymi. Zastanawiając się nad relacją sentymentalizmu i grozy warto przywołać tezy Price'a. W systemie tego estetyka poczesne miejsce zajmuje kategoria malowniczości, tak przecież istotna dla emocjonalizmu sentymentalnego. Analizując malowniczość
Price zauważa, że jeżeli wzbogacić ją o cechy na przykład zdumienia lub podziwu – wówczas
malowniczość stanie się wzniosła. A z kolei kategoria wzniosłości – kojarzona w estetyce
angielskiej z grozą – stanowi podstawę świata powieści grozy. Rozumowanie to bardzo charakterystyczne dla całej teorii Price'a, w obrębie której kategoria malowniczości wchodzi w
łatwe związki z innymi kategoriami estetycznymi. 240
Cały ten wywód wykazuje, jak bogate zaplecze teoretyczne w angielskiej myśli estetycznej
XVIII stulecia posiadał system napięć wewnętrznych estetyki początku wieku XIX. A jedno236

Por.: S. Morawski, Teoria estetyczna E. Burke'a..., s. 23.
Cyt. za: ibid., s. 23.
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Por.: ibid., s. 28.
239
Por.: ibid., s. 30.
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W sprawie poglądu Price'a na kategorię malowniczości por.: S. Morawski, O podstawowych zagadnieniach estetyki angielskiej..., s. 106–109.
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cześnie – poza aspektem historycznym – przypomniane tu ciągi teorii Burke'a i Price'a motywują przeświadczenie o nadrzędnej wspólnocie orientacji grozy i orientacji sentymentalnej.
Dojrzewający pod koniec XVIII stulecia system estetyczny stawia przed literaturą zupełnie
nowe możliwości artykulacyjne, pozwala na krystalizację nowych efektów wyrazowych. I tak
– znaczącą cechą poetyki Lewisa staje się zasada kontrastu, ostrych zbitek makabry i silnej
emocji erotycznej z łagodną wzruszeniowością.241 W warsztacie sentymentalnym Sterne'a
występuje natomiast stałe mieszanie komizmu z patosem;242 a jedną z zasadniczych cech dumy epicko-lirycznej – by przejść na grunt polski – jest wyraźnie ujawniająca się w niej wzajemna współzależność grozy i tkliwych wzruszeń.243 Fakty to szczególnie nacechowane, w
sposób oczywisty ukazujące nie tylko możliwości, ale z a s a d ę i estetyczną sankcję przemieszania kategorii przeciwstawnych.
Przy poszukiwaniu wspólnych wyznaczników epoki, elementów łączących wszystkie powstające i rozwijające się na przełomie wieków gatunki literackie, niezmiernie ważna wydaje
się penetracja ich warstwy treściowej. Występujący tu zespół stereotypów, zawsze tych samych i ulegających niewielkim tylko modyfikacjom, stanowi jedną z podstawowyci płaszczyzn, na których korespondują ze sobą nawet bardzo z pozoru odległe tendencje okresu.
Warstwa treściowa ulega silnej standaryzacji, a wąski i skostniały repertuar stereotypów nie
spotyka się bynajmniej z zarzutami, wręcz odwrotnie – jest wyraźnie aprobowany przez odbiorców. Nie czekają oni bowiem na nowe motywy – chcą tylko nowych wzruszeń.244 Ta jednorodność motywów występujących we wszystkich rodzajach wypowiedzi literackiej jest
jednym z podstawowych wyróżników sztuki okresu. Bardziej od nowych komplikacji epickich interesuje się ona maksymalizacją i komplikacją wrażeń, wzruszeń, emocji. Zjawisko to
wiąże się zresztą wyraźnie z omawianymi wyżej konsekwencjami rozwoju kultury klas średnich, z charakterystycznym dla nich rozwojem popularnej wersji literatury upraszczanej formalnie i treściowo. Znamienne, że te same stereotypy, te same zbitki znaczeniowe, występują
w różnych gatunkach literackich o bardzo nieraz odmiennym charakterze. Tworzy się wspólny dla całej rodziny nowych gatunków kod znaków, doskonale rozpoznawalnych przez najszersze kręgi czytelnicze. Niemałą rolę gra tu rodząca się właśnie, a tak potem istotna we
wczesnym romantyzmie, zasada „życia jak w romansie”; charakterystyczna literackość ówczesnej twórczości, dla której punktów odniesienia szuka się nie w życiu realnym, ale we
wcześniejszych doświadczeniach lekturowych. 245 W tym zamkniętym kręgu świata literatury
jednym z podstawowych znaków w ustalonym kodzie jest imię bohatera. Niezależnie od tego,
czy pojawi się ono w dumie, powieści czy w dramacie, samo już brzmienie imienia niejako a
priori określa charakter i funkcję noszącej je postaci.
W ówczesnej literaturze tworzy się coś na kształt nie kończących się seriali, w których dobrzy znajomi bezustannie obracają się pośród określonego repertuaru perypetii. Bowiem same
motywy fabularne podlegają bardzo ostrym rygorom. Najobszerniejsze na gruncie polskiej
literatury badania w tej dziedzinie przeprowadził Czesław Zgorzelski. Jego analizy repertuaru
motywów występujących w polskiej dumie początku XIX wieku okazują się równie przystawalne w odniesieniu do innych gatunków okresu.246 Warto przytoczyć w tym miejscu choćby
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najbardziej podstawowe ówczesne znaki kodu motywów, które szczególnie wyraziście oddają
wspólnotę całej rodziny interesujących nas gatunków literackich.
Tkliwość w ówczesnej świadomości nie powinna kojarzyć się ze szczęśliwym rozwiązaniem intrygi. Toteż w chwili największego nasilenia emocji należy rozdzielić kochanków, by
ów fakt pozwolił na dalszą rozbudowę nastroju, dzięki pojawieniu się nowej sfery uczuć –
rozpaczy. Czy będzie to odjazd na wojnę (przy sztafażu historycznym), czy (przy bardziej
współczesnym) ingerencja czarnego charakteru – zależeć to będzie wyłącznie od drugoplanowych zamierzeń autora. Jeżeli w związku z odjazdem kochanka bohaterka zostanie postawiona w sytuacji koniecznego wyboru, będzie to z reguły alternatywa wyboru bohatera „białego” (idealnego kochanka, zwykle odrzucanego przez otoczenie dziewczyny) lub bohatera
„czarnego” (odrażającego podleca, którego otoczenie aprobuje). Innym wariantem komplikacji miłości może być tragiczne w skutkach qui pro quo, które szczególnie sprzyja wielosłownej rozpaczy konających bohaterów. Dla czytelnika początku XIX wieku Romeo i Julia będzie realizacją tego właśnie stereotypu literackiego; schematu, w którym punkty kulminacyjne
nastroju rozłożą się pomiędzy przymusowe rozstanie a śmierć czułej pary. Nic więc dziwnego, że adaptatorzy Romea i Julii te właśnie sceny wyeksponują najbardziej, że przy ich pomocy dramat szekspirowski wtłoczą w kod artykulacyjny przyjętego wówczas modelu emocjonalizmu.
Innym obiegowym schematem opiewającym wierność miłosną jest motyw śmierci jednej
ze stron, jej zamknięcia się w klasztorze, bądź odejścia w samotność. W tym schemacie jako
jeden z wariantów mieści się sprzeciw rodziców zabraniających małżeństwa, motyw realizowany między innymi w ówczesnej wersji dziejów Desdemony i Otella. Jedną z point tak ujętej perypetii Otella jest potwierdzenie sentymentalnej tezy o sile uczuć miłosnych, które są w
stanie przełamać najtwardsze przeszkody. Z wyżej przedstawioną sytuacją wiąże się jeden z
najpopularniejszych ówczesnych schematów konfliktu wewnętrznego – rozdarcie pomiędzy
sprzeczne siły. Dla bohaterki jest to zwykle rozdarcie pomiędzy wierność kochankowi a obowiązek rodzinny, dla bohatera zaś – pomiędzy miłość a obowiązek rycerski.247 Należy przy
tym zwrócić uwagę, że w sentymentalnej realizacji tego motywu nie występuje z reguły problem namiętności cielesnej, tak istotny w gotycystycznej szacie tego samego schematu fabularnego. W ogóle bardzo typowa jest ta emocjonalna rozciągliwość poszczególnych motywów, ich pełna przydatność zarówno w kształtowaniu nastrojów i sytuacji grozy jak sentymentalnych. Szczególnie wyraźnie prawidłowość ta uwidacznia się w realizacji motywów
nadprzyrodzonych, w całej galerii zamieszkujących ówczesną literaturę zjaw i upiorów. Duch
kochanki bądź kochanka powracający zza grobu może występować jako budzący grozę egzekutor swoich praw albo jako cichy głosiciel tkliwych wzruszeń, dla których grobowe kamienie nie stanowią żadnych przeszkód.
Interesującym zjawiskiem jest przy tym niezmiernie daleko posunięta kodyfikacja przystojnych bohaterom sposobów zachowania, reakcji i ukazywania swych stanów wewnętrz-

ratury i filozofii..., s. 75–77. Kleiner wskazuje na bliskie koneksje Malwiny ze stereotypami
ówczesnej powieści sensacyjnej i z romansami pani Radcliffe.
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Niemal nieodłącznym elementem tego schematu fabularnego jest postać ojca-tyrana. Z
reguły stereotyp ten jest znakiem antagonistycznej sentymentalizmowi koncepcji rodziny;
ojciec występuje, aby ukazać przepaść pomiędzy starą i fałszywą, a nową i właściwą koncepcją uczuciowości. Z czasem stereotyp ojca-tyrana wykorzysta Schiller, by ukazać go na płaszczyźnie zachodzących pomiędzy pokoleniami różnic światopoglądowych. Ciekawą natomiast
specyfikę stereotypu ojca-tyrana w świadomości polskiej literatury okresu zauważa A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza..., s. 63–65. Autorka zwraca uwagę na socjologicznoideologiczne uwarunkowanie tego stereotypu w Polsce, na jego szczególne znaczenie w kontekście porozbiorowego osądu „ojców, którzy zgubili ojczyznę”.
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nych. Zjawisko to o tyle zaskakujące, że nurt młodej literatury, przełamujący kanon klasycyzmu, w teatrze negujący skostniały szyk klasyczny, na jego miejsce niemal natychmiast tworzy własny kanon i to niemniej usztywnionych i stereotypowo jednoznacznych sposobów zachowania się bohaterów. Ów „szyk preromantyczny” w sposób niemniej skuteczny od klasycystycznego pozwala dość ograniczonym repertuarem znaków przekazać odbiorcy szeroką
paletę wewnętrz nych napięć emocjonalnych bohatera. Rumieniec, bladość, drżenie, westchnienie, płacz, omdlenie – rażące dziś i puste konwencjonalizmy – posiadały trudną dla nas
do zrozumienia nośność emocjonalną. Kiedy śmierć była jednym z najbardziej wyrazistych
objawów miłości, samobójstwo nie mogło posiadać znamion kabotynizmu. Należało do repertuaru znaków „szyku preromantycznego”. Wybór sposobu spełnienia dobrowolnej śmierci
– skok w przepaść, ugodzenie się sztyletem lub mieczem – nie był gestem pustym, określał
charakter emocji prowadzących do aktu samounicestwienia. A równocześnie prowadził zwykle do przewidywalnego finału – do wspólnej mogiły, której symbolika wiecznego połączenia
znakomicie odpowiadała ogólnej koncepcji miłości, jak również przyjętemu modelowi wzruszeniowości. Tej samej, która do „szyku” włączyła określoną rekwizytornię obrzędu pogrzebowego – migocące światła, jęki dzwonów, pieśń kapłanów nad marami.
Ten system zewnętrznych znaków określający obraz człowieka posiada swój odpowiednik
w otaczającej bohatera „dekoracji świata”, poprzez którą wyłania się wspólna dla całej formacji kulturowej – niezależnie od gatunku literackiego, który ją realizuje – koncepcja rzeczywistości. Odpowiadający mentalności estetycznej epoki tajemniczy zamek czy ruina – to miejsce akcji zarówno dramy, dumy jak romansu. W tym otoczeniu wciąż powraca takie samo
upozowanie bohaterów pośród pejzażu – ona na balkonie, on gdzieś w dole śród dzikiego
wina, tęsknie wpatrzony w okno ukochanej. Smutny Romeo przemawia do czułej Julii pośród
tkliwego pejzażu. Lub zrozpaczony Romeo łka przed skamieniałą ze zgrozy Julią pośród rozszalałych żywiołów. Ale to już tylko wyprofilowania zależne od osadzenia utworu na jednym
z opozycyjnych biegunów tego samego modelu estetycznego. Zawsze autor zawiedzie nas
między skały, zawsze z tej samej osjanicznej rekwizytorni dorzuci strumień, ustronie, mogiłę.
Będzie noc i księżyc. Czy okaże się to „wieczna pora tkliwa” czy też północ pełna wichrów,
gromów i błyskawic, puszczyk i kruk czy skowronek i słowik – to warunkować będzie dopiero stopień emocji, jaką zechce wywołać autor. Niezależnie jednak od tego, czy zaprowadzi
nas w noc upiornej grozy, czy w tkliwie sentymentalny zmierzch – zawsze będą to tylko różne pory dnia i nocy tego samego świata.248
Niezależnie od schematów fabularnych ogromną karierę w literaturze początku XIX wieku
robi kilka zasadniczych obsesji. Na czoło tych obsesyjnie realizowanych w różnych schematach fabularnych motywów wysuwa się motyw zemsty. Podlega on oczywiście różnym modyfikacjom, od inwariantów sentymentalnych po frenetyczne, co nie zmienia jednak faktu, iż
należy on do tych motywów-obsesji, które warunkują synchronię w stylu myślenia epoki. W
wyraźnym związku pozostaje drugi z wiodących wówczas leitmotivów – walka cnoty z podłością. Powołany do życia przez Walpole'a w Zamku Otranto stereotyp „czarnego łotra gotyckiego”249 z czasem dorobi się całej rodziny bliźniaczych braci, którzy staną się centralnymi
postaciami przeróżnych – od sentymentalnych po frenetyczne – realizacji motywu zapasów
dobra i zła. Zależnie od orientacji danego utworu będziemy mieli do czynienia z jednym z
dwóch możliwych wariantów finału: kiedy poetyka sentymentalna zakłada bardzo wprawdzie
swoisty, lecz jednoznaczny happy end zwycięstwa cnoty, kierunek grozy wymaga pointy pesymistycznej. Przynależny orientacji sentymentalnej stereotyp cnoty, która w walce z występkiem w końcu – choćby tylko pośmiertnie, tylko moralnie – triumfuje, na gruncie dramatu
248

Emocjonalną funkcję pejzażu w romansie sentymentalnym analizuje A. Witkowska,
Wstęp..., s. LII.
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Por.: Z. Sinko, Wstęp [w:] M. G. Lewis, Mnich, Wrocław 1964, s. XI.
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wywodzi się z tradycji pierwszej polowy XVIII wieku – z komedii łzawej (comédie larmoyante), sztuki wzruszeniowej (Rührstück) i widowiska rodzinnego (Familienschauspiel), czyli z
całej europejskiej rodziny dramy mieszczańskiej. 250 Podobnych dla tego stereotypu koneksji
na gruncie powieści również należałoby szukać głęboko w XVIII stuleciu. Jednakże w stadium pełnego rozwoju formacji kultury początku XIX wieku ów mieszczańsko-sentymentalny
rodowód stereotypu walki cnoty z występkiem zatrze się ostatecznie. Stanie się jedną z podstawowych obsesji literackich, spożytkowywanych na równi przez frenetyczny i łzawosentymentalny biegun literatury.
Tożsamość stereotypów realizowanych przez różne gatunki literackie, przechodzenie tych
samych stereotypów przez rozmaite formy wypowiedzi artystycznej, ich swobodne przeszczepienie z dramatu na powieść i z dumy na romans, dowodnie wykazuje jednolitość modelu mentalności estetycznej ogarniającego całą epokę. W praktyce literackiej zjawisko stereotypizacji fabularnej prowadzi do niezwykłego dotąd rozprzestrzenienia się przeróżnego
rodzaju adaptacji, do przenoszenia gotowych układów fabularnych na nową tkankę struktury
artystycznej. Kiedy w roku 1821 Teatr Narodowy wystawi w Warszawie dramę Upiór opartą
na „słynnym romansie Byrona”, praktyka adaptacji, przykrawania i przeróbek od dawna będzie już powszechnie stosowanym obyczajem teatralnym Europy. 251 Powody tego zjawiska
trudno ograniczyć wyłącznie do stale rosnących potrzeb repertuarowych w przedsiębiorstwach teatralnych. Choć względy te z pewnością nie były bez znaczenia, bodaj zasadniczą
rolę grał fakt ujednolicenia się technik literackich, w swych szablonach odpowiadających tak
powieści jak dramatowi. Przed chwilą szerzej zajmowaliśmy się znamiennym dla epoki zjawiskiem lansowania tych samych nowości przez różne gatunki równocześnie (jak np. lanso250

Por.: M. Janion, Zygmunt Krasiński..., s. 232. Jak stereotypy bohaterów dramy rodzinnej odbiją się jeszcze na kształcie dramaturgii romantycznej, por.: ibid., analizę postaci ojca
chrzestnego w Nieboskiej komedii, s. 235–236.
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Prapremiera Upiora odbyła się w paryskim teatrze Porte-Saint-Martin 13.IV.1820.
Drama pióra trójki autorów J. Ch. Nodiera, P. F. A. Carmouche'a i A. F. Jouffroy d'Abbans'a
była adaptacją opowiadania przypisywanego Byronowi, a w rzeczywistości napisanego przez
jego sekretarza Johna Williamsa Polidori. Prapremiera polska w tłumaczeniu i reżyserii Kudlicza z Werowskim w roli Upiora (7.IV.1821) zyskała aplauz publiczności i etykietę krytyki
jako zgoła „niedorzeczna”. W tym samym jeszcze roku (23.IX.1821) Werowski zagrał gościnnie Upiora w Wilnie w spektaklu reżyserowanym przez Kaspra Kamińskiego. Interesującym dokumentem wileńskiej recepcji Upiora jest list niejakiego Staruszkiewicza publikowany
w „Kurierze Wileńskim” 1821, nr 111 z 16/28.IX. Autor, który sam kiedyś grywał w szkole
jezuickiej dialogi oraz sztuki Bohomolca, więc „ma niejakie atoli o teatrze wyobrażenie”,
wybrał się dwukrotnie do teatru wileńskiego. Szpetnie trafił. Pierwszego wieczora grano Helenę czyli Hajdamaków na Ukrainie (przeróbka J. N. Kamińskiego tragedii niemieckiej Teodora Körnera). Widział tam nasz teatroman polowania, noże i pożary – tylko „smaku dobrego” nie uświadczył. Na domiar złego nocą spać mu nie dawał sługa Bartłomiej, który płakał
ze strachu, bo mu się krwawi hajdamacy śnili. Niepoprawny, następnego wieczoru wybrał się
Staruszkiewicz na Upiora. I znów czekała go bezsenna noc: służąca Gertruda, którą zabrał ze
sobą do teatru na galerię, tak się przejęła, że ze strachu nocą „co moment przez sen wrzeszczy
jak nawiedzona, że ją upiór dusi, że krew jej wypija”. (Por.: M. Witkowski, Świat teatralny...,
s. 156–157, 217–219). Zdecydowany rozdźwięk opinii o Upiorze pomiędzy warszawską publicznością i krytyką, a zwłaszcza list Staruszkiewicza służą charakterystyczną informacją na
temat socjologicznego układu wpływów nowej literatury. Kiedy wychowanego na teatrze
oświeceniowym Staruszkiewicza awangarda racjonalnie oburza i niepokoi brakiem „smaku
dobrego” – służba felietonisty reaguje żywo i z zachwytem, „hajdamacy i upiory” głęboko
zapadają w jej wyobraźnię.
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wanie nowego w literaturze brutalizmu zarówno przez dramat i przez powieść grozy). Równolegle z ujednoliceniem się warstwy treściowej zachodzi – co w tym miejscu istotniejsze –
wyraźne sprzężenie technik podawczych, metod artykulacji stosowanych w różnych gatunkach. Badacze przedmiotu zwracają uwagę na fakt stosowania przez powieść grozy pewnych
elementów techniki dramatycznej, jak na przykład w metodzie kształtowania nastroju niesamowitości poprzez stopniowanie napięć dramatycznych. Wolff konstrukcję dramatu obserwuje już w twórczości Walpole’a.252 Jeszcze dalej idzie Varma, który twierdzi, że podział
Zamku Otranto na pięć rozdziałów-aktów odpowiada budowie tragedii i jest na niej świadomie oparty.253 Istotnie powieść ta w obszernych fragmentach pisana jest w formie dialogu
dramatycznego, co z kolei skłania Raila do twierdzenia, jakoby Walpole wyraźnie wzorował
się na technice szekspirowskiej Opowieści zimowej.254 Zresztą sam autor Zamku Otranto,
poszukując tradycji dla formy swej powieści, powoływał się na teorię dramatu klasycznego.255 Abstrahując od stopnia zasadności tych związków, warto zwrócić uwagę na współzależność bardziej bezpośrednią – na typowe dla powieści grozy stosowanie kilku rozłożonych
na cały utwór punktów kulminacyjnych, w czym rysuje się wyraźna zbieżność z techniką
konstrukcyjną ówczesnej dramaturgii.256 Wskazuje to na występowanie tych samych zasad
kompozycyjnych w różnych gatunkach literackiej projekcji ogólnej estetyki epoki.
Pośród powieści, których motywy posłużyły jako tworzywo dalszej twórczości, pod
względem ilości adaptacji na jedno z pierwszych miejsc wysuwa się Mnich. Aby zdać sobie
sprawę z powodów niespotykanej wprost siły inspiracyjnej, jaką w stosunku do przyszłych
adaptatorów i dramaturgów posiada arcypowieść Lewisa, warto przytoczyć kilka jej fragmentów.
Zmrok zaczął szybko zapadać. Jeszcze nie zapalono lampek. Mdłe promienie wschodzącego księżyca z trudem przebijały się przez gotyckie mroki kościoła (...). Lorenzo wciąż jeszcze
wspierał się o siódmą kolumnę, dzielącą go od ambony. Wzdłuż pustych naw przeciągał łagodny i chłodny wietrzyk. Promienie księżyca, wpadając do kościoła przez witraże, barwiły
leciutko zmurszałe sklepienie i potężne kolumny, przydając im tysiące różnorakich odcieni
światła i kolorów. Dookoła panowała zupełna cisza, przerywana tylko od czasu do czasu odgłosem zamykanych drzwi w przylegającym do kościoła opactwie. 257
Cała ta scena to jakby rozbudowane didaskalia dramy gotycystycznej. Mrok gotyckich
wnętrz w księżycowej poświacie, tajemniczy mężczyzna wsparty o kolumnadę, pustka, złowieszcze odgłosy trzaskających w oddali drzwi... Kompletna rekwizytornia, atmosfera, a nawet upozowanie postaci. Jesteśmy na scenie dramy. Stylistyczna jedność elementów realizowanych w różnych rodzajach wypowiedzi artystycznej jest wprost uderzająca.
Ciężkie chmurzyska zaciemniły niebo; wichry zaryczały dookoła (...), błyskawice przecinały firmament, a grzmoty przewalały się ze straszliwym hałasem.258
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Por.: E. Wolff, Der Englische Roman im 18 Jahrhundert – Wesen und Formen,
Göttingen, 1964, s. 129–130.
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Por.: D. P. Varma, The Gothic FIame. Being a History of the Gothic Novel in England.
Its Origins, Efflorescences, London 1957, s. 63.
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Por.: E. Railo, The Haunted Castle. A Study of the Elements of English Romanticism,
London 1927, s. 35.
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Por.: D. Ozimek, op. cit., s. 105.
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Por.: ibid., s. 105.
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M. G. Lewis, Mnich, przeł. Z. Sinko, Wrocław 1964, s. 32.
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Ibid., s. 171.
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Trudno wprost oprzeć się wrażeniu, że młody londyńczyk na kartach swej powieści opisuje inscenizację Makbeta z kamienieckiej sceny Jana Nepomucena Kamińskiego... Skojarzenia mnożą się i wybiegają coraz dalej w wiek XIX. „Mdły blask jednego kaganka padał na
postać Matyldy i oświetlał izbę przyćmionym i tajemniczym światłem.”259 Na myśl przychodzi już nie tylko atmosfera dramy – Lewis wydaje się współtworzyć inscenizację romantyczną. Powyższy fragment niemal dosłownie oddaje kształt scenerii V aktu Marii Stuart Słowackiego. Tyle tylko, że inna jest f u n k c j a tego motywu u obu literatów. Na scenie dramy
opisana sytuacja jest znakomitą grą formy, której jedynym celem jest uzyskanie emocjonalnego crescendo; romantyzm natomiast te formalne motywy wyposaży w bogate zaplecze ideologiczne. I tutaj właśnie wyznaczy jedną ze zdecydowanych granic dzielących go od estetyki
początku stulecia.
W literaturze europejskiej przełomu wieków Lewis jest bodaj najbardziej modelowym
przykładem – niezależnej od obranej formy podawczej – jedności stylistyki i mentalności tej
epoki. Pisze wiersze, w których zawiera „niemal wszystkie elementy nadprzyrodzonej dziwności i grozy, jakimi posługiwać się będzie poezja romantyczna”,260 wówczas, kiedy zechce je
wykorzystać ku właściwym sobie celom. Na razie są to elementy, którymi posługuje się zarówno dramat, jak poezja i powieść; elementy, które Lewis wykorzystuje w każdym z uprawianych gatunków. W roku 1807 wystawia melodramat The Castle Spectre; w tym jednym z
najsłynniejszych dramatów grozy z talentem powtarza standardowy model fabularny pary
kochanków prześladowanych przez czarne charaktery, umykających przed ich podłością pośród krwawych scen, proroczych snów, wśród błąkających się naokoło widm i upiorów.261
Jak jednolita jest tendencja estetyczna prezentowana przez dramat Lewisa – i jednocześnie jak
wielostronnym atakom tej estetyki podlega publiczność całego kontynentu – świadczy następująca wędrówka motywu: Lewis pod tytułem Bravo of Venice przekłada słynny romans grozy H. Zschokkego: Abbälino der grosse Bandit, a równocześnie ten sam romans adaptuje na
scenę londyńską podług francuskiej przeróbki Pixérécourta. W tym samym mniej więcej czasie Abbälina przerabia na scenę Zschokke, sztuka ta odnosi europejski sukces, grana również
w latach 1795/96 we Lwowie przez Bogusławskiego.262 Tak oto Wenecki bandyta w formie
drukowanej i scenicznej ze stale rosnącym powodzeniem krąży po Europie od Anglii po
Ukrainę. Chyba rekordową ilością adaptacji i przeróbek może się szczycić Mnich. Tłumaczy
się go na obce języki, przykrawa i adaptuje na scenę, wykorzystuje jako libretta baletowe.263
Fakt ten świadczy o modelowości powieści Lewisa, o swoistej atmosferze wyobraźni przełomu wieków, której Mnich był jedną z najpełniejszych projekcji artystycznych. Polska badaczka przedmiotu pisze:
Lewis [w Mnichu] pomieścił wszystkie elementy składające się na romans typu terror
gothic: podstępy złego ducha, czarną magię, przeraźliwego upiora, makabrę, obsesję śmierci i
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W recenzji niniejszej książki prof. dr Stanisław Kaszyński zwrócił mi uwagę na symptomatyczny fakt: nikt inny jak właśnie Jan Nepomucen Kamiński był sprawcą tłumaczenia z
niemieckiego przeróbki The Castle Spectre, granej u nas pod tytułem Osmond bratobójca,
czyli Zamek w hrabstwie Konwaj w latach 1814–1834 we Lwowie. Przy okazji wymieńmy
inną, również u nas wystawianą, przeróbkę dramatyczną Lewisa – One o'clock, tytuł polski:
Pierwsza godzina po północy, czyli Kanut dzieciobójca.
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Por.: J. Kleiner, Lewis i jego „Tales of Wonder”..., s. 53–63.
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W sprawie ilości i rodzajów przeróbek Mnicha, por.: Z. Sinko, Wstęp..., s. XXXIII,
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grobu, gotycką podziemną i nadziemną scenerię (lochy, krypty, zamek Iindenberski) oraz
sceny przemocy, mordu, śmierci264.
W jakim stopniu nastąpił w Europie rezonans Lewisowej wizji świata, a jednocześnie jak
autor Mnicha potrafił uchwycić niemal wszystkie najbardziej zasadnicze elementy panującej
na przełomie XVIII i XIX wieku atmosfery wyobraźni, wystarczy zauważyć, iż powyższy
cytat mógłby z powodzeniem streszczać na przykład Makbeta Kamińskiego, jak zresztą cały
szereg innych obiegających Europę scenariuszy szekspirowskich. Wszędzie napotykamy te
same klucze, te same motywy nastrojowo-fabularne. Z popularnych w Anglii pod koniec
XVIII wieku tragedii pseudohistorycznych – utworów pisanych jeszcze w konwencji klasycystycznej, a posiadających już melodramatyczny typ nastrojowości – wykrystalizowuje się
ostatecznie teatralny odpowiednik powieści grozy, dramaturgia sekretnych intryg i przerażających zdarzeń mrożących krew w żyłach. Recytacja, słowo sceniczne już nie wystarczają. W
sukurs rosnącemu zapotrzebowaniu na silny efekt sceniczny idzie teatr – tworzywa sceniczne
odbierają supremację warstwie słownej; rozrasta się inscenizacja – balet, dekoracja, muzyka i
pantomima stają się równowartościowymi z tekstem nośnikami treści dramatycznej. Owemu
typowemu dla kultury początku XIX wieku wielkiemu rozwojowi twórczości stricte teatralnej, całej tej potężnej tendencji prowadzącej do rozkwitu sztuki inscenizacyjnej, bynajmniej
nie towarzyszy rozwój wielkiej dramaturgii. Jest to jednym z podstawowych wyróżników w
charakterystyce epoki. Więcej nawet – mamy do czynienia z objawem prawa ogólnego, jakim
rządzi się wzajemna relacja rozwoju dramatu i teatru. Majoryzacja teatru, służebność tekstu w
stosunku do przedstawienia, wzmaga się zwykle wówczas, kiedy brak wybitnej współczesnej
literatury dramatycznej, kiedy twórcy teatralnemu przypada funkcja co najmniej równorzędna
w kształtowaniu scenicznego obrazu świata, z tą, jaką posiada dramaturg.265 Być może, iż w
tej właśnie zbieżności rysuje się jeden z tych typologicznych związków, które zainteresowania naszej współczesności kulturalnej tak często kierują ku kulturze początku XIX stulecia,
zauważając tam ów ukryty związek wewnętrzny, jakąś swoistą spójnię kulturową pomiędzy
dwoma historycznie odległymi epokami.

Dotychczas obracamy się w kręgu objawów, notujemy zewnętrzne projekcje i realizowane
przez różne gatunki literackie ślady wyczuwalnej w nich jednorodności estetyki i mentalności
artystycznej początku XIX wieku. Wypada wniknąć w głębsze tkanki tej mentalności, by poprzez jej zewnętrzne objawy wychwycić choćby zasadnicze, wyznaczające jednolitość i odrębność okresu, wspólne kategorie preromantycznego modelu myślenia i przeżywania. By,
jednym słowem, wypreparować podstawowe czynniki scalające epokę w odrębną formację
kulturową.
Występująca na początku XIX wieku mentalność sentymentalna w zasadzie odrzuca kategorię tragizmu. Zgodnie z tym, w szerokiej XIX-wiecznej recepcji Nowej Heloizy i Wertera,
eliminacji podlega jedna z podstawowych płaszczyzn tych programowych powieści – zagadnienie społeczno-klasowe; podchwycony natomiast i rozbudowany zostaje model „czułości”
reprezentowanej przez bohaterów Rousseau i Goethego. Jeżeli nawet Nierozsądne śluby Bernatowicza, Emmelinę i Arnolfa Rautenstrauchowej, czy Julię i Adolfa Kropińskiego cechuje
zakończenie tragiczne miast happy endowego, powody takiego uformowania akcji nie wiążą
się bynajmniej z założoną przez autorów polemiką społeczną, są natomiast wynikiem prób
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Por.: Z. Osiński, Estetyka teatru Adama Hanuszkiewicza, „Dialog” 1970, nr 11, s. 150–
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możliwie wielostronnej penetracji uczucia cierpienia. Są więc wynikiem rozwoju wariantów
fabularnych zrodzonych z tendencji do zwielokrotnienia emocji, do poszerzania zasięgu uczuciowości sentymentalnej.266 Nierozdzielnie z sentymentalną tendencją do maksymalnej eksploatacji emocji wiąże się charakterystyczna dla mentalności epoki kategoria egzaltacji lirycznej. Kategoria ta na początku XIX wieku niezmiernie pojemna – jej literacką projekcję
stanowią na równi motywy egzaltacji „tkliwymi uczuciami”, jak i grozą, okropnością czy
koszmarem. Taka pojemność kategorii egzaltacji umożliwia realizowanie jej na równi w powieści sentymentalnej, w powieści grozy, dumie, dramie, we wszystkich niemal wariantach
scenariusza szekspirowskiego. Warto równocześnie zwrócić uwagę, że kategoria egzaltacji
sprzyja rozwojowi intrygi o motywacji irracjonalnej, gdzie logikę umysłu wypiera logika
wzburzonych emocji. W tej konsekwencji kategorii egzaltacji odnajdujemy jeden z zasadniczych wyróżników opozycji kultury początku XIX wieku w stosunku do doktryn XVIIIwiecznych.
Emocjonalizm, egzaltacja i tendencje do motywacji irracjonalnej nie ograniczają się do
malowania obrazu człowieka – warunkują ogólną wizję świata, swoistą emocjonalnoirracjonalną koncepcję rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że cały sentymentalizm tak zasadniczą wagę przywiązuje do koncepcji natury; że w utworach literackich jest ona pełnowartościowym partnerem bohaterów przeżywających swe rozpacze i radości. W realizacji literackiej natura niejako antropologizuje się, staje się niemal świadomym rezonerem „stanów duszy”, akompaniamentem „duszy prawdziwej” – uwypukla jej autentyzm w odróżnieniu od
fałszu cywilizacji. Tak pojmowana relacja pomiędzy emocjonalizmem „duszy sentymentalnej” i naturą a cywilizacją, sprzyja – w procesie typowej dla kultury polskiej recepcji Wertera
czy Nowej Heloizy – rozprzestrzenianiu się tendencji ahistorycznego traktowania uczuć. Prostą konsekwencją tego procesu jest ogólny p r o g r a m o w y ahistoryzm całej ówczesnej
literatury. Człowiek czuły i natura to wartości wieczne, kategorie, których nie modelują
przemiany historyczne. „Epoka czuła” jest wiecznym strumieniem prawdy przepływającym
pod fałszem kolejnych cywilizacji. Toteż ich specyfikę literatura i teatr konsekwentnie odrzuca; zadaniem sztuki jest penetracja uczuć prawdziwych, niezakłamanych cywilizacją. Uczucia
są więc wartością nadrzędną i sankcją ostateczną, cnota tryumfuje zawsze, choćby nawet tylko na „tamtym” świecie – cnotliwi zawsze mają rację – i zwyciężają.
Tak dochodzimy do kolejnej, jednej z podstawowych cech mentalności sentymentalnej –
do przekonania o niechybnej wyższości i racji cnoty. Poprzez ten właśnie motyw ideologii
XIX wieku oglądać wypada d y d a k t y z m, tak niezmiernie rozprzestrzeniającą się kategorię we wszystkich rodzajach ówczesnej literatury. Ów dydaktyzm sentymentalny, w którym
szczytowe miejsce w hierarchii wartości przypada czułości, wierności i cnocie – i to zarówno
na tym, jak i na „tamtym” świecie. Literackimi wyrazicielami tej sankcji moralnej – zwłaszcza na t a m t y m, wymykającym się obserwacji świecie – są cale tabuny zjaw, duchów i
upiorów usłużnie informujących o niepodważalności ideologii sentymentalnej po obydwu
stronach Styksu.267
W rozwiniętym etapie prądu następuje znaczne poszerzenie inspiracji – w krąg sentymentalistycznej moralistyki wchłonięte zostaje doświadczenie dramaturgii Schillera, poddane
oczywiście w procesie recepcji daleko idącym modyfikacjom. W wielu dramatach polskich
lat dwudziestych XIX wieku, a szczególnie wyraźnie w napisanym w 1826 roku Mnichu Józefa Korzeniowskiego, można obserwować zdecydowaną inspirację schillerowską przefiltrowaną przez sentymentalizm. Mnich jest dla nas przykładem specjalnie wartościowym jako
dramat, w którym Schiller łączy się ze swoistym szekspiryzmem, tym właśnie, który jest jednym z członków wielkiej rodziny nowych tendencji estetyki pierwszego ćwierćwiecza. Cha266
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rakterystyczne bardzo, iż Szekspir wnika w tkankę ówczesnej dramaturgii polskiej p o p r z e
z doświadczenie poety niemieckiego, który świadomie wybrał tradycję dramaturga elżbietańskiego. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że ani wcześniejsze zainteresowania Szekspirem i przeróbki jego dramatów, ani nawet przykłady Eschenburga nie wprowadziły Szekspira
w niemiecką świadomość estetyczną w takim stopniu, w jakim uczynił to Schiller. Występująca u Schillera filtracja tradycji szekspirowskiej przebiega przy tym w sposób szczególnie
znamienny w zgodzie, czy raczej w podporządkowaniu wobec generalnych koncepcji światopoglądowych wielkiego moralisty sceny niemieckiej; moralisty, dla którego argumenty logiki
ustępować winny przed argumentami uczucia. Poddając dramaturgię Stratfordczyka swoistym
transpozycjom, Schiller modeluje Szekspira na moralistę.
Schiller – jak twierdzi Gundolf – widział w kosmosie Szekspira tylko ludzi, a w ludziach
przede wszystkim wolę obyczajową, stosunek do moralności, do idei i do obyczajowego porządku świata.268
Wzmiankowane przez Gundolfa podstawowe dla moralistycznych koncepcji Schillera idee, to antynomia wolności i obowiązku, będąca wedle poety niemieckiego podłożem samookreślenia. Toteż od bohaterów Szekspira bardziej interesują Schillera popełniane przez tych
bohaterów zbrodnie i ich stosunek do prawa obyczajowego. Tak odczytywany Szekspir istotnie mógł służyć Schillerowi egzemplifikacją jego koncepcji wiecznego kontrastu ideału i rzeczywistości. Taki z kolei szekspiryzm mógł stać się niespodziewanym sprzymierzeńcem w
europejskiej karierze schillerowskiej moralistyki.
Omawiany proces jest właściwy wyłącznie końcowemu etapowi oferesu. Ślady krystalizacji tendencji wyraźnie już romantycznych wskazują na zmierzch formacji kulturowej, która
poprzedziła romantyzm. Wprowadzenie koncepcji Schillera w krąg moralistyki sentymentalnej, jest wyrazem jej przesilenia. Trwa jeszcze wprawdzie sentymentalizm j a k o k o n w e n
c j a l i t e r a c k a, zaczyna jednak chwiać się jako zamknięty z e s p ó ł c e c h ś w i a t o p
o g l ą d o w y c h. Coraz wyraźniej występuje przyjmowanie elementów innego zespołu; pod
ich wpływem podlegają modyfikacji rozpierającej strukturę sentymentalną także elementy
dotąd integralnie jej przynależne. Wiążący się z schilleryzmem szekspiryzm wykazuje nowe
cechy, przekształca się w zapowiedź szekspiryzmu romantycznego. Chwieje się zatem cała
formacja kultury sentymentalnej, jeżeli i sentymentalizm – a tak go właśnie rozumieć należy
– rozumieć jako s t y l i jako światopogląd. Istoty tego prądu nie oddaje bowiem ujmowanie
go w kategoriach – oderwanej od płaszczyzny światopoglądowej – formalnej konwencji stylistycznej. Tak pojmować można sentymentalizm traktując go wyłącznie w kategoriach typologicznych, nie usiłując natomiast spojrzeć nań jako na konkretną historycznie formację kulturową. Podobnie fałszującym ograniczeniem jest również ujmowanie sentymentalizmu w kategoriach socjologiczno-ideologicznych, w kategoriach wąsko pojętej walki klas.269 Taka postawa badacza musi prowadzić do prześlepienia artystycznych aspektów zagadnienia i w konsekwencji do odrzucenia poza doktrynersko rozumiany sentymentalizm wszystkich jego realizacji artystycznych, w których nie odczuwa się śladów walki klasowej. A jak to już kilkakrotnie wyżej podkreślono, aspekt społeczny – początkowo istotny w formacji sentymentalnej –
stopniowo zanika, przestaje być jej wyznacznikiem. Recepcja programowych utworów sentymentalizmu i ich rozliczne kalki coraz większy nacisk kładą na sferę określonej wyżej
wzruszeniowości. Typ uczuciowości i rola wzruszeń w ogólnej wizji świata wysuwa się na
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czoło cech kształtujących światopogląd sentymentalny. A ponieważ, jak wyżej wspominano,
pojemność modelu emocjonalności sentymentalnej powiększa się coraz bardziej, prąd ten
wchłania coraz większą ilość występujących w epoce tendencji artykulacyjnych, co z kolei
sprzyja integracji poszczególnych stylistyk w obrębie modelu myślenia sentymentalnego.
Pośród licznych przykładów tematycznej pojemności modelu wzruszeń sentymentalnych
warto przytoczyć dwa kierunki polskiej dumy: tuż obok i w ścisłej zależności z inspirowaną
przez Śpiewy historyczne Niemcewicza dumą historyczno-patriotyczną rozwija się nurt „dumań elegijnych”, czyli dum refleksyjno-lirycznych, w których jednakże występuje identyczna
warstwa motywacyjna zdarzeń, ten sam zestaw rekwizytów, ta sama wreszcie koncepcja tkliwych uczuć w pełnym zadumy świecie wzruszeń narodowych i erotycznych.270 Jeden to z
typowych przykładów pojemności modelu wzruszeniowości sentymentalnej, który stanowi
wspólną płaszczyznę światopoglądową dla całego zespołu problemowo-estetycznego, jaki
składa się na kanon najistotniejszych pytań epoki. Wszędzie napotykamy ten sam wzorzec
motywacyjny – szukanie sankcji moralnej w świecie emocji. Model wzruszeniowości sentymentalnej na początku wieku począł odgrywać taką rolę w świadomości społecznej, tak dalece uwarunkował mentalność etyczną i estetyczną, że w konsekwencji nastąpiło utożsamienie
„tkliwości” i „czułości” z cnotą.271
Wydaje się, że jednym z zasadniczych powodów skierowania w owym czasie uwagi na
Szekspira jest zawarta w jego dramaturgii koncepcja uczuć i przede wszystkim nadawanie im
pewnej sankcji moralnej. Julia i Desdemona zdobywają sobie liczny fraucymer kobiet sentymentalnych, które kształtują swój los wbrew „prawom rozumu”, w zgodzie natomiast z „prawami serc”. Występujący u Szekspira – a wymieniany już tu z innej okazji – motyw sprzecznej z wolą rodziców miłości młodych jest w powieści grozy i powieści sentymentalnej projekcją ogólnej koncepcji „praw serca”, czyli najwyższej normy ówczesnego kodeksu moralnego. A jednocześnie – i nie można tu zupełnie pominąć aspektu społecznego – motyw ten
wiąże się bezpośrednio z narosłą w owym czasie opozycją wobec feudalnej koncepcji rodziny, której zadaniem było przede wszystkim cementować jedność zamkniętych klas społecznych. Tak istotne miejsce motywu sprzecznej z wolą rodziców miłości młodych, występującego we wszystkich nowych rodzajach literatury, wydaje się oczywiste i w pełni zrozumiałe
w dobie nasilenia się procesów demokratyzacji sztuki. W tym układzie poddany pewnym modyfikacjom Szekspir staje się ważkim sprzymierzeńcem tych właśnie tendencji emocjonalnych i etycznych.272 Taki Szekspir nie był już ani „dzikim geniuszem”, ani tym bardziej „szacownym klasykiem” – współtworzył zaangażowaną, publicystycznie ostrą sztukę początku
XIX wieku. Oto jeden z zasadniczych powodów, dla których Szekspir nie występuje wówczas
w kategoriach odległej tradycji – jego dramaty gra się jako i na równi z dramaturgią współczesną; to, co stare, zastępuje się tym, co nowe, to, co ukryte, wydobywa się bądź dopisuje.
Ważne tylko, by oryginał dostarczył odpowiedniej kanwy – na niej można już posiać problemy współczesności.
W recenzji Hamleta warszawskiego z roku 1815 jeden z Iksów pozostawił interesujący
opis inscenizacji. Wynika z niego tak wyobrażenie o kształcie premiery, jak zarazem o poglądach krytyka. Zajmując się rolą Ofelii autor pisze:
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Są łatwe te role, gdzie obłąkanie uczucia i myśli wszystkie stopniowania i spadki dopuszcza, gdzie o żadnym tonie mówić nie można, iżby nie był właściwym i naturalnym, wszystkie
bowiem w tym stanie umysłu nawinąć się mogą273.
Można sobie wyobrazić grę Katarzyny Aszpergerowej w roli ukochanej Hamleta, kreację,
w której wyraźnie opętanie rozumu ma wydobyć niczym niepohamowaną prawdę uczuć.
Emocjonalizm sentymentalny omawianego spektaklu ujawnia również relacja o grze Szymanowskiego-Hamleta:
W scenie z matką, gdzie patrzy na jej rozpacz i dręczące wspomnienia, dusza się jego r o z
k w i l a, p ł a c z e i ł z y jego są dowodem, że może się wznieść do wydania p r a w d z i w
e j czułości (podkr, A. Ż.)274.
Sentymentalny model szekspiryzmu jest tu bezsprzeczny. Istotne dla nas, że scena posługuje się tym samym repertuarem środków artykulacyjnych – płacz, rozkwilenie, czułość –
które stosują wszystkie gatunki literackie rodziny preromantycznej. Ta zbieżność systemu
artykulacyjnego jest oczywiście symptomem związków głębszych, światopoglądowych. Natomiast o różnicach pomiędzy na przykład romansem sentymentalnym a romansem grozy z
reguły decyduje nie odmienność w ogólnej wizji świata, lecz różnica w stopniu nasycenia go
poszczególnymi składnikami tego samego modelu emocji. Dowodzi tego pojawianie się w
obrębie tych samych utworów wielu fragmentów pozornie odmiennych, a w istocie wyrażających tylko inny stopień nasilenia emocji. W omawianym okresie niezmiernie rozprzestrzenia
się obyczaj wplatania w narrację powieści sentymentalnej rozmaitych pieśni romansowych i
dum miłosnych, ale od czasu do czasu mogą być to również dumy grozy, podobnie jak w powieściach grozy pojawiają się pieśni sentymentalne i dumy tkliwych wzruszeń.275
Dumy romansowo-erotyczne (...) zdobywają wyjątkową popularność – zwłaszcza w świecie modnego „towarzystwa” i wrychle opanowują łamy niemal wszystkich czasopism z lat
1819 – 1821. A n a l o g i c z n i e d o ó w c z e s n y c h p o w i e ś c i i d u m m i e s z c z
a ń s k o-ł z a w y c h usiłują utrwalić to swoje stanowisko metodą rozrzewniania czytelników
żałosnymi losami kochanków lub drogą znęcania ich dreszczykami grozy na widok tajemnych
duchów, upiorów i zjawisk z tamtego świata.
Wraz ze łzawą dramą oraz romansem swojskiego i obcego chowu [duma] występuje jako
przejaw coraz większego wpływu sentymentalizmu, reprezentuje na pół uznaną literaturę dla
„mas”, stanowi przykład twórczości o dużej popularności wśród czytelników.
A jednocześnie stanowisko jej jako nowicjusza w świecie literackim (...) sprawia, że s t a
nowi jakby węzeł skrzyżowania wszystkich najmodniejszych
w ó w c z a s p r ą d ó w l i t e r a c k i c h (...). W ten sposób duma nie tylko przygotowuje
teren pod uprawę ballady romantycznej, ale staje się również najwymowniejszym w y r a z e
m n o w y c h t e n d e n c j i l i t e r a c k i c h (podkr. A. Ż.).276
Wywód Czesława Zgorzelskiego ukazuje stanowisko dumy w kontekście innych form wypowiedzi artystycznej, a zarazem dowodnie wykazuje integralność całej epoki literackiej,
naturalne krzyżowanie się w e w n ą t r z s t r u k t u r a 1 n y c h tendencji w obrębie po273
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szczególnych utworów, wzajemną płynność zarówno samych tendencji estetycznych, jak i
poszczególnych systemów artykulacyjnych. Wszystkie one bowiem podlegają nadrzędnej
wspólnej wizji człowieka i koncepcji świata.
Bezpośredni i ścisły związek zachodzi pomiędzy omawianą przed chwilą koncepcją uczuciowości a krystalizowaniem się preromantycznego stosunku do przeszłości. Początków procesów przemiany w spojrzeniu na przeszłość należy szukać w literaturze wyprzedzającej jeszcze pełne uformowanie się estetyki pozornych sprzeczności. Badania historyków literatury
ostatecznie rozbijają mit o klasycystycznej jednolitości polskiej dramaturgii końca XVIII
wieku. Już w tym okresie w dramaturgii polskiej dają się zauważyć wyraźne elementy techniki sentymentalnej. Oto co Józef Kelera pisze o Władysławie pod Warną (1786–1787) Juliana
Ursyna Niemcewicza:
Owe pioruny przeraźliwe i uderzające na powietrze, tudzież proroctwa i widzenia w
mrocznej scenerii krypt grobowych (...), melancholijno-gorzki „ból świata” zrozpaczonych
kochanków i próby wyrazu uczuć chwilami bardzo szczerych, prostych, nie rozłożonych na
cząstki, rozbudowane didaskalia autorskie i efekty świetlne, orszaki statystów poprzebieranych w rycerskie zbroje; natłok pospolitych scenicznych rekwizytów (...) – to w sumie pstrokaty i bezładny zestaw akcesoriów i treści melodramatyczno-sentymentalnych277.
W tym samym nurcie tendencji do rozbudowanej inscenizacji i eksploatowania emocji badacz ujmuje Hektora Kniaźnina i Judytę, królowę Polski Karpińskiego. Machinacje Judyty
odbywają się poza sceną, przed widzami roztacza ona tylko lamenty nad swoimi niepowodzeniami. Te nie wiodą jednak do żadnego starcia sił, uczuć czy racji. W kształcie dramatu Karpińskiego wyraźnie ujawniają się doświadczenia dramy obyczajowo-rodzinnej krzyżujące się
z elementami maniery osjanicznej, co w sumie prowadzi do rozsadzenia konwencji klasycystycznej i wiedzie ku prymatowi emocjonalizmu w jego sentymentalnej szacie.
Wszystko to jednak zaledwie nieśmiałe zapowiedzi. Na gruncie tragedii zdecydowany
rozwój tendencji emocjonalnych daje się obserwować dopiero w wystawionej w roku 1816
Ludgardzie Ludwika Kropińskiego. Wiersz w niej wprawdzie retoryczny i akcja klasycystycznie powolna, ale szczególną uwagę budzi niespotykane w tragedii polskiej nasilenie ekspresji emocjonalnej. W tragicznej walce woli z uczuciami zwyciężają te ostatnie, by pociągnąć za sobą całą lawinę nieszczęść. Tragedia cieszy się ogromnym powodzeniem, sam nawet
wielki Niemcewicz pisze do autora list pełen komplementów. 278 Gdy weźmiemy pod uwagę,
że we wcześniejszej twórczości Niemcewicza występowały silne akcenty sentymentalne i
gotyckie oraz właściwa im wizja średniowiecza, wówczas list Juliana Ursyna nie będzie specjalnym zaskoczeniem. Autor Ludgardy zdobędzie sobie jednak poklask również u przyszłych
romantyków. I tutaj zaczyna się sprawa bodaj najistotniejsza. Pewne elementy tragedii Kropińskiego są na gruncie polskim rzeczywiście nowatorskie i to nie tylko w kontekście dramaturgii późnooświeceniowej, ale również w zestawieniu z sentymentalną twórczością Brodzińskiego czy młodzieńczą dramaturgią Korzeniowskiego. Ludgarda prezentuje niezwykle na tle
naszej ówczesnej dramaturgii oryginalną wizję przeszłości – koncepcję, którą podejmie i rozbuduje romantyzm zwłaszcza w swym nurcie szekspirowskim. Dramat Kropińskiego stanowi
bodaj pierwszą próbę przeniesienia wyobrażeń o mrocznej historii czasów feudalnych na
dzieje Polski. Człowiek pojawia się tu w bezgranicznym spleceniu z historią – w związku, z
którego w żaden sposób nie jest w stanie się uwolnić. Nie jest to więc historia sentymentalistów sprowadzana do wiecznej powtarzalności tego samego modelu świata i uczuć pośród
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różnych kostiumów, czyli wizja przeszłości negująca myślenie historyczne. Ludgarda zapowiada romantyczno-szekspirowską koncepcję historii we krwi, dziejów toczących się pośród
zbrodni. Kropiński oczywiście nie modyfikuje jeszcze dziejów tak, jak uczynią to niektórzy
romantycy, kiedy kreatorskim gestem roztoczą krwawą wizję przeszłości na całość dziejów
zbroczonych mechanizmem krwawych czynów. Autor Ludgardy silnie trzyma się autentycznego materiału historycznego, pomija jednak zupełnie jego dydaktyczną funkcję i – nie eliminując objawów uczuciowości sentymentalnej – eksponuje elementy prowadzące tragedię ku
szekspirowskiemu teatrowi dziejów we krwi. Że jednak na podstawie Ludgardy nie można
jeszcze mówić o uświadomionym przesileniu się sentymentalnej koncepcji historii, wystarczy
zauważyć, iż Kropiński ma już w zanadrzu napisaną w roku 1810 a wydaną dopiero w 1824
powieść Julia i Adolf, czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru.
Casus Ludgardy pozostaje więc wprawdzie zjawiskiem istotnym, bezwzględnie znaczącym w
rozwoju tragedii polskiej, lecz kontekst innych utworów jej twórcy dowodnie świadczy o
nadal silnej w świadomości epoki pozycji sentymentalnego stosunku do przeszłości.
Dla uściślenia drogi ku typowemu dla formacji kultury początku XIX wieku stosunkowi do
przeszłości, istotne jest prześledzenie przemian f u n k c j i m o t y w ó w h i s t o r y c z n y
c h i to poczynając od okresu poprzedzającego jeszcze estetykę wieku XIX. Jako jedną z idei
naczelnych Sejm Wielki uprzywilejował problematykę rozbudowy armii. Silnie zaangażowana w program polityczny literatura wystąpiła w związku z tym z apologią bohaterstwa militarnego i poświęcenia dla ojczyzny. Spostponowane uprzednio w oświeceniu tradycje odżyły,
antyczne zaś i narodowe wzory heroicznego patriotyzmu uzyskały rangę pierwszorzędnego
środka oddziaływania ideologicznego.279 Historia staje się materiałem poglądowym dla celów
wychowawczych, co zresztą zgodne jest z panującym w oświeceniu prymatem funkcji dydaktycznej nad poznawczą. Tak pojmując funkcję motywów historii narodu, w swej rozprawie O wymowie i poezji (1788) Filip Golański postuluje narodową tragedię klasycystyczną z
tematami zaczerpniętymi z dziejów Polski. Wiąże się to oczywiście z oczekiwaniem na nowy
typ bohatera, na bohatera zbiorowego, którym byłby cały naród nie ograniczony do klas najwyższych. Te to właśnie postulaty podejmuje Wybicki w Zygmuncie Auguście, Niemcewicz
we Władysławie pod Warną, wreszcie Karpiński w Judycie.280 Wszedłszy tedy do tragedii
polskiej czy – szerzej – do polskiej dramaturgii, motywy historyczne zasiedziały się w niej na
dobre. Kiedy jednak więdnie uzasadnienie ich pierwotnej funkcji dydaktycznej, zaczynają
podlegać szybkiemu procesowi przemian. Dramaturgów sentymentalnych średniowiecze pociąga przede wszystkim jako określony entourage sprzyjający wzrostowi „tkliwych wzruszeń”. Rozwijający propozycje Golańskiego, a nawiązujący do Listu o widowiskach Jana Jakuba Rousseau,281 postulat Sztuki rymotwórczej Dmochowskiego – aby obok funkcji dydaktycznej bohater obrazował konkretne warunki historyczne, geograficzne i społeczne – idzie w
zupełne zapomnienie. Utracił bowiem uzasadnienie wraz z pierwotną racją dydaktycznopatriotyczną. Zanik funkcji dydaktycznej motywu pozwala dramaturgom na umieszczanie
akcji poza Polską, byle w średniowiecznej aurze romansowej. Przypisanie przeszłości funkcji
sposobnego podłoża dla uniwersalnie traktowanych emocji staje się faktem dokonanym.
Taka koncepcja przeszłości długo utrzymuje się w świadomości społecznej, trwać będzie
jeszcze nadal po pierwszych i nawet późniejszych bojach romantycznych. Modelowa dla
sentymentalnego „historyzmu” Izora Antoniego Edwarda Odyńca ukaże się w Warszawie
dopiero w roku 1829. Autor osadza akcję nad Renem, w średniowieczu, jeżeli naturalnie wy279

Por.: J. Kelera, op. cit., s. 80.
Por.: S. Pietraszko, op. cit., s. 177–180. W sprawie inscenizacji tego typu repertuaru
por.: Z. Raszewski, Bogusławski, t. I, s. 256–263. Okres lat 1790–1794 Raszewski określa
jako przygotowawczy dla estetyki pierwszego 30-lecia XIX w. Por.: t. II, s. 228–229.
281
Por.: ibid., s. 601–602.
280

81

obrazimy sobie średniowiecze jako epokę pojedynków i wielkich miłości sentymentalnych.
Zgodnie z przyjętym stereotypem cechy swej bohaterki przedstawia Odyniec pospiesznie i w
dużej kondensacji, by szczególnie wyeksponować te tylko, które pasują Izorę na bohaterkę
tkliwą – więc wierność, miłość i honor. Kochanek Izory musi być oczywiście mężny i piękny.
„Ten trzeci” – w tym wypadku „ta trzecia” – jest postacią, jak każą reguły, bezwartościową i
zdradliwą, lecz jej knowania niczym nie są w stanie naruszyć miłości tkliwej pary. Edwin
chwalebnie łączy waleczność z wiernością, jest typowym rycerzem-kochankiem, modelowo
oddaje stereotyp sentymentalnych wyobrażeń o ludziach średniowiecza. Istnieje w świecie,
który pośród uniwersalnej prawdy zapomniał o prawdzie historii.
Bynajmniej nie dla tropienia bezpośrednich zależności – a właśnie, by ukazać charakterystyczne dla rodziny preromantycznych gatunków związki typologiczne – zwróćmy uwagę, że
lektura Izory nasuwa bezpośrednie skojarzenia z ówczesną wersją szekspirowskiego Romea i
Julii. Dwa zwaśnione rody przeszkadzają miłości młodych. Dziewczyna początkowo nie zna
nazwiska wielbiciela, nie przeczuwa jego fatalnego pochodzenia. W tym czasie jej ojciec postanawia wydać córkę za „tego trzeciego”. Ksiądz jednak staje się powiernikiem zakochanych
i obiecuje im tajemne udzielenie ślubu. Wszystkie te perypetie dzieją się przeważnie nocą, w
ponurych gotyckich murach, pośród grobów oświetlanych blaskiem błyskawic przy akompaniamencie gromów. Po stereotypowych perypetiach całość kończy happy end, by zadość
uczynić przeświadczeniu, iż sprawiedliwość zwycięża. Tak oto drama sentymentalna i preromantyczna wersja Romea i Julii zgodnie kroczą ku finałowi uwarunkowanemu modelem
sentymentalnego emocjonalizmu.
Nic dziwnego, że w tkankę dramatyczną Izory, powstałej w kilka lat po przewrocie romantycznym, wnikają bardzo wyraźne refleksy płytkiej recepcji wczesnego romantyzmu.
Czytając fragment dialogu
EUSTACHY: Słuchaj głosu rozumu...
(...)
IZORA: Ja słucham serca mego,
trudno nie pamiętać, jaką rolę w środowisku młodzieży literackiej odegrała Mickiewiczowska Romantyczność. Romantycy jednak nie dawali się zwieść pozorom. Typ dramaturgii
reprezentowany przez Izorę spotkał się z ich zdecydowanym sprzeciwem. Uniwersalizacja
tematu i ahistoryczne traktowanie przeszłości były dla romantyków sztandarami mijającej
formacji światopoglądowej. Oto, co po przeczytaniu Izory Mickiewicz pisał do Odyńca:
Mam wstręt okrutny do wszystkich wysp i krajów, których nie ma na mapie, i królów, których nie ma w historii. Owe intrygi osnowane na przebraniach się, siurpryzach, wyroczniach,
dla mnie nieznośne. Jestem zabity szekspirzysta; lubo dozwalam odmieniać formy i ekonomię
dramatu, ale zawsze szukam ducha poetyckiego i prawdy historycznej (...). Powtarzam milion
razy, że nasz wiek potrzebuje dramatów historycznych.282
Pozycja romantycznych „zabitych szekspirzystów” była już wyraźnie skrystalizowana. Ich
koncepcja historii także. Epoka początku wieku umierała powoli w naśladownictwach grafomanów i w świadomości odległych od awangardy szerokich kręgów odbiorców, karmionych
literaturą spod znaku tendencji zdecydowanie już defensywnych.
Wyprowadzanie modelu historii właściwego polskiemu sentymentalizmowi wyłącznie z
XVIII-wiecznych tendencji patriotycznych byłoby działaniem podobnie uproszczonym, jak
282
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próby szukania modelów wzruszeniowości preromantycznej wyłącznie w łagodności tkliwych
sentymentalnych wzruszeń serc. W obrębie kultury początku XIX wieku, pośród wielostronnych, częstokroć wykazywanych tu związków, wraz, z tendencjami sentymentalnymi płynie
wielki nurt grozy, zwany czasem nurtem gotyckim. Jego współudział w kształtowaniu wyobraźni, mentalności i charakteru wzruszeń pozwala dopiero wyrobić sobie pełny obraz interesującej nas formacji kulturowej. Także pod względem jej stosunku do przeszłości. Na obszarze, w którym zrodził się nowy kierunek – w kręgu literatury angielskiej, gdzie w ostatniej
ćwierci XVIII wieku po fali oświeceniowej powieści, której akcja toczyła się współcześnie –
następuje zdecydowany zwrot ku nastrojowej dawności, ku grozie w dekoracjach przyszłości.
Zjawisko to uwarunkowane zostało kilkoma silnie sprzężonymi z sobą tendencjami. Poważną
rolę spełnia wzrastający kult czułości, wyraźnie związany z wpływem sentymentalizmu Prévosta, a realizowany zwykle w literaturze poprzez rosnący kult miłosnego zapamiętania i
fatalizmu skazującego na rozłąki i cierpienia miłosne. W bezpośrednim związku z tą tendencją pozostaje kult melancholii, wywodzący się ze szkoły poezji cmentarnej połowy XVIII
wieku, z doświadczeń Edwarda Younga, Roberta Blaira, Thomasa Graya. Z tego samego klimatu, wzbogaconego o rosnące zainteresowanie przeszłością, wynika również Osjan. Ta właśnie tradycja poezji cmentarnej podsuwa krystalizującym się kierunkom gotowy zestaw youngowskich akcesoriów: cmentarze, groby, łagodnie łzawe zgony, księżyce i zawodzące
puszczyki. Równocześnie jednak nie można pominąć istotnego zaplecza teoretycznego, czyli
pewnych ciągów myślowych estetyki Edmunda Burke'a. Wszak on to jako jedno ze źródeł
wzniosłości wskazał grozę. Poważne konsekwencje praktyczne posiada zwłaszcza teza Burke'a o pochodzeniu grozy z „rzeczy niedokładnie widzianych lub z sugestii i niedopowiedzeń o
czymś tajemniczym i straszliwym”283. Dla literatury grozy sąd ten ma znaczenie przede
wszystkim w kształtowaniu określonej rekwizytorni – noc, burza, pieczary, stare zamki, porosłe mchem ruiny. Wymieniając tu poszczególne ciągi tradycji, te wszystkie tendencje od
uczuć łagodnych po ekstrema grozy, osadzone zwykle w entourage'u bliżej nieokreślonego
gotyku, należy zwrócić uwagę na typową dla nich wszystkich wzajemną przenikalność. Amplituda stanów uczuciowych zamyka się pomiędzy melancholią a przerażeniem. We wzajemnej przenikalności tych początkowo odrębnych tendencji epoki zmierza ku ujednoliceniu w
nadrzędnym systemie estetyki pozornych sprzeczności.
Rozkwit, wchłaniającej omawiane powyżej tendencje, powieści grozy przypada w Anglii
na ostatnie dziesięciolecie wieku XVIII i pierwszy dziesiątek lat następnego stulecia. Zainteresowanie średniowieczem i rehabilitacja gotyku zarówno jako stylu i jako atmosfery – to w
tym czasie fakty już dokonane. Kierunek ich rozwojowi nadał jeszcze w roku 1764 Horacy
Walpole, dziwak, ekscentryk i oryginał, który w swej podlondyńskiej posiadłości Strawberry
Hill wzniósł pseudogotycki zamek, wypełniając go kolekcją przeróżnych przedmiotów z
ubiegłych epok. Tu pisze dzieło, które tak silnie zaważy na rozwoju przyszłej powieści europejskiej – kilkakroć tu już z różnych okazji przypominany – The Castle of Otranto. Powieść
Walpole'a daje właściwie pełny zespół podstawowych stereotypów, którymi posługiwać się
będzie przyszła powieść grozy; leje się tu obficie krew, pełno zamczysk i ruin, gotyckich
sklepień, tajemnych przejść i podziemi. Bohaterską dziewicę ścigają łotry, wichura gasi świece i kaganki w najnieodpowiedniejszych momentach. Przypadkiem odnaleziony manuskrypt
daje bohaterce upragnione wskazówki. Z rąk tyrana nieszczęsną oswobadza czuły kochanek, a
perypetie gmatwa tajemniczy mnich. Intrygę wikłają bądź rozplątują stare portrety i medaliony, które pozwalają rozpoznać dawno zaginione osoby. Pośród dusznej atmosfery uparcie
snują się podłe upiory i tkliwe zjawy, najchętniej ukazując się w towarzystwie nocnych
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grzmotów i piorunów, pośród potępieńczych jęków i zgrzytu kajdan dochodzącego z mroków
podziemi, bądź też pośród harf i słodkich melodii dolatujących z bliżej nieokreślonego kierunku.284
Swą prekursorską powieść zaopatruje Walpole w podtytuł A Gothic Story. Z czasem określenie to stanie się synonimem grozy. „Gotyk” posiadać więc będzie dwa znaczenia: z jednej
strony słowo to określać będzie charakter uczuć właściwy jednemu z kierunków emocjonalizmu preromantycznego, z drugiej natomiast stanie się wyróżnikiem określonej scenerii „historycznej”. Ten specyficzny „gotyk” Walpole'a poprowadzi więc w ahistorycznie traktowaną
krainę dziwności i nadprzyrodzoności, w świat tajemniczy, groźny bądź tkliwy, niesamowity
świat cudowności i sensacji.285 Będzie więc ten gotyk i jego swoiste „średniowiecze” traktowany jako pewna dalekość, odległość w czasie. Nie jednak jako konkretna epoka historyczna,
ale wyłącznie jako określony styl entourage'u, myślenia i przeżywania. J a k o s t y l w y o b
r a ź n i. W motywacji umieszczania akcji w dawnych „gotyckich” wiekach zwraca uwagę
fakt, że autorzy ten w końcu formalny zabieg uznają za najlepszą metodę uprawdopodobniania zaskakujących połączeń wątków i sytuacji prawdopodobnych z nieprawdopodobnymi.286
Odsunięcie fabuły w czasie ułatwia autorom kreację świata, w którym jak w starej baśni za
siedmioma górami i siedmioma rzekami wszystko może się wydarzyć. Można by powiedzieć,
że ze sfery „cudownej przeszłości” pisarze przełomu XVIII i XIX wieku czynią to mniej więcej, co z baśniowości uczynią surrealiści – swoistą sferę mediacyjną do godzenia sprzeczności
świata realnego i nierealnego.287
Tak zatem zabieg pozornego odsunięcia i oddalenia w przeszłość jest próbą uprawdopodobnienia – więc przybliżenia. I to nie tylko w płaszczyźnie czysto literackiej. Fascynacja
nieokreśloną bliżej dawnością obok funkcji kulturotwórczej posiada równocześnie inny
aspekt, który obserwować można już u Walpole'a w jego pozaliterackich gustach. Budowanie
z nowej cegły starych zamczysk i otaczanie się rekwizytami dawności uwidacznia wyraźną
tęsknotę do minionej rodowej świetności – do czasów blasku i splendoru.288 Choćby wyimaginowanego. Z tych samych przecież tęsknot, choć na większą, królewską skalę, wyniknie
powrót Ludwika XVIII do tradycji monumentalizmu francuskiego oświecienia. Tęsknota
ogarnia nie tylko władców i poetów – rozprzestrzeni się w magnackich zamkach i salonach,
wszczepi się w mentalność ich właścicieli. Papa generał przebierać każe małego Zygmusia
Krasińskiego to w strój staropolski, to w szatki renesansowego pazia, to znów w kostium gotyckiego rycerzyka. Oto namacalna projekcja obyczajowa ówczesnej atmosfery kulturalnej.
Nieważna jest bliższa precyzacja epoki, nie jest istotna konkretna poetyka – ważne jest poczucie dawności. To nie wymysły tego czy innego ekscentrycznego pana i panka – to „gust
całego środowiska, porwanego świeżym urokiem nowo odkrytego świata przeszłości”289.
Świata, wraz z którym odeszły świetność i splendor. Należy go więc kreować – choćby ze
złudzeń i miraży. Naśladownictwa zamku Walpole'a rozprzestrzeniają się coraz bardziej. Do284
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cierają do Warszawy. Oto jak komnatę zbroi z pałacu generała Wincentego opisuje w liście
do przyjaciela Zygmunt Krasiński:
Obraz złotej broni damasceńskiej, wspaniałe zbroje, czapraki i siodła, uprząż pokryta
szmaragdami i szafirami, strzelby, łuki, sztylety i szable, które tylekroć oglądałem w dzieciństwie, leżące koło mnie w pyle, wśród ciszy długiej sali o gotyckich oknach.290
Cała ta długa sala to oczywiście magnacka realizacja ogólnej tęsknoty przejawiającej się w
teatralizacji codzienności. Nie wieki to przecież gromadziły zbiór Krasińskich, ale– i to pospiesznie – generał Wincenty „pyłem przeszłości” pokrywał kosztowne antykwaria, by splendor modny i godny nadać swej warszawskiej rezydencji.
Ta „malownicza maskarada” ogarnia wszystkie kręgi sztuki – literaturę, plastykę, teatr. A
jednak na gruncie ogólnoeuropejskiej tendencji powrotu do dawności zjawisko to posiada w
polskiej mentalności estetycznej początku XIX wieku bardzo swoisty kształt i znaczenie.
Bardzo polskie właśnie uwarunkowania ideologiczne. Upadek niepodległości nadał dawności
sankcję patriotyczną. W pamiątkach i rekwizytach widzieć zaczęto relikwie – ślady, tak potrzebnej moralnie, nieprzerwanej jedności narodu i jego kultury. Linię tak rozumianego historyzmu o wyraźnym aspekcie ideologicznym można by prowadzić gdzieś od Niemcewicza,
poprzez Woronicza, aż po oparte na analizach Sejmu Wielkiego koncepcje jedności i optymistyczne perspektywy narodu zawarte w rozmyślaniach Lelewela. 291 Jako świadomy efekt tej
ogólnej tendencji rozpatrywać należy ówczesny kult języka polskiego, ujawniający swój charakter zwłaszcza w szczególnym uprzywilejowaniu archaizmów. Polska specyfika tej tendencji uwypukla się wyraźnie, gdy ją porównać z formalnie tylko analogicznym zjawiskiem kultu
dawności tworów językowych w Pieśniach Osjana. Podobnie zresztą i ogólnoeuropejskie zainteresowanie starym obyczajem narodowym i kulturą ludową w polskim kolorycie politycznym nabiera cech szczególnych. Fakty te oddają dość trudno uchwytną granicę pomiędzy
ogólną atmosferą kultury europejskiej a „sprawą polską”. Proporcje ulegają ciągłym przesunięciom, aż wreszcie związki zacieśniają się w nierozdzielność, w poszerzony o specyfikę
narodową indywidualny kształt ogólnej atmosfery czasu.
W rękach pięknej kobiety – pisze badaczka okresu – ten szacowny program mógł zmienić
się w pełną wdzięku, sentymentalnego smutku i swoistej kokieterii celebrację pamiątek, taką
właśnie, jaką zajmowała się księżna Izabela Czartoryska w Puławach.292
Otóż właśnie. Rozwija się narodowa ideologia przeszłości, ale towarzyszy jej kształt, forma uwarunkowana ogólnym europejskim klimatem stosunku do dawności. I ona to właśnie –
forma – rozprzestrzenia się coraz bardziej, stopniowo majoryzuje treści, w stosunku do których miała początkowo spełniać rolę wyłącznie służebną. W tej sytuacji na przykład kolekcjonerstwo pamiątek może się stać wartością samą w sobie; w zbiorach organizujący je ład
narodowy może zostać zastąpiony ładem kształtów i układów form. W szale zbieractwa ideologiczna sytuacja narodu krzyżuje się z estetyczną sytuacją czasu. Genius loci i genius temporis spajają się nie-rozdzielnie. Dla rozrastających się więc zbiorów Czartoryska każe
wznieść specjalny domek. Oczywiście gotycki. Ten fakt ostatecznie pointuje podstawowe
przemieszczenie kategorii rozumowania – problematyka narodowego (ideologicznego) kultu
dawności w szerokiej recepcji społecznej funkcjonuje często jako zjawisko estetyczne,
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walpole'owski kult staroci. Wszechwładna atmosfera gotycko-sentymentalna narodowe zbiory
różności z wszelkich epok minionej świetności zaklęła w gotyckim domku jaśnie pani.
Ogólna prawidłowość nie omija literatury. Na jej gruncie ewidentnym przykładem omawianego przesunięcia sensów i treści są Śpiewy historyczne Niemcewicza, a właściwie ich
recepcja ujawniająca się w cyklu ilustracji do poszczególnych utworów. Cykl Niemcewicza
powstał z ducha omawianej przed chwilą narodowej tendencji historyczno-ideologicznej i z
namowy środowisk tendencje te propagujących. Zmajstrowane natomiast przez panny z dobrych polskich domów ilustracje do szacownych i dydaktycznych w zamyśle wierszy Niemcewicza obrazują kształt recepcji lansowanych przez poetę tendencji. Ilustratorki nie rezygnują bynajmniej z treści patriotycznej, ba, eksponują ją nawet, poddają uwznioślającej monumentalizacji; a jednocześnie cały ten świat polskiej przeszłości i jego bohaterów modelują
na obraz i podobieństwo pseudohistorycznego świata sentymentalistów. Na niemcewiczowski
obraz przeszłości polskiej nakładają sentymentalny obraz przeszłości zuniwersalizowanej;
wśród stereotypowej rekwizytorni, architektury i inscenizacji preromantycznej, pośród póz i
układów sytuacyjnych pierwotna treść staje się nieraz przede wszystkim pretekstem do rozbudowy f o r m teatru uczuć tkliwych bądź złowrogich – natomiast patriotycznych tylko
przy okazji. Tak oglądane ilustracje do Śpiewów historycznych można by załączyć swobodnie do pierwszego lepszego tomiku dum sentymentalnych albo i dum grozy. Jak ulał pasują
do obrazu przeszłości, rozumianej jako synonim mroku dziwnej dawności, gdzie historia i
koloryt lokalny spełniają wyłącznie funkcję pretekstową.
Tego typu modyfikacja szczytnie patriotycznych utworów była zjawiskiem nieuchronnym
w procesie ich społecznej recepcji. Napór stereotypów i uformowanych już w mentalności
społecznej wyobrażeń prowadził do swoistej uniformizacji. A ów system wyobrażeń był konsekwentny: dawność, przeszłość, historia, to nie pole do rozważań krytyczno-intelektualnych
– to świat emocji, kraina uczuć subiektywnych; świat grozy, tkliwości, bezwzględności i bezgranicznego oddania. Każda próba obiektywizacji tego świata, ślad wprzężenia go w system
historycznych dociekań o losach narodu czy państwa – to ciało, które – aby mogło funkcjonować w ramach systemu sentymentalnego subiektywizmu – musi zostać odpowiednio przemodelowane. Los nieprawdopodobnie wszak popularnych Śpiewów Niemcewicza, tak chętnie nuconych po salonach przecież nie ku zagrzaniu umysłów a tylko serc czułych, które ilustrowano, by bohaterom narodowym przydać szaty i gesty czułych kochanków – to bodaj
jeden z najdobitniejszych śladów operacji, gdzie jakże sposobnymi instrumentami okazał się
strumień łez zrozpaczonego kochanka i wachlarz damy wstydliwej.
Zwróćmy uwagę, że cały czas mamy do czynienia z uczuciami przeważnie łagodnymi, ze
stanami bardziej sprzyjającymi westchnieniom melancholii niż krzykom grozy. A jednocześnie westchnienia te odbijają się echem o gotyckie zamki i zmurszałe ruiny. Jaka jest więc
rzeczywista funkcja gotyku w ówczesnej wyobraźni estetycznej? Wszak gotyk, jak się okazuje, bynajmniej nie musi kojarzyć się z tym, co zwykło się nazywać „literaturą gotycką” –
więc ze światem koszmaru i gwałtu. Zamętowi w dzisiejszym spojrzeniu na właściwą przełomowi XVIII i XIX wieku funkcję gotyku winien jest w dużej mierze Walpole. Wspomniano
już wyżej o dwuznaczności podtytułu jego Zamku Otranto – powieść gotycka. Na domiar
złego właśnie u Walpole'a gotyk jest równocześnie określeniem tak pewnego zestawu rekwizytów dawności, jak zarazem określonego repertuaru silnych i raczej przykrych emocji. Czas
oddzielić od siebie te dwie płaszczyzny, czas zacząć oglądać występujący w literaturze okresu
„gotyk” odrębnie jako określony typ koszmaru (i będzie to węższy zakres terminu), a odrębnie jako w s p ó l n ą d l a w s z y s t k i c h r o d z a j ó w e m o c j o n a l i z m u p r e r o
m a n t y c z n e g o s c a l a j ą c ą p ł a s z c z y z n ę e n t o u r a g e ' u. Nie dla określonego nurtu bowiem, ale dla całej formacji kultury początku XIX wieku wspólny jest następujący
ciąg skojarzeń: średniowieczny – gotycki – dawny – czuły – tajemny – okropny – fascynujący
– nadnaturalny. I jeżeli szukać w literaturze realizującej ten ciąg skojarzeniowy jakichś za-
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sadniczych opozycji, zdecydowanych wyróżników wyodrębniających nurt grozy od nurtu
tkliwych uczuć, to wyróżnik ten ujawnia się w s t o p n i u nasycenia konkretnymi emocjami poszczególnych realizacji artystycznych preromantycznego świata dawności. Kiedy dla
jednych będzie on idyllą, dla drugich pojawi się jako koszmar i makabra. Będzie średniowiecze dla jednych wiekiem miłości, dla innych czasem gwałtu i przemocy. A gotyk pozostanie
budulcem wspólnym, kategorią przydatną na równi obydwu orientacjom. Będzie łączącym je
w planie nadrzędnym wymiarem, godzącym indywidualne warianty ogólnego charakteru wyobraźni. Krótko mówiąc – będzie gotyk nie celem, ale ś r o d k i e m, i to środkiem sposobnym do uzyskiwania odmiennych między sobą celów, przydatnym do kształtowania różnego
rodzaju emocji.
Traktując gotyk jako „zagruntowane płótno” pod mający dopiero na nim powstać dowolny
obraz, nie da się ujmować gotycyzmu na tej samej płaszczyźnie co sentymentalizm, grozę czy
frenezję, czyli jako opozycyjne w stosunku do siebie składniki ogólnej atmosfery estetycznej
okresu. Wspólny wszystkim tendencjom gotycyzm (rozumiany oczywiście w swym szerszym
zakresie – jako plan dekoracyjny) zaliczyć więc należy do właściwych epoce środków wyrazu, środków ekspresji. Widać to zwłaszcza wyraźnie, kiedy w obrębie jednego utworu plan
sentymentalny styka się bądź nawet przenika z planem grozy – a jednocześnie obydwa realizują się z równą swobodą i równie naturalnie pośród gotyckich pejzaży. W pewnej mierze
prawo do tego, by w obrębie kultury przełomu wieków traktować gotyk jako środek ekspresji,
daje schematyczny, lecz symptomatyczny zarazem podział Summersa. Wśród summersowskich typów gotyku wyłącznie terror gothic służy klinicznej formie estetyki grozy. Tymczasem zarówno historical gothic jak i sentimental gothic służą dowodem na wielość uwikłań, w
jakich może pojawiać się gotyk, jak różnym może towarzyszyć nastrojom, jak bardzo fałszywie chce go sobie zjednać tylko jeden z zazdrosnych chlebodawców.
Z historycznego punktu widzenia obraz mąci chronologia pojawienia się tendencji posługujących się gotyckim tłem. Wykorzystująca go powieść grozy wchłania tendencje sentymentalizmu oświeceniowego. A równocześnie poszerza repertuar emocji – obok tkliwych
uczuć dotychczasowego romansu przeraża umysły grozą i niesamowitością. Powoduje, że
pierwsze spotkanie kultury XIX-wiecznej ze średniowieczem odbędzie się w oparach koszmaru i makabry.293 Gotyk na czas jakiś pozostanie formą wykorzystywaną przede wszystkim
do kształtowania grozy. Lecz na czas krótki. Rozwijające się nowe gatunki literackie – drama,
ballada, duma – poszerzą zakres oddziaływania gotyku. Nie wyparty, ale przemodelowany
sentymentalizm ukaże średniowiecze w kategoriach sielanki. I tu urwie się ciąg chronologii –
posługując się entourage'em gotyckim, w obrębie estetyki pozornych sprzeczności zarówno
sentymentalny jak i młodszy od niego nurt grozy rozwijać się będą synchronicznie.
Wyżej sporo miejsca poświęcono roli, jaką w kształtowaniu się mentalności XIX-wiecznej
odegrał kult wyobraźni i emocji. Właśnie bliżej nieokreślona gotycka dawność stała się
szczególnie żyznym podłożem do coraz większego rozwoju nieskrępowanej wyobraźni. To
ściśle powiązane z plenerem gotyckim przechodzenie z kryteriów rozumowych na wzruszeniowe otwiera szerokie perspektywy przed estetyką okresu; wzmaga się rola ekspresji, kategorii tak istotnej dla ówczesnej techniki pisarskiej. W konsekwencji następuje estetyczna nobilitacja brzydoty – kategorii zupełnie podstawowej dla estetyki grozy. Pole doświadczeń
poszerza się – w ścisłe związki z grozą wchodzą kategorie wielkości, potęgi, monumentalności, wzniosłości i malowniczości. Splot ten ostatecznie warunkuje charakter wyobraźni, która
może zaakceptować średniowiecze jako bliżej nieokreślony czas grozy. Sprawa ta wymagałaby odrębnych szczegółowych badań, można jednak rzucić podejrzenie, że na rozwój frenetycznej wizji przeszłości, więcej – na kształtowanie się t y p u w y o b r a ź n i każącego
ujmować świat w kategoriach grozy niejaki wpływ musiała mieć masoneria. Sama idea wta293

Por.: M. Janion, Zygmunt Krasiński..., s. 46.
87

jemniczeń, próby ognia, żelaza, krwi, zestaw rekwizytów takich jak czaszka, szkielet, kielichy
zbroczone krwią. Cały ów tajemny sztafaż wyraźnie pokrywa się z tendencjami występującymi w estetyce grozy.294 Nie idzie tu, rzecz jasna, o próbę rysowania wpływów bezpośrednich – idzie natomiast o podkreślenie ogólnej atmosfery epoki, typowego dla niej stylu myślenia i wyobraźni, który przejawia się w najrozmaitszych doświadczeniach człowieka, wykraczających daleko poza obszary literatury.
Ujednolicający pył inności, pokrywający wszystko co minione, zaciera granice konkretnych epok historycznych. Pozwala na równoczesną akceptację gotyku, renesansu, baroku.
Umożliwia akceptację Szekspira jako konsekwencję... akceptacji średniowiecza. Szekspir
wchodzi w krąg kultury wieku XVIII jako jedna z realizacji nowej koncepcji natury, kiedy
natura przestaje być synonimem ładu, prostoty i symetrii, kiedy pojawiać się zaczyna w kategoriach nieokiełznanej swobody i rozbujałych namiętności – ponad sztywnymi przedziałami
historycznymi zawiązuje się typologiczna jedność między wizją średniowiecza, gotykiem i
Szekspirem.
Natrafiamy tu na zasadnicze motywy wspólne całej nowej fali artystycznej, której patronuje twórca „powieści gotyckiej”. Właśnie Walpole wywołuje, czy raczej zapowiada, preromantyczny kreacjonizm, sankcjonuje swobodną grę skojarzeń, splecenie realności z nadnaturalnością. Wątki i postaci nadprzyrodzone stają się codziennymi obywatelami tego świata
kreacji, istnieją w nim jako oczywiste i nie wymagające specjalnego uzasadnienia. Ich ukazanie się
sugeruje nie tylko potęgę zjawisk nadprzyrodzonych, lecz budzi uczucie grozy (...). Pojawiają się one w określonej funkcji: wywołują nastrój, zapowiadają ziszczenie się przepowiedni oraz wymierzają karę. Tak więc ich wystąpienie uzyskuje zadowalającą motywację o zabarwieniu metafizycznym295.
Ta funkcja zjaw, duchów i upiorów jest nie tylko własnością Zamku Otranto, przynależy
nie tylko kierunkowi powieści, który zapoczątkowuje Walpole. W pełni odpowiada funkcji
nadprzyrodzoności, jaką obserwujemy w preromantycznej wersji Makbeta czy Hamleta.
Szekspir staje się autorem współczesnym, realizuje bowiem współczesny styl wyobraźni.
Oto główna zasada związków – tendencja do ahistorycznego, typologicznego szukania pokrewieństw, która umożliwiła, by Pope nazywał twórczość Szekspira gotycką296, skoro wyznacznikiem łączącym Szekspira ze współczesną „gotyckością” jest dlań kategoria fascynacji
makabrą i koszmarem. Wszak podobną zasadę kompletowania koligacji z wyboru odnajdujemy u Lewisa, kiedy otwiera on Mnicha następującym mottem:
Sny, straszydła magów, cuda, wróżki,
Nocne duchy, cudowne znaki...
Horacy, Listy, II 2, 208–209
Te wersy Horacego rzeczywiście w znakomitym skrócie oddają podstawową zasadę nastrojowości Mnicha. A to, iż pochodzą od poety klasycznego, mało Lewisa interesuje. Gestem
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beztroski w dalszych partiach powieści przeplata Horacego i Tassa z Szekspirem, dodaje odpowiadające mu cytaty z Aleksandra Pope'a, Nathaniela Lee, Roberta Blaira, Williama Cowpera, Matthewa Priora, Jamesa Thompsona. A równocześnie, w poprzedzającym powieść
Uwiadomieniu, Lewis ujawnia dodatkowe koneksje Mnicha: niemieckie opowieści ludowe,
ballady duńskie, starą poezję hiszpańską. Co przy okazji pomija – zostawmy badaczom jego
twórczości.
Cały przywołany przez Lewisa zestaw utworów to bynajmniej nie lista wzorów literackich
– to p r e t e k s t y d l a w y o b r a ź n i. Luźne motywy, sprzyjające klimaty, pomysły.
Można je eksploatować do woli i wedle własnej nieskrępowanej woli kreatora świata. W tej
sytucji szekspiryzm przełomu XVIII i XIX stulecia eliminuje cały wielki historyzm występujący w twórczości Elżbietańczyka. Już teatr średniowieczny, wprawdzie oddający fabułę w
czasie mitycznym, zawierał pewne elementy myślenia historycznego297; elementy które podejmie właśnie i rozbuduje Szekspir, uhistoryczniając działania bohaterów, a równocześnie
coraz bardziej indywidualizując ich charakterologicznie, tym samym odróżniając od zobiektywizowanych postaci tragedii klasycznej i klasycystycznej. „Tragedia zaczyna się, gdy niebo
pustoszeje” – pisze jeden ze współczesnych krytyków francuskich.298 Słowa te można odnieść
do dramaturgii Szekspira parafrazując – „tragedia zaczyna się, gdy ziemia się zapełnia”. I
rzeczywiście – w tragediach Stratfordczyka punkt ciężkości zostaje przeniesiony na ziemię.
Kiedy dramat chrześcijański ostateczny los człowieka wyznacza poza ziemią – w oczyszczeniu i odkupieniu w życiu wiecznym – tragiczne dzieje bohaterów Szekspira od początku do
końca wypełniają się w świecie doczesnym. Z tamtej drogi – powie książę duński – żaden nie
wrócił wędrowiec. Wszystkie etapy walki odbywają się wedle praw tego świata. Niebo Szekspira pustoszeje. Nie wynika stąd bynajmniej odejście od chrystianizmu. Bohaterowie w dalszym ciągu obracają się w kręgu moralnych praw Chrystusowych, lecz mimo to nie widać ani
odwoływania się do Dawcy tych praw, ani Jego ingerencji. Wprawdzie świat nadzmysłowy
raz po raz uchyla bohaterom rąbka swych tajemnic, lecz zawsze czyni to poprzez przedstawicieli ducha zła, bądź mar znajdujących się w jego mocy. Między bohaterami Szekspira i
światem zaziemkim toczy się bezwzględna walka. Zmagań tych nie rozjaśnia światłość niebieska. Bóg nie zdradza chęci pomocy swym wyznawcom. Tak oto czerpiąc z inspiracji
chrześcijańskiego dramatu średniowiecznego, Szekspir przenosi ciężar problematyki na człowieka i jego doczesność. Stąd jeden już tylko krok do przyznania człowiekowi roli protagonisty historii. Krok ten w innym jednak kierunku stawiają ci, którzy wprowadzają Szekspira w
kulturę przełomu XVIII i XIX wieku. Jedni wiodą go w krąg sentymentalnej moralistyki, inni
w opary koszmaru. Gerstenberg nazwie Szekspira „malarzem świata moralnego”, Ducis zasadniczy nacisk położy na wydobycie z jego dramatów funkcji moralizatorskiej, Heufeld w
roku 1773 przekształci Hamleta w tragedię rodzinną, w zakończeniu której winnych ukarze,
niewinnym przygotuje zasłużoną nagrodę.299 Jeszcze w roku 1830 Mochnacki będzie się
zżymał na Makbeta Ducisa–Gąsiorowskiego, u którego zbrodniarz, by uczynić zadość moralnej funkcji dramatu, dobrowolnie odda koronę synowi zamordowanego króla.300
Tak uczynią moraliści. Równoległa recepcja w kręgu estetyki grozy pójdzie w innym kierunku. Obie jednak tendencje adaptatorskie połączy wspólna cecha – odejście od historyzmu
Szekspira, zdecydowana uniwersalizacja jego świata. Dopiero wtórnie, na dalszym planie,
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wyłonią się zróżnicowania. Rzecznicy grozy zamiast pretekstów do tez moralnych i uczuć
tkliwych wybiorą i rozbudują motywy i wątki, w których w całej krasie ujawnią się
Sny, straszydła magów, cuda, wróżki,
Nocne duchy, cudowne znaki...
I nie uczynią tego bynajmniej dla snucia intelektualnych rozważań nad złem tego świata,
nie dla kształtowania moralistyki – uczynią to dla uzyskania wielkiej feerii emocji, dla poszerzenia rejonów swobodnej wyobraźni. Ten właśnie kierunek recepcji posiada wyraźne zaplecze w literaturze elżbietańskiej. Popularny na przykład w dramaturgii czasów Szekspira motyw piętnowania mordercy krwią ofiary w niezliczonych wariantach fabularnych odrodzi się
w powieści grozy.301 To oczywiście chwyt formalny i zbieżność natury technicznej. Paralele z
szekspirowskim arsenałem zła sięgają jednak głębszych pokładów powieści. W rejestrze motywów literatury grozy jednym wszak z pierwszorzędnych jest motyw zemsty. Cóż – motyw
to znany niemal wszystkim epokom literatury europejskiej. Tym więc istotniejsze, że zemsta
kreatorów grozy jawi się w kategoriach tradycji Hamletowej, owego schematu słynnej zemsty
niewinnie zamordowanego, którego cierpiący duch wzywa do pomszczenia zbrodni.302 Trudno zresztą duchowi takiemu odmówić pewnych racji. Ale czas i atmosfera robią swoje. Idea
zemsty oddziela się od pobudek racjonalnych, staje się wartością samoistną. Jęcząc w tajemnych lochach, gnając ze sztyletem w skrwawionej dłoni przez gotyckie galerie, w burzliwe
noce unosząc na spienionych rumakach niewinne dziewice – gna zemsta, bezlitosność i groza
przez literaturę przełomu wieków, która gotyk przeniosła w swoją epokę i w ruinach średniowiecznych zamków kazała zamieszkać Szekspirowi.
Jakże ów świat literatury odpowiada realnemu światu, w którym powstaje! Ileż to odnośników do rzeczywistości posiada koszmar literackich konstrukcji estetyki grozy i terroru.
Stanowią one projekcję totalnego zagrożenia, które opanowało umysły ludzi epoki Wielkiej
Rewolucji Francuskiej, czasu nagłego zachwiania się świętych dotąd norm. Ginie świat porządku, a wraz z nim sztuka, która była jego artystyczną projekcją. Uderza zdecydowane
sprzężenie pomiędzy „trzęsieniem ziemi” pośród norm literatury a wielkim trzęsieniem
struktur społecznych w czas Rewolucji Francuskiej. A jednocześnie rzecz to niezmiernie charakterystyczna, iż sama rewolucja nowego stylu literackiego nie stworzyła. Stylem, rangą i
zasięgiem swych problemów w pełni odpowiadającym wstrząsowi rewolucji, stanie się dopiero romantyzm. Tymczasem, by usankcjonować rację swego istnienia, Rewolucja Francuska
odwoła się do ideałów Republiki Rzymskiej. W konsekwencji sztuka rewolucyjna przybierze
kostium antyczny – klasycyzm okaże się stylem najbardziej przydatnym do realizacji idei
rzymsko-rewolucyjnych cnót, stereotypów bohatersko-patriotycznych. Tak więc miast tworzyć nowy styl, rewolucja stylowi staremu nadała nowe funkcje, wszczepiła weń własne treści
i idee.303 Tak uczyniła sztuka oficjalna – ideologiczna nadbudowa przemian społecznych zachodzących na styku królestwa i republiki. Wzniecony jednak w centrum Europy kataklizm,
niby rzucony w wodę kamień, natychmiast rozszedł się po kontynencie falą o coraz szerszych,
obejmujących coraz większe obszary kręgach. Optymistyczny ład rewolucyjnego klasycyzmu
nie mógł być formułą wystarczającą dla człowieka epoki, która podcięła jego najbardziej podstawowe wyobrażenia o ładzie i porządku.
Ten europejski wstrząs ujawniają właśnie literackie wizje świata jako krwawego koszmaru. Nieprzywykła do myślenia historycznego literatura końca wieku nie ogląda swej epoki w
301
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kategoriach procesów historycznych. Jej stereotypy fabularne, jak również przyjęte za własne
stereotypy szekspirowskie, nie stanowią więc projekcji doświadczenia rewolucji, nie oddają
wielkiej problematyki historii. Tę z doświadczenia rewolucyjnego wyprowadzi dopiero romantyzm. Tymczasem natomiast system stereotypów literackich będzie się składał na projekcję, rodzącej się właśnie w świecie totalnego zagrożenia, wielkiej problematyki psychologicznej. Pod gruzami świata, który „wystąpił z posad”, zmiażdżony zginął człowiek logiczny i
klasycystycznie czysty. Rodzi się człowiek nowy, o splątanej, niewiadomej psychice – przedstawia go literatura pełna niepewności, ambiwalentnego stosunku do uczuć i emocji. Znaczenie Szekspira dla romantyków będzie polegało na tym, że w twórczości Stratfordczyka odnajdą m e t o d ę do przekazania wielkiej problematyki historii, którą przyniosła im Rewolucja
Francuska. Ale Szeksipr będzie miał i inną, równoległą rolę, której romantycy nie będą musieli odkrywać, którą przejmą i rozbudują z doświadczeń szekspirowskich kultury początku
stulecia. Ona to bowiem odkryła w Szekspirze metodę do przekazania swych nabrzmiałych
problemów psychologicznych, do ukazania człowieka w jego przedziwnej ambiwalencji wewnętrznej. Z wielką rodziną nowych gatunków literatury początku stulecia łączy się ówczesny szekspiryzm w obsesyjnej penetracji mechanizmów rządzących psychiką. Literatura zapoczątkowująca wielkie kreacje bohaterskie szuka tradycji u Miltona i Szekspira. Pisarze ci
stają się nagle aktualni, kiedy literaturę europejską ogarnia panika, nastroje niepojętego zagrożenia w czas upadku feudalizmu i mozolnego rodzenia się nowych struktur społecznych.
Obok zatem własnego odkrycia Szekspira jako wyraziciela problematyki dziejów, romantyzm
rozwinie odkrycie epoki go poprzedzającej. Hamlet – napisze kiedyś Mochnacki – to „nierozwikłane tajemnice charakteru”. Wielkiego krytyka zafascynuje książę duński jako postać
pełna tajemniczości, jako wielka kreacja psychologiczna. „Hamlet – skonstatuje – to całe
systema człowieczej natury, nigdy nie wybadane, głębokie, jak przepaść morska, tajemnicze,
jak gwiazdy na niebie.”304 Oto romantyczne dziedzictwo szekspiryzmu kultury przełomu wieków, rozwinięte doświadczenie Szekspira preromantycznego, który wraz z całą rodziną nowych gatunków literackich, w zwaliskach gotyckich zamków dumał nad dziwnością człowieka w świecie, który wypadł z trybów. Jest jedną z prawidłowości kultury europejskiej, że
epoki bezpośrednio przeżywające wielki teatr grozy w historii, w świecie literatury wyzwalają
estetykę grozy – literaturę emocji, koszmaru, silnych napięć i zbrodni. Literatura rozważań
historiozoficznych krystalizuje się dopiero ex post, z odpowiedniego dystansu, który uwalnia
od uczucia bezpośredniego zagrożenia. Kiedy zawalił się świat – należy pytać: dlaczego?
Kiedy świat się wali – panuje groza i niemy strach. Socjologiczno-historyczny kontekst kultury przełomu XVIII i XIX wieku tłumaczy literaturę grozy i frenezji właśnie w kategoriach
artystycznej projekcji totalnego zagrożenia Wielkim Niewiadomym, które nadejść ma po
ostatecznym upadku ładu istniejącego. Na ten wielki kontekst teatru Europy składa się obok
doświadczenia Rewolucji Francuskiej ogólny zmierzch struktury feudalnej i krystalizowanie
się społeczeństwa mieszczańskiego. Literatura obejmuje wszystkie te kręgi – ich artystyczną
projekcję odnajdujemy zarówno we francuskiej literaturze frenetycznej, w markiza de Sade
penetracjach patologii natury ludzkiej, w angielskiej powieści grozy od Lewisa do Maturina.
Cały nurt grozy realizuje ogólnoeuropejskie poczucie kryzysu norm społecznych i moralnych.
Ujawnia tak „zewnętrzną” jak „wewnętrzną” warstwę zagrożenia – człowiek przerażony
zmianami świata zewnętrznego, a zarazem przytłoczony grozą odkryć własnej wewnętrznej
dwoistości moralnej, ukazuje lęki swej epoki, ujawnia symbole i mity kolektywne w wielkim
literackim teatrze grozy i frenezji. Z tych idei romantyzm urodzi wielkie kreacje świętych
zbrodniarzy. Z tragedii świata, z tragedii jednostki wplątanej w tragizm historii właśnie romantyzm dopiero wyprowadził konsekwencje dla swych bohaterów; z tragedii odkrytej w
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świecie kryzysu rozdartej psychiki – wizję krwawego koszmaru świata zrealizuje preromantyzm i przekaże swe doświadczenia epoce następnej.
Kiedy jadący metrem londyńczyk otwiera poranną gazetę, by gorliwie przeczytać rubrykę
zbrodni, nie zdaje sobie sprawy, iluż to antenatów kryje się za tym niepozornym gestem. Tradycja kultury angielskiej już pod koniec XVIII stulecia szczególnie sprzyjała rozwojowi estetyki grozy. Ze specyfiki kultury angielskiej wynika fakt, iż nigdy właściwie nie nastąpił tu
moment ostrego przełomu romantycznego. Groza, romantyka ludowa, ballada, to kierunki,
które narastały w Anglii wolno i spokojnie, stopniowo wiodły ku romantyzmowi bez ostrych
starć z klasycystami. Dlatego właśnie w kulturze angielskiej inaczej niż na kontynencie funkcjonuje również tradycja szekspirowska. W porównaniu z bojami estetycznymi w Europie,
kultura angielska była niesłychanie tolerancyjna. Nie doprowadzając do takiej instytucjonalizacji oficjalnej doktryny literackiej, jak to uczynili klasycyści francuscy, Anglicy nigdy nie
odrzucili tradycji narastającej poza tą doktryną. Zachwyt i estetyczna fascynacja zbrodnią jest
jednym z leitmotivów angielskiej mentalności estetycznej; okresy nasilenia tych tendencji
periodycznie wracają od dramaturgii elżbietańskiej, poprzez literaturę schyłku XVIII wieku,
aż po doświadczenia współczesne. I to doświadczenia wykraczające daleko poza świat literatury – przenikające w sfery szeroko pojętej rozrywki towarzyskiej i zainteresowań kultury
masowej. W słynnym londyńskim gabinecie figur woskowych madame Tussaud nie bez kozery całe podziemie wypełniają figury bandytów i więźniów, które ku uciesze tłumów publiczności, a za pośrednictwem taśm magnetofonowych, potępieńczo jęczą i łkają w półmroku cel
śmierci...
Wróćmy do porannej lektury w londyńskim metrze. Wystarczy pójść wzrokiem za czytelnikiem odpowiednich rubryk – ileż znajdziemy tu cudownie gotyckich w swym schemacie
„opowieści z życia”: „Zamordował i spalił”, „zgwałcił i poćwiartował”, „kochanekszlachcic”. Tradycja trwa. Już w XVIII wieku wśród mieszczaństwa angielskiego bestsellerami byty zupełnie dziś zapomniane chapbooks305 – broszury traktujące o słynnych zbrodniach i ich bohaterach, obszerne opisy procesów i egzekucji. Tradycja trwa. Tyle, że dawne
chapbooks z powodzeniem zastępuje dziś, ale i kontynuuje, poranna prasa, brukowa powieść,
film i telewizja. Zmienia się tylko sztafaż – istota ekscytacji zbrodnią pozostaje niezmienna.
Jesteśmy świadkami kolejnego spotęgowania się fali estetyki grozy.
Godny uwagi jest ten ciąg paralel, ów totalny współczesny powrót tendencji estetycznych
sprzed niemal dwóch stuleci. Zbieżne są nawet formy podawcze. Wszak jednym z głównych
motywów realizujących grozę na początku XIX wieku jest intryga sensacyjna. Wówczas to
przecież kształtował się zespół stereotypów sztuki sensacyjnej, znowu dziś żywych i tylko
rzuconych na inne tło. Podobnie jak przykrojono do schematów literatury początku XIX wieku scenariusze szekspirowskie, tak samo dzisiaj literatura okresu Lewisa, chętnie adaptowana
i przenoszona na ekran, stanowi zaplecze tradycji dla pełnych gwałtu i terroru opowieści o
świecie, który „wyskoczył z trybów”. Upiory i wampiry stają się wodzirejami kina masowego, a specjalizująca się we współczesnym „gotycyzmie” wytwórnia angielska Hommer Films
zatrudnia je na pełnych etatach. Wielka fala horror filmu wypracowała sobie już określony
system stereotypów fabularnych i schematów konstrukcji nastrojów. Cieszący się przed kilkoma laty w Polsce niezwykłą popularnością kicz Kobieta wąż – prawem kiczu właśnie – w
sposób szczególnie jaskrawy uwidacznia ów system w formie wprost klinicznej.306 Kiedy te
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gotyckie zamki, domy na pustkowiu, tajemnicze zgony, krwawe stygmaty, pogonie, pożogi,
czary Dalekiego Wschodu, obłąkani naukowcy, cudowne wybawienia – kiedy cały ów kalejdoskop grozy oglądać w kategoriach systemu znaków właściwej dla horror films określonej
kreacji świata, wydaje się nagle, że mamy do czynienia z wierną – tyle, że przełożoną na
współczesne środki techniki podawczej – repliką wielkiego nurtu grozy przełomu XVIII i
XIX wieku. Już Karol Irzykowski zwracał uwagę na znamienną zbieżność estetyki literatury
kryminalnej z pewnymi nurtami estetyki romantycznej.307 Rzecz staje się symptomatyczna,
kiedy wziąć pod uwagę poglądy badaczy przedmiotu, wedle których głównym odbiorcą literatury kryminalnej są kręgi intelektualistów. 308 Wprawdzie pogląd to wyraźnie przesadzony,
jednakże współczesne zainteresowanie inteligencji sztuką sensacyjną wydaje się faktem niezbitym. Dlaczego? I jakie szersze perspektywy wynikają z tego faktu? Jak rzutuje on na
zbieżność współczesnego horror i sztuki początku XIX wieku? Bertolt Brecht rosnącą w kręgach inteligenckich poczytność literatury kryminalnej interpretował w kategoriach katastroficznych nastrojów społeczeństwa zamkniętego pomiędzy dwoma kataklizmami wojennymi
XX wieku. Zdeterminowany świat kryminału oddawał według Brechta odpowiadające nastrojom inteligencji poczucie, że jesteśmy oto nie podmiotem, lecz bezsilnym przedmiotem
historii, której przerażająca machina wlecze nas ku katastrofie zmierzchu istniejącej cywilizacji, na skraj Wielkiego Niewiadomego.309 Zwróćmy uwagę, że czasy, w których Brecht formułuje tezę o przeczuwaniu przez inteligencję nastrojów totalnego zagrożenia, jest okresem
szczytowego rozwoju niemieckiego ekspresjonistycznego filmu grozy. Wówczas to pełzają
po ekranach wszelakiego rodzaju zmory, upiory i wampiry z koszmarnych snów człowieka
ówczesnej niemieckiej cywilizacji – człowieka epoki zbiorowej neurozy psychicznej po
czymś, co upadło, i przed czymś, co dopiero wyjdzie z cienia. 310 Analogia motywacji brechtowskiej z nastrojami społeczeństwa po Rewolucji Francuskiej i w czasie przemian struktur
społecznych jest uderzająca.311 Wskazuje na prawidłowość, wedle której w dziejach nowożytnej kultury europejskiej fale estetyki grozy wzbierają w chwilach narastających w społeczeństwie po wielkich historycznych wstrząsach katastroficznych wizji świata, jako projekcja
nastrojów totalnego zagrożenia ludzi, którym ład świata wymknął się z rąk.
Pękła wielka bania ukrytych dotąd emocji. Zafascynowany odnalezionym właśnie światem
przeszłości, wiek XIX rzucił nań wizję równolegle odkrytych tajemnych rejonów istoty ludzkiej – wielką problematykę ambiwalencji człowieczej natury. Wraz z ładem starego świata
runął obraz ludzkiej psychiki. Z przerażeniem niewiadomym w historii splotło się przerażenie
wielkim niewiadomym, które drzemie we wnętrzu, jednostki. Nim ostatecznie sprecyzują się
koncepcje wielkich kreacji człowieka rozdartego między dobro i zło, literatura sentymentalna
wieku XVIII zdąży przygotować dostatecznie szeroki materiał do pytań o kształt psychiki, o
wewnętrzną komplikację świata emocji. Pozorny paradoks „miłych smutków” stanie się ogólnie przyjętą koncepcją uczuciowości. Jan Jakub Rousseau, jako współtwórca tej formuły,
również specjalistyczny hiszpański miesięcznik filmowy „Terror-Fantastic”. Por.: J. Zaremba,
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wywrze zasadnicze piętno na stylu myślenia współczesnego i kilku następnych pokoleń.312
Równoległą z Rousseau kampanię o przebudowę wyobrażeń o świecie emocji prowadzi Sterne. Tak charakterystyczny dla Podróży sentymentalnej e k s h i b i c j o n i z m uczuciowy i
skłonność do zwielokrotnionych wzruszeń, wraz z doktryną Rousseau, torują drogę jednemu z
podstawowych biegunów mentalności wieku XIX – biegunowi sentymentalnemu, który jako
wewnętrzna opozycja do grozy i frenezji złoży się na podstawowe napięcie opozycyjne estetyki pozornych sprzeczności. Ekshibicjonizm Sterne'a wiódł zdecydowanie ku skrajnym
orientacjom emocjonalizmu sentymentalnego.313 Krystalizuje się zasadnicza dla kultury
przełomu wieków i posiadająca tak poważny wpływ na kulturę romantyczną kategoria stanów
emocjonalnych związanych z „miłymi smutkami”. W ogólnym klimacie sprzeczności tej właśnie ambiwalencji emocji przypada rola szczególna, jako że wiąże się ona z wielką problematyką nowo odkrytych rejonów ludzkiej psychiki. Władysław Tatarkiewicz, rozpatrując w
ramach teorii wzruszeń cierpienie jako źródło przyjemności, następująco formułuje charakterystyczną dla początków XIX wieku postawę emocjonalną:
Mówiąc o smutku i melancholii, mają zazwyczaj na myśli nie proste ujemne uczucia, ale
złożone dodatnie wzruszenia. Chodzi im nie o doznawanie smutków, lecz doznawanie wzruszeń. Z uczuciami jest jak z potrawami: są potrawy smaczniejsze przez to, że dodany został
do nich pieprz; ale sam pieprz nie jest smaczny314.
Ów model paradoksu wzruszeniowego nie jest wyłącznie własnością literatury – jest ona
zarazem inicjatorką, ale i projekcją ogólnie przyjętej w kręgach sentymentalnych formuły
obyczajowej. Sprzężenie zwrotne, proces wzajemnego oddziaływania jest tu bardzo wyraźny.
Izabela Czartoryska poleca sadzić w swych ogrodach brzozy i wierzby płaczące, Helena Radziwiłłowa wznosi pośród zacisznych drzew „Przybytek nieszczęścia i melancholii”. Oczywiście – i melancholii i nieszczęścia nie w kategoriach prostych uczuć ujemnych, lecz właśnie
owych skomplikowanych dodatnich wzruszeń. Stanów emocjonalnych, które sławi de St.
Pierre i Rousseau, a których dalszą penetrację podejmie Shelley i Longfellow.
Człowiek natury, istota autentyczna i niezafałszowana cywilizacją, to model idealny. Istota
ta nie wstydzi się spontanicznych przejawów swych emocji. W literaturze i obyczaju rozpoczyna się więc proces nobilitacji fizjologii. Od czasu wystąpienia Rousseau następuje zasadnicza przemiana w stosunku do takich zjawisk jak na przykład płacz. Ujęty w nowe kategorie,
ściśle związany z nową koncepcją Człowieka Natury, płacz traci swój dawny posmak wstydliwości.315 Staje się widomym objawem miłości, dowodem uczuć, tak dodatnich, jak i – rza-
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dziej – ujemnych. Stając się dzięki literaturze jedną z przyjętych form obyczajowych, płacz
wnika z powrotem w świat literatury jako zewnętrzny znak sentymentalnej uczuciowości.
Wrychle skodyfikowany system znaków określonej koncepcji wzruszeniowości podlegnie
stereotypizacji, umkną zeń głębsze treści kryjące się w pojęciu „miłych smutków”316. Pozostanie natomiast zespól form, który w płytkiej recepcji będzie objawem autentycznych emocji
i jako taki będzie występował szeroko w różnych nurtach literatury masowej aż po dzisiejszą
brukową powieść i melodramat filmowy. Na gruncie polskim najjaskrawszym wyrazem –
poddanych odpowiedniej recepcji – zewnętrznych stereotypów obyczajowości sentymentalnej
jest niesłabnąca poczytność Trędowatej Heleny Mniszkówny. Do dziś krążą po Polsce zaczytane na śmierć ręczne i maszynowe odpisy tej powieści, przechodzą z rąk do rąk za sumę
równającą się nieraz wartości dziesięciu egzemplarzy Ulissesa. I trudno się dziwić – do czasu
pierwszego po wojnie wydania (1972) była to powieść nieomal nieosiągalna; nawet z Biblioteki Narodowej w Warszawie wielbiciele Mniszkówny wykradli wszystkie egzemplarze Trędowatej. Adaptacja tej powieści na scenie Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (31
grudnia 1970) jak i późniejsze realizacje stały się niebywałymi sukcesami kasowymi, zarówno dzięki widzom płaczącym ze śmiechu, jak i tym roniącym łzy prawdziwego wzruszenia.
Recenzentka premiery kaliskiej podkreśla zaskakujące u Mniszkówny, a szczególnie ujawniające się w życiu scenicznym, wyczucie efektu.317 Wyjaskrawione w adaptacji teatralnej
motywy idealnie przystają do tradycji, której Trędowata jest karykaturalną repliką. Nierówność pochodzenia, łamiąca środowiskowe opory szaleńcza miłość, charakterystyczne etapy jej
rozwoju – nieświadomość miłości, opór panny, sprzeciw rodziny, obłęd i śmierć bohaterki –
układają się w rytm schematów fabularnych o richardsonowskim rodowodzie. Poszerzony o
tradycję literatury „miłych smutków” sztafaż zewnętrznych objawów uczuć, rekwizytornia
gestyki i stereotypów słownych, cała masa wariantów nastrojowości sentymentalnej, apoteoza
miłości i walka prawdy uczuć z fałszem cywilizacji – oto doprowadzona do karykaturalnej
skrajności replika XIX-wiecznej literatury czułej. Wystawiający Trędowatą teatr wyraźnie
zresztą zadbał o przejrzystość tej paraleli. Reżyserujący spektakl Maciej Prus podkreślił kiczowatość scenariusza, jednocześnie nie eliminując bynajmniej elementów do dzisiaj wzruszających poważną część widowni. Prus oparł komizm inscenizacji o świadomą parodię konwencji teatru XIX-wiecznego – od kanonów jego gestyki do charakteru efektów świetlnych i
muzycznych. To wyprowadzenie komizmu ze sparodiowanej wersji sceny sentymentalnej
dowodnie wskazuje na żywe do dzisiaj w świadomości społecznej wiązanie stereotypów zewnętrznego sentymentalizmu z tradycją kultury początków ubiegłego stulecia.
Funkcjonujący do dzisiaj w naszej wyobraźni obraz zewnętrznego systemu zachowań
sentymentalnych dotyczy schyłkowego, sformalizowanego okresu prądu. Reprezentowany
przez Floriana, panie Cottin i Krüdener, czy u nas Bernatowicza i Kropińskiego, schyłkowy
okres romansu sentymentalnego rzeczywiście autonomizuje niejako świat sentymentalnych
emocji. „Czułość” bohaterów staje się ich własnością jakby prywatną, traci dawne (występujące u Richardsona i Rousseau) funkcje socjologiczne – nie służy do nobilitacji bohaterów
mieszczańskich,318 a równocześnie doprowadza do skostnienia kryjącej się w paradoksie
„miłych smutków” wielkiej przygody psychologicznej. Niezmiernie charakterystyczny dla
tego okresu recepcji „miłych smutków”, rozumianych wyłącznie jako określony schemat fa316
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bularny, jest stosunek Maryli Putkamerowej do zakończenia Wertera. Czuła czytelniczka
twierdzi w liście do Zana, że Goethe „zepsuł złym zakończeniem najpiękniejszy romans”319.
Wypowiedź Putkamerowej jest cennym dokumentem stereotypizacji zewnętrznych schematów sentymentalnych, w tym wypadku schematu happy-endowego, który tak eksponowała
literatura pierwszej ćwierci XIX wieku. Oburzona brakiem przewidywanego finału – a wszak
w ówczesnej popularnej wersji literatury sentymentalnej finał powinien być przewidywalny –
pani Maryla nie przeczuwa strukturalnego i ideologiczno-filozoficznego sensu zakończenia
powieści Goethego. Oczywiście nie może również dostrzec nie tylko sentymentalnego dziedzictwa, ale przede wszystkim romantycznego prekursorstwa Wertera. Reprezentuje mentalność estetyczną i wzruszeniowość ukształtowaną na typie powieści czułej uprawianej w Polsce w latach 1815–1825, twórczości mechanicznie powtarzającej schematy fabularne wielkiego sentymentalizmu, bez pojęcia o treściach, dla których schematy te stanowiły zewnętrzną
projekcję. Raz jeszcze powtórzył się odwieczny mechanizm – najdobitniejszym symptomem
agonii systemu jest przyjęcie jego form zewnętrznych w miejsce obumarłych już treści.
Śmiercią epoki jest nadanie jej formom samodzielnych wartości semantycznych.
Dla rozważań o jednolitości strukturalnej kultury początku XIX stulecia sentymentalizm
jest nurtem, który powinien nas interesować przede wszystkim pod kątem swych doświadczeń
psychologicznych; konsekwencji – jakie z „miłych smutków” płyną dla wielkiej dyskusji o
ambiwalencji ludzkiej natury. W tych kategoriach właśnie starszy od literatury grozy, a prowadzący od Richardsona do Rousseau i łzawej dramy mieszczańskiej, kierunek tkliwy jest
odpowiadającym estetyce grozy punktem opozycyjnym w systemie napięć wewnętrznych
kultury preromantycznej. Toteż zasadniczym wyznacznikiem i osiągnięciem rozpatrywanego
w tych kategoriach nurtu będzie „ogromne rozszerzenie zakresu ukazywanego w literaturze
życia psychicznego człowieka – zwłaszcza w kierunku zjawisk emocjonalnych”320. Literatura
spod znaku Richardsona i Rousseau, w opozycji do formalizmu sztuki rokoka, niepomiernie
skomplikowała problematykę literacką przede wszystkim w odkryciu nowych rejonów sposobnych penetracji literackiej – rejonów świata emocji. Ujęcie ich w ambiwalencję „radosnych smutków” dało początek i zaplecze wielkiej fali problematyki erotycznej, owego swoistego erotyzmu epoki totalnego zagrożenia, w której człowiek seksualny ujawnił się nagle i
przerażająco w wielkim sprzężeniu swych sadomasochistycznych tajników. Śmiało można
powiedzieć, że poprzez zainteresowania „stanami duszy” powieść sentymentalna daje początek wielkiej fali literatury psychologicznej; a głównym osiągnięciem i najpłodniejszym dziedzictwem prądu pozostanie „pogłębienie rysunku psychologicznego postaci i (...) wzbogacenie języka literackiego w zakresie przedstawiania stanów uczuciowych”321. Jednym słowem –
przygotowanie precyzyjnych narzędzi do operacji na zawikłanych tkankach psychiki.
Kiedy powieść grozy podejmie doświadczenia psychologiczne sentymentalizmu, nie uczyni tego na zasadzie oparcia się o mijającą tradycję, bądź dokonania selekcji wśród doświadczeń opozycji. Bynajmniej – estetyka grozy wniknie wewnątrz, skrzyżuje się z ukształtowanym już systemem sentymentalnym, wespół poprowadzi dalsze doświadczenia. Wydaje się,
że zasadnicza możliwość owej charakterystycznej dla przełomu wieków asymilacji poszczególnych tendencji estetycznych wynika z wypracowanej już przez sentymentalizm oświeceniowy sztuki nasycania emocjami całego świata przedstawionego; kunsztu, pochodzącej z
doświadczeń „miłych smutków”, bezustannej oscylacji pośród uczuć niejednorodnych, pośród
stanów jednocześnie pozytywnych i negatywnych.322 Stopniowe wchłanianie elementów gro319
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zy i frenezji nie czyniło więc wyłomu w ustalonej już formule, nie rozbijało stylu – nasycało
jedynie literaturę preromantyczną coraz szerszą amplitudą stanów emocjonalnych. Bo czyż
Lewis nie podejmie myśli Rousseau kiedy powie: „Cierpienia składają się i na mękę, i na rozkosz mojego istnienia”?323 Oczywiście podejmie, ale pójdzie dalej – poszerzy język znaczeń,
„miłe smutki” przekształci w „męczarnie rozkoszy”. Seks pojawi się w kategoriach estetyki
okrucieństwa, zacznie pociągać i odpychać zarazem. Drzemiąca w człowieku ambiwalencja
seksualna, wydobyta na światło dnia zachwyci i przerazi. Od kiedy w swym erotycznym śnie
Ambrozjo zobaczy Madonnę nagą324, rzewne dylematy rozpłakanych kochanków z sentymentalnych ogrodów oświecenia raz na zawsze staną się już tylko śmiechu wartą zabawą.
Wiek XIX z zachwytem i przerażeniem stanie przed swoim wielkim odkryciem – przed
człowiekiem seksu, przed rozdartą między dobro i zło, zagmatwaną i wieloznaczną psychiką.
W bardziej lub mniej jawnej formie ów odkryty właśnie człowiek wkroczy w świat literatury,
wyłoni się zarówno – tylko w innym nasileniu i stopniu jawności – w powieści grozy i w romansie sentymentalnym. Oto co pod koniec lat dwudziestych powie stroskana opiekunka
Anieli z Wieczoru adwentowego:
Ponęta, słabość, niesława, hańba, występek i nawet zbrodnia – to są wdzięki i moc niebacznej miłości. [Romanse] najgwałtowniejsze namiętności uniewinniając, do tego wszystkiego prowadzą. Niszczą albowiem (...) podział pomiędzy obowiązkiem a czułością, cnotą a
występkiem, nieznacznymi je zbliżając odcieniami 325.
Czcigodna dama, choć rzeczy woli nie nazywać po imieniu, dostrzega wyraźną zresztą w
romansach epoki afirmację erotyki. Ów seks stopniowo wyzwalający się występuje wprawdzie – zwłaszcza w utworach kontynuujących koncepcję „miłych smutków” – w formie zakamuflowanej; realizują go przeważnie renegaci praw moralnych i paskudni potępieńcy –
zanim jednak zostaną przykładnie ukarani, mają dosyć czasu do sowitego nagadania się i nagrzeszenia na tyle, by w świadomości czytelnika pozostawić odpowiedni osad, ślad niepewności, czy aby owe dziwne i przeraźliwe mroki seksu są wyłącznie właściwością potępieńców
i zbrodniarzy.
Namiętna obrona zawsze budzi podejrzenia co do słuszności bronionych racji. I tak oto pośrednim dowodem na fakt budzącego się w świadomości epoki relatywnego stosunku do rygorów seksu jest rosnąca fala dyskusji, w której obrońcy literatury sentymentalnej z godnym
sprawy zacietrzewieniem dowodzą, iż nie budzi ona zgorszenia i rozwiązłości.326 Notabene
jeszcze jedna to z zaskakujących zbieżności atmosfery początku XIX wieku i epoki nam
współczesnej. Jakże owych rzeczników sentymentalnej ambiwalencji uczuć przypominają
zastępy dzisiejszych polemistów, dowodzących z furią, że literatura i kinematografia seksualna i pornograficzna nie zostawia ujemnych śladów na psychice, że wręcz odwrotnie – jak
próbują dowodzić przeróżni teoretycy i „teoretycy” – gra rolę konstruktywną czy wręcz
oczyszczającą. Próby to oczywiście akceptacji ex post, chęć nadania teoretycznej sankcji
faktom społecznie dokonanym. Podobnie jak czyni to dziś w swych rozprawach profesor
Marcuse, tak i Lewis nadał tylko formę literackiej projekcji probematyce, która wcześniej
żyła podskórnym, nieprzeczuwanym jeszcze w pełni intelektualnie życiem, a której przeniesienie ze sfery przeczucia na płaszczyznę w pełni uświadomionych ludzkich uczuć i przemyśleń nabrzmiało do konieczności spełnienia. Nie powstałby film Buñuela Piękność dnia, ów
modelowy w stereotypowości ujęcia poszczególnych motywów dotyczących złożoności ludz323
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kiego seksu kicz, gdyby owe motywy nie doszły jeszcze w naszej wyobraźni do takiego stopnia standaryzacji, która pozwoliła Buñuelowi rozmawiać z widzem za pomocą kodu zrozumiałego dla obu stron, systemu skrótowych znaków, które nasza obyta z zagadnieniem wyobraźnia jest w stanie nasycić całym ciągiem treści i skojarzeń. Toteż szerszy społeczny kontekst epoki – dynamicznego czasu przemiany spokojnego świata wieku XVIII w zawieruchę
przełomu stuleci, jawiącego się w apokaliptycznej wizji Wielkiego Niewiadomego – jest konieczny, by pojąć, którędy przeszły drogi sentymentalizmu coraz bardziej oddalającego się od
Richardsona, od „czułości”, której towarzyszył rygoryzm obyczajów. Drogi, na których sentymentalizm napotkał gwałtowność namiętności i jej czysto erotyczne, fizjologiczne konsekwencje. Ekspresja emocjonalna konkretyzowała się tu wprawdzie w inny sposób niż ta sama
kategoria w ramach estetyki grozy, ale ta właśnie g w a ł t o w n o ś ć uczuć sentymentalnych jest niewątpliwym odpowiednikiem nastrojów występujących w literaturze grozy. A o to
wszak nam cały czas idzie – o wykazanie podstawowej dla formacji kultury początku XIX
wieku s y n-c h r o n i i, o wyjaskrawienie przenikania się i wzajemnych uwarunkowań występujących w różnych rodzajach ówczesnej twórczości, a wspólnych dla całej epoki idei i
motywów. Wyznaczników tego samego charakteru emocji i przemyśleń. Dramat szekspirowski tego czasu jest tylko jedną z wielu, choć również posiadającą swoją własną specyfikę,
realizacją artystyczną wspólnego dla całej rodziny nowych gatunków stylu myślenia i przeżywania. I to jest główna motywacja w próbie powiązania go z rodziną preromantyczną.

Z powyższych analiz i propozycji usystematyzowania wewnętrznych napięć literatury
przełomu XVIII i XIX wieku wynika teza generalna – podstawowym spoiwem wiążącym
najodleglejsze poszukiwania epoki, zasadniczym przęsłem wielkiego mostu, po którym kultura europejska wchodzi w XIX stulecie jako strukturalnie jednolity zespół, jest skrystalizowany pod koniec wieku XVIII stosunek do świata emocji. To przesunięcie punktów odniesienia
z praw intelektu na prawa uczuć i nadanie tym ostatnim najwyższej sankcji w hierarchii wartości, stanowi zasadniczy wyznacznik wyodrębniający kulturę początku XIX stulecia. Kieruje
literaturę w głąb ludzkiej psychiki, sprzyja penetracji nieprzeczuwanych dotąd rejonów świata
wewnętrznego. I choć różne nurty epoki wybierają odmienne ścieżki, wszystkie one wiodą do
tych samych punktów ostatecznych – do fascynacji nowością odkrycia terenów Wielkiej
Niewiadomej.
Uczucie, emocja to w języku sztuki przełomu stuleci „sentyment”. Tak zatem rozumiejąc
to podstawowe dla epoki słowo-klucz, można przedstawić ryzykowną propozycję terminologiczną – odrębna formacja kulturowa występująca w Europie pomiędzy oświeceniem a romantyzmem to s e n t y m e n t a l i z m. Wielka formuła okresu, która w swą substrukturę na
zasadzie wewnętrznych napięć wchłania tak estetykę grozy i estetykę frenetyczną, jak i ów
wycinek estetyki epoki, który zwykło się w nauce o literaturze określać właśnie jako sentymentalizm. Wszystkie te nurty, różnie, lecz w wyniku wspólnego im uwarunkowania nową
nadrzędną rolą emocji, wprowadzają w nowożytną kulturę europejską treści, o których pisał
Juliusz Kleiner (chociaż odnosił je do sentymentalizmu rozumianego na sposób ogólnie
przyjęty w nauce o literaturze, czyli do jednego tylko z wewnętrznych napięć okresu):
Sentymentalizm (...) wywołał przełom w kulturze i literaturze, wysuwając na plan pierwszy a n a l i z ę s t a n ó w d u c h o w y c h, czyniąc utwory dziejami s e r c a. Co przedtem
pojawiało się tylko u twórców wyjątkowych, stało się teraz o b o w i ą z u j ą c ą m e t o d ą
l i t e r a c k ą (podkr. A. Ż.)327.
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Sformułowany przez wielkiego historyka dorobek sentymentalizmu odpowiada przecież
nie tylko jednemu z wielu prądów epoki, jest właśnie ową „osią świata” początek XIX wieku
– osią, wokół której oplatają się wszystkie doświadczenia okresu. A zatem – sentymentalizm
rozumiany jako występująca na początku stulecia odrębna formacja kulturowa, obejmująca
całą wielość artystycznych projekcji świata, jest pierwszą epoką nowożytnej kultury europejskiej, w której nastąpiło przesunięcie fundamentalnych pojęć – przejście w sferze motywacyjnej z zasady kalkulacji intelektualnej na irracjonalny system wartości.
Przy takim rozumieniu sentymentalizmu ostro i wyraziście rysuje się jego odrębność w
stosunku do sentymentalizmu oświeceniowego, opozycyjnego nurtu epoki racjonalnej, w której kult uczuć opierał się o – tak odmienną od XIX-wiecznych pojęć o człowieku – koncepcję
Dobrej Natury, która drzemie uśpiona pod brudnym pyłem cywilizacji. Taką naturę człowieka
lansuje powstały w połowie XVIII wieku gatunek – powieść mieszczańska – i to jednocześnie
w swym nurcie realistyczno-satyrycznym, jak i domowo-sentymentalnym. W dobroć człowieka wierzy zarówno Defoe i Swift, jak Fielding, Smollett i pani Sheridan. Typowym dla
tego okresu Pamiętnikom miss Sidney Bidulph Karoliny Sheridan, mimo zdecydowanego
uprzywilejowania uczuć, zupełnie obce są jeszcze problemy namiętności fatalnych czy masochistycznego ekshibicjonizmu w drążeniu własnych stanów emocjonalnych, które złożą się
przecież na podstawowe pytania powieści psychologicznej następnego pokolenia. Choć całej
plejadzie XVIII-wiecznej powieści sentymentalnej towarzyszą wszelkiego autoramentu łotry
spod ciemnej gwiazdy, swymi brudnymi sprawami nie są jeszcze w stanie podważyć oświeceniowej wiary w dobroć człowieka i jej niechybne kiedyś królowanie nad światem.328 Polska
kultura oświeceniowa adaptuje ten nurt w sposób specyficzny, może nawet bardziej modelowy dla XVIII-wiecznych teorii ludzkiej natury. Angielska powieść mieszczańska dochodzi
bowiem nad Wisłę tranzytem przez Sekwanę. Swift i Defoe pojawiają się u nas, podobnie jak
częściowo i Szekspir, poprzez tłumaczenia francuskie. Toteż na ich polskim kształcie odbija
się francuska tendencja do polerowania literatury niby starych sreber, zgodnie z przekonaniem, że „geniusz angielski” nabiera pełnego blasku dopiero wówczas, kiedy go oszlifuje
francuski smak i umiar. Po tych operacjach do polskiego odbiorcy trafiają właściwie tylko
adaptacje oryginałów, którym w procesie szlifierskim z powodzenem naruszono pierwotną
strukturę. Bodaj najwyraźniej zjawisko to obserwować można w oparciu o stosunek Amelii
Fieldinga do jej polskiego (poprzez francuski) kształtu, gdzie mieszczański realizm niemal
zupełnie ustępuje miejsca abstrakcyjnej salonowej wzruszeniowości.329 Wszystko to jednak
tylko differentiae specyficae, nie zaś próby naruszenia podstawowej idei dobrego człowieka.
Natomiast bodaj pierwsza zapowiedź nowego stosunku do natury ludzkiej, nieśmiałe wahanie co do niepodważalnej dobroci człowieczej natury, pojawi się w polskiej literaturze
dzięki powieści Cnota na drodze do szczęścia, czyli Aspazja. Przypadki angielskie, tłumaczenia W. K., wydanej w Warszawie w roku 1787. Tajemnicze okoliczności zgonu, motyw bratobójstwa, miłości do żony brata, wprowadzenie postaci złego brata o mrocznej duszy – nie
programowe to jeszcze, ale dosyć już precyzyjnie formułowane niepewności w stosunku do
tajemnic ludzkiej psychiki.330 Fala wzbiera szybko, lada chwila runie mur broniący dociekania literackie przed tajemnicą ludzkiej natury, przed przerażającym obrazem jej dwoistości. W
latach osiemdziesiątych powieść angielska zacznie coraz bardziej oddzielać się od mieszczańskiego realizmu sentymentalnego i wkroczy w nieznane dotąd mroki życia wewnętrznego,
zacznie szturmować je wśród feerii porwań, przebrań, ludzi o tajemnym pochodzeniu, nieuznanych prawem konkubinatów, pośród tematów kazirodczych. Wówczas to przecież wraz z
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tematami kozirodczymi zrodzi się motyw tak zasadniczy dla późniejszej twórczości Lewisa –
i dalej, dla całego romantyzmu – kompleks winy.
Bardzo trudne, a może w ogóle niemożliwe i zbędne, jest wytyczanie jakichś sztywnych
granic. Proces wyobrażeń jest tu wszak nie nagłym zwrotem, lecz właśnie procesem ciągłym,
stanem powolnego gromadzenia doświadczeń, przeobrażania i wyciągania z nich nowych
konsekwencji, coraz bardziej skomplikowanych pytań. Na dobrą sprawę oświeceniowy sentymentalizm mieszczański przygotowuje swemu następcy w kulturze po części gotowy zestaw motywów i tematów. Przełom polegać będzie na innym ich uwarunkowaniu. Atmosferę
do pytań o seks, o jego drapieżne konsekwencje, przygotowują w Polsce już w poważnej mierze lektury oświeceniowe – romanse „tkliwych uczuciów”, zsentymentalizowany przez Prévosta i tłumacza Szekspira Le Tourneura – Richardson, w którego Pameli i Klarysie tak wysoko wiek XVIII a i XIX cenić sobie będą tkliwość wzruszeń i wzniosłość „uczuciów”.331
Powieść angielskiego oświecenia zespołem swych stereotypów służy niby zestaw „półfabrykatów”, schematów fabularnych, sytuacyjnych i ujęcia bohaterów, które przenikną w świadomość społeczną i staną się punktem wyjścia do sentymentalnej obyczajowości uczuciowej i
estetycznej. W wielkim dziedzictwie wieku XVIII odnajdujemy sprecyzowane już stereotypy,
idealnych i wzniosłych rozkoszy, wierności do i poza grób, bohaterów łączących najwyższą
uczuciowość z niezachwianą wiernością i niezłomnym męstwem, bezwzględnych tyranów i
uwodzicieli – tyle, że nie posiadających jeszcze owego piętna wielkości, którym będą mogli
zostać nacechowani dopiero po przeobrażeniu się stosunku do natury ludzkiej, Spotkamy tu
też kobiety bez granic łagodne, czułe, wybaczające i uległe, no i bezwzględnie zarazem cnotliwe, bądź istoty upadłe i niewierne, które bez wątpienia skończą tragicznie. Wszyscy dobrzy
znajomi literatury przełomu wieków i teatru (także szekspirowskiego) – tyle, że na razie
swym losem dowodzą przekonania o wrodzonej dobroci człowieka i szlachetności jego natury, przyobleczeni w hieratyczne szaty moralistyki.
Kiedy schyłek wieku XVIII przyniesie zwątpienie w samą istotę człowieczej natury, zawali się wprawdzie nadrzędny sens konstrukcji omawianych przed chwilą lektur, same konstrukcje jednak pozostaną, uzyskają natomiast nowe funkcje, nowe zadania motywacyjne. W
oparciu o odkrytą – czy raczej przeczutą – dwoistość ludzkiej psychiki, rozwiną się w kulturze przełomu wieków dwa bieguny opozycyjne, by wzajem dopełniać się w kreowaniu literackiej wizji człowieka. Nurt grozy przejmując w posiadanie galerię dziwaków, tyranów i
złoczyńców, wyeksponuje nieznaną dotąd w tej mierze kategorię – sadyzm; w oparciu nato331

Por.: ibid., s. 83–85. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niezmiernie interesujący
fakt oceny twórczości Richardsona, jaką w swym szkicu teoretycznym z r. 1780, poprzedzającym Zbrodnie miłości, pozostawił markiz de Sade. W tekście tym (Idées sur les romans)
Sade uznaje Richardsona i Fieldinga za pisarzy, którzy „nauczyli Francuzów, że sukcesy powieści wywodzą się nie z malowania nużących tęsknot miłosnych bądź też kopiowania nudnych rozmówek ulicznych, lecz ze śledzenia »złych charakterów, które będąc igraszkami i
ofiarami wzburzenia serca, znanego pod nazwą miłość, ukazują nam jednocześnie niebezpieczeństwa i nieszczęścia«. Richardson i Fielding nauczyli nas – kontynuuje Sade – że »głębokie badanie serca ludzkiego, prawdziwego labiryntu natury, może być jedynie natchnieniem
powieściopisarza«. (...) Powieść będąc »wiernym zwierciadłem (...) serca«, winna niezbędnie
prześledzić wszystkie jego tajniki i zakamarki” (M. Janion, Romantyzm. Rewolucja. Marksizm..., s. 366). Powyższy zestaw cytatów wyraziście ukazuje zasadę, na jakiej Sade może
uznać Richardsona i Fieldinga za sojuszników. Oczywiście, zgodnie ze swą doktryną, przewartościowuje wątki programu poprzedników, zespół wypracowanych jednak przez nich kierunków penetracji świata uznaje za cenną i przydatną tradycję. Na podobnej zresztą zasadzie
(choć od sentymentalistów bliższy to dlań niewątpliwie kierunek) Sade przewartościowuje i
obficie wykorzystuje doświadczenia „owocu rewolucji” – jak określa literaturę grozy.
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miast o koncepcję „miłych smutków” nurt sentymentalny (rozumiany oczywiście jako podrzędny składnik epoki sentymentu) rozwinie i pogłębi kategorię masochizmu. Chociaż więc
każdy z biegunów eksponuje inną płaszczynę zagadnienia, dopiero ich summa oddaje podstawowe dla epoki odkrycie – człowieka rozdartego pomiędzy dobro i zło, wplątanego w mechanizm uwarunkowań sadomasochistycznych.
Pełne zespolenie pierwiastka dobra i zła wewnątrz ludzkiej natury nastąpi dopiero wprawdzie w romantyzmie, w wielkich kreacjach satanicznych; w kreacjach, które, jak Kain Byrona, w jedność zespolą pierwiastek sataniczny i prometejski; tak jednak, jak dla formacji początku wieku niezbędne odkażało się doświadczenie „dobrej natury” oświeconych, taką rolę
w stosunku do formacji romantycznej odegrała jej poprzedniczka i inspiratorka – literatura,
która pierwsza postawiła problem sprzężenia ambiwalentnych impulsów ludzkiego postępowania. Zasadniczy to powód do sprzeciwu względem przyjętego poglądu o wzajemnym wykluczaniu się estetyki grozy (zwanej zwykle – jak sądzimy niesłusznie – gotycką) z estetyką
sentymentalną (w węższym pojęciu terminu). Jednym z podstawowych szablonów literackich
epoki jest opozycja białego – dobrego i czarnego – złego bohatera. Opozycja ta nie rozbija
przecież konstrukcyjnej jedności utworu, odwrotnie – zacieśnia jego napięcia wewnętrzne. Na
tej samej zasadzie – tyle że w wymiarze szerszym – w estetyce epoki wzajemnie dopełnia się
żywioł dobra – sentymentu i zła – grozy, układając się w zjawisko wprawdzie złożone, lecz
integralne.
Nikły w literaturze polskiej nurt powieści grozy w minimalnym tylko stopniu podjął motyw ambiwalencji natury.332 Stosunkowo szerzej daje się on odczuć w polskich scenariuszach
szekspirowskich; a zatem w oparciu o literacki materiał zachodnioeuropejski kultura polska
podstawowe pytania epoki stawia odważniej niż w literaturze – w teatrze. Pewne jednak doświadczenia tu i ówdzie pojawią się także w kręgu, powieści. W wydanej w roku 1825 po
niemiecku i przetłumaczonej na polski powieści A. Bronikowskiego Zawieprzyce opozycję
dobra i zła realizuje para skontrastowanych bohaterów. Ciekawe okazują się również wcześniejsze przecież kreacje Ludomira Płomieńczyka i księcia Ludomira Melsztyńskiego w
Malwinie Marii Wirtemberskiej. Choć głównym bohaterem powieści jest postać kobieca, jej
to właśnie „domyślność serca” pomiędzy obydwoma sobowtórami potrafi rozpoznać przedstawiciela dobra i szlachetności. Bardzo to wprawdzie nieśmiały, lecz wyraźny pogłos motywu ambiwalencji ludzkiej natury, dobra i zła, które zasiedla dusze ludzi nawet i zewnętrznie
identycznych. Znaków podobnej problematyki można by w literaturze polskiej szukać również w dość licznych kreacjach przeróżnego rodzaju upiorów. W całej literaturze europejskiej
początku stulecia postać upiora spełnia obok zbrodniarza poważną rolę w omawianej problematyce psychologicznej. Nie przypadek to, że autorzy wolą przenosić interesujące ich zjawisko w świat bohaterów na poły fantastycznych, którym nadają status autonomicznego życia.
Tak ujęte kreacje upiorów reprezentują pewien zespół doświadczeń psychologicznych, które
autor wprawdzie chce przekazać, lecz woli się z nimi nie utożsamiać. A więc wyniki tych
doświadczeń wkłada w usta potępieńców, reprezentantów pozornie odległego, autonomicznego świata. Ich zbrodnie i wyznania dotyczą przeważnie sfery erotycznej. Bo w niej to wszak
dostrzeżono najjaskrawsze symptomy dwuznaczności ludzkiej natury. Świadomość ambiwalencji erotyki staje się podstawowym kompleksem literatury grozy. Lewis rozumie erotykę
niemal po freudowsku jako skojarzenie sadomasochistyczne. 333 Wiek XIX coraz wyraźniej
zdaje sobie sprawę, że zło nie jest domeną reprezentantów obcego świata upiorów, że drzemie
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w nas, we wnętrzu każdej jednostki. Upiory, potwory i zbójców zaczyna się traktować jako
część świadomości przynależnej osobowości bohatera, który coraz mniej skutecznie będzie
się od niej odżegnywał. Powieść grozy jako pierwszy gatunek literacki w kulturze europejskiej rozpocznie wielką eksploatację terenów ludzkiej podświadomości. Karząc wprawdzie
przykładnie i bezwzględnie ich zbrodnie, negatywnym bohaterom nie poskąpi znamion wielkości – właśnie po to, by czytelnik z ulgą oddychając po lekturze nie mógł w pełni odrzucić
doświadczeń postaci wprawdzie potępionych, lecz przecie wielkich i wspaniałych. By przeczuł – na razie może niezbyt jeszcze jasno – że w ich oczach oglądał swój własny świat. Już
wcale nie ten najbardziej czysty, nie ten „najlepszy ze światów”...
Stopniowo literatura zaczyna przybliżać twarze reprezentantów Dobra i Zła. Upodabnia je
do siebie, zło traci swą autonomię. Obiegowym staje się motyw bliźniaków (spotkaliśmy go
już u Wirtemberskiej), łudząco podobnych do siebie fizycznie, natomiast zróżnicowanych
psychicznie. W niejakim sensie motyw ów pojawi się również na początku XIX wieku w scenariuszach Króla Leara, w których zostanie podkreślona opozycja dobrego i złego brata. Immanentnie tkwiący w dramaturgii Szekspira motyw złożoności ludzkiej natury – jeden z niewątpliwych powodów przyjęcia Stratfordczyka przez kulturę początku XIX wieku – mocno
zostanie zaakcentowany w adaptacjach Makbeta.
Romantyczna realizacja tematu raz po raz powraca w utworach Jean Paula, Ernesta
Hoffmanna, Heinego, Anette von Droste-Hülshoff.
Motyw sobowtóra szeroko funkcjonuje w epoce romantyzmu jako symbol zależności
człowieka od ukrytych, nie wydobytych świadomości pragnień i marzeń. Uczył bojaźni przed
pełną tajemnic naturą ludzką. (...) Po zjawieniu się sobowtóra każdy mógł oczekiwać od siebie posunięć, których rozum nie miał siły opanować. Zaczynał bać się swej nieodgadnionej i
kapryśnej woli334.
W temacie sobowtóra ujawnia się owa wielka penetracja ludzkiej psychiki, której źródła –
obok literatury grozy – zwłaszcza dla romantyków niemieckich badacze wywodzą z szeroko
toczącej się na początku XIX wieku dyskusji nad hipnozą, magnetyzmem i mesmeryzmem.
Zainteresowaniom tym przypisuje się istotną rolę w narodzinach nowożytnej psychologii.
Doświadczenia związane z hipnozą znalazły się u podstaw romantycznej koncepcji dwoistości ludzkiej jaźni, składającej się jakoby z „fazy astralnej” i „fazy adamicznej”. To właśnie
faza astralna ujawnia się w snach i wizjach; może ją uaktywnić hipnotyzer, dopomagając jej
w przebiciu się poprzez przyziemną powłokę – adamiczną fazę jaźni. Zafascynowany problematyką jaźni Hoffmann w Magnetyzerze podejmie temat opanowania fazy astralnej przez
podłego hipnotyzera; w silnie związanych z tradycją literatury grozy Diabelskich eliksirach,
poprzez motyw sobowtóra w kreacji łudząco podobnych do siebie zewnętrznie braci i motyw
rozdwojenia jaźni, osadzi punkt ciężkości utworu na wnikliwym studium obłędu. Problem
„sobowtóra” i rozdwojenia jaźni wewnątrz jednej osobowości ludzkiej opracuje w roku 1839
E. A. Poe w Wiliamsie Wilsonie.335 Bezpośrednią kontynuację wielkiej propozycji Lewisa
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możemy oglądać już we Frankensteinie Mary Shelley. Frankenstein i jego upiorny twór są
zaledwie cząstkami nadrzędnej struktury, dopiero wspólnie składają się na całość integralną,
na pełny obraz osobowości. Są
zobiektywizowanymi częściami jednej i tej samej świadomości (...), reprezentują ową intymną walkę między dobrem i złem, jaka odbywa się w każdej ludzkiej jaźni336.
Mary Shelley nie odważa się na j a w n e zamknięcie problematyki w obrębie jednej zobiektywizowanej osobowości. Nie uczyni tego także w kilkadziesiąt lat później R. L. Stevenson w swej słynnej powieści Dr Jekyll i Mr Hyde. Zapoczątkowane jednak przez powieść
grozy – która tak zdecydowanie punkt ciężkości przeniosła z grozy zewnętrznej na wewnętrzne rozdarcie człowieka – poprzez Mary Shelley, poprzez Charlesa Roberta Maturina – którego Melmoth, The Wonderer dobro i zło jawnie już sprowadzi do wnętrza zobiektywizowanej
osobowości tytułowego bohatera – wielki problem kondycji ludzkiej podjęty przez romantyków da początek jednemu z współczesnych nurtów literatury europejskiej, dla naszej epoki
odrodzi się poprzez doświadczenie Freuda. Znawca przedmiotu pisze:
Uczestnicząc w przełomie romantycznym, układali [pisarze grozy] swe frapujące intrygi,
nie zdając sobie nawet sprawy, że stają się częścią awangardy dziejów literatury337.
Jako pierwsi ujawnili dotąd nieprzeczuwalny nawet zespół podświadomych impulsów
człowieka, tych samych, których za swoje odkrycie uznają psychoanalitycy.338 Wyzwolą oni
tylko nowy nawrót problematyki, której oto kiczowatą, bo skrajnie skonwencjonalizowaną
formę przyswajamy dziś na co dzień w fali komercyjnej literatury, filmu, w telewizyjnej papce „psychologicznej”. Cała ta fala – przeważnie bezskutecznie, jako że na ogół nic nowego
nie ma do powiedzenia – usiłuje ujawniać obsesje, wydobywać na wierzch podświadomość,
najgłębsze pokłady warunkujące kształt ludzkiej osobowości i jej zewnętrznych objawów.
Przeważnie wygląda to tak, jak w omawianej już Piękności dnia Buñuela bądź w obiegającym
przed paru laty kina całego świata japońskim filmie Piękno i ból. Ale zdarza się, iż poprzez
doświadczenie psychoanalityków któryś ze współczesnych twórców ujawnia nagle zaskakująco bezpośredni kontakt współczesnego zespołu pytań o kształt ludzkiej natury z epoką, która ten zespół pytań wprowadziła do kultury europejskiej. Kiedy pewne podejrzenia tej zbieżności nasuwała już sztuka Kto się boi Wirginii Woolf Edwarda Albee'go, jego Maleńka Alicja
– tak w warstwie myślowej, jak równocześnie w schemacie konstrukcji nastrojów – nie pozostawia w tej materii żadnych wątpliwości.339
I we współczesnej literaturze polskiej odnajdujemy interesujący nas zespół problemów.
Maria Kuncewiczowa w Fantomach powie otwarcie, że zło jest w nas, że bezustannie towarzyszą nam zjawy minionych doświadczeń, dobrych i złych, wzniosłych i podłych, pokrętne
płody najskrytszych pokładów jaźni. Wielkim zakolem powróci tu motyw, który dla nowożytnej kultury europejskiej sprecyzował... Matthew Gregory Lewis. W strukturze świata
przedstawionego Mnicha drzemie swoisty fatalizm. Na planie fabularnym realizuje się on w
rozdwojenia jaźni”, „opowieścią o dziejach świadomości” (s. 90–92, 107–109), niemniej
wielka tradycja prowadząca do ,,przeklętych pytań” literatury przełomu XVIII i XIX wieku
jest w opowiadaniu Dostojewskiego zupełnie wyraźnie widoczna.
336
L. Nelson, Myśli nocne o powieści grozy, „Tematy”, Nowy York, jesień 1961, s. 151.
337
Ibid., s. 163.
338
Por.: J. M. S. Tompkins, Przedmowa, [w:] D. P. Varma, op. cit.
339
Por.: A. Żurowski, Podróż do wymiaru abstrakcji, „Litery” 1972, nr 3, s. 38–39; nr 4, s.
27–28.
103

historii życia Ambrozja, które toczy się jakoby obok, jakoby poza zasięgiem woli zainteresowanego. Wyłania się ów fatalizm ze splotu sił nieczystych, których Ambrozjo nie jest władny
pokonać. Motyw ten należy oglądać nie w kategoriach fatalistycznych koncepcji świata; tego
Lewis nie sugeruje, może nie przewiduje nawet – to uczynią dopiero pewne kierunki romantyczne. Fatalizm wynikający z losów Ambrozja właściwe sobie punkty odniesienia posiada w
rejonach wielkiego odkrycia literatury grozy: w świecie wewnętrznym, w pchającej człowieka
ku fatalności groźnej ambiwalencji jego natury. Lewisowski fatalizm jest wewnętrznym, immanentnym składnikiem osobowości Ambrozja, stanowi projekcję tkwiącego w człowieku
„fantomu” zła, pierwiastka niszczącego, wiodącego ku samounicestwieniu.
Jeżeli przyjąć dzieło Lewisa za punkt przełomowy, otwierający przed literaturą europejską
nowe rejony penetracji psychologicznej – to niemal równie poważną rolę wypada przypisać
jego bezpośredniej poprzedniczce, Annie Radcliffe. Wprawdzie dopiero Lewis wyprowadzi
konsekwencje treściowe, lecz twórczość Radcliffe treściom tym przygotuje znakomity grunt –
skrystalizuje formę. W The Castles o f Athlin and Dunbayne (1789), The Mysteries of Udolpho (1794) i wreszcie w The Italian or the Confessional of the Black Penitents (1797) wykrystalizuje się atmosfera wyobraźni, która warunkuje zarówno powieść typu lewisowskiego i
jeden z rodzajów scenariuszy szekspirowskich, jak nawet w poważnej mierze charakter emocji w niektórych nurtach romantycznych z ekspresjonistycznym na czele. Tym głównym osiągnięciem Radcliffe, które tak płodnie rozrodzi się w sztuce aż po naszą współczesność, jest
opracowanie mistrzowskiej techniki budowania nastrojów, kształtowanie skomplikowanych
sytuacji wprowadzających różne stadia narastających napięć strachu i niepokoju. Twórczyni
s t u d i u m l ę k u dostarcza przyszłej literaturze obok zespołu form konstrukcyjnych również bogatą rekwizytornię do ich wypełnienia. Nawiązując do Walpole'a, akcję swych powieści osadza w starych zamczyskach i zamglonych grotach, oglądanych przy świetle kaganka
lub w bladej poświacie księżycowej. Miast dosłowności krwawych jatek wprowadza niesamowitość metodą niedomówień – skrzypiących drzwi, targanych wichrem framug okiennych.340 Genius loci – mrok i tajemniczość klasztornych ustroni – sprzyja narastaniu rozpaczy
i lęków uwięzionych heroin. Damy te, zwykle sentymentalnie tkliwe i czyste, nie przeczuwają
nawet mroków psychiki, które na światło dzienne wydobędzie przed nimi Lewis. Ich sentymentalne dusze znakomicie już rozwijają się w klimacie grozy. Jeżeli Annę Radcliffe określimy jako mistrzynię studium lęku – Lewisowi należeć się będzie miano inicjatora i mistrza
s t u d i u m z ł a. Dopiero z połączenia rekwizytorni i schematów tej pisarki z brutalnym
realizmem szczegółów wyłania się pełna konwencja powieści grozy. Ale zasadniczy bodaj
wyróżnik każdego z pary autorów, element warunkujący cały łańcuch dalszych konsekwencji
dla ich światów powieściowych, to stosunek do kreacji duchów i upiorów. Kiedy wychodząca
z przesłanek racjonalistycznych Radcliffe tworzy galerię upiorów fałszywych, Lewis nie usiłuje już racjonalnie rozszyfrowywać zasady ich istnienia, a tym bardziej negować jej. Upiory
Lewisowe i ich wysłannicy stanowią – jak już była mowa – projekcję wewnętrznego rozdarcia ludzkiej natury. Ich obecność ostatecznie podważa wiarę w czystość uczuć sentymentalnych, wyprowadza z nich brutalnie fizyczne, erotyczne konsekwencje. Przechodząc od studium lęku do studium zła Lewis realizuje je w wielkim misterium okropności, pośród czarownic, zaklęć, lasek i luster magicznych,341 w mroku czarnej magii, w oparach satanizmu, w
asyście duchów wysysających krew z żył bezbronnych nieszczęśników. W tym frenetycznym
klimacie toczy się wielki traktat o dziwności człowieka, a realizuje go groźny obraz dziwności seksu. Jako pierwszy wielki realista w opisie problematyki seksualnej,342 przede wszyst340

Por.: Z. Sinko, Powieść angielska..., s. 139–141.
Warto zwrócić uwagę na kontakt tej estetyki z kształtem inscenizacyjnym niektórych
Makbetów preromantycznych, zwłaszcza zaś ze sceniczną wizją Kamińskiego.
342
Por.: Z. Sinko, Wstęp..., s. XXXIV.
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kim właśnie dziwność erotyki traktuje Lewis jako zewnętrzną projekcję przerażającej świat
przełomu stuleci dziwności istnienia.
Obraz przerażonego sobą człowieka, otoczonego przerażającą niewiadomą świata, jest aż
nazbyt wyraźny. Jest skierowany wprost do współczesnego człowieka, mówi mu o nim samym i o otaczającej go epoce zmierzchu norm. Uderzenie jest dostatecznie silne, więc powieść grozy niejako łagodzi swe odkrycie – gorzką pigułkę podaje w lekkostrawnym opakowaniu. Akcję przenosi w odległą przeszłość, która stwarza pewną wieloznaczność, nie zmusza do bezpośredniej identyfikacji odbiorcy z osobowością postaci. Ta zewnętrzna maska
inności umożliwia swobodne dociekanie dziwności człowieka, ujmowanie jej w szokujące
formy i jawne wprowadzanie problematyki sadomasochistycznej, penetrację kompleksu winy
i ambiwalencji miłość-nienawiść; umożliwia przeniesienie całej tej mrocznej problematyki z
kreacji szaleńców na osobowości normalne, tyle że okryte maską dawności. Dostatecznie
ostre jak na obyczaj epoki było teoretyczne powiązanie doznania piękna z uczuciami seksualnymi,343 a z drugiej strony zastosowana przez pisarzy grozy „maska” dostatecznie przejrzysta,
by – zwłaszcza w epoce ahistorycznego stosunku do przeszłości – wszczepić w czytelnika
groźne podejrzenie, iż odnalezienie w sobie symptomów znamiennej ambiwalencji jest tylko
sprawą przeniesienia jej ze sfery podświadomej na płaszczyznę doznań ujawnionych.344
Jako jeden z nielicznych w kulturze Europy przełomu XVIII i XIX stulecia markiz de Sade
za cenę ćwierćwiecza odosobnienia zdobył się na osadzenie problematyki mroków seksu we
współczesności. Aby odżegnać się od imputowanego mu szaleństwa i wewnętrznego rozdarcia, społeczeństwo wolało głosiciela doktryny uznać za szalonego i uwolnić się od jego przerażających tez. A jednak... nikt chyba tak dalece jak markiz de Sade nie zaświadcza, że atmosfera intelektualna i emocjonalna epoki m u s i a ł a doprowadzić do takich właśnie konsekwencji w rozwoju literackiej wizji człowieka. Wyklęty, więziony, znany tylko garstce
wtajemniczonych markiz formułuje już zasadniczy krąg problemów, które ogarnie wielka fala
lewisowskich poszukiwań istoty ludzkiej natury. Więcej – niejako wyprzedza literaturę grozy
w skrajnych konsekwencjach swego rozumowania. W skrajności swej doktryny wyjaskrawi i
zautonomizuje treści, które literatura grozy ledwie przeczuwa. Bez ogródek powie, że Natura
jest okrutną niszczycielką, która eksploatując tkwiące w ludzkiej świadomości i podświadomości popędy, prowadzi człowieka ku zbrodni, gwałtowi, ku szukaniu w każdej przyjemności
pełnej afirmacji drzemiącego pod pyłem obyczaju zła. Swą pesymistyczną doktryną z nieznaną kulturze epoki konsekwencją Sade uczynił to, co literatura przełomu stuleci czyniła w łańcuchu przemian – w całej rozciągłości zanegował oświeceniową koncepcję Natury Dobrej i
nadziei, jakie z nią może wiązać jednostka. Odrzucając ideę Boga i zastępując ją ideą Natury,
uznał tę ostatnią za zespół czynników biologicznych bez reszty determinujących istotę ludzką.
Zło jest w nas i bezsensem byłoby się mu sprzeciwiać. Należy uznać i zaafirmować prawdę,
że wszelki – także seksualny – kontakt między ludźmi to kontakt niszczyciela i jego ofiary. W
hierarchii wartości najwyższe miejsce zajmuje indywidualna satysfakcja, której najwyższym z
kolei stadium jest rozkosz seksualna. Bezwzględne dążenie do rozkoszy jest zatem jedyną
drogą realizacji wskazań natury, jedynym sposobem afirmacji immanentnie przynależnych
człowiekowi pokładów zła. Zbrodnia i gwałt są jego naturalną konsekwencją. Przeniknąć
więc muszą w sferę realizującą najpełniej ludzkie marzenia – w sferę seksu. Oto jak doktryna
de Sade'a zadziwiająco kontaktuje się z tendencjami literatury, która w dziwności seksu szukała projekcji dziwności istnienia:

343
344

Por.: S. Morawski, Teoria estetyczna E. Burke'a..., s. 29.
Por.: L. Nelson, op. cit., s. 144–164.
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Przeżycia te [seksualne] osiągają swoje apogeum w momencie wprowadzenia do świadomości istot ludzkich, połączonych jakimkolwiek kontaktem o charakterze seksualnym, pierwiastka okrucieństwa, terroru, grozy, lęku, przymusu, gwałtu345.
Społeczeństwo i jego słabi reprezentanci hamują owe naturalne skłonności podświadomych rejonów ludzkiej natury. Niszczą je, unicestwiają. Godni są więc zemsty. W doktrynie
markiza odzywa się skrajny model zemsty – idei, która ogarnie całą „czarną literaturę” pierwszego ćwierćwiecza wieku XIX. Od zemsty już tylko jeden krok do dalszej komplikacji relacji jednostka – społeczeństwo, jednostka – świat, niewola – wolność. Idea zemsty podlegnie
sakralizacji. I kiedy porewolucyjna frenezja oraz kreacja świętego zbrodniarza ideę zemsty
przewartościuje w ideę buntu, wówczas kultura europejska postawi następny krok – epoka
sentymentu, czas estetyki pozornych sprzeczności ustąpi miejsca formacji romantycznej.

***

Niezmiernie trudne, jeśli w ogóle możliwe, jest wykreślanie zasadniczych przedziałów
pomiędzy formacją sentymentalną i romantyczną. Poszczególne nurty estetyki początku stulecia ściśle zazębiają się bądź nawet łagodnie się przenikają z tendencjami wczesnoromantycznymi i nie sposób często określić, czy dane realizacje należą jeszcze do poprzedniej, czy
już do następnej epoki. W specjalistycznych badaniach poszczególnych nurtów droga do
ustalenia precyzyjnych podziałów wydaje się prowadzić poprzez pełne przeanalizowanie f u
n k c j i określonych motywów w nadrzędnych strukturach estetycznych i światopoglądowych. Zawsze jednak sztywne podziały pozostaną na poły sztuczne, jako że płynność i wzajemna przenikliwość synkretycznis występujących tendencji jest charakterystyczną cechą dla
obu okresów, szczególnie widoczną na ich styku. Proces przenikania się i harmonijnego toku
przeobrażeń poszczególnych nurtów epoki początku wieku w romantyczne bardzo wyraźnie
ujawnia na przykład rola polskich dum grozy w przygotowaniu wyobraźni do przyjęcia Lenory Gottfrieda Augusta Bürgera, ballady frenetycznej i licznego jej polskiego potomstwa.346
Bowiem czy to Ucieczka Mickiewicza, czy nawet Adela Odyńca, to ballady sensu stricte
wczesnoromantyczne, a jednocześnie w warstwie formalnej posługujące się rekwizytornią
trupów, porwań i towarzyszących im nocnych okropności, formantów artykulacji stylowej tak
dobrze znanych poezji i powieści grozy. Toteż wyróżników romantycznych szukać wypada
poza płaszczyzną form, w różnicy pomiędzy z e m s t ą „porwań” literatury wcześniejszej, a
wyraźną już w jej wczesnoromantycznej kontynuacji ideą b u n t u, której jawnym znakiem
są blużnierstwa Lenory wobec wyroków boskich. Płynną tę jednak materię „literatury pogranicza” ostatecznie sprecyzuje w kategorie romantyczne wpływ Byrona i Schillera, którzy
wczesnemu romantyzmowi polskiemu nadadzą profil wyraźny i jednoznacznie rozpoznawal345

J. Łojek, Wstęp, [w:] D. A. F. de Sade, Zbrodnie miłości, Warszawa 1971, s. 12. Nad
wyraz charakterystyczne, że system de Sade'a odpowiada systemowi estetyki pozornych
sprzeczności, podporządkowującemu w ładzie nadrzędnym swe człony opozycyjne. Otóż
system Sade'a jest m o n i s t y c z n y. Wewnętrzna opozycja Erosa i Śmierci nie jest – jak to
będzie u Freuda – wyrazem przeciwieństwa; jest natomiast napięciem wewnętrznym, ambiwalencją tego samego zjawiska, tej samej rzeczywistości. Por.: M. Janion, Romantyzm. Rewolucja. Marksizm..., s. 351–370.
346
Por.: I. Opacki, Cz. Zgorzelski, op. cit., s. 94.
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ny.347 Fakt ten jednak nie rozluźnia bynajmniej związków romantyzmu z poprzedzającą go
epoką. Wielcy buntownicy romantyczni, święci zbrodniarze Byrona, pozostaną w ścisłym
związku przyczynowym z potępieńcami i straceńcami powieści grozy. Okres estetyki pozornych sprzeczności okazuje się inspiratorem romantyzmu i to równocześnie w dalszym rozwoju w s z y s t k i c h n i e m a l swoich tendencji od grozy po tkliwy sentymentalizm. Bodaj właśnie z owego równoczesnego oddziaływania na romantyzm wszystkich nurtów epoki
poprzedniej wynika, niespotykana w kulturze europejskiej przed wiekiem XIX, pojemność
modeli romantycznych. Wyrazem tego – jednym z najbardziej jaskrawych – jest ówczesny
model miłości i erotyki. Kobieta romantyczna to zarówno sentymentalna moralistka Klementyna z Tańskich Hoffmanowa i hedonistyczna belle dame de l'époque Delfina Potocka, zarówno Maryla Wereszczakówna, jak i pani Hańska, jak i Ewunia Ankwiczówna. Wszystkie te
reprezentantki różnych postaw psychicznych i moralnych tworzą wspólną kompozycję –
barwny fresk ukazujący damę romantyczną.348 A jej prototypy formował już początek stulecia. Tkliwe wyznania: „Przyjacielu! Spotkamy się ponad tym ziemskim padołem” i „Niczego
już nie pragnę prócz tego, byśmy się spotkali w niebiesiech” 349, to kwestie, które wypowiada
nie Mickiewiczowska Aldona, ale... bohaterka Mnicha Lewisa. Podobnie kreację femme fatale wykrystalizuje wprawdzie dopiero romantyzm, ale jej zapowiedź spotkamy już w Lewisowej kusicielce Ambrozja. Literatura początku stulecia nie dostarczy nam jeszcze tak pełnych i konkretnych portretów damy fatalnej, lecz gruntowanie płótna pod ów portret jest już
bardzo zaawansowane. Rodzi się z wewnętrznej opozycji okresu w stosunku do panny łzawej
i damy sentymentalnej, powstaje w oparach angielskiej grozy i mrokach seksu markiza de
Sade, pośród kobiet wielkich w miłości i zbrodni. Sformułowana na przełomie wieku opozycja warunkuje pojemność romantycznego modelu kobiety, a zarazem wykazuje bezpośredniość związków stylu myślenia i przeżywania, charakteru wyobraźni i wrażliwości estetycznej
pomiędzy romantyzmem a jego wielką inspiratorką – kulturą sentymentu.
Aby przygotowane przez swą poprzedniczkę stereotypy, wątki i szablony mógł romantyzm
wypełnić własną problematyką, trzeba było przemiany, która pozwala mówić o „przełomie
romantycznym” – trzeba było generalnego przewartościowania stosunku do rzeczywistości,
sformułowania nowej interpretacji świata. Przygotowany przez wcześniejszą literaturę proces
wydał owoce. Zespół zaadaptowanych stereotypów romantyzm poddaje właściwej sobie
strukturalizacji ideologicznej. We wszystkich nurtach swej poezji, prozy i dramatu. Stereotypy powieści grozy poprzez Annę Mostowską, Łucję Rautenstrauchową, młodego Krasińskiego, odezwą się jeszcze w ostatnim okresie romantyzmu – kiedy w roku 1842 Seweryn Goszczyński w Królu zamczyska każe im pełnić funkcję stylistyczną w swych roztrząsaniach problematyki patriotycznej. Sprawa dotyczy zatem przemiany, jakiej ulegną w romantycznej
strukturze światopoglądowej funkcje motywów dostarczonych przez epokę uprzednią. Początek wieku dał dopiero inspirację do ukształtowania takiej roli na przykład cudowności i
niesamowitości, jaką nada tym kategoriom światopogląd romantyczny we właściwym sobie
347

Por.: A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza..., s. 214–225.
W sprawie modeli kobiet i modeli miłości romantycznej por.: S. Wasylewski, O miłości
romantycznej, Kraków 1958. Zgromadzono tu wiele interesujących faktów, które prezentują
pojemność romantycznego modelu miłości. Pod tym względem istotne są zwłaszcza partie
tekstu poświęcone Klementynie z Tańskich i Delfinie z Komarów, s. 189–203.
Wpływ sentymentalnej koncepcji miłości na miłość romantyczną następująco formułuje A.
Witkowska, Wstęp..., s. LVIII; „Miłość sentymentalna czyni z tych romansów [Julia i Adolf
Kropińskiego i Nierozsądne śluby Bernatowicza] konieczne i ważne ogniwo poprzedzające
romantyczną koncepcję uczucia, będącego przecież nie tyle szkołą kochania, co religią i metafizyką”.
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M. G. Lewis, Mnich..., s. 34, 80.
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sposobie pojmowania zjawisk, motywów ludzkiego działania i warunkujących te działania
norm ponadindywidualnych. Dojrzewający na początku stulecia irracjonalizm zapoczątkował
nowy, ostatecznie skrystalizowany dopiero przez romantyków, obraz człowieka, spojrzenie na
mroki jego życia wewnętrznego. Wysunął fundamentalny problem Tajemnicy Istnienia. Wysunął – a pełną realizację przeprowadził romantyzm. Nie kto inny jak właśnie Byron doprowadza w roku 1816 do wystawienia – wyrosłej z lewisowej estetyki grozy – tragedii Charlesa
Roberta Maturina Bertram albo Zamek Saint-Aldobrand. Twórca Kaina znakomicie zdaje
sobie sprawę z roli, jaką w kształtowaniu jego wizji wewnętrznej rozterki ludzkiej odegrała
twórczość Lewisa i Maturina, prekursorka romantycznych problemów „mroku natury człowieczej”350, a równocześnie zespół formantów artykulacyjnych sposobnych do przekazania
tych treści. Może najpełniej ta lewisowsko-maturinowska zasada artykulacyjna zaowocuje w
romantycznej „literaturze szalonej”. Jej frenetyczny obraz świata – z modelowym przykładem
Hana z Islandii (1821) Wiktora Hugo – pełen naturalistycznej makabry i ekscytacji okropnością, będzie w romantyzmie pojęciem z zakresu s t y l u a nie ideologii. Na gruncie literatury
polskiej jeden z niewielu przykładów zastosowania stylu frenetycznego do projekcji określa350

Por.: M. Janion, Zygmunt Krasiński..., s. 48–49. Jak istotny wpływ na kształtowanie się
polskiej wyobraźni romantycznej – zarówno na płaszczyźnie tematyki, jak i jej formalnej artykulacji – posiadała konwencja inscenizacji pierwszego dwudziestolecia XIX wieku, wskazują badania M. Witkowskiego, Świat teatralny młodego Mickiewicza..., s. 124–130, poświęcone relacjom między inscenizacjami wileńskimi Johanna Gottlieba Heckerta i Kaspra Kamińskiego a kształtowaniem się świata romantycznego młodzieży w kręgu Mickiewicza.
Problematyka dramatu jest jednym ze stale powracających zagadnień w dyskusji filomatów. Między innymi sprawa Szekspira pojawia się tu w kontekście ogólnej dyskusji nad stosunkiem do reguł klasycystycznych. Podważając ich uniwersalny sens, do kręgu filomackiego
problem Szekspira wprowadza Mickiewicz, kiedy na zebraniu 10/22.III.1818 r. recenzuje
rozprawę Tomasza Zana.
Podobnie, w kontekście dyskusji nad możliwościami dania dramatowi nowych swobód
formalnych, wśród filomatów pojawia się sprawa opery. Zajęcie się przez Mickiewicza operą
w r. 1818 jest wyraźnym śladem inspiratorskiej roli wileńskiego teatru w stosunku do filomatów. Dobrze znana jest funkcja opery w inspiracji kształtu Dziadów, warto jednak podkreślić, iż nazwanie przez Mickiewicza Dziadów „widowiskiem” wiąże ów dramat z ówczesną
tendencją teatru do rozbudowy widowiskowej warstwy przedstawienia.
Bacznym zainteresowaniem otacza również środowisko mickiewiczowskie monodramę,
czyli scenę liryczną. Filomaci próbują uprawiać ten gatunek; znane są refleksy monodramy w
IV części Dziadów. Obok II części Dziadów inspirację poezją cmentarną i literaturą grozy
można wyraźnie obserwować w jednoaktowej operze Jana Czeczota Małgorzata z Zębocina.
M. Witkowski wykazuje związek wyżej zaprezentowanych doświadczeń filomackich z praktyką wileńskiej inscenizacji takich pozycji jak np. twórczość Kotzebuego czy Upiór wg Polidoriego, przedstawień zatem, w których wyobraźnię młodych romantyków inspirowała upiorystyczna groza, emocjonalizm, cala rozbudowana nastrojowość teatru początku stulecia.
(Por.: ibid., s. 135–161). Witkowski dobitnie formułuje tę sytuację:
,,Z gatunków pośrednich, do których w krytyce zaliczano zarówno operę, jak i dramę,
[Mickiewicz] stworzył argument dla nowych odkryć literackich (...). Obaj przedstawiciele
dwu pokoleń i postaw literackich [Jan Śniadecki i Mickiewicz] swoje przeciwstawne wnioski
wysnuli wszakże z atmosfery i praktyki teatralnej epoki. Dobitny w tym dowód, jak silnie
wpłynęła ona na umysły starych i młodych. Bo też wyraźnie ciężar dyskusji literackich przesunął się wtedy na kwestie sztuki dramatycznej i teatru. To teatr doprowadził do fermentu
poglądów i walki stylów. Był to rezultat obiektywnej sytuacji kulturalnej, której uległ i Mickiewicz” (ibid., s. 147).
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nej wizji świata stanowią młodzieńcze romanse Zygmunta Krasińskiego. W bardzo wyraźny
sposób obrazują one romantyczne losy frenezji, która przestaje być zjawiskiem estełycznoemocjonalnym, a zaczyna stawać się środkiem do konstrukcji określonych, zwykle katastroficznych, koncepcji historiozoficznych.351 Figury stylistyczne grozy, obsesja krwi i śmierci,
przejdą przez cały romantyzm od Uczty zemsty i Zamku kaniowskiego Goszczyńskiego,
przez Agaj-Hana po Sen srebrny Salomei i Króla Ducha, niosąc zarówno problematykę historiozoficzną jak metafizyczną, problematykę Wielkiej Historii, Wielkiej Rewolucji i Tajemnicy Istnienia.352
Wprowadzenie przez romantyzm frenezji w poczet środków wyrażających problematykę
historiozofizyczną i egzystencjalną bynajmniej nie neguje funkcji, jaką posiadała groza i frenezja w okresie poprzednim – funkcji artystycznej artykulacji problematyki „dziejów duszy”.
Obydwie te płaszczyzny są z sobą silnie sprzężone i rozwijają się harmonijnie. Jakie dla koncepcji romantycznych znaczenie posiada – jak to już wielokroć w różnych uwikłaniach przychodziło nam zauważyć – wywodząca się z estetyki grozy ambiwalencja erotyki pojmowanej
jako zespół sadomasochistyczny, owo rozłożenie jej na opozycje miłość – zbrodnia, miłość –
śmierć, miłość – poniżenie, seks – okrucieństwo, między fatalizm, grozę i anieliczność, na
gruncie polskiej literatury bodaj najdobitniej dokumentuje Agaj-Han, a w nim zwłaszcza kreacja Maryny.353 Do stylu frenetycznego wielokroć jeszcze będzie powracał w dalszej twórczości tak Krasiński, jak i inni romantycy, na równi spożytkowując go jako projekcję idei
historiozoficznej oraz jako środek do analizy stanów emocjonalnych. Świat emocji i frenezji
od początku ekspansji tej ostatniej na literaturę europejską tak silnie skojarzyły się w świadomości ludzi wieku XIX, że w nurcie ekspresjonizmu romantycznego stały się zjawiskiem
nieomal nierozdzielnym.
Ekspresjonistyczna estetyka kontrastów – pisze w związku z Agaj-Hanem Maria Janion –
zestawiała ciągle obok siebie malowniczość i potworność, przepych i zniszczenie. Piękno i
groza miały się wzajemnie potęgować w kontraście.354
Mamy więc do czynienia z synchronicznym współistnieniem kategorii pozornie wykluczających się, z romantyczną repliką zasady konstrukcji estetycznych wprowadzonych przez
kulturę początku stulecia. Zadanie maksymalnej eksploatacji nastroju spycha na dalszy plan
sprawy wierności historycznej. W Agaj-Hanie Krasiński ze swobodą miesza przeróżne
określenia pochodzące z różnych sfer geograficznych i kulturowych wielkiego Orientu.
Idzie mu jedynie o e k s p r e s y w n e wydobycie świetności genealogii rodowej bohatera
(podkr. A. Ż.)355.
W tej właśnie metodzie raz jeszcze ujawnia się tradycja początku stulecia – ahistoryczny
synkretyzm sztafażu powieści i dramy, którego nadrzędnym celem jest wydobycie z materiału
maksimum ekspresji emocjonalnej. Nadrzędna ta zasada budowy nastrojów opartych na kontraście, od początku stulecia sprzyjała tylekroć tu akcentowanej synkretyczności nurtów,
dzięki estetyce pozornych sprzeczności zazębiających się w tkance poszczególnych utworów.
Istniały, co prawda, utwory, a nawet gatunki, które dany składnik estetyki okresu – na przy351
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kład „czułość” – realizowały w czystej, nieomal klinicznej formie. Taką czystość obserwujemy w niektórych gatunkach liryki, rzadziej powieści i dramy. Nie przekreśla to jednak ogólnej zasady. Zwłaszcza teatr podatny był tendencjom synkretyzmu. Z natury swej. Z przypisanego mu posługiwania się rozległą paletą form – od tekstu, poprzez aktorów, do inscenizacji.
Kiedy jednak destrukcji ulegnie formacja kultury początku stulecia, romantyzm podejmując
typową dla poprzedniczki zasadę synkretyzmu pierwiastków opozycyjnych, gruntownie
przemiesza ich gradację, pewne elementy podtrzyma i rozwinie, innym pozwoli stopniowo
wygasać i niknąć. Groza okaże się wiele żywotniejsza od emocji łagodnych. Wprawdzie jeszcze Mickiewicz elementy tendencji sentymentalnej pogodzi z problematyką tragizmu i zużytkuje w Konradzie Wallenrodzie356, mimo to stopniowo kreacje bohaterów romantycznych
rezygnują z tradycji sentymentalnej. Miała ona wszak dokumentować dobroć ludzkiej natury i
nadawać jej znamię wielkości. Okazuje się więc zbyteczna, kiedy znamię wielkości uzyskuje
zbrodnia, kiedy ona to ostatecznie sankcjonuje kreację świętych potępieńców.
Proces wygasania poszczególnych tendencji epoki uprzedniej odbywa się jednak już w e
w n ą t r z formacji romantycznej. Na jej ukształtowanie się natomiast działa jeszcze równocześnie c a ł a wielka rodzina, którą zajmowaliśmy się tu dla wyrysowania szekspiryzmowi
XIX-wiecznemu jego ówczesnego „drzewa genealogicznego”.
Równoczesne oddziaływanie na romantyzm wszystkich nurtów epoki poprzedniej w sposób szczególnie widomy wykazały wzmiankowane tu młodzieńcze powieści Zygmunta Krasińskiego, utwory powstające
na skrzyżowaniu tendencji pseudohistorycznego romansu sentymentalnego, „powieści gotyckiej”, frenetycznego romansu francuskiego, walterscotyzmu i byronizmu357.
Do uwarunkowań najsilniejszych okaże się należeć tradycja poetyki tragedii grozy, wywodząca się poprzez niemiecki dramat przeznaczenia (Schicksalsdrama) aż od Wal-pole'owskiej
Tajemniczej ksieni, kiedy pośród nowych już zadań odezwie się w kreacji Orcia z Nieboskiej
komedii358, w jednym ze szczytowych osiągnięć polskiej dramaturgii romantycznej.
Jak wszystkie dramaty epoki – pisze Maria Janion – Nie-boska komedia stanowi swoistą
mieszaninę różnego rodzaju elementów – jest przejawem szczególnego synkretyzmu gatunkowego.359
Piętno synkretyzmu, owego przedziwnego ujednolicenia sprzeczności w ładzie struktury
nadrzędnej, stanowi jeden z fenomenów mentalności estetycznej okresu. Najważniejsze to
bodaj i najpłodniejsze dziedzictwo epoki poprzedniej. Naturalne zaplecze dla wielkiego gestu
kreacji, zagarniającego pokłady niższe, w swej małości skłócone, by pogodzić je w formule
ogólnej. W dużej mierze tej właśnie zmianie spojrzenia na czystość gatunkową zawdzięcza
Szekspir swój XIX-wieczny debiut. Epoka programowego synkretyzmu mogła przyjąć za
swego twórcę tego, któremu wiek XVIII nie był w stanie wybaczyć typowego dlań splecenia
w nadrzędnej strukturze dramatu elementów pozornie skłóconych i sprzecznych. Niezbędne
jest jednak w tym miejscu podkreślenie podstawowego rozróżnienia. Jak przyjęcie szekspirowskiej „estetyki sprzeczności” odbędzie się przede wszystkim na scenie, w inscenizacji
scenariuszy początku XIX wieku, tak główne drogi wiodące Szekspira do jego romantycznego kształtu przebiegną poza teatrem. Szekspirowskie scenariusze, jak cały zresztą polski teatr,
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nie osiągną pełnej romantyzacji swych stereotypów, zaproponowane w nich formy nie dojdą
do etapu romantycznej strukturalizacji ideologicznej. Poza indywidualnymi wyjątkami (które
pojawią się na scenie lwowskiej) szekspiryzm teatru zatrzyma się u progu romantyzmu. Romantyczny Szekspir wykrystalizuje się w recepcji lekturowej, w światopogląd romantyczny
wniknie dzięki teorii estetycznej i realizującym ją dziełom oryginalnym, dzięki książce, a nie
dzięki teatrowi, będzie współtworzył świat polskich romantyków.

111

Część trzecia
SCENARIUSZE
1
NA TROPIE STEREOTYPÓW

Łatwo prozą oddać wszystkie błędy
poety, ale jakże trudno jest przetłumaczyć
jego piękne wiersze.
Biada fabrykantom dosłownych przekładów,
którzy każde słowo tłumacząc,
wypaczają sens.
(Voltaire o przekładach Szekspira
–
Listy o Anglikach)
Znakomicie rozumiał Voltaire złożoność procesu i trudności przekładu. Zanim jeszcze zabrano się do tłumaczeń Szekspira, przewidział drogi, po których pójdą nieporozumienia.
Odarte z mrocznego klimatu dzieje szekspirowskich bohaterów utracą w przeróbkach kształt
wielkiej poezji, zostawiając schematy naiwnych opowiastek z dreszczykiem. Bądź też w pogoni tłumaczy za pozorami słów, pogubią kędyś znaczenia podstawowe. Obnażą szkielety
szekspirowskiej akcji, dla których od nowa trzeba będzie szukać motywacji. „Między autorem
a odbiorcą – pisze teoretyk przekładu – istnieje wspólny kod. Regulatorem procesu kodowania jest zespół obiektywnych historycznych warunków.”360 Nie wymaga szerszych wyjaśnień,
jak zasadniczej zmianie uległy owe kulturowe warunki pomiędzy epoką Szekspira i jego adaptatorów i jak zatem skomplikował się proces przeniesienia spuścizny Stratfordczyka w pejzaż kulturalny przełomu XVIII i XIX wieku. Już w trakcie tłumaczenia z języka na język występuje charakterystyczna dwufazowość – demontaż oraz ponowny montaż elementów. „Między owymi taktami czy też między dwoma przedmiotami tworzy się nowa wartość.”361 Problem ten oczywiście komplikuje się niepomiernie, kiedy obok tłumaczenia z języka na język
występuje konieczność przekładu danego tekstu na zgoła inny s y s t e m literacki, czy szerzej – system kulturowy. Zagadnienie przekładu wstępuje wówczas na wiele wyższy niż czysto językowy poziom trudności. Pojawia się problem ekwiwalentnego przeniesienia dzieła
artystycznego na nowy k o d k u l t u r o w y. Analizując zabieg tłumacza jako swoisty proces interpretacji i wyważając proporcje pomiędzy tłumaczeniem a transformacją, Edward
Balcerzan rozróżnia dwa podstawowe rodzaje praktyki przekładowej.
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Proces tłumaczenia przebiega dwojako. Raz jako przekład we właściwym tego słowa znaczeniu, w takim wypadku będziemy mówili o p r z e k ł a d z i e w ł a ś c i w y m l u b o t ł
u m a c z e n i u w ł a ś c i w y m. Kiedy indziej natomiast jako (...) i n t e r p r e t a c j a t r a
n s l a t o r s k a (...). W interpretacji translatorskiej (...) tłumacz wykracza poza sferę dwu
języków i odwołuje się do Rzeczywistości. (...) W odróżnieniu od interpretacji translatorskiej
tłumaczenie właściwe polega na przekodowaniu komunikatu bez odwołania się do Rzeczywistości.362
W przypadku interesujących nas scenariuszy mamy oczywiście do czynienia z wariantem
drugim – interpretacją translatorska, i to szczególnie skomplikowaną: polegającą na równoczesnym przekodowaniu dzieła Szekspira z języka na język i z systemu na system historyczno-kulturowy.
W najbardziej jaskrawym wydaniu interpretacją będą przekłady osiemnastowieczne, wykonywane zgodnie z zaleceniami ówczesnych teoretyków, aby przeczytać kilkakrotnie oryginał, następnie go odłożyć i pisać bez zaglądania w tekst. 363
Tu gdzieś ukrywa się zasada konstrukcyjna pierwszego ciągu polskich tłumaczeń szekspirowskiej dramaturgii z końca XVIII i początku XIX wieku. Przekładane i parafrazowane z
drugiej – francuskiej bądź niemieckiej –- ręki, sztuki Szekspira zagubiły w trakcie zabiegów
adaptatorskich swe pierwotne struktury. Wielokrotnie przekodowywany tekst przyszło tłumaczom wyposażyć w motywacje na miarę myśli i estetyki własnej epoki.
Już w okresie swego powstania, przeróbki szekspirowskie budziły powszechnie znane zachwyty, ostre sprzeciwy i szerokie dyskusje teoretyczne. Wyśmiewane później, aż w końcu
zarzucone i zapomniane z kretesem, wróciły dopiero z początkiem naszego stulecia na
warsztat historyków literatury. Wróciły, by przeżyć powtórny pogrzeb.
Rozciągano je [dramaty Szekspira] – pisał Władysław Tarnawski o pierwszych polskich
tłumaczeniach – na łożu Prokrusta, wtłaczając w ramy trzech jedności, amputowano zbyteczne zdaniem krótkowzrocznych lekarzy członki, przybierano je w szatę języka ogólnikowego i
bezbarwnego. Zapoznamy się z temi ohydnemi przeróbkami – na szczęście nie wszystkie zachowały się do naszych czasów.364
Wszystko to prawda. Prawie wszystko. Istotnie – nie uświetniają te przeróbki naszej literatury dramatycznej początku XIX wieku. Umarły wraz ze swą epoką bezpowrotnie. Ale odegrały w niej rolę istotną. Dlaczego? Skąd wzięła się taka właśnie interpretacja Szekspira?
Czemu takie właśnie, „ohydne przeróbki” popełniali ludzie o guście skądinąd wyrobionym?
Dlaczegóż to Szekspir przerabiaczy odpowiadał epoce bardziej niż Szekspir Stratfordczyka?
W jakiej mierze realizował ich wyobrażenia o świecie teatru? – To właśnie ciąg pytań podstawowych. Splot zagadnień wyznaczających problem teatralnego szekspiryzmu przedlistopadowego. Tylko po części wyjaśnia to zarysowany w poprzednich rozdziałach zespół tendencji wyznaczających ogólnie przyjęty system estetyczny epoki.
Mylił się Władysław Tarnawski. Zachowało się wiele więcej przeróbek szekspirowskich z
XVIII i początku XIX wieku, niż się to badaczowi wydawało. I stanowią dziś fascynujący
materiał. Pod warunkiem, że czyta się go i analizuje wyłącznie w kategoriach historycznych.
Na tle i w kontekście ich epoki. A wówczas roztaczają panoramę jednego z najbardziej intere362
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sujących nurtów teatralnych Polski przedlistopadowej. Pisane nieomal na scenie, bynajmniej
nie cyzelatorskie literacko, niewyrafinowaniem formy odsłaniają teatralne kulisy estetyki
swego czasu.
Są wszakże li tylko kanwą. Jednym z komponentów teatralnego widowiska. Partyturą do
zagrania. Podstawowym walorem przedlistopadowych przeróbek Szekspira jest dzisiaj fakt, iż
powstawały w ogromnej większości pod piórem ludzi teatru i z myślą o konkretnej scenie.
Były dziełem praktyków, wykonywanym dla praktycznych, doraźnych celów. W tym często
ich literacka słabość, w tym zarazem ich atrakcyjność dla badacza sceny polskiej początku
XIX stulecia. Na – zbyteczną może – obronę literackiego poziomu scenariuszy dodać warto,
iż w czasie ich powstawania w ogóle dość trudno wyobrazić sobie udany, sprawny przekład.
Brak odpowiedniego zaplecza filologicznego wyjaśnia tu aż nazbyt wiele i to – w niektórych
dziedzinach – w przeszłości nieporównanie bliższej od pierwszych lat zeszłego wieku...
Odtwarzanie kształtu teatru z pojawiających się od XIX wieku uwag inscenizatorskich zapisywanych przez autorów w didaskaliach – jest niezmiernie zwodnicze. Co innego przecie
wydumana przy biurku wizja literata, a co innego praktyka człowieka teatru. Z rękopisami
przeróbek szekspirowskich rzecz ma się natomiast zgoła inaczej. Jak się rzekło – tworzyli je
ludzie teatru, traktując z reguły jako etap poprzedzający wystawienie własnego tekstu. Ich
didaskalia i uwagi na marginesach nie mają więc nic wspólnego z twórczością literacką, są
brulionem działania czysto teatralnego. Są jednym słowem swoistą, dość prymitywną, bo pozbawioną skonkretyzowanego i pełnego języka zapisu, formą teatralnej partytury do grania. A
przekładając rzecz na słownictwo współczesnej sceny – scenariuszem,365 czy niejednokrotnie
wprost scenopisem widowiska teatralnego.
Twórca teatrologii Max Herrmann udowodnił tezę, że „gra teatralna może być systemem,
niepowtarzalnym zespołem środków właściwych jakiemuś środowisku albo jakiejś epoce”366.
Między systemem gry – wystawy scenicznej – przyjętym w danej epoce a praktyką dramaturgiczną – środkami podawczymi komponentu literackiego – istnieje ścisła obustronna korelacja. Z jednej strony repertuar narzuca nowe formuły gry, z drugiej zaś stylistyka teatralna warunkuje kształt produkcji dramaturgicznej. Współczesna krytyka teatralna poważną rolę przypisuje tak zwanemu „pisaniu na scenie”, formie widowiska, w którym scenariusz i inscenizacja jest dziełem praktyków teatralnych.367 Traktując rzecz z dużą swobodą można ryzykować
twierdzenie, iż prehistorii współczesnego „pisania na scenie” szukać należy właśnie w praktyce autorów szekspirowskich przeróbek z początku XIX wieku. Obustronna relacja, o której
mówi Max Herrmann, związek systemu gry – niepowtarzalnego zespołu środków wyrazu – z
dlań właśnie tworzonym repertuarem jest wyjątkowo spójny. Takie a nie inne przykrywanie
szekspirowskich oryginałów, taka a nie inna preparacja komponentu literackiego, jest wynikiem bezpośredniej korelacji teatr – literatura – estetyka epoki. A jednocześnie – jak się powiedziało – doraźność szekspirowskich scenariuszy ułatwi w analizie wydobycie poszczególnych elementów systemu. Pozwoli wyodrębnić funkcjonujące w teatrze epoki stereotypy,
które Składają się na kształt przedlistopadowego szekspiryzmu na polskiej scenie.
Śledząc w poprzednich rozdziałach szersze – estetyczne, teatralne i literackie – konteksty
XIX-wiecznego Szekspira, doszliśmy do wniosku, iż filtrem warunkującym kształt i zakrój
przeróbek szekspirowskich był określony zespół stereotypów, na różne sposoby modelowanych artystycznie w różnych dziedzinach sztuki. Był Szekspir na scenie początku XIX wieku
określonym szekspiryzmem na miarę epoki, na miarę jej możliwości stylistycznych; zespołem
modelowanych w kształt spektaklu stereotypów, które transponowali od Stratfordczyka ludzie
teatru przedlistopadowego. Konieczne jest tu pewne uściślenie. Jak w każdym arcydziele, tak
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i w dramatach Szekspira, funkcjonujący w nich stereotyp energią poetycką zostaje podniesiony na wyższą płaszczyznę, jego wyrazistość zaciera się, staje się trudniej wykrywalny. Toteż
niepodobna stawiać znaku równości pomiędzy zespołem stereotypów występujących u Szekspira i w adaptacjach scenarzystów. Pozbawiony odpowiednio ekwiwalentnej płaszczyzny
energii poetyckiej stereotyp przekładu czy adaptacji nieuchronnie prowadzi do uszczuplenia
oryginału. A jednocześnie wyostrza się niejako, staje się bardziej dosłowny i łatwiej wykrywalny. Owe stereotypy – przejawiające się w odpowiednim kształtowaniu przejętych od
Szekspira ciągów tematycznych, wątków i postaci – stanowią dziś tło charakteru gustów ówczesnej publiczności, język jej porozumienia z twórcami teatru epoki. Zespół stereotypów
składający się na pojęcie przedlistopadowego szekspiryzmu w polskim teatrze to swoisty pomost tradycji, łączący dramaturgię Stratfordczyka z jej odbiorcami początku XIX stulecia.
Analiza zaś szekspirowskich scenariuszy – jeśli ma doprowadzić do odkrycia mechanizmów
rządzących kształtowaniem się teatralnego szekspiryzmu przedlistopadowego – przede
wszystkim winna zabiegać o wyłowienie zespołu funkcjonujących w nich stereotypów.
Tak zatem pojmując zawartość polskich scenariuszy szekspirowskich jako swoisty zespół
stereotypów, w jego przemianach szukać wypada przeobrażeń gustów, proces zaś owych
przemian będzie zarazem projekcją procesu kształtowania się nowoczesnej publiczności teatralnej.368 Tej grupy odbiorców sztuki początku wieku XIX, która uformowała konkretny
stan gustów swej epoki; model, który z kolei pozwolił zaszczepić się na polskim gruncie systemowi romantycznemu.
Naszym zadaniem jest w miarę możliwości ustalić, jak i dlaczego scenariusze szekspirowskie przykroiły dramaturgię Stratfordczyka do zespołu obowiązujących stereotypów, dzięki
czemu angielski dramaturg mógł stać się scenarzystą na miarę gustów i kanonów teatru epoki.
Ogólne jej tło zakreśliły rozdziały poprzednie. Zadaniem niniejszego natomiast winny być
analizy zespołu stereotypów zawartych w konkretnym materiale.
System występujących w świadomości teatru przedlistopadowego stereotypów jest w stosunku do dramaturgii Stratfordczyka czymś na kształt filtru, czy też – jak rzecz określa
Lippmann – rodzajem wystawowej szyby, która pozwala widzieć przedmioty wyłącznie w
określonym kolorze.369 Jak na bal maskowy jedynie przebrani goście, tak na scenę przedlistopadową przedostają się te tylko wątki, które – odpowiednio przykrojone i przybrane – mogą
funkcjonować w ramach określonego systemu stereotypów. Reszta zostaje odrzucona jako
ciało obce w przyjętym modelu przeżywania i myślenia artystycznego. Śledzenie przekształceń scenariuszowych przeróbek Szekspira pozwala na pośrednią obserwację przeobrażeń
systemu stereotypów teatru przedlistopadowego i co za tym idzie – ówczesnego szekspiryzmu.
Obracamy się w kręgu wychodzącym daleko poza pojęcia sztuki – w kręgu świadomości
społecznej. Interesuje nas jej konkretny wycinek – społeczna świadomość teatralna, czy też
ściślej – kształtowanie się społecznej świadomości szekspiryzmu polskiego. Pojmowanie
dramaturgii Szekspira – żeby przytoczyć z innej okazji wypowiedziany przez Ossowskiego
sąd – „zależy od tego, jak widz postaciuje sobie układ plam barwowych, które ma przed sobą”370. A mówiąc inaczej – zależy od tego, jak aktualny zespół stereotypów wchłania wątki
szekspirowskiej tradycji, motywy pisane wszakże w innym i pod wpływem innego kręgu
kulturowego. Bo – Jak rzecz ujmuje Porębski – „wyobrażeniowe stereotypy to względnie
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stałe formy i schematy związane w praktyce społecznej z określonymi, z m i e n n y m i
zresztą treściami i desygnatami” (podkr. A. Ż.)371.
Otóż to – śledząc przeobrażenia przeróbek i inscenizacji polskiego Szekspira, oryginalną
twórczość Strałfordczyka traktować możemy wyłącznie jako względnie stałe ramowe schematy, w które przedlistopadowa społeczna świadomość teatralna wpisywała zmienne, stopniowo przeobrażające się treści i desygnaty.
Z powyższego wywodu wynika teza metodologiczna, która w poważnej mierze warunkuje
charakter naszego spojrzenia na materiał zastany w szekspirowskich scenariuszach. Otóż wydaje się, że wynika z nich szczególnie istotny zespół problemów, jeśli scenariusze traktować
jako określony nurt w ikonograficznych dziejach sztuki372, jako jeden z ciągów ikonograficznych dziejów polskiego teatru przedlistopadowe-go. Czyli – jak istotę badań ikonograficznych określa Białostocki – jako „dzieje tematów, wątków, obrazów (...), dzieje wyobraźni
wyrażającej treści ideowe”, mając oczywiście na uwadze fakt, że przemiany „w świecie języka ikonograficznego odpowiadają przemianom w dziedzinie środków wyrazu”373. Te zaś teatralne środki wyrazu szekspirowskich stereotypów i ich przeobrażenia wyznaczają wszakże
zasadniczą problematykę naszego przedsięwzięcia. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż
próba wprowadzenia metody ikonograficznej w badania dotyczące teatru, może okazać się
przydatna wyłącznie w jego porządku gestycznym, na płaszczyźnie wizualnej zdarzenia teatralnego. Próba taka natomiast nie wydaje się możliwa w odniesieniu do tworzywa literackiego, którego – z wyjątkiem takich może tylko gatunków literatury żywych obrazów jak
opis, obrazek rodzajowy itp. – nie sposób całościowo, nawet w odniesieniu do teatru, badać,
podobnie jak plastykę, posługując się wyłącznie metodą ikonograficzną.
Pojmując bezpośrednio interesujący nas krąg zagadnień jako wycinek szeroko pojętej
społecznej świadomości estetycznej epoki – również zawarte w scenariuszach modele szekspi-ryzmu pojmować należy w kategoriach zależności, jakie zaszły pomiędzy rozwojem szekspirowskiego nurtu teatru polskiego a ogólną świadomością ówczesnego systemu myślenia.
Świadomość społeczna – pisze Porębski – byłaby w tym rozumieniu po prostu najszerszym
zespołem stereotypów, ogarniającym i wyczerpującym wszystkie ważne dla danego społeczeństwa treści i desygnaty. Wchodziłyby w jej skład stereotypy różnego pochodzenia, różnego przeznaczenia i różnej wagi – od tak elementarnych jak pojedyncze słowa i gesty, do tak
złożonych, jak całe systemy myślowe czy moralne, albo całe kompleksy ważnych społecznie
wyobrażeń o świecie, ludziach, o ich sprawach i dziejach. 374
I jeśli wolno uprzedzić tezę ogólną wynikającą z analizy tekstów – zawartość szekspirowskich scenariuszy jest właśnie całościowym systemem artystycznym w rozwoju, funkcjonującym w ramach systemu nadrzędnego: świadomości teatralnej pierwszego trzydziestolecia
XIX wieku.
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Określenie „system artystyczny w r o z w o j u” padło tu nie bez kozery. Należy zwrócić
uwagę, iż materiał scenariuszy obejmuje okres lat kilkudziesięciu. Okres szczególnie dynamicznych przemian – czas krystalizowania się z chaosu destrukcji konwencji XVIIIwiecznych, nowej świadomości estetycznej. Toteż i w obrębie występujących w scenariuszach stereotypów – w miarę kształtowania się określonej świadomości, ba, ideologii nawet –
określone wątki i motywy podlegały bądź rozpowszechnieniu, bądź też bardziej lub mniej
świadomej selekcji, którą warunkowały ramy aktualnie akceptowanych konwencji teatralnych
i koncepcji dramaturgicznych. Jedynie odnajdywanie ogólniejszych uwarunkowań, określonych tendencji ideologicznych, może wytłumaczyć utrwalenie się takich a nie innych stereotypów, przygotowujących pełną akceptację Szekspira przedlistopadowego.
Rekapitulując – proces stopniowych przeobrażeń, ów „system w rozwoju”, dąży do konkretyzacji określonego s t y l u przedlistopadowego szekspiryzmu teatralnego. I warto w tym
miejscu powołać się raz jeszcze na Porębskiego, który podobny mechanizm obserwował w
procesie kształtowania się polskiego malarstwa historycznego:
Od problematyki ściśle ikonograficznej przejść (...) można do problematyki formy, warsztatu i stylu. Ikonografia bowiem (...) ma możność stwierdzać nie tylko występowanie i powtarzanie się schematów już ustalonych, ale również fakty wyłamywania się ze schematyzmu
istniejącego, szukania schematów nowych, a tym samym sformułowania znaczeń i form, które w dotychczasowych schematach się nie mieszczą. Ma ona ponadto możność obserwować,
jak istniejące czy też rodzące się schematy i znaczenia szukają sobie warunków, w których
mogłyby się skonkretyzować w sposób najbardziej dla siebie odpowiedni. Zasadniczy bowiem schematyzm faktów ikonograficznych nie jest nigdy schematyzmem oderwanym, bezcelowym. Konkretyzując się w określonej materii rysunkowej, rzeźbiarskiej czy malarskiej –
[a w naszym wypadku: teatralnej, w jej porządku gestycznym, wizualnym – A. Ż.] dąży on
zawsze do konkretyzacji możliwie pełnej i doskonałej, do stylu. Ta stylotwórcza funkcja ikonograficznego schematu i związanego z, nim znaczenia zdaje się być jednym z istotnych
składników tego, co skłonni bylibyśmy nazywać stylem epoki 375.
Stopniowo wyzwalający się z kanonów klasycyzmu teatr, w stare tematy ramowe zaczyna
wpisywać nowe treści. Jest to okres – wprawdzie wydzielony i samoistny, ale zarazem okres
„wielkiego przygotowania”. Czas gruntowania płótna. Na nim to, już wkrótce, romantyzm
stworzy nowy repertuar tematów ramowych. Krąg pytań zasadniczych skonkretyzuje się wokół ciągu opozycji: człowiek – los, człowiek – czas, człowiek – śmierć, jednostka – zbiorowość. Każdy z problemów będzie realizowany za pomocą określonych motywów ikonograficznych. Szczególnie wyraziście rzecz wyłoni się w repertuarze motywów malarstwa i poezji. Wyostrzy się jakość znaczeniowa motywu na przykład okrętu – symbolu losu. Problem
relacji człowiek – los wystąpi w sztafażu ruin, cmentarza – symbolu śmierci lub nieśmiertelności. Mrocznymi zachmurzonymi pejzażami prowadzą drogi indywidualistów z kręgu pytań
jednostka – zbiorowość, zaś pytania o relację człowiek – czas padną przeważnie na tle motywów ucieczki, egzotyki i orientalizmu.
Proces formowania się repertuaru romantycznych stereotypów ikonograficznych, proces
konkretyzacji „tematów ramowych” przebiega wszakże – zwłaszcza w teatrze – w sposób
dość specyficzny. Uwypukla to zaprezentowany przed chwilą wybór kilku ciągów motywów,
którymi romantyzm realizował kręgi swych ideologicznych pytań podstawowych. Chronologia została odwrócona. W teatrze nie treść ideologiczna narzucała formę, nie głębsza koncepcja światopoglądowa, a wręcz odwrotnie – emocjonalizm o określonym charakterze prowadził
sztukę teatru początku XIX wieku do stopniowo zagęszczającej się dekoratywności. Scena
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zapełniła się nowym repertuarem rekwizytów – cmentarzy, ruin, egzotyki, którym towarzyszyła treść ideologiczna zawężona na miarę możliwości stylistycznych. Formułujący się romantyzm napotkał gotowy już grunt – repertuar rekwizytów z magazynu emocjonalizmu początku wieku; dla treści swych posiadał wypracowany już zespół form.
Posługując się luźnym porównaniem – zaszła sytuacja analogiczna do czasów manieryzmu, kiedy to wirtuoz zwielokrotnionej formy wyprzedził ikonologa – ideologa baroku. Proces wpisywania romantycznej problematyki w repertuar niesionych przez sztukę początku
XIX wieku motywów powtarzał jakby słynną awanturę o rzeźbę Giovanni da Bologna Porwanie Sabinek376. Dzieło stworzone dla popisu maestrii otrzymało swój tytuł (swą treść semantyczną) dopiero ex post – już w oderwanym od udziału twórcy, w społecznym funkcjonowaniu utworu.
Przydługie powyższe wywody powinny usprawiedliwić tezę końcową – szekspirowskie
scenariusze teatralne końca XVIII i początku XIX wieku umożliwiają wędrówkę śladami rodzących się stereotypów polskiego szekspiryzmu przedlistopadowego w teatrze. Roztaczają
perspektywę na jeden z elementów tradycji, która wypracowała formy artykulacyjne dla przyszłych treści romantycznych.
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2
MIEJSCE SCENARIUSZY SZEKSPIROWSKICH W
TRADYCJI TEATRALNEJ

Są typowym odbiciem swego czasu. Teatr, jaki wyłania się ze scenariuszowych zapisów
szekspirowskich przeróbek, to modelowe odbicie programowego przemieszania dekoratywnych elementów różnych orientacji estetycznych, splecenie motywów ramowych właściwych
opozycyjnym nieraz stylistykom okresu.
Rzecz ma się jak ze sławnym paryskim cmentarzem Pére-Lachaise. Sąsiadują tu ze sobą
pomniki i nagrobki różnego czasu, odmiennych stylistyk, różną symboliką wyrażających
ludzki szacunek i cierpienie. Obok czystej klasycznej linii pomników nagrobnych Molière'a i
Corneille'a płaczliwa kompozycja wyrażająca żal po Marii Wirtemberskiej sąsiaduje z preromantyczną mistyfikacją grobu średniowiecznych kochanków i romantyczną symboliką muzy
ponad popiersiem Chopina. Eklektyzm? Otóż nie. Jakieś przedziwne przemieszanie elementów, przenikających się wśród cmentarnych alejek stylów i manier, w ogólnej perspektywie
uzyskuje wymiar, nadrzędny. Sprzeczność – jedność swoistej poetyki.
Takie są i scenariusze szekspirowskie. Na miarę i wedle modelu przeżywania swego czasu.
Epoki, która eleganckim paniom kazała przepisywać fragmenty bliskich ich sercu i snobizmowi utworów literackich. Zajrzyjmy do takiego to sztambucha Heleny Małachowskiej.377 I
czegóż tam nie ma! Schiller sąsiaduje z Boileau, Osjan spotyka się z Byronem, Niemcewicz z
Tymowskim, Koźmian z Krasickim, a pani de Staël z francuskimi tłumaczeniami Szekspira.
A wszystko to, bez pozornego ładu i składu, znakomicie przeplata się i mieści w estetycznej
świadomości kopistki.
Podsumowując styl ilustracji do Śpiewów historycznych Niemcewicza Mieczysław Porębski pisał:
Przedziwne pomieszanie manier, stylów, realiów, naiwne dopowiadanie każdego szczegółu, niezamierzona fantastyka oprawy czynią z tej chaotycznej amatorskiej ornamentyki
swoisty dokument czasu i wyobraźni378.
Wprawdzie Lelewel – reprezentant historyzmu romantycznego – z podobnym co Mickiewicz o Izorze Odyńca przekąsem pisał o tych ilustracjach do Niemcewicza379, jednak, jako że
nie dane mu jeszcze było mieć odpowiedni dystans czasowy, nie zdawał sobie w pełni sprawy, ile to zawdzięczał romantyzm okresowi bezpośrednio go poprzedzającemu. Jak owe lekceważone pierwsze dziesięciolecia wieku XIX zapracowały sobie na dobrą pamięć. Jak ufor-
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mowały repertuar rekwizytów, które potem wchłonęła i twórczo przekształciła romantyczna
wyobraźnia.
Taką właśnie świadomość estetyczną reprezentowali inscenizatorzy preromantycznych widowisk, taką kierowały się też ilustratorki Niemcewiczowskich Śpiewów.
Sentymentalno-trubadurowy klimat Niemcewiczowskich ilustracji – pisze Porębski – to
znamienna zapowiedź zmiany dystansu uczuciowego do przeszłości narodu – zmiany, która
już niebawem nastąpi w innej, znacznie szerszej skali i pod innym, znacznie bardziej postępowym patronatem.380
Kilkakrotne sięganie do analogii w historii malarstwa nie jest przypadkiem. Zmierza do
uwypuklenia jednorodności zjawiska estetycznego, które realizuje z początkiem XIX wieku
na równi plastyka, poezja i teatr, które realizuje i szekspirowski scenariusz.
Formacja kultury początku stulecia, którą zajmowała się poprzednia część książki, polskiemu teatrowi przyniosła Szekspira. W tradycji europejskiej rzecz zaczyna się już w okresie
La Place'a, który swymi pierwszymi transpozycjami Szekspira w roku 1745 daje początek
wielkiej francuskiej fali scenariuszy szekspirowskich. Z La Place'a wszakże bezpośrednio
czerpał następca wielkiego Voltaire'a na fotelu Akademii Francuskiej – Ducis, którego szekspiryzm taką rolę odegrał na polskiej scenie. Druga fala szła z Niemiec, gdzie w latach 1776–
1779 jeden tylko Schröder wystawił swojego Hamleta, Otella, Kupca weneckiego, Miarka za
miarkę, Komedię omyłek, Króla Leara, Ryszarda II, Falstaffa (wg obu części Henryka IV),
Makbeta i Wiele hałasu o nic. A jak przemożny był wpływ ówczesnej świadomości estetycznej, ogólnego modelu przeżyć i stereotypów, na kształtowanie się koncepcji autorskich –
niech świadczy fakt, iż pod presją publiczną już po dwóch przedstawieniach Otella Schröder
został zmuszony do przepracowania ostatniego aktu sztuki i doprowadzenia do... pogodzenia
się kochanków.381 Francuskie i niemieckie doświadczenia spotkały się w Polsce, by tu wśród
nowych uwikłań tradycji, doprowadzić do ukształtowania się polskiej formuły szekspiryzmu.
Zapisały ją właśnie teatralne scenariusze. Kiedy w 1799 roku w Berlinie grano pierwszego na
kontynencie Hamleta tłumaczonego z oryginału przez Augusta Schlegla – w teatrze polskim
wielka fala przedlistopadowego szekspiryzmu dopiero wzbierała.
Nasuwa się pytanie zupełnie zasadnicze – dlaczego właśnie wówczas i dlaczego właśnie t
a k? Czemu zawdzięcza Szekspir wejście w repertuar polskiej sceny w określonym czasie?
Czy zrządził to przypadek, czy też jakaś ogólniejsza prawidłowość? Odpowiedź najprostsza
brzmi – nie grano w Polsce Szekspira wcześniej, bo nie zezwalały na to kanony estetyki kląsycystów. Ale jest i odpowiedź ogólniejszej natury, którą pośrednio dawały rozdziały poprzednie, prezentując uwikłania Szekspira w całą panoramę świadomości teatralnej i literackiej początku XIX wieku. Otóż w polskim teatrze traktowanie dramaturgii jako stosunkowo
luźnej partytury widowiska scenicznego rozpoczyna się na dobre właśnie wówczas, gdy pozasłowne tworzywa teatralne nabierają praw pełnej współtwórczości. Na tej fali zdecydowanych
przewartościowań hierarchii tworzyw w teatrze, przejścia z pozycji deklamacji dzieł drama380
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Kraków 1892, s. 7.
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turgów na pozycję twórczości scenicznej, wypływa również Szekspir. Zgodnie z prawem ludzi teatru poddawany daleko idącym zabiegom adaptacyjnym, może być wprowadzony na
scenę jako twórca partytury do grania.
W tym. miejscu wyjaśnić należy pewną kwestię natury teoretycznej. Dla uniknięcia nieporozumień niezbędne jest – zwłaszcza, w kontekście rozważań z części II – wyraźne rozróżnienie Szekspira jako przedmiotu estetycznego i jako przedmiotu artystycznego. A co za tym
idzie – rozróżnienie Szekspira i szekspiryzmów. Szekspir jako przedmiot estetyczny – czyli
ten, który realizuje się poprzez recepcję – przynależy każdej epoce inny, na miarę jej gustów,
modelu przeżyć i kanonów teatru. To Szekspir elżbietańczyków, romantyków, modernistów.
To wielorakie realizacje Stratfordczyka – określone, odrębne szekspiryzmy. Szekspir natomiast jako przedmiot artystyczny – jako immanentna struktura pozarecepcyjna – to tekst Williama Szekspira, to niezmienność, punkt. wyjścia dla poszczególnych konkretyzacji, kanwa
dla uwarunkowanych stylem myślenia swej epoki szękspiryzmów. Zajmując się zatem określonym szekspiryzmem – w naszym wypadku szekspiryzmem przedlistopadowym – nie można tracić z pola widzenia Szekspira jako przedmiotu artystycznego. Stanowi on wszakże nieprzekraczalną podstawę dla najdalej nawet posuniętej swobody interpretatora czy adaptatora.
Pominięcie tej perspektywy prowadziłoby zbyt daleko – dałoby w konsekwencji paradoksalną
tezę o nie istniejącej swobodzie czy wręcz absolutyzacji kolejnych przedmiotów estetycznych. Kazałoby traktować Szekspira wyłącznie jako ciąg interpretacji, jako przeobrażające
się, oderwane od podłoża dzieje szekspiryzmów.382
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Przyjęcie w niniejszej partii tekstu rozróżnienia „przedmiot artystyczny” i „przedmiot
estetyczny” wymaga pewnego uzupełnienia. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1966, relacjonując poglądy Ingardena na ontologię dzieła literackiego (wg:
R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza onotologii, teorii języka i filozofii
literatury, Warszawa 1960, s. 179–180, 442–443; oraz R. Ingarden, Spór o istnienie świata,
Kraków 1947–1948, t. I, s. 100, t. II, s. 241–264) stwierdza, że Ingarden traktował dzieło literackie jako „przedmiot czysto intencjonalny, a więc bytowo niesamoistny, bo źródło jego
istnienia tkwi w aktach twórczych autora” (s. 65). Idąc za Wolfem Dohrnem – pisze Markiewicz – „rozróżniono przy tym przedmiot artystyczny, tj. pewien obiektywny wytwór, od
przedmiotów estetycznych istniejących w doznaniach indywidualnych jego odbiorców” s.
66). W oparciu o Studia z estetyki, t. I, Kraków 1957, s. 6–9, Markiewicz następująco streszcza tezy Ingardena: „Dzieło literackie należy przeciwstawić jego poszczególnym k o n k r e t
y z a c j o m, które powstają przy poszczególnych odczytaniach tego samego dzieła. Samo
dzieło literackie, w przeciwstawieniu do jego konkretyzacji, jest t w o r e m s c h e m a t y c
z n y m” (podkr. A. Ż.). To znaczy, że niektóre jego warstwy, zwłaszcza warstwa przedmiotów przedstawionych i warstwa wyglądów, zawierają w sobie „m i e j s c a n i e d o o k r e ś l
e n i a” (podkr. A. Ż.). W konkretyzacjach dzieła literackiego dokonuje się „wypełnienie
miejsc niedookreślenia” (s. 73).
W krytycznej interpretacji poglądów Ingardena, pod interesującym nas kątem zastrzeżenia
Markiewicza skupiają się wokół tezy, iż „miejsca niedookreślenia” w konkretyzacji wypełniają się w zasadzie zgodnie z intencjami autora. ,,Tymczasem – słusznie pisze Markiewicz,
co właśnie w interesujących nas scenariuszach szekspirowskich występuje szczególnie wyraźnie – w ten sposób otwiera się droga dla rozmaitych, byle nie sprzecznych z tekstem utworu, fantazji na jego marginesie” (s. 75).
Posługujemy się zatem koncepcją Ingardena, dającą możliwości przejrzystego rozróżnienia
dzieła Szekspira i poszczególnych szekspiryzmów, pamiętając równocześnie o zastrzeżeniach
w stosunku do Ingardena wysuwanych przez Markiewicza oraz o jego koncepcji ontologii
dzieła literackiego. Szczególnie dla nas istotne jest to, co Markiewicz pisze o fakcie istnienia
już w samym dziele (a nie tylko w jego konkretyzacjach) w y ż s z y c h u k ł a d ó w z n a c
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Tymczasem Szekspir – przedmiot artystyczny – istnieje, do dziś funkcjonuje, rodzi nowe
szekspiryzmy. Immanentna struktura pozarecepcyjna dramatów wielkiego Stratfordczyka
zawiera w sobie właśnie tę szczególną właściwość. Elastyczność pozwalającą modelować się
rozmaicie, rodzić kolejne przedmioty estetyczne. Te predyspozycje właśnie spowodowały, że
Szekspir – przedmiot artystyczny – stał się przydatny i potrzebny ludziom teatru akurat wówczas, kiedy zyskali prawo, by traktować literaturę jako zapis partyturowy, jako punkt wyjścia
do twórczości pozatekstowej. Toteż przyglądając się procesowi rozwoju polskiego szekspiryzmu przedlistopadowego w scenariuszach teatralnych, nie można będzie tracić z pola widzenia tych szczególnych elementów struktury dramatów Szekspira, które umożliwiły najdalej
nawet idące przemodelowania i swobodne interpretacje. Jednym słowem obowiązkiem badacza scenariuszy jest wykrycie w nich tych właśnie „motywów ramowych” dramaturgii Szekspira, które szekspiryzm przedlistopadowy zapełnił własnymi, sobie tylko właściwymi treściami.

z e n i o w y c h, które są składnikiem utworu obok płaszczyzny znaków językowych oraz
płaszczyzny znaczeń wyrazów i zdań. Zacierając wprawdzie ostrą granicę pomiędzy przedmiotem artystycznym a przedmiotem estetycznym, Markiewicz zauważa jednak – i to dla nas
istotne – że wyższe układy znaczeniowe nie są w tekście „obecne bezpośrednio, lecz tylko
potencjalnie, a mianowicie w ten sposób, że mogą się ukształtować w odbiorze dzieła literackiego (...). Integracją tą sterują tradycyjne schematy i nawyki recepcji czytelniczej (...) zawsze
jednak pozostawiają odbiorcy pewną s w o b o d ę i n t e r p r e t a c y j n ą, k t ó r e j z a k r
es w różnych okresach i gatunkach literackich jest zmienny
(podkr. A. Ż.) (...). Czym wyższe, a zatem bardziej pośrednio dane układy znaczeniowe, tym
większy stosunkowo luz rekonstrukcyjny pozostaje dla czytelnika. (...) Rzeczywistość przedstawiona w dziele literackim jest (...) schematem dopuszczającym rożne uogólnienia” (s. 80–
85).
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POŚRÓD RĘKOPISÓW

Zaczytano je na śmierć. A może po prostu przestano się nimi interesować, kiedy spełniły
już swą doraźną funkcję. Niepotrzebni nie mają racji. Pisane gdzieś za kulisami w przedpremierowym pośpiechu, rozpisywane na poszczególne role, kreślone podczas prób, szybko wykuwane na pamięć przez panów aktorów, scenariusze szekspirowskie kończyły swój pracowity żywot gdzieś w budce suflera.383 Jeśli nie spotkały się z przychylnym przyjęciem – wymiatano je po spektaklu wraz z papierkami po cukierkach, jeśli podobały się – przepisywano
nawet przez wiele lat. Czasem kto łaskawy opatrzył egzemplarz sygnaturą i zachował w teatralnej bibliotece. Wyjątkowo tylko podał do druku.
Wrócili do nich z czasem historycy teatru i literatury. Część odnaleźli. Stopniowo dalsze
poszukiwania pozwalają trafiać na ślad następnych. Kto wie – może wiele jeszcze szekspirowskich scenariuszy kryją w sobie zszywki bibliotecznych działów rękopisów. Może odnalezione ułatwią kiedyś pełniejsze zrekonstruowanie obrazu szekspiryzmu przedlistopadowego
w polskim teatrze. Obecnie wystarczyć nam musi materiał fragmentaryczny. Scenariusze odnalezione już wcześniej i garść tych, które udało się odgrzebać podczas kompletowania materiału do niniejszej książki.
Zachowane scenariusze podzielić można na kilka grup. Pierwsza to najłatwiej dostępne
druki: jeśliby wliczyć luźne wykorzystanie motywów Wesołych kumoszek z Windsoru, grupę
tę otwiera Samochwał, albo Amant Wilkołak Franciszka Zabłockiego, dalej Wojciecha Bogusławskiego Hamlet, Jana Nepomucena Kamińskiego Hamlet i Othello Antoniego Chomińskiego. Cała reszta to egzemplarze rękopiśmienne. Wśród nich komedie: Jędza upokorzona,
Żydzi i chrześcijanie, czyli Kupiec Wenecki, Recepta na złośnicę – wszystkie anonimowe.
Dalej rękopisy scenariuszy J. N. Kamińskiego: Makbet, Król Lear, role z Hamleta; Józefa
Kossakowskiego egzemplarz teatralny Grobów Werony i Makbet Regulskiego. Wreszcie kilka anonimowych scenariuszy tragedii i jednej kroniki: Hamlet, Król Lear, czyli niewdzięczność dzieci, Henryk IV, część I.
Na tym wyczerpuje się lista scenariuszy szekspirowskich, które udało się zgromadzić jako
materiał do niniejszej książki. Niestety nie powiodły się poszukiwania granego na początku
XIX wieku w Warszawie Makbeta F. Gąsiorowskiego według Ducisa ani Hamleta Andrzeja
Horodyskiego według Ducisa wystawionego w Warszawie w roku 1799.384 Nie przyniosły
skutku poszukiwania Króla Leara z 1803 roku i Otella z 1805 – obydwu dramatów L. Osińskiego wg Ducisa. Równie bezskutecznie skończyły się próby odnalezienia śladu po Otellu
Stanisława Regulskiego z około roku 1812,385 Trapiących duchów, czyli Wiele hałasu o nic
Szczęsnego Starzewskiego wg H. Becka granych we Lwowie w roku 1820,386 jak również
granego we Lwowie Otella i Romeo i Julii zapewne Kamińskiego lub Starzewskiego, czy też
wystawionej w 1829 roku w Krakowie sztuki Okrucieństwo i miłość czyli Zamek Przerażenia
383

W związku z doraźnością ówczesnych „scenariuszy, w których role od razu, w trakcie
pisania [Bogusławski] dostosowywał do umiejętności, a czasem nawet do osobistych właściwości aktorów por.: Z. Raszewski, Bogusławski, t. I, s. 288.
384
Por.: F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. I, Warszawa 1814, s. 576.
385
Por.: K. Estreicher, Teatra w Polsce, t. I, Kraków 1873, s. 395.
386
Por. rec.: „Rozmaitości” 1820, nr 36.
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(Poskromienie złośnicy)387. Być może wszystkie one podzieliły los rękopisu Hamleta Bogusławskiego i nieocenionych scenariuszy XVIII-wiecznego Króla Leara i Otella, które podczas
II wojny światowej spłonęły wraz z częścią zbiorów Biblioteki Zamoyskich. A może choć
niektóre z nich kryją się jeszcze w jakichś zbiorach bibliotecznych, gdzie odnajdą je mający
więcej szczęścia poszukiwacze.
Przystępując do lektury scenariuszy teatralnych, warto mieć w pamięci zdanie Wojciecha
Bogusławskiego:
Takie to całego ludzkiego ciała poruszenia, postawy, odmiany, których do wystawienia
przyjemnych i bolesnych uczuć duszy jego używać należy i przez podobne też tylko działania
można sztukę mimiczną do tak wysokiego doskonałości posunąć stopnia, że b e z p o m o c
y m o w y w i d z e d o s k o n a l e p o z n a w a ć i z r o z u m i e ć b ę d ą m o g l i, jakie przed ich oczy wystawiać chcemy namiętności (podkr. A. Ż.)388.
Powyższy tekst porusza sprawę niezmiernie istotną dla usiłującego zrozumieć kształt i sens
zapisów scenariuszowych. Bogusławski bodaj pierwszy w polskim teatrze tak zdecydowanie
przenosi punkt ciężkości widowiska z tekstu literackiego na tworzywa pozasłowne. Mówi o
teatrze, w którym scenariusz jest wyłącznie jednym z współnośników akcji dramatycznej. I
tak też patrzeć należy na tekst scenariuszy, które drogę swą rozpoczynają przecie w kręgu
teatru spod buławy mistrza Wojciecha. Przyjdzie im wprawdzie w drodze od Zabłockiego po
Kamińskiego przemierzyć zawiłe koleje losu, które wskażą nam ogólniejszy proces stopniowych przeobrażeń gustów i świadomości teatralnej. Zestawione obok siebie scenariusze
przedstawiają typowe dla okresu organiczne splecenie różnorakich tendencji. Ale wszystkie w
swym kilkudziesięcioletnim ciągu przeobrażeń zmierzać będą do coraz bardziej zdecydowanego uzależnienia słowa od innych współtworzących teatr komponentów.
Więcej – proces ten przebiegać będzie równolegle do zdecydowanego rozwoju tych komponentów, a pośród nich sztuki scenograficznej – czy jak lepiej by w stosunku do teatru tamtego czasu powiedzeć – dekoratorskiej. Cały długi proces rozwoju scenografii przedlistopadowej (1794–1829) kończy dopiero Chłop milionowy na scenie warszawskiej 6 listopada
1829 roku w scenografii Antonio Sacchettiego.389 Tego to dopiero wieczoru – co szerzej
omawia część I – scena na placu Krasińskich prezentuje pierwszą w Polsce wielką inscenizację romantyczną. Jej entuzjastyczne przyjęcie poprzedził długoletni proces kształtowania się
teatru pełnego nastrojów, tajemniczości i grozy. A początek dał wszakże między innymi ten
sam teatr, który jako jeden z pierwszych, wprowadził na polską scenę szekspirowski scenariusz – lwowski teatr Bogusławskiego. To tu publiczność oglądała amfiteatralne inscenizacje
dram, melodram, sentymentalną dramę rycerską i sensacyjną zbójecką, Flet zaczarowany Mozarta i szekspirowskiego Hamleta. Współtworzył kształt przedlistopadowego Szekspira scenograf Antoni Smuglewicz i Innocento Maraino. Jan Bogusław Plersch, wprowadzając do
polskiego teatru efekty światłem, niewątpliwie przyczynił się do nadania pełniejszego kształtu
również i scenariuszom szekspirowskim. Klimat do przejścia z modelu teatru klasycystycznego na pozycje sceny XIX-wiecznej następuje w procesie równoczesnej emancypacji wszystkich składników struktury zwanej przedstawieniem teatralnym.

387

Por.: W. Tarnawski, op. cit., s. 17.
W. Bogusławski, Mimika, s. 211.
389
Periodyzacja scenografii romantycznej wg; B. Król-Kaczorowska, O dekoracjach romantycznych w teatrze warszawskim, [w:] Romantyzm, Warszawa 1967, s. 195–206.
388
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Wszystko jak zwykle zaczęło się od przypadku. Bynajmniej nie ze świadomie założonego
planu przyswojenia teatrowi polskiemu Szekspira, a po prostu dla zapewnienia tej młodej
scenie odpowiednio szerokiego i urozmaiconego repertuaru. W stałym wyścigu z terminami,
jak po dziesiątki innych sztuk francuskich, sięgnięto i po transpozycję Wesołych kumoszek z
Windsoru, traktując rzecz z niefrasobliwą dowolnością.
Któż zresztą wie, czy Franciszek Zabłocki polonizując pochodzącą z roku 1777 komedyjkę
Collot d'Herbois390 miał w ogóle pojęcie, iż pierwowzoru szukać by należało u Szekspira. Tak
czy owak Samochwał, albo Amant Wilkołak391, choć drogą okrężną, wprowadził jednak motywy Szekspira na polską scenę kilkanaście lat przed programowym rozpoczęciem całego
ciągu przeróbek.392 Wprowadził na scenę? – Stanowczo zbyt wiele powiedziane. Więcej w
tym na dobrą sprawę historycznej ciekawostki niż znaczenia. Z Szekspira pozostał zaledwie
schemat, cień schematu. Zawszeć to jednak pierwszy cień Stratfordczyka nad Wisłą. Choć
więc komedia Zabłockiego z pewnością znajduje się poza bezpośrednio interesującym nas
kręgiem scenariuszy szekspirowskich, warto poświęcić jej przynajmniej chwilę uwagi. W
całych zresztą polskich kolejach Szekspira przełomu XVIII i XIX wieku komedie spełniają
podrzędną, zupełnie nieporównywalną z tragediami rolę. Zebrane w niniejszym rozdziale i
wyodrębnione z całości zasadniczego dla naszych rozważań materiału, pozwalają one jednak
trafić czasem na trop z pewnością nie pierwszoplanowych, niemniej interesujących prawidłowości naszej ówczesnej sceny.
Modą swego czasu przenosi Zabłocki całe wydarzenie w polski couleur locale. „Scena w
austeryi na pograniczu Szląskim. Przez trzy akty dzieje się w domu. Czwarty w krzewinach
tuż przy austeryi.” Postaci też spolonizowane na czele z – ot, słowiańskim obibokiem –
Chwaliburcą. Ich charakterystyka, niezmiernie uproszczona, kształtuje postaci wedle schematu XVIII-wiecznej komedii francuskiej. Z Szekspira po prawdzie zostaje ledwie pomysł
scenariuszowy, kilka detali w rozwiązaniach sytuacyjnych i strzępy dialogu. Konflikt (głupi
Samochwał Chwaliburca – wykręty pięknej kapitanowej – zazdrość kapitana i jego przebieranki), jak również funkcje dramatyczne przypisywane większości postaci – to elementy, które rzeczywiście wykazują fabularny rodowód z Szekspira. Filologów zafrapowałyby zapewne
zbieżności tekstu jak na przykład: „Jak to prawda, że miłość ucieka przed tym, który ją goni, a
goni tego, który przed nią ucieka”393; badacza zaś sytuacyjnych gagów komediowych zachowany z Szekspira – motyw kosza do wynoszenia zalotnika, przebierania się tegoż, w damskie
390

Por.: W. Tarnawski, op. cit., s. 11–12. Komedia Collot d'Herbois powstała w oparciu o
przekład Kumoszek Le Tournera. Por.: S. Estreicher, op. cit., s. 19.
391
[F. Zabłocki], Samochwał, albo Amant Wilkołak. Komedia we czterech aktach. Na Teatrum Warszawskim Reprezentowana. W Warszawie, w drukarni P. Dufour Drukarza J.K.
Mci y Rzepltej. MDCCLXXXII. Unikalny egzemplarz w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Zbiory specjalne S. 74 (CXVIII. 1.1141 adl.).
392
Pomimo nagany krytyki grywano Samochwała jeszcze w roku 1801. Por.: W. Tarnawski, op. cit., s. 14. Na temat recepcji Samochwała por.: S. Estreicher, op. cit., s. 16–22.
Doc. dr Stefan Treugutt, w recenzji niniejszej książki uprzejmie zwrócił mi uwagę na fakt
„powtórnego debiutu” komedii Zabłockiego – w czasach nam współczesnych. Premiera odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie 5.III.1965 r. Por.: Almanach Sceny Polskiej
1964/1965, pod red. E. Csató, Warszawa 1967, s. 143.
393
F. Zabłocki, op. cit., s. 32.
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szatki, pod którymi porachuje mu żebra kij małżonka i wreszcie straszenie Samochwałaprzygłupka maskami maszkar z zaświatów. Wszystkie te pomysły znakomicie jednak zostały
przekomponowane, należą do stylistyki XVIII-wiecznej komedii francuskiej i w naszym pojęciu szekspiryzmu nie mogą odegrać żadnej roli.
Pewne natomiast – bardzo jeszcze mizerne – zapowiedzi koncepcji, które później odnajdą
swe miejsce na scenie szekspiryzmu przedlistopadowego, można wyłowić w innych planach
komedii. W autorskich sugestiach typu gry aktorskiej i niektórych pomysłach scenograficznoinscenizacyjnych. W didaskaliach Zabłocki proponuje bardzo wyrazistą grę komiczną. Chce,
by aktorzy drżeli, trzęśli się ze strachu, wzdychali przeraźliwie i puszyli się. Jednym słowem,
by „gesta komiczne zawisły od sposobności aktorów”394. A zatem autor chciałby widzieć grę
niemal teatru plebejskiego, niemal komedię po elżbietańsku przerysowaną, żywiołową grę
postaci wszakże oświeceniowo jednowymiarowych, kształtowanych komediowo poprzez jedną cechę charakteru.
Rzecz szerzej wyjaśnia przegląd Zabłockiego koncepcji inscenizacyjnej. Oto kilka propozycji scenograficznych:
Akt I. Teatr okazuje pokój Chwaliburcy... Na stoikach porozkładane suknie, szkatułka,
rozmaita broń, jako to: szable, pistolety, fuzye, sztućce. Na ścianie wisi łeb jeleni z otrąconymi rogami.
Akt II. Teatr oznacza salę dolną austeryi. Z jednej strony stół, z drugiej duży kosz na bieliznę. Dwoje drzwi po stronach. Z jednej dla zwyczajnego wyjścia, drugie sekretne, ledwie
znaczne.
Oczywisty model sceny pudełkowej, realistycznego XVIII-wiecznego teatru. Można by
grać w tych dekoracjach setki innych oświeceniowych komedii. Tak przez trzy akty. Ale oto
propozycje do aktu IV:
Noc ciemna. Scena okazuje gęstą krzewinę. Wiele wzgórków małych, za którymi osoby
przebrane na pokusy są ukryte, mają mieć latarki ze światłem mogącym ukazać i skryć się
podług potrzeby, żadna jednak przed czasem pokazać się nie powinna.
Rozpoczęła się akcja:
Inny coraz diabeł wyskakuje z krzaku. Chwaliburca powinien dawać znaki wielkiego strachu. Przy końcu cztery osoby przebrane za diabłów przodkują Prozerpinie, niosąc na stoliku
Bobo, czyli mały dziwotworek, który podług zabobonu bywa przytomny schadzkom bab na
łysej górze. Można mu dać kształt capa lub kota, pysk rozwarty, dwie małe latarki okrągłe w
oczach. – Po rogach stolika cztery chorągiewki rozwiane, z malowidłami dziwnych istot395.
Wszystko oczywiście wyjaśni się, jak na wiek oświeconych przystało, racjonalnie; choć
„ogień z pyska Bobo bucha”396, publiczność dowie się w finale, iż ów groźny stwór to ino
„diabeł zrobiony z tchórzych skórek i dwóch latarni”397. A jednak rzecz godna jest zastanowienia. Wszystkie te efekty, cały entourage nocnej grozy w „gęstej krzewinie”, pośród stworów jakichś niesamowitych, nie tylko służą przyczynkiem do poparcia ogólnie przyjętej
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prawdy, iż w Polsce nigdy nie istniała epoka teatru klasycystycznego. Że był taki, i owszem,
ale wyłącznie jako jeden z równoległych kierunków współistniejących na scenie epoki oświecenia.
Tak w ideologii jak i poetyce Samochwał w pełni należy do teatru oświecenia. Tyle tylko,
że zamysł inscenizacyjny komedii wyraźnie oddziela ją od klasycystycznego nurtu tej epoki.
Dla nas istotne jest to, że pewne elementy formacji, do której należy Samochwał, pozwalają
uchwycić ciągłość tradycji od sceny oświeceniowej do stylu inscenizacji początku XIX wieku. Stylu, w którym pisane są scenariusze szekspirowskie. Ciągłość tej tradycji przebiegnie w
płaszczyźnie rozwijającej się f o r m y. Jak wykazują operowe premiery Bogusławskiego,
dramaty historyczne Niemcewicza czy właśnie na gruncie komedii Samochwał, forma tak
później rozwiniętych w teatrze przedlistopadowym silnych efektów inscenizacyjnych posiadała tradycję na scenie oświeconych. Dalszy zatem bój poprzez tę stopniowo rozwijającą się
formę toczyć się miał o treści. A więc nie tyle o wystawę, co o r e p e r t u a r. Bo z kolei
nowy repertuar – a tu również Szekspir – dawał coraz większe szanse rozwoju mocnym
efektom inscenizacyjnym, które, jak wykazuje Samochwał, biorą swój początek już z teatru
oświecenia. Mitem natomiast jest rzekoma walka o utrzymanie wystawy klasycystycznej.
Walka estetyków toczyła się o utrzymanie klasycystycznego repertuaru, bo tylko on miał
szansę przedłużyć żywot klasycystycznej inscenizacji. Scenariusze szekspirowskie odegrały
w tych podchodach rolę poważną – składały się na repertuar, którego formy inscenizacyjne
gruntowały klimat pod przyjęcie przyszłych treści romantycznych.398

W materiale scenariuszy komediowych istnieje poważna luka. Następny rękopis pochodzi
z roku 1820, zatem z okresu, w którym przedlistopadowy szekspiryzm sukcesy największe
miał już poza sobą. Tym bardziej zdumiewa kształt wolnej transpozycji Poskromienia złośnicy – Jędza upokorzona. Komedia w 5 aktach tłumaczona z angielskiego Shakespeara dla córki
mey Alfonsine.399 Już wstępny kontakt z rękopisem pozwala stwierdzić, że nie wyszedł on
spod pióra literata ani tym bardziej człowieka teatru. Brak w nim tak sztuki konstruowania
tekstu jak znajomości sceny. Akty komedii nierównomierne w czasie, zupełnie nieproporcjonalnie dzielą akcję, wśród dialogów brak spięć dramatycznych, a o scenicznych i literackich
walorach tekstu niech świadczy jego fragment:
Synu mój! Wiesz, że dziś twoje wesele. Z początku byłem smutny, bojąc się, żeś nie miał
przyjechać, teraz jestem smutny, że w takim ubiorze się nam pokazujesz400.
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Choć bym nie chciała, a jeżeli nawet nie to było abym się mężowi memu upodobać, to jednak (...) wcale nieroztropnie się z niebem posprzeczać jest zguba i hańba żony. (...) Kobieta w
gniewie jest podobna do wody mętnej, a kto by kroplę takiej nawet i dotknął401.
Całość pisał autor widocznie naprędce i z niefrasobliwym dyletantyzmem. Wątek szekspirowskiej akcji zachował w zasadzie wiernie, jak i całe partie dialogów. Wszystko to jednak
bardziej przypomina szkolarski bryk niż przekład bądź parafrazę. Nie zachowało się tu nic ze
smaku szekspirowskiej komedii, nic w ogóle z klimatu teatralnej zabawy. W szekspirowską
konstrukcję fabularną wtłoczony został zgoła inny, bynajmniej nie teatralny sens – rodzaj
nudnej przypowiastki dydaktycznej ku przestrodze córki autora, panny Alfonsine. Pod tym
kątem odbywa się rabunkowa gospodarka na materiale komedii. Rozwój napięć dramatycznych nie gra tu żadnej roli. Najbardziej kluczowe dla akcji sceny nie rozwijają się w działaniu
– autorowi wystarcza, że ich treść opowiadają sobie poszczególne postaci. Pozostawione natomiast w kształcie oryginalnym sceny zostają pozbawione wszelkich walorów tempa i komediowego ferworu. Choć podobnie jak w oryginale raz po raz ktoś się przebiera, choć co
chwilę następuje jakieś qui pro quo, choć w intrydze roi się od przebieranek, w jakich kochała
się drugorzędna literatura epoki, choć jest cały ów entourage – nie ma tylko zabawy, komedii
i... teatru. Akcja pełznie niemrawo, by w końcu doprowadzić do finału, w którym jędza-Kasia
przyzna mężowskiej władzy prym w ognisku domowym.
Jest zupełnie wykluczone, aby ten tekst mógł być kiedykolwiek wystawiany na scenie.
Brak mu jakichkolwiek walorów teatralnych, a już poza tym stałe zmiany miejsca akcji uniemożliwiałyby realizację w teatrze jego epoki. Zresztą, jak można wnosić również z braku najskromniejszych choćby propozycji inscenizacyjnych, autor nie myślał o życiu scenicznym
swego utworu. Jędza upokorzona jest śladem zupełnie innego nurtu recepcji komedii szekspirowskiej w Polsce początku XIX wieku. Pomysł fabularny Szekspira został tu zużytkowany
do napisania dialogu moralizatorskiego. Miał się on zapewne znaleźć w panieńskim księgozbiorze córki autora, by go czytała ku nauce i przestrodze. Płoche dziewczę jednak, miast
studiować ojcowe dzieło, używało grube karty manuskryptu jako... panieński zielnik. I dzięki
tym to, do dziś znajdującym się w rękopisie, suchym listkom praca ojca panny Alfonsine zachowała być może znaczenie wcale niebanalne. Nie dla historyka teatru wszakże, a dla... zielarza. Pośród zasuszonych zbiorów panny Alfonsine znajdujemy nie byle jaki frykas dla kolekcjonera – czterolistną koniczynę. Cóż, autorowi Jędzy upokorzonej nie przyniosła ona literackiego szczęścia...

Pośród rękopisów komedii zostały nam jeszcze dwa scenariusze. Pochodzą wprawdzie z
połowy XIX wieku, ale choć wykraczają poza bezpośrednio nas interesujący okres, właśnie w
jego kontekście godne są chwili uwagi. Nie posiadający dotąd opisu interpretacyjnego scenariusz Żydzi i chrześcijanie, czyli Kupiec Wenecki 402 jest reżyserskim egzemplarzem teatru
lwowskiego. W obsadzie Smochowski (Schylock), Nowakowski (Antonio), Aszpergerowa
(Porcia), Kasprzycka (Neripa). Aszpergerowa wstąpiła do zespołu lwowskiego w roku 1841,
zaś Kasprzycka w marcu 1851. Na egzemplarzu pod obsadą – wypisaną, co istotne, inną ręką
niż cały tekst – widnieje data 31. 3. 1851. Tę datę przyjąć więc należy jako rok inscenizacji.
Ale – niewątpliwie nie była to pierwsza inscenizacja tego scenariusza. Rękopis tekstu jest
401
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starszy od rękopisu obsady. I – co ważniejsze – talk ukształtowanie akcji, jak również reżyserskie notatki inscenizacyjne (silne efekty akustyczne i świetlne) pozostają w zupełnej zgodzie ze stylem lwowskich inscenizacji szekspirowskich pierwszych dziesięcioleci wieku. I z
tego to względu Żydzi i chrześcijanie zasługują na pamięć przy analizie teatru przedlistopadowego. Prawdopodobnie wówczas jeszcze napisany scenariusz przez całe lata służył lwowskiej scenie. Koncepcje inscenizatorów początku wieku tak silnie zadomowiły się w świadomości epoki, że kształt szekspirowskiej komedii zachował się w teatrze polskim niezmieniony
nawet wówczas, kiedy dawno już przebrzmiała jego niegdyś dynamiczna rola w rozwoju polskiej sceny szekspirowskiej.
Ciągłość tradycji została zachowana. Wyraźnym tego dowodem jest Recepta na złośnicę403, egzemplarz opatrzony adnotacją „Lwów dana l Mar. 1853 r.”. Odwrotnie niż Żydzi i
chrześcijanie, Recepta na złośnicę nie wydaje się być wiele starsza od czasu, w którym ją wystawiono. Akcja toczy się w kolorycie połowy stulecia, wśród towarzystwa radców stanu i
baronów, w rytmie i dekoracjach komedii obyczajowej. Na kanwie schematu szekspirowskiej
intrygi nieznany autor zgrabnie buduje salonowy teatr epoki biedermeieru. Ale tradycja jest
zupełnie przejrzysta. Budowa dramaturgiczna, charakterystyka postaci, ich znaczące nazwiska
– Rozkosznicki, Pustacki – przywodzą skojarzenia z oświeceniową komedią XVIII wieku.
Tyle tu z Szekspira ile w Samochwale Zabłockiego, ile we współczesnej nam amerykańskiej
wersji filmowej Poskromienia złośnicy – Kiss me Kate, bądź osnutej na motywach Romea i
Julii – West Side Story. Tradycja wykorzystywania komediowych schematów fabularnych
Szekspira dla teatrów poszczególnych okresów początek w Polsce bierze właśnie w Samochwale, by i potem – jak to czynił Zabłocki – kościec szekspirowskiej akcji przyoblekać w
zmienne stereotypy teatralne swego czasu.
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HENRYK IV - GROBY WERONY - OTHELLO

Zwykło się tradycyjnie kojarzyć polski debiut Szekspira z lwowską premierą Hamleta Bogusławskiego (9 kwietnia 1798). Obecny stan badań pozwala debiut ów przesunąć o sezon
wcześniej i przypisać premierze lwowskiej Grobów Werony w tłumaczeniu Kossakowskiego
według Merciera.404 Istnieją wszakże poważne przesłanki, by i Grobom Werony odebrać prawo pierwszeństwa. Nie idzie rzecz jasna o Somochwała. W zbiorach Ossolineum zachował
się natomiast nie opracowany dotąd komplet ról Henryka IV405. Kilka partii tekstu przepisujący je aktor bądź teatralny sekretarz opatrzył datami. I oto w roli Henryka czytamy – „21. Aug.
793”406. Według wszelkiego prawdopodobieństwa data ta określa czas przekładu bądź raczej
premiery. A zatem wygląda na to, że nie Hamlet ani Groby Werony – a właśnie Henryk IV
otwiera drogę Szekspira do polskiego teatru przedlistopadowego.
W komplecie ról można znaleźć kilka innych dat. Pod tekstem Gadshilla dopisano – „29
may 803”407, rola Falsztaffa posiada aż dwa datowniki: „19 Janne 805”408 i „20 Marty
806”409, zaś w roli hrabiego Worcester odnajdujemy datę „4 july 806”410. Ta rozbieżność w
latach (1793–1806) nie podważa bynajmniej ogólnej hipotezy, a wskazuje tylko na powodzenie sztuki. Prawdopodobnie przyjętym obyczajem epoki na kolejne wznowienie dopisywano
zniszczone z czasem partie tekstu pierwszego polskiego scenariusza szekspirowskiego.
Jaki był teatr tego Szekspira-debiutanta? Tworzywo literackie posiadał nie najwyższej próby. Często chropawa, oporna proza przeplata się z partiami dość podrzędnego wiersza. Mimo
tych „wstawek poetyckich” sztuka nie zbliża się bynajmniej do stylu hieratycznej tragedii
klasycystów. Dialogi (zwłaszcza rola księcia Henryka i Falsztaffa) prowadzone w konwencji
realistycznej, kierują tekst ku teatrowi chwilami wręcz po szekspirowsku krwistej panoramy
historyczno-obyczajowej. Ku dramatycznej kronice historycznej, choć oczywiście nie tej
jeszcze, jakiej się Mochnacki domagał od romantyków. W każdym jednak razie podtytuł Tragedia jest w Henryku IV dość zwodniczy. Sugeruje – zwłaszcza w epoce, w której powstał –
tradycję, do jakiej scenariusz bynajmniej nie należy.
W całej konstrukcji dramatu, a niewątpliwie i w konstrukcji przedstawienia, na plan pierwszy wyłania się postać Falsztaffa. I ona to bez wątpienia w poważnej mierze określa kształt
teatru Henryka IV. Posłuchajmy, jak to Falsztaff peroruje nad pełnym kielichem:
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z nimi daleko idące odstępstwa od oryginału „droga od angielskiej tragedii o kochankach z
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Niechaj piorun trzaśnie wszystkich tchórzów. Chlopcze, daj mi wina! Wolę raczej wełnę
skubać, jak to życie dalej prowadzić. Nie masz na świecie cnoty, wierności i poczciwości. Daj
wina, chłopcze! Przeklęty zaprawny napój; nic jak oszustwo na tym świecie. Same fałsze, ale
tchórze to sto razy gorsi jak zaprawna szklanka wina. Już nie ma dla ciebie nic na świecie,
stary Falsztaffie, kiedy męstwo, szlachetna odwaga zginęła. Nawet trzech zacnych ludzi nie
masz w Anglii i to jeszcze jeden z nich jest otyły i starzeje się. Niech piorun trzaśnie wszystkich tchórzów, jeszcze raz powtarzam411.
Łże aż mu się z czupryny kurzy. Asekurant i pieczeniarz. Poczciwiec i hołysz. Pełen fantazji i swady. Kiedy podpije, lubi krzyknąć z waszecia: „Ciszej, beczko piwna! ciszej, kochana
pani Sznaps!”412 Nie ideologię wykwintnego XVIII--wiecznego hedonizmu, a mocny pierwiastek ludowego realizmu prezentuje ten polski Falsztaff. Rodzajowy knajpiany bajduła.
Krwista sylweta o zamaszystym szerokim geście. Narrator i bohater epickiej panoramy historycznej.
Krew, mordy i krąg walki o tron zaliczył jednak autor widocznie do stereotypów tematycznych w wystarczającej mierze warunkujących tragizm. A tymczasem w praktyce zbudował rozległy fresk historyczny. Akcja przenosi się z komnaty w Bangor na gościniec pod
Gadshill, z wnętrza knajpy na królewskie pokoje i do obozu rokoszan Szwarsbury. Opowieść
toczy się wielowątkowo pośród potężnej obsady (22 osoby) i tłumu statystów. Podczas starcia
wojsk tchórzliwy Falsztaff „wydobywając się z tłoku bitwy uchyla się na stronę”413. Wynika
z. tego, że bitwa toczy się w konwencji realistycznej, że scenę zapełniają statyści. I należy
sądzić, że świadomość estetyczna lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku pozwalała łączyć
szekspiryzm Henryka IV ze stylistyką teatralną polskich – na przykład niemcewiczowskich –
dramatów historycznych. Z nurtem wyraźnie już zapowiadającym krystalizację systemu teatru
przedlistopadowego.
Modelowy przykład nowego systemu znajdujemy w reprezentantce teatru sentymentalnego, szekspirowskiej dramie – Groby Werony.414 Charakterystyczne, że w Dziejach teatru polskiego Bogusławski często jednym tchem wymienia inscenizacje Szekspira i dram sentymentalnych. Groby Werony posiadają wszelkie dramaturgiczne i inscenizacyjne atrybuty tego
gatunku. Wszystkie znakomicie przykrawające szekspirowskie motywy ramowe do wymogów sceny czułych wzruszeń oraz akcji peleryny i szpady.
Julia jest już żoną Romea. Tajemnicę małżeństwa zna powiernica Laura i Benwolio. Romeo napadnięty przez kuzyna żony, Teobalda, musiał go zabić. Jest ścigany. Jeszcze tylko
długo a ckliwie pożegna Julię i ucieknie z przysięgami miłości na ustach. Dalej schemat fabuły potoczy się mniej więcej jak u Szekspira. Uśpiona Julia leży w grobowcu. Kiedy jednak
zwykłym trybem Romeo chce podzielić los ukochanej, do podziemi wpada Benwolio. Błaga
Romea o zwłokę. Oto wchodzą ojcowie rodów. Świszczą szpady, by dopełnić nastroju nocnej
scenerii grobowych krucht. Tymczasem Romeo z opuszczoną głową stoi „wsparty na kolumnach”. Jakże inaczej ma stać kochanek ogarnięty tkliwym wzruszeniem? Benwolio rozdzielił
411
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walczących. Wskazuje na Romea. „Nieubłagany człowieku – mówi – czy nie widzisz, jak jest
nieszczęśliwy!” Oczywiście, że Kapulet widzi, cała sala widzi nieszczęścia Romea opartego o
kolumnę... „Trzebaż – kontynuuje Benwolio wskazując na leżącą Julię – aby i w tym momencie głos jej dobył się z trumny, w której spoczywa, dla zmiękczenia waszej nieczułości?” Nic
nie stoi na przeszkodzie:
JULIA: (przebudzając się)
Romeo, Romeo...
ROMEO: (z podziwieniem)
Głos jej słyszę... (do Benwolia): Ojcze mój, to ona...
(widać wstającą Julię)
JULIA: Romeo! gdzie jestem?415
Na takie dictum, w obliczu takiej miłości i krasomóstwa Benwolia nic już poza zgodą nie
jest możliwe. Nawet pomiędzy takimi satrapami jak Kapulet i Montegnu. Padają oto sobie w
ramiona, by ze łzami w głosie wieloletnią zwadę kończyć płaskim morałem:
KAPULET: Byliśmy zaślepionymi i nieszczęśliwymi. – O jakże okropna jest nienawiść.
MONTEGNU: O jakże będzie słodko kochać...416
Kiedy wśród ogólnej ciszy starcy wypowiedzieli swe złote myśli, nic już nie stoi na przeszkodzie, by Benwolio zamknął sztukę jakąś moralną sentencją, by opadła kurtyna i rozległy
się brawa czułej publiczności. Zatem Benwolio obrzuca zebranych okiem pełnym łez wzruszenia. Wzdycha i oznajmia:
BENWOLIO: Nienawiść przytłumiona, dzieci się wasze ściskają i miłość panuje – O gdybyż ona tylko sama rządziła światem, nie byłoby nienawiści na ziemi417
Cóż – trudno się dziś nie uśmiechnąć przy tej lekturze. To prawda. Naiwne to to, płaskie.
A przecież, poza zakończeniem, dość wierne schematowi fabularnemu Szekspira. Otóż właśnie – Groby Werony bardzo jaskrawo prezentują ogromną przepaść rozdzielającą temat ramowy od wypełniających go stereotypów. Temat Romea i Julii był zresztą szczególnie podatny do modelunku sentymentalistycznego. Szekspir właściwie dostarczył wszystkich niezbędnych rekwizytów intrygi. Należało je tylko odpowiednio ufryzować, przybrać w sentymentalną frazeologię, w sposób przeżywania, styl uzewnętrzniania uczuć i swoisty charakter wrażliwości. To właśnie uczyniono. I trzeba rzecz oglądać w kategoriach jej epoki. Przestanie
wówczas śmieszyć. Przy odrobinie wyobraźni pozwoli zobaczyć nie tylko teatr Romea i Julii,
ale i niejeden buduar czy altanę nad XIX-wieczną Wisłą...
Rękopis Grobów Werony zawiera dość obszerny zapis teatru Szekspira sentymentalistów.
Rzecz dotyczy tak tekstu głównego jak i skąpych, ale wymownych didaskaliów. Elementy
teatru sentymentalnego wyłaniające się z tekstu przedstawiło już w dużej mierze powyższe
streszczenie akcji i fragmenty dialogu. Wypada dodać jeszcze kilka wyjaśnień. Z pozoru
dziwny wydaje się pomysł pożenienia Romea i Julii jeszcze przed rozpoczęciem akcji. Ten
zabieg adaptatora w pełni tłumaczy się dydaktycznym programem jednej z orientacji sentymentalizmu. Wszak świętym obowiązkiem dzieci jest bezwzględne posłuszeństwo rodzicom.
Wprawdzie wielkie a tkliwe uczucie miłości może doprowadzić do nieposłuszeństwa i może
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je nawet usprawiedliwić w oczach publiczności – ale prawdziwego waloru nabiera nieposłuszeństwo względem rodziców dopiero w sytuacji konfliktowej z innym świętym obowiązkiem
– z obowiązkiem rodzinnym. Przeciwstawienie sobie dwóch podstawowych konieczności –
posłuszeństwa wobec rodziców i wierności wobec małżonka – wytwarza sytuację rzeczywiście dla bohaterki tragiczną. Okazuje się więc, iż pozornie bzdurny zabieg adaptatora posiada
głębsze uwarunkowanie w strukturze funkcjonujących w świadomości epoki stereotypów.
Po przyjęciu takiej interpretacji również finał intrygi przestaje dziwić. Utwór dydaktyczny
musi wszakże zmierzać do pointy nagradzającej prawość. A jeśli w grę na dodatek wchodzi
szlachetność i bezinteresowność uczuć – pozwolić umrzeć sympatycznej parze kochanków
byłoby nieprzyzwoitością. Znaczyłoby po prostu – zwichnąć całą logikę akcji. A służy jej tak
ukształtowanie języka wypowiedzi jak i charakter wyrażanych przezeń stanów emocjonalnych. Widomym obrazem tych ostatnich są łzy. Wprost zalewają scenę. Wyrażają wszelkie
uczucia od rozpaczy po radość. Model uczuciowości rozpościera się pomiędzy miłością a
śmiercią. I jedna, i druga wywołuje cierpienie. „Jej wyobraźnia – mówi o Julii Laura – bardziej się zbliża do grobu jak do ołtarza.”418
Przeważnie istotę spraw najpełniej wydobywa kontrast. Służy nim postać starego Kapuleta.
Realizując stereotyp ojca-tyrana posiada i drugą funkcję dramatyczną – uczuciowa ślepota
ojca rodu pozwala uwypuklić tkliwą wzruszeniowość pań. „Bierze on – mówi o mężu pani
Kapulet – za chimerę wszelaką dolegliwość, której czułość bywa przyczyną” (II 2). Albo
wprost do męża z wyrzutem: „A Pan wiesz jak ona [Julia] jest tkliwą?” (II 3). Ale skądże!
Skąd by mógł zrozumieć to gruboskórny tyran nie mający pojęcia o „tkliwej czułości serc”.
Nie pojmuje wszakże najbardziej podstawowych stereotypów sentymentalizmu. Za to
wszystkie panie oddane są bez reszty czułym smutkom. Słowa ..czuła”, „nieszczęsna”, „nieboga” płyną im z ust potokiem nieprzerwanym.
Nie tylko tekst, ale i tworzywa pozasłowne realizują sentymentalizm opowieści o kochankach z Werony. Sceniczne konsekwencje stereotypów uczuciowości są bardzo wyraziste.
Wszak ruch, styl gry, oprawa sceniczna – wszystko to stanowi nie słabszą od zawartości tekstu projekcję stanów emocjonalnych postaci. A uczucia nie ulegają przecież według sentymentalistów żadnym przemianom historycznym. Są uniwersalne. Toteż dbałość o historyczną
prawdę wystawy scenicznej znajduje się poza kręgiem zainteresowań twórców widowiska.
„Teatr okazuje salę wychodzącą na ogród” (I) – określa autor miejsce akcji. Ale jej czas jest
obojętny. Ważny jest klimat wzruszeń. I dlatego w następnych aktach nie znajdziemy żadnej
sugestii dotyczącej zabudowy sceny. Dopiero aktem ostatnim i pod tym względem autor zajmie się szczególnie pieczołowicie:
Teatr reprezentuje groby, napisy, posągi. Lampa zawieszona u sklepienia – widać część
kościoła i ołtarz. Twarz Julii do pół zakryta – widać przechodzącego człowieka, który zważywszy poruszenie Romea, wychodzi. Romeo: sam przechadzając się, trzymając list w ręku419.
Do tego momentu napięcie miało stopniowo narastać. Dopiero teraz teatr powinien zebrać
wszystkie siły – wyprowadzić najsilniejsze efekty inscenizacyjne teraz właśnie, gdy w grę
weszła noc, mroczne wnętrze kościelne, grobowe kruchty, z których powstawać mają umarli.
Teraz widz ma prawo oczekiwać sentymentalnych uczuć i wydarzeń pełnych niesamowitości.
Za chwilę przeczytamy: „Tu się hałas słyszeć daje” 420, a zatem nie tylko światło, rekwizyt i
architektura, ale również dźwięk współtworzy niesamowitość atmosfery. Aby unaocznić siłę
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uczuć, jakie wśród tych grobów szaleją w sercu Romea, grający tę postać aktor załamuje linię
sylwetki, bezwładnie wspiera się o kolumny. Za chwilę wolno unosząca się z grobu postać
dziewczyny w bieli ostatecznie przypieczętuje niesamowitość rejonów, w które ogarniętych
miłością prowadzą tkliwe wzruszenia.
Przedstawienie budowane jest z pełną świadomością praw rozwoju napięć teatralnych. Początkowo nie spotykamy znaczących inscenizacyjnie didaskaliów. Charakteryzują one najwyżej sytuację, bądź stan emocjonalny. Ktoś mówi głośno, ktoś „na stronie”, Kapulet o kobiecych nastrojach wyraża się „z urąganiem”, Julia odmawia ręki hrabiemu „głosem gwałtownym”, Benwolia zaś wita „głosem radości”. Charakterystyczne jednak to, że uwagi powyższe
mają skłaniać aktorów do wyraźnej – a tak w tym typie teatru istotnej – ekspresji głosowej.
Dźwięk, timbre głosu określa stany emocjonalne w nie mniejszej mierze niż znaczenie słów.
Pierwsze sugestie dotyczące ruchu scenicznego przynosi dopiero akt III. I słusznie. Rozmowa Julii z ojcem powinna wnieść do tkliwych wzruszeń nowy element. Julia więc wolno
wyłania się „w głębi teatru”, by podszedłszy ku przodowi błagać ojca klękając. Sprawa ruchu
staje się coraz istotniejsza, inscenizacyjne sugestie autora zagęszczają się. W akcie IV, już po
wypiciu eliksiru, rozdygotana psychicznie Julia „błąka się po teatrze”. Zaniepokojona stanem
córki pani Kapulet „sadza ją na kanapie”.421 Płyn zaczął działać – i oto „Julia leży rozciągnięta na sofie”. Przerażony „Kapulet bierze Julię za rękę, która opada” (IV 3). Gest ten wymownie zastępuje tekst. Zabieg to inscenizacyjnie wprawdzie nie najwyższego lotu, ale znaczący. Najsilniejszy jak dotąd efekt wizualny. Napięcie w kształtowaniu przez autora tworzyw pozasłownych stopniowo narasta, by przygotować efekt trumiennych scen aktu ostatniego. Oto jak system sentymentalnych stereotypów uczuciowości warunkuje kształt wszystkich
realizujących akcję płaszczyzn widowiska.
Groby Werony w sposób wprost podręcznikowy prezentują stylistykę jednego z nurtów
szekspiryzmu przedlistopadowe-go – Szekspira teatru sentymentalistów. Scenarzysta przykroił szekspirowskie tematy i motywy na miarę swego czasu, na miarę jego gustów i świadomości estetycznej. Groby Werony, oceniane w tych kategoriach, należą niewątpliwie do
utworów konsekwentnych i sprawnie realizowanych, do sztuk, w których obiegowe stereotypy uczuciowości sentymentalnej odnalazły pełny kształt sceniczny.
Właśnie w kontekście modelowego sentymentalizmu Grobów Werony warto przyjrzeć się
przedziwnej książeczce – Othello albo Maur z Wenecji Antoniego Chomińskiego.422 Jest rok
1829. Przebrzmiały już główne batalie o romantyzm, klasycy w rozsypce, szwadron Mochnackiego walczący o romantycznego Szekspira wysunął był już najcięższe działa... A tu ni
stąd, ni zowąd kapitan Chomiński publikuje przekład Othella Ducisa. Ba, poprzedza utwór
obszerną przedmową, w której bez żadnego komentarza krytycznego przepisuje wstęp L. S.
Augera do francuskiego wydania dzieł Ducisa. Kiedy w 1792 roku Talma recytował tyrady
Othella, i tekst wówczas, i przedmowa brzmiały zupełnie inaczej. Brzmiałaby jako tako jeszcze w czasach premiery Grobów Werony, ale kiedy przedmowę tę drukuje Chomiński – w
Warszawie publiczność oklaskuje właśnie Chłopa milionowego...
Z przedmowy dowiadujemy się, że podstawowa zasługa Ducisa polega na tym, iż „dał stosowną miarę” i poddał prawom dramatycznych reguł „olbrzymie i potworne tragika Angielskiego dzieła”, iż „umiał rozwikłać proste i górne rysy od tej nieczystej mieszaniny, co je tak
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hańbiła”423. Do wstępu Augera Chomiński dodaje jedyny własny komentarz, w którym twierdzi, że „wymienione tu mniemanie o P. Ducis (...) może być za powszechne wzięte”424. Gdyby tekst Chomińskiego nie był datowany, zapewne uznano by go za pochodzący gdzieś z
pierwszych lat wieku. A wówczas istotnie sądy autora można by uważać za dosyć powszechne. W roku 1829 są wyłącznie wyrazem anachronizmu zacofanych kół literackich. Wyrazem
ignorancji w zakresie aktualnie funkcjonujących w świadomości epoki stereotypów teatralnych. Wszak argumenty Chomińskiego na rzecz konieczności przerabiania Szekspira nie mają
nic wspólnego z rzeczywistym stanem sceny i literatury; powtarzają zdezaktualizowane już
sądy Bogusławskiego o jego przeróbce Hamleta, którego prapremiera odbyła się, chwalić
Boga... trzydzieści lat wcześniej.
Cel każdego dzieła – pisze Chomiński – pisma, pracy, powinien być dobro moralne ogólne. Jeśli teatr nas bawi i prostuje błędy, można powiedzieć, że tem więcej jeszcze sprawia
wstrętu do zbrodni, w tak rozlicznych okazującej się postaciach. Sztuka Othello przynosi
okropne wprawdzie, lecz pełne nauki obrazy.425
Już i Groby Werony z trudem zniosłyby ten typ argumentacji. Jak staraliśmy się to przedstawić, są oczywiście moralizatorskie. Ich moralizatorstwo wszakże funkcjonuje w kategoriach świadomości sentymentalnej, natomiast wywód Chomińskiego prowadzi wprost w krąg
argumentacji moralistów – estetyków oświeceniowych. Były kapitan wojsk polskich spóźnił
się ze swym bojowym wystąpieniem o dobrych parę lat. „Poeta tragiczny – przepisuje Chomiński za Ducisem. – obowiązany jest do charakteru tego narodu, przed którym stawia dzieła,
bacznie się stosować.”426 Cały pech Chomińskiego w tym, że „charakter narodu” znad Wisły
mocno już zmienił się od czasu, w którym proponowane przez kapitana sądy uznawano za
obowiązujące.
Repertuar spod znaku Othella nie grał już żadnej twórczej roli w polskim teatrze. Jednowymiarowo budowani bohaterowie, hieratyczne intrygi i czarno-białe konflikty należały do
rekwizytorni stereotypów stopniowo wycofywanych na zakulisie. Piętno przemian estetycznych coraz silniej odbijało się na najbardziej nawet opornych oponentach. Chomiński zapewne nie zdawał sobie sprawy, jak wyraźnie odbiło się ono również na jego Othellu. Jaki rozziew nastąpił pomiędzy programowym wstępem a tekstem dramatu. Rzecz to o tyle ciekawa,
że pozwala obserwować opozycyjny biegun relacji – nieuchronne wnikanie elementów nowej
estetyki w świadomość głosicieli dawno zdezaktualizowanych teorii.
Konstrukcja dramatu jest stricte klasycystyczna. Niby Cyd, rozkłada Othello tragizm na
opozycję dwu racji podstawowych. Hedelmona kocha ojca i męża. Nie jest to wszakże opozycja sentymentalna, którą znamy z Grobów Werony. Uczucie nie stanowi tu żadnego katalizatora – dominuje hieratyczny chłód tragicznych wyborów. Odalbert ojciec-tyran nie jest odpowiednikiem Kapuleta – to klasycystyczny symbol racji podstawowej, nie zaś oponent wyznawców uczuciowości, z którymi sympatyzuje autor i publiczność. W tak aktorsko zróżnicowanym (w zależności od wystawianego repertuaru) teatrze lat dwudziestych XIX wieku ten
srogi ojciec, jego córka i zięć-Maur bliżsi są zapewne tradycji aktorstwa klasycystów francuskich niż dram niemieckich. Klasycystyczny wiersz, stylistyka wypowiedzi pełna retoryki,
wykrzykników, równoważników zdań i pytań retorycznych, nadają działaniu aktorskiemu
określoną w XVIII-wiecznych kanonach scenicznych rytmikę, układ ruchu i gestu. Tak zapewne chciał Chomińsiki. Udało mu się to zaledwie połowicznie. Nie spostrzegł, ile to w
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swej – jak określał Othella – tragedii zawarł elementów dramy preromantycznej z wszelkimi
inscenizacyjnymi konsekwencjami tego gatunku.
Pytania nasuwają się już przy obsadzie. Wprawdzie występuje ledwie siedem osób, lecz
pod ich imionami autor pisze: „Wielu senatorów, oficerów i urzędników”. A zatem, czy mamy mieć do czynienia z koncertem solistów tragedii klasycystycznej, czy też z wypełnioną
barwnym tłumem sceną preromantycznej dramy? W trakcie didaskaliów pytania mnożą się
coraz bardziej.
Scena jest w Wenecji. – Akt pierwszy odbywa się w sali senatu; drugi, trzeci i czwarty w
pałacu Othella, piąty w sypialnym Hedelmony pokoju.
Rygory klasycystyczne są zatem u Chomińskiego o wiele bardziej liberalne w stosunku do
lokalizacji akcji niż w stosunku do stylistyki wiersza. Przejrzyjmy poszczególne dekoracje.
Akt I: Teatr wystawia salę senatu. Senatorowie siedzą w swoich krzesłach, wielu urzędników okazuje się w pewnej odległości.
Akt II: Teatr wystawia pałac Othella.
Akt V: Teatr wystawia pokój sypialny Hedelmony – Daje się w nim postrzegać łóżko z firankami, lampa zapalona, rozmaite meble i turbon, czyli dawna gitara na krześle.
Elementy obce klasycyzmowi narastają w miarę akcji. Nad planem autora coraz wyraźniej
ciąży sentymentalizm. W końcu rzecz całą doprowadza do sypialnianej sceny, w której i Julia
z Grobów Werony czułaby się całkiem nieźle. Tragiczne losy żony Maura mają się rozstrzygnąć nocą, w mrocznej sypialni, wśród zapalonych lamp, za cieniem firanki, przy łzawym
akompaniamencie gitary. W obszarze jednego utworu szekspirowskie motywy przechodzą
kolejne etapy konkretyzacji. Od klasycystycznych rygorów po sentymentalny entourage buduaru eleganckich pań z teatralnej loży.
Emancypujące się od początku XIX stulecia tworzywa pozasłowne i na kurczowo trzymającym się klasycystycznej retoryki Othellu wyciskają swe piętno. Ze sceny na scenę ustępuje
prymat literackich środków wyrazu. Już w akcie II, kiedy Hedelmona rozmawia z Loredanem,
Othello i Pezaro, w głębi teatru, postrzegają z daleka Loredana, przypatrując mu się z
uwagą również i Hedelmonie; lecz mniemają, iż go widzą w odległości dość znacznej, aby
mogli rozróżnić rysy sobie dotąd nieznanej twarzy. (...)
Loredan i Hedelmona, każdy w swoją oddala się stronę. Othello śledzi ich okiem, dokąd
tylko wzrokiem sięga. Pezaro czyni to samo427.
Dzieją się właśnie rzeczy istotne. Wszak od tej chwili Othellem zacznie miotać zazdrość.
Powinno paść kilka długich tyrad. Tymczasem trwa cisza. Dzieje się – teatr. Nie pozwala sobie już odebrać praw do kształtowania nastrojów, zdobyczy, w której zagarnął literaturze
wyłączność działania.
W akcie IV rzecz wyjaskrawia się jeszcze bardziej. Othello jest wściekły. Nie mówi nic. I
„w tej chwili Hedelmona, która jeszcze uwagi nie dała na Othella, postrzega uśmiech straszliwy, spuszcza w ziemię oczy i drży z bojaźni”428. Autor usilnie modelując Szekspira na
kształt klasycystów, poszedł – niezbyt pewnie tego świadomy – znacznie dalej: wprowadził
Othella w teatr preromantyków. Ostatecznie odebrał słowom wagę punktów kulminacyjnych
w akcji i oddał je w posiadanie aktorowi. Na nim ciąży teraz zadanie największe, nie dekla427
428
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macją już, a „uśmiechem straszliwym” i „drżeniem” oddać będzie musiał wściekłość, zazdrość i strach.
Każda decyzja warunkuje szereg konsekwencji. Przyjęcie elementów konwencji sentymentalnej zmusza do zadbania o nowe środki ekspresji – w tym wypadku ekspresji aktorskiej.
Ktoś „krzyczy z trwogi”, ktoś inny „mówi tonem łagodnym”, ktoś „zamarł w niemym bezruchu”. Klimat sentymentalnych nastrojów zagęszcza się coraz bardziej. Jest noc. Również publiczność „zamarła w niemym bezruchu”. Blada Hedelmona z rozpuszczonym włosem siedzi
„w bieliźnie” na łóżku. Nieszczęście „rozpiera jej pierś”. Ale od czegóż gitara! Posłuchajmy
pieśni:
Nad mrocznym potokiem, tak żal swój wywiera,
Pod cieniem brzozy, piękna Izora, skrzywdzona:
On mnie mieni niewierną, gdym mu poświęcona.
Okrutny, twej niedoli myśl mnie grób otwiera!
Śpiewaj brzozę, jak śliczna jej barwa zielona.
Dwie chwile tylko znałam, jak kwiat co wnet ginie
Kochać ciebie i umrzeć! Darmom obwiniona,
Wyjdziesz z błędu, kiedy się krok zdrady dokona,
Ujrzysz zdradę nieszczęsny, gdy już czas upłynie,
Śpiewaj brzozę, jak śliczna jej barwa zielona.
Dzień się schyla na zachód, powietrze gęstnieje,
Huczy ptak, wieszczba smutna. Ach! trwoży mnie ona
Głowy roszczek chylą się już do ziemi łona,
Brzoza płacze i moich łez potok się leje.
Śpiewaj brzozę, jak śliczna jej barwa zielona.
W ten czas, mówią, wściągnęła pieśń swoją Izora,
W naturze ruch odrętwiał, śmierci miał znamiona,
Wiatr nie szumiał, po smugach, woda uciszona,
Ta już była ostatnia jej śpiewania pora.
Śpiewaj brzozę, jak śliczna jej barwa zielona429.
Pieśń Hedelmony nie pozostawia żadnych wątpliwości. Frazeologia, model uczuciowości,
opozycja miłość – śmierć, uczestnicząca w ludzkich przeżyciach przyroda i wreszcie sam
charakter melodii sentymentalnej piosenki. Przekraczając klasycyzm, szekspirowskie motywy
Othella współtworzą scenę teatru sentymentalistów.
Pełna tkliwych wzruszeń Hedelmona-Izora odrzuciła gitarę. Zamarła wśród firanek ze
spuszczoną głową. Tekstu nie potrzeba. Wystarczy, że za oknem... „daje się słyszeć huk wiatru”. Pora i atmosfera w sam raz do wydarzeń straszliwych. Wpada Othello. Z obłędem w
oczach. Hedelmona cofa się „z krzykiem przeraźliwym”. Othello mówi to „z największym
rozrzewnieniem”, to znów „z gniewem spokojnym i zimnym”. Othello uderza, zabija. „Hedelmona postąpiwszy wstecz na kilka kroków pada nieżywa u podnóża łóżka swego.” Othello
opuszcza firanki. Kiedy je za chwilę uniesie Hermansa, „da się widzieć ciało Hedelmony i
krew płynącą z rany”430 Othello przebija się i pada martwej żonie w objęcia...

429
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Teatr rozwiniętych ekspresyjnych działań dopełnił tragedii czułej Hedelmony i jej oszalałego zazdrością męża. Ale czy aby kapitan Chomiński również dopełnił obowiązku względem
tak zdecydowanie głoszonych założeń wstępnych? Czy aby „cel moralny” został spełniony?
Było wszystko – miłość i śmierć, szumiał wiatr i przed oczami widzów obficie lała się krew.
Ale gdzież cel moralny? Otóż to – musiało to niemało dręczyć autora, skoro już po słowie
„koniec”... zmienił pierwotny zamiar. Przemiany tragedii Othello to wariant sceny finałowej.
I zarazem najwymowniejsza chyba pointa egzemplarza. Dowód siły ciążenia świadomości
epoki, dowód na jej bezwzględne, nie znoszące kompromisu wymogi.
Oto Hedelmona odśpiewała już swą pieśń. Oto wpadł Othello. Los Hedelmony ma się właśnie dopełnić, kiedy nagle... ojciec niebogiej, doża i jego syn wpadają do sypialni. Przybiegli
w samą porę, zdążą powstrzymać morderczy cios Othella, wytłumaczyć cale nieporozumienie, by opatrzeni wreszcie ojcowskim błogosławieństwem kochankowie mogli paść sobie w
stęsknione ramiona. Nie sposób o większą lojalność w stosunku do wymogów teatru sentymentalnego. Tak jak nie znaleźć chyba pośród scenariuszy bardziej ewidentnego przykładu
stopniowej ekspansji nowych stereotypów estetycznych w tkankę gotowej już materii literackiej. Praca kapitana Chomińskiego dzięki podwójnej wersji finału w sposób szczególnie wyraźny odkrywa cały mechanizm warsztatu. Prezentuje uporne wrzynanie się stereotypów
określonej uczuciowości i sposobów ich teatralnej realizacji w tkankę z pozoru oporną i obcą.
Chciał Chomiński dać klasycystyczną tragedię, zniewolony siłą czasu poszedł ku dramie.
Rozdarł wewnętrznie swą opowieść o nieszczęsnych kochankach – ten jakże symptomatyczny
dokument mijającej epoki.
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KRÓL LEAR, CZYLI SIŁA STEREOTYPÓW
Scenariusze Króla Leara należą do najciekawszych w obrębie całego materiału. Z wielu
względów. Już sama tragedia Szekspira zawierała zespół wątków i tematów szczególnie podatnych transpozycji na XIX-wieczny scenariusz. Szczęśliwym zbiegiem przypadków zachowały się dwa scenariusze oparte na Królu Learze – tragedia Jana Nepomucena Kamińskiego i
sztuka anonimowego partacza teatralnego – autora przeróbki Król Lear, czyli niewdzięczność
dzieci. Zestawienie obu scenariuszy pozwala śledzić stopień wchłaniania motywów szekspirowskich przez teatr przedlistopadowy, proces uzależniony tak od świadomości estetycznej
jak i od poziomu różnych autorów pracujących w oparciu o ten sam materiał dramaturgiczny.
Scenariusze Kamińskiego należą do najwybitniejszych osiągnięć w obrębie całego gatunku. Są zapisem przedstawień teatru, który w najpełniejszym wymiarze realizuje nowoczesne
prądy epoki. Nie jest oczywiście Jan Nepomucen twórcą ani pod tym względem jedynym, ani
nawet szczególnie niezwykłym. Jego działalność sceniczna jest wyrazem ogólnego charakteru
teatralnej wyobraźni epoki. Zwraca wszakże uwagę tak konsekwencją jak stopniem podporządkowania wszystkich tworzyw scenicznych swej koncepcji szekspirowskiego widowiska
teatralnego. Kamiński jeszcze w Kamieńcu, a już w pełni we Lwowie, jako jeden z pierwszych w Polsce tworzy teatr egzotyki, grozy i zbrodni. Przekłada na osiągalny w jego warunkach zespół środków wyrazu teatralnego estetykę spod znaku najbardziej w owym czasie nowatorskich tendencji artystycznych. Wprawdzie z okresu kamienieckiego nie zachowały się
żadne dokumenty, które by pozwalały dokładniej określić styl gry aktorskiej w przedstawieniach szekspirowskich, ale można sądzić, iż już wówczas teatr Kamińskiego prezentował aktorstwo preromantyczne. Pogląd ten pośrednio motywuje kształt zachowanych w scenariuszach opisów scenerii, sugestii pod adresem wykonawców, jak i znane skądinąd poglądy Kamińskiego na niezbędne w aktorstwie emocjonalne przeżywanie postaci. Sam zapewne Kamiński w ten sposób grał Makbeta i Hamleta. Posiadał we Lwowie – czym szerzej zajmowaliśmy się w części I książki – jeden z najlepszych zespołów aktorskich w Polsce, artystów o
sprecyzowanej stylistyce środków wyrazu (oboje Benzów, Lipnickiego, Starzewskiego, Kostrzewską, Smochowskiego, Łękowskiego, Nowakowskiego, Kamińską). Mógł więc lwowski
antreprener tworzyć teatr o skrystalizowanym programie artystycznym.
I tworzył. W roku 1816 Jan Nepomucen Nowakowski kreował Leara bez klasycystycznego
patosu, grał prosto, charakterystycznie. W roli Glostra występował Błotnicki, Goneril grała
Kamińska. Rzecz bez wątpienia inscenizował sam Kamiński. I wydaje się, że Learem
współtworzył nowy wymiar teatru tragicznego – tragedię epoki przedlistopadowej.
Zachowany egzemplarz Króla Leara431 pochodzi z roku 1828. Data ta nie dotyczy jednak
przekładu, a wyłącznie czasu powstania rękopiśmiennej kopii. Jest ona tym bardziej interesująca. Uwagi i skreślenia poczynione przez inscenizatora z roku 1828 pozwalają obserwować
stopniowe przeobrażenia jego estetyki teatralnej. Oto w prologu Kordelia, indagowana o
określenie swej miłości do ojca, rozpoczyna kwestię od wykrzyknika: „O, ja nieszczęśliwa!”
Właśnie te słowa wykreśla ołówek reżyserski. I Kordelia od razu przystępuje do rzeczy.
Prawdopodobnie parę lat wcześniej aktorka w żałosnym upozowaniu rozpoczynała tekst od
manifestacyjnego wykrzyknika. W roku 1828 reżyser uznał jednak, iż musi to brzmieć fałszywie w teatrze, który właśnie przechodził swój kolejny etap w rozwoju ku romantyzmowi.
Kamiński jako człowiek teatru wyraźnie większą wagę przykłada do środków wyrazu
stricte teatralnego niż do tworzywa literackiego. Scenariusz jest dlań partyturą działań sce431

Król Lear. Trajedia w 5 aktach Szekspira z prologiem. Tłumaczenie J. N. Kamińskiego,
1828, Rps Biblioteki im. Ossolińskich, sygn. 10036/I.
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nicznych. Król Lear pozwala śledzić mistrzostwo Kamińskiego w reżyserskiej pracy nad tekstem. W konsekwentnym podporządkowywaniu materiału literackiego działaniu scenicznemu, w upornym przekładaniu szkiców scenariuszowych na środki ekspresji teatralnej. Literatura z pewnością nie jest najmocniejszą stroną twórczości Kamińskiego. To praca wyłącznie
użytkowa, etap przygotowawczy do działalności scenicznej. Literacka warstwa scenariusza
pozostawia sporo do życzenia. Dialog bywa bezbarwny, konstrukcja zdań banalna, słownictwo ubogie. Ale Król Lear nie należy wszak do historii polskiej literatury – jest osiągnięciem
w ramach dziejów teatru.432
Kamiński poczyna sobie z Szekspirem dość ostro. Nie jako literat – jako reżyser. Znakomicie operuje techniką przestawień i skrótów (wyrzuca zupełnie scenę 3 aktu I, scenę l mocno
skraca, zupełnie rezygnuje z postaci księcia Burgundii i błazna). Raz po raz pojawiające się w
dramacie przesunięcia dalszych scen mają prowadzić do uszeregowania, scalania i syntetyzacji wątków. I tak dla uzyskania jasności akcji Kamiński od początku bardzo uwypukla wątek
romansu obu sióstr z Edmundem; Goneryla nie wraca do domu – to książę Albanii przyjeżdża
do niej, w związku z czym scenografia nie musi się zmieniać. Te i wiele innych podobnych
zabiegów ma ułatwić inscenizację, ograniczyć ilość zmian miejsca akcji, które nastręczały
sporo kłopotów. Gotowa przeróbka w trakcie pracy na scenie ulega dalszym przemianom.
Reżyser wykreśla co najmniej jedną czwartą tekstu, nie gubiąc przy tym niczego z istotnych
elementów fabuły; rozmowa z Kuranem (II 1) zapowiada przyjazd księcia Kornwalii i jego
złe stosunki z księciem Albanii. Wszystko to i tak ukaże przyszła akcja. Więc reżyser wykreśla całą tę scenę. Inny przykład – „Lear: (mówi, chcąc bliżej rozpoznać Kenta) Hrabia Kent?
tego znam dobrze! Obaczymy! tak to on!”433 – Reżyser wykreśla słowo „obaczymy”. Uzyskuje większą lapidarność, ale również – co ważniejsze – eliminuje statyczne relacje na rzecz
scenicznego dziania się. A to już objaw myślenia kategoriami nowej sceny.
W tych samych kategoriach występuje stała relacja tekstu z elementami wizualnymi i
dźwiękowymi. Prolog przedstawiał komnatę Leara, akt I zamek Glostera i las, w akcie II pojawia się podwórze w zamku Glostera, akt IV rozszerzy miejsce działania dodatkowo o „widok pustej okolicy”, „okolice przy Dowrze”, o komnatę Kordelii w Dower, zaś akt V o „obóz
Brytoński”. Poszczególne plany akcji nie ograniczają się do ilustracyjnej dekoracji. Klimat
miejsca i zdarzeń współtworzy dźwięk, do którego inscenizator wyraźnie przywiązuje dużą
wagę. Kiedy w akcie I Lear wraz z rycerzami ukaże się w lesie, już z oddali słychać „odgłosy
rogów grających pieśń łowczą”. Również w akcie II trąby zapowiedzą przybycie księcia
Kornwalii. W każdym wypadku – a jest ich bez porównania więcej – Kamiński wyraźnie
określa moment pojawienia się i wyciszenia ilustracji dźwiękowej. Spełnia ona zdecydowanie
funkcję dramaturgiczną, tak na płaszczyźnie budowy akcji jak i entourage'u emocjonalnego.
Analiza poszczególnych środków wywołujących konkretne nastroje pozwala odkryć wyraźnie skonkretyzowaną estetykę inscenizacji szekspirowskiej Kamińskiego. Zacznijmy od
określenia typu uczuciowości.
Akt III scena 4.
EDGAR: (w chacie głosem tkliwym wołając)
(...)

432

Cała spuścizna dramaturgiczna Kamińskiego posiada pod względem literackim wartość
niewielką. Należy jednak podkreślić, że wszystkie prace literackie lwowskiego antreprenera
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EDGAR: (czułym głosem, tknięty widokiem króla, zawsze w tym sposobie szalonego
udaje)434
Akt IV scena 14
[Gloster zorientował się, że jest prowadzony przez Edgara:]
GLOSTER: (prawie bez zmysłów z radości całując głowę jego)435.
Przykładów tego typu można by mnożyć bez liku. Powyższe cytaty wyraźnie wskazują na
model uczuciowości – w stylu wypowiedzi, w aktorskim działaniu i sposobie przejawiania
przez postaci ich stanów emocjonalnych w całym Królu Learze panuje model uczuciowości
sentymentalnej z wszelkimi jej konsekwencjami. Wzajemny stosunek bohaterów szekspirowskiej intrygi układa się w myśl sentymentalnych wyobrażeń o związkach uczuciowych występujących pomiędzy ludźmi. To oczywiście uwarunkowało odpowiednie ukształtowanie postaw. Dobrym obyczajem dramy – sztandarowej reprezentantki okresu – Kamiński nie
omieszka zamknąć sztuki moralną sentencją:
KSIĄŻĘ ALBANII: Znośmy cierpliwie wyrok przeznaczenia! Wicher dąb łamie – nikną
pokolenia! Króle, Narody, ciemny grób zamyka –
Czas wszystko rodzi – z czasem wszystko znika!436
Aby rzecz nie budziła wątpliwości, reżyser zaznaczył akcenty dla wykonawcy. Grubą kreską podkreślił jakże znaczące wyrazy – „pokolenia”, „grób” i „czas”. Moralistyka sentymentalistów dopełniła się w słowach-kluczach.
A jednak tkliwe uczucia sentymentalne bynajmniej nie wyczerpują kluczy do interpretacji
dramatu. Jego elementy ulegają poważnym przewartościowaniom, wchodzą w związki z innymi ciągami współczesnej estetyki teatralnej. Cały zespół środków – różnego wymiaru i
znaczenia inscenizacyjnego – współtworzy atmosferę wzruszeń wcale nie tkliwych. Upór, z
jakim reżyser przy każdej nadarzającej się okazji dopisuje w egzemplarzu słowa „noc”,
„zmierzch”, „ciemność”, początkowo zdaje się prowadzić wyłącznie na ślad ornamentyki
sentymentalnej. Ale zestawmy kilka scen z dalszych sekwencji akcji.
Finał aktu II: Zbiry wyciągają Glostera za kulisy, by mu tam wyłupić oczy. Tymczasem na
scenie trwa pojedynek. Sługa przebija serce księciu Kornwalii. Konający książę ryczy do sług
za kulisy: „Wydrzyjcie, wydrzyjcie” Glosterowi oczy. Słudzy sprawili się szybko. Na scenę
wytacza się oślepiony Gloster z przewiązanymi chustką oczodołami, „wyciąga ręce i wola
okropnym głosem” błagając bogów o pomstę.
Akt IV, scena 14: Żądny nagrody Oswald chce zabić Glostera, ale Edgar zastępuje drogę
mordercy:
EDGAR: Ustąp ty raczej (chwyta za kamień) albo ci tą skałą czaszkę zagwożdżę!
OSWALD: Ty śmiałbyś! – (chce go orężem uderzyć, Edgar podbiega, wyrywa mu oręż
uderza w piersi i zabija go tak, żeł upada za kulisy:) Jestem przeszyty! Umieram!437
Akt V, scena 6: Trup zasłał scenę. Edmund ginie od miecza, umierająca od trucizny Regana ma jeszcze czas przeszyć sztyletem siostrę i „obie padają na ramiona wokoło nich stojących rycerzy”. Aby dopełnić galerię trupów, z oddali ukazuje się obłąkany Lear niosący na
ramionach zwłoki Kordelii.
434
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Kamiński postępuje w okrucieństwach jeszcze dalej niż Szekspir. Przenosi zza kulis na
scenę momenty konania, każe aktorom charczeć i rzęzić, krzyczeć i szamotać się w konwulsjach. Niewinne sceny sentymentalnych nastrojów nawet nie śniły o tak frenetycznych jatkach. W zagęszczeniu sztafażu okropności Kamiński posuwa się najdalej z polskich scenarzystów szekspirowskich. Ale też bodaj nikt inny w tej mierze nie odnajduje nadrzędnego wymiaru dla rekwizytorni teatru grozy. I Kamińskiemu brak wprawdzie do końca skonkretyzowanej ideologii, atoli pewne wyraźne jej zalążki obserwowaliśmy przed chwilą, pewne zaszczepione już w tworzywo teatralne elementy, które chętnie przejmie ideologia romantyczna.
Akt V, scena 1: Obóz Brytoński, na przedzie widać dwa namioty, Edwarda i Xsięcia Albanii. Wojenna symfonia wyraża potyczkę, wrzawę, a na koniec ucieczkę i pogoń. W obozie
panuje spokój, widać rozstawione straże. Przy końcu symfonii wychodzi Goneryla ze służącym z namiotu swego.438
Akt V, scena 3: Marsz, podczas którego widać jeńców Francuskich, między nimi Lear i
Kordelia w odrętwiałości – przeprowadzają ich przez scenę, za nimi wchodzi X. Albanii i
Edmund bierze jednego z naczelników wojska swego i mówi mu coś do ucha, który potakuje.439
Klimat nieomal jak z Wallensteina, a i Mochnacki byłby zapewne rad z takiego „fresku historycznego”. Lubił wszak wczesny romantyzm roztaczać panoramy obozowe i szukać pośród
nich mechanizmu przemian historycznych. Trudno dziś określić, na ile świadomy głębszego
sensu swego działania, w każdym jednak razie jest Kamiński jednym z pierwszych w Polsce,
który potrafił dawać panoramiczne sceny obozów historycznych w języku nowego teatru.
Wszak obydwie cytowane sceny obchodzą się bez tekstu. Już nie tylko klimat, ale a k c j ę
dramatyczną tworzy muzyka, odgłosy poszczególnych faz walki, pantomina, działanie aktorskie. Wszystkie te elementy niedawno wyłącznie jeszcze służebne, tutaj uzyskują ważkie
funkcje dramaturgiczne. Kamiński ze znawstwem operuje narastaniem efektów dźwiękowych
i nagle kontrastując z ciszą pomnaża jej znaczenie emocjonalne. Bez trudu w scenie zbiorowej operuje równoczesnością działań. Nowoczesny na owe czasy repertuar środków wyrazu
jest w pełni opanowany przez twórcę partytury.
Prześledźmy jeszcze jeden motyw z teatralnej palety Kamińskiego. Szczególnie znaczący.
W awanturze z Gonerylą Lear w rozpaczy „bije się w głowę”, później „w szaleństwie – fantastycznie w kwiaty i liść ubrany” chwiejnym krokiem zatacza się po scenie. Scenarzysta rysuje
cierpienie starca ostrymi środkami ekspresji aktorskiej. W nieszczęściu czynnie uczestniczą
wszyscy bohaterowie. Ale bohaterem jest również przyroda. Stanowi jakby projekcję stanów
uczuciowych ludzi. Akt II: Pod koniec decydującej kłótni Leara z córkami zaczyna błyskać. Z
oddali rozlega się grzmot. Gdy Lear rzuca ostatnie przekleństwo i odchodzi – uderza piorun.
Coraz więcej i więcej grzmotów, wichru i deszczu, „coraz większa robi się burza”. To „burzy
ludzkich serc” towarzyszy cała przyroda. Za Learem opuścił pokoje i Gloster – ostatni sprawiedliwy. Na zamku zostały same kanalie. Atmosferze knowań i podłości do końca aktu
akompaniować będą wciąż narastające „łyski i grzmoty”. Akt III: „Dzika okolica, na boku w
głębi licha chatka. Okropna burza”. Obok dopisane reżyserskim ołówkiem – ”Noc”. „Edgar:
(jako szalony w lekkiej odzieży). Coraz sroższa burza”. Cała 3 i 4 scena to obraz rodzącego
się szaleństwa Leara. Dosłownie o b r a z, bo scenarzysta tak zagęszcza wizualne i interpretacyjne elementy grozy, by sceniczną plastyką ruchu, światła i dźwięku oddać metaforę stanów
psychicznych bohatera. Noc, pioruny, bełkot „wylatującego i wykrzykującego” Leara, błyskawice i deszcz. Szał człowieka i przyrody... Nadchodzi wreszcie finał obłędnej nocnej gonitwy szalonego starca.

438
439

Ibid., s. 133.
Ibid., s. 134.
142

LEAR: (okropna łyskawica i uderzenie piorunem, on pada na ziemię) Bogowie!
KENT: Zmysły postradał!440
A kiedy nadejdzie dzień i ułagodzenie ludzkich zmagań, wówczas natychmiast uspokoi się
burza, zapanuje światło i cisza...
Wydaje się, że cała ta frenetyczna ornamentyka posiada funkcję podwójną. Szczególnie
podatny ku temu materiał fabularny Króla Leara pozwala na popis tworzyw pozaliterackich,
umożliwia osiągnięcie pełnego efektu teatralnego. Ale równocześnie nie jest to wyłącznie
popis formalny – zagęszczenie frenetycznych efektów zostaje podporządkowane pewnej
określonej koncepcji świata. Cierpieniom człowieka towarzyszą cierpienia przyrody. Forma
tej tezy nie jest może w pełni rozwinięta i przeprowadzona konsekwentnie, ale orientacja
Kamińskiego wydaje się wyraźnie ukierunkowana.
Z pewnością nie akcja jest probierzem wartości Króla Leara Kamińskiego. Zabrakło tu
wiejskiej poezji, wielkich myśli szekspirowskiego oryginału. Został, dość zresztą wiernie oddany, temat ramowy. I on to, ogołocony z pozafabularnych wartości tekstu Szekspira, wydobył i uwypuklił wątłość zamysłu. Dał widzieć Leara jako egoistę i bezmyślnika, krnąbrnego
awanturnika. Nie pozwalał przejąć się jego tragedią tym bardziej, że histeryczne wycia starca
są raczej niesmaczne niż wzruszające. Cała adaptacja Kamińskiego zmierzała ku ujednoliceniu fabuły i postaci. Ku wydobyciu z nich nośników określonych biało-czarnych stereotypów.
Ale to właśnie odarcie fabuły z jej filozoficznej nadbudowy, to pozostawienie wyłącznie
kośćca akcji, pozwoliło scenarzyście przyoblec go w nową szatę teatralną. Umożliwiło zakreślenie konkretnego t e a t r a l n e g o modelu szekspirowskiej tragedii przedlistopadowej.
Zaproponowało s t y l. A to się właśnie liczy.

Liczy się tym bardziej i tym wyraźniej ukazuje samodzielność teatralnego myślenia Kamińskiego, kiedy jego scenariusz zestawić z inną przedlistopadową realizacją tragedii szekspirowskiej. Król Lear czyli Niewdzięczność Dzieci 441 – w rozbieżności zawartych w nim
elementów różnych literackich i teatralnych stylistyk, w nieumiejętności scalenia przez autora
poszczególnych motywów ramowych – demonstruje jakby wzorcowy bezład ciągów poszczególnych struktur teatralnych i literackich, których drugorzędni twórcy nie potrafią zespolić w formułę nadrzędną. Brak u scenarzysty wykrystalizowanej świadomości estetycznej
tworzy z Króla Leara czyli Niewdzięczności Dzieci niezamierzony obraz niewdzięczności
obiegowych stereotypów. Wyłowione z rozbieżnych tradycji, kołaczą się obok siebie, nie
mogąc w tkance sztuki odnaleźć pełnej logiki swej funkcji dramatycznej.
Rażąca pisownia nazwiska Szekspira, poprzedzenie w obsadzie nazwisk hrabiów przydomkiem de i wiele innych śladów w rękopisie pozwala uznać, iż scenarzysta posiadał o
szekspirowskim oryginale pojęcie – łagodnie rzecz nazywając – nikłe, że dość bezkrytycznie
tłumaczył dramat z francuskiego, zbytnio przy tym nie zabiegając o transponowanie jego
motywów na potrzeby swego czasu, jego teatru i świadomości estetycznej odbiorcy. Kiedy
scenariusz Kamińskiego prezentuje wyraźną świadomość wyboru i konsekwencję postępowania w myśl założonej zasady inscenizacyjnej, to z Królem Learem czyli Niewdzięcznością
Dzieci sprawy mają się wręcz odwrotnie. Naiwne traktowanie z dobrą wiarą wszystkich
sprzecznych elementów prowadzi chwilami do skutków dosyć karykaturalnych.
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Ciążenie formalnych rygorów klasycyzmu uwypukla się w scenariuszu raz po raz i to
zwłaszcza w partiach początkowych sztuki w sposób bardzo znaczący. Akcję otwiera dialog
Glostera z przebranym Kentem. Cała wcześniejsza partia intrygi, wykreślona z akcji scenicznej, dociera do widza poprzez ten właśnie statyczny dialog. Podobna sytuacja powtórzy się w
akcie II, kiedy to Edmund w monologu relacjonuje przebieg swej rozmowy z bratem. Takie
nadawanie bohaterom funkcji posłów z tragedii klasycznej jest tu zabiegiem martwym i dramaturgicznie niefunkcjonalnym, a równocześnie szczególnie przykrym z uwagi na ciężki
chropawy język i nieznośną rozwlekłość wypowiedzi. Nieudolny literacko scenarzysta również i działanie sceniczne próbuje naginać do obcych stereotypom akcji kanonów klasycyzmu. Nie tylko wyłupienie oczu Glosterowi odbywa się za kulisami – również książę Kornwalii na scenie tylko raniony, nie umiera na oczach widzów. Można by usprawiedliwiać scenarzystę oryginałem Szekspira, w którym rzeczy mają się podobnie. Usprawiedliwienie to
jednak pozorne. Z jednej bowiem strony autor trzyma się rozpaczliwie rygorów klasycyzmu i
chętnie za Szekspirem przenosi śmierć księcia Kornwalii za kulisy, z drugiej jednak daje się
ponosić modnym efektom grozy i sentymentalizmu. W tej sytuacji struktura tekstu, a co za
tym idzie i struktura przedstawienia, musi ulec wewnętrznemu rozdarciu.
Siła funkcjonujących w świadomości epoki stereotypów jest potężna. Wypreparowane z
kontekstów fragmenty można by uznać za typowe elementy sztafażu sceny preromantycznej.
Na przykład model „tkliwych uczuć” pojawia się na różnych płaszczyznach przedstawienia.
Od samego początku eksponowany wątek erotyczny pomiędzy Edmundem a córkami Leara
aż do IV aktu przebiega właśnie w klimacie owianego tajemnicą, krępowanego przez kanony
obyczajów związku serc. To jednak sprawa uboczna. Ważniejszy jest sposób prowadzenia w
ostatnich partiach dramatu wątku Leara i Kordelii.
Więzienie. Lear, Kordelia, warta. Warta zaprowadza ich i wychodzi. Lear wysilony pada
kamieniem na ławę. Kordelia siadłszy koło niego obejmuje go. 442
I po tym czułym uścisku nastąpi długie a ckliwe gruchanie dwojga pokrzywdzonych. Aż
nagle wpadają żołnierze. Chcą zamordować Leara i Kordelię, która w międzyczasie mdleje z
przerażenia. Osłaniając córkę, ślepy i „wysilony” król, w determinizacji „wyrywa jednemu
oręż i rani go”. Szczęściem w tym momencie wpadli do celi „książę Albanii, Edgar, Kent,
żołnierze z gołymi orężami”. Kordelia i Lear uratowani! Król zrzeka się władzy na rzecz
księcia Albanii. Chce w ciszy ustronia dokonać dni dzieląc szczęście z córką. Na to dictum
(Kordelia otwiera swe łono i obejmuje go, Lear ponurzony w radości oceanie bełkocze:)
Bogowie z jej łona powołacie mnie do siebie (wszystkie serca tym widokiem dotknięte)
Koniec zasłona upada443.
No cóż, gdzieś tu zabrakło konsekwencji. Mimo rozpoczynających akcję elementów żywcem przeniesionych z klasycyzmu, sztuka kończy się modyfikacją sensu stricto sentymentalną, bez reszty oddaną duchowi dramy. Wychodząc z przeciwległego miejsca na barykadzie, w
trakcie akcji scenarzysta coraz bardziej przychyla się ku estetyce sentymentalnej. Nie poprzestaje na „uczuciach tkliwych”. Szczodrze szafuje efektami grozy. Oszalały Lear pognał w
noc. „Pole na boku budka. Grzmoty nawałnica (...). Straszliwe grzmoty (...). Raptowna błyskawica i grom piorunów Lear upada...”444 Tymczasem w zamku przeciwnicy króla wiodą
tajemne knowania (IV 1). Całą sekwencję wypełniają dywagacje o mordach, truciznach i
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sztyletach. A biedny Lear dotarł właśnie pod Dover. „Miota sobą po polu” (IV 10–11). Aż
nadchodzi czas wielkiej sprawiedliwości. Otruta Regen już kona, a jeszcze pełna jest żądzy
mordu.
REGEN: O mocy! mocy, mocy! – Tylko tyle mocy (rzuca się z sztyletem na Gonerill i
przebija ją. Obie padają na ręce blisko stojących żołnierzy). 445
Siła stereotypów. Chcąc doprowadzić do finału w guście dramy „tkliwych uczuciów”, autor tak zagęszcza repertuarium grozy, tak kumuluje krew, histerię, szał i mord, że w efekcie
uzyskuje efekty nieomal frenetyczne.
Zaczął od statyki, relacji, od klasycystycznych posłów. Początkowym scenom zabrakło jakichkolwiek sugestii inscenizacyjnych. Ale akcja rozwija się i stopniowo rozsadza wstępne
założenia autora. Opis obozu angielskiego i sprowadzenie jeńców francuskich446 do złudzenia
przypominają ujęcia tych scen w egzemplarzu Kamińskiego. To wprowadzenie scen niemych,
to posługiwanie się wyłącznie teatralnymi tworzywami z pewnością nie jest bez znaczenia. U
Kamińskiego obserwowaliśmy to z prawdziwym zainteresowaniem. Ale szacunek budziła
tam właśnie konsekwencja w budowaniu teatru za pomocą całej palety nowych środków wyrazu, proces formowania się s t y l u. Tutaj natomiast formalnie identyczny efekt wkomponowany w mozaikę nieskoordynowanych wzajemnie elementów stylistycznych pozwala tylko
zastanowić się nad siłą wciskania się nowych stereotypów teatralnych w eklektyczną świadomość autora.
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MAKBET W PÓŁ DROGI

Nie byle jaką okazję dają scenariusze Makbeta. Nazwiska autorów, źródła przekładów i
ostateczny kształt egzemplarzy zasługuje na szczególną uwagę. Z jednej strony Kamiński,
którego szekspirowską rangę wykazał już Król Lear, sięga po Schrödera. Oczywiście nie powiela go, a przepracowuje na kształt własnego modelu teatru. Wyprowadza zatem współczesne konsekwencje z Szekspira pierwszego okresu niemieckiej recepcji jego dramaturgii.447 Z
drugiej strony Regulski sięga po Makbeta Fryderyka Schillera, jako pierwszy na polską scenę
zaprasza Szekspira w wersji opartej na słynnej transpozycji wielkiego poety niemieckiego.
Jak obydwie te wersje zostają podporządkowane polskiej świadomości estetycznej, jak schröderowskie i schillerowskie motywy konkretyzuje scena dawnej Rzeczypospolitej – oto pytania, którymi kusi zestawienie obu Makbetów.
Scenariusz stanowiący jedno z najciekawszych osiągnięć całego zespołu powstał wówczas,
kiedy ciąg scenariusza dopiero zaczynał się formować. Więcej – został napisany na peryferiach dawnej Rzeczypospolitej, dla prowincjonalnego, jakby się wydawało – zgoła podrzędnego teatrzyku. Jak Hamleta tak i Makbeta448 pisał Kamiński w Kamieńcu. Utrzymywał go
potem przez lat wiele w repertuarze sceny lwowskiej 449, między innymi sam grając rolę tytułową (1828), bądź też powierzając ją Smochowskiemu (1825), któremu partnerowała żona
scenarzysty. Lektura Makbeta Kamińskiego wyraziście ujawnia główną linię, po której scenarzysta prowadzi swój zamysł: podporządkowanie wszystkich motywów akcji gotyckiej scenerii i niesamowitości aury. Jednym słowem poetyka grozy. Przyjrzyjmy się środkom wyrazu,
jakimi Kamiński realizuje tę koncepcję widowiska. Już po ukończeniu scenariusza, na osobnej karcie autor opatrzył go uwagami scenograficzno – inscenizacyjnymi. Warto je przytoczyć w całości:
prolog Horyzont, przy skale grota w jaskini. Noc. Pół światła.
akt 1 Sala z gabi [netem]
akt 2 Sala (...) Noc
akt 3 Sala (...) las, horyzont, pośrodku grota ilum[inowana]
Bankiet. Tron. Słupy kolorowe figury.
akt 4 Pieczary podziemne, ognie. Kocioł. Las.
akt 5 Sala. Horyzont. Pokój. Horyzont z widokiem fortecy. Przy otwarciu kurtyny (w prologu) grzmot, błyskanie za kulisą – potem zaczynają się chmury ruszać i odkrywać Czarownice, które już są w obłokach – jak chmury spadają tak zaraz idą do góry a za niemi pokazuje
się okolica – Czarownice zostają gdy król odchodzi. Gzmot, chmury się spuszczają – okolica
za chmurami idze do góry – gdy okolica poszła do góry – i chmury idą do góry450.
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Rzecz cała pomyślana jest z wielkim rozmachem inscenizacyjnym. Styl myślenia reżysera
zaskakuje nowatorstwem rozwiązań – i bynajmniej nie dziwiłby w wielkiej francuskiej inscenizacji romantycznej. Tym bardziej budzi podziw w Kamieńcu, w którym pono nawet diabeł
zwykł mówić dobranoc. A może właśnie ta czartowska tradycja dobrą gwiazdą świeciła scenie pana Nepomucena...
Ruchomy horyzont, iluminowane groty w jaskiniach, ognie, buchające dymem kotły w
podziemnych pieczarach, grzmoty i błyskawice, poruszające się chmury, wyłaniające się czarownice, zmiany otwarte... Gdzieś na rubieżach polskiego życia teatralnego, na samym początku XIX stulecia młody reżyser buduje wielki teatr szekspirowskiej grozy.
Indeks rekwizytów niesamowitości nie wyczerpuje zagadnienia. Należy odnaleźć ich miejsce, ich f u n k c j ę w konstrukcji całego widowiska. Dopiero wówczas mają szansę wykazywać, swój sens strukturalny, uwypuklić jedną z najbardziej konsekwentnych i zarazem na
miarę epoki najwybitniejszych realizacji przedlistopadowego Szekspira w Polsce.
Akt I, scena 1: „Miejsce otwarte. Pioruny. Błyskawice. Trzy czarownice stoją już na scenie.” Wierszem, nędznym zresztą, rozprawiają o planach usidlenia Makbeta. Wreszcie „wśród
błyskawic i grzmotów nikną”. Scena 5: Czarownice splecione za ręce tańczą swój danse macabre. Po wypowiedzeniu proroctw „nikną w jednej chwili”. Akt III, scena 7–8: „Las. Trzech
zbójców.” Wchodzi „Banko, Fleanse z pochodniami. Banko pada śmiertelnie ugodzony na
ziemię. Fleanse rzuca pochodnie, pierwszy zbójca stąpa nań nogą i gasi ją, a on ucieka”. Scena 9: „Sala Ballowa, oświecona. Potrawami zastawiono stół w głębi teatru. Pająk, Trąby, Kotły (...). Duch Banka wznosi się i siada między Rossem i Lenoxem na tym miejscu, który dla
Makbetha pośrodku stołu próżnym zostawiony.” Akt IV, scena 1: Makbet chce rozmawiać z
wielkimi mistrzami czarownic. Te wyśpiewują zaklęcia. „Grzmot. Uzbrojona głowa wznosi
się za kotłem.” Makbet pyta o potomków Banka i oto „ośm królów idzie z wolna jeden po
drugim koło Makbeta. Banko jest z nich ostatni i ma zwierciadło w ręku”. Widma znikają
śród grzmiącej muzyki. „Chmury spadają – idą do góry a horyzont spada.” Czarownice znikają. Makbet zostaje sam. Akt V, scena 1: „Lekarz. Pokojowa. Zaraz potem Lady Makbet.
Lady Makbet ze świecą. Gabinet. Noc.”
Otóż to. Podobną rekwizytornię odnajdujemy w wielu innych scenariuszach. Kamiński
wszakże wyraźnie potrafi ją podporządkować ogólnemu zamysłowi konstrukcji widowiska.
Otwiera je wielkim, przytłaczającym obrazem sabatu, by potem natychmiast skontrastować
realistyczną sceną rozmowy pobitewnej. Kiedy czarownice pojawią się po raz drugi, inscenizator – jakby w myśl zasady „sceny narastającej”, czy po prostu zgodnie z ogólnym teatralnym prawem nawarstwiania efektów – każe wiedźmom tańczyć jakieś niesamowite pląsy i
przeciąć feerię okropności nagłym zniknięciem stworów w zapadni. Morderstwo z III aktu
oświetlą mdłe blaski pochodni i już po chwili widz ujrzy pełne światła sali balowej, stół obficie zastawiony jadłem, wielką realistyczną ucztę przy akompaniamencie trąb, całą rzęsiście
oświetloną zwisającym ze sznurowni pająkiem. W tym entourage'u nagle wyłaniająca się
zjawa Banka musi wydać się jeszcze bardziej niesamowita. Teatralne prawo kontrastu gra na
korzyść efektu grozy. I znowu powróci czarcie uroczysko. O Ileż tym razem bardziej zwielokrotnione w środkach zagęszczenia obrazu scenicznego. Ale Kamiński nie bawi się w puste
sztuczki. Niesamowitość i tragizm sceny obłędu Lady Makbet nie zostaną nadmiernie przeładowane modnymi grzmotami i błyskawicami. Jeden płomień świecy dostatecznie podkreśli
sytuację.
Pobieżna analiza kształtowania przez Kamińskiego całej machiny okropności chyba dostatecznie wykazuje pełną świadomość inscenizatorskich pociągnięć scenarzysty. Świadomość, jaką w budowie atmosfery widowiska szekspirowskiego lwowski reżyser posiada w
Polsce przedlistopadowej w stopniu chyba bezkonkurencyjnym. Oczywiście był ograniczony
stanem teatru, w jakim mu przyszło pracować. Już po ukończeniu scenariusza wykreślił zeń
część postaci. Cóż, trudności obsadowe nie są wyłączną domeną teatru współczesnego... Po-
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siadając określone możliwości techniczne, mimo wyraźnej tendencji do częstego i szybkiego
przenoszenia akcji w różne miejsca, często tak ją prowadzi, by zmniejszyć ilość zmian dekoracji. Ale wszystkie te ograniczenia tym większy budzą podziw dla konsekwentnej realizacji
założonej koncepcji teatru.
Przyznajmy szczerze – scenariusz nie skłania do bezkrytycznych zachwytów. Począwszy
od strony tytułowej razi niechlujstwem. Obok Makbeta występuje Makbeth, rękopis jest
brudny, pełen wykreśleń, dopisków i poprawek. Nie zawsze dają one tylko obraz zmagania
się reżysera z materią sceniczną. Bywają świadectwem nieudolności literata. Weźmy choćby
w akcie II dialogi Makbetów przygotowujących się do mordu na Dunkanie, pełne retoryki,
sztywne i nieprawdziwe. Kamiński, który tak znakomicie buduje nastroje i klimaty środkami
teatralnymi, z tekstem miewa kłopoty bardzo poważne. Ten wybitny człowiek teatru to literat
– co wiemy wszak skądinąd – nie najwyższego lotu. Mamy natomiast dowody, że Kamińskireżyser nie ogranicza się wyłącznie do scenicznego „stawiania” sytuacji wyznaczonych przez
tekst. Robi to oczywiście. Robi to sprawnie, z pełną świadomością przekładu dramatu na teatr:
Akt V, scena 8. Muzyka. Wolne miejsce przed Twierdzą, na przodzie Budowle, w perspektywie okolica. Całą głębię teatrum zajmuje ta scena (...). Wszyscy [żołnierze] posuwają
się z głębi teatrum ku przodowi wolnym krokiem, gałęzie przed sobą nad głowami trzymając.
Przy okazji Leara analizowaliśmy już warsztatową sprawność Kamińskiego operującego w
niemych scenach środkami pozaliterackimi. Zacytowana przed chwilą sekwencja jest jednakże klasycznym przykładem kolejności literatura – teatr. To zastana sytuacja, to szekspirowski
tekst wyznacza kształt pracy scenicznej reżysera. W egzemplarzu znajdujemy również i ślad
sytuacji, w której sprzężenie zwrotne działa w kierunku przeciwnym: Kiedy Dunkan, gość
Makbeta, wraz ze świtą udaje się na wieczerzę, scenarzysta dopisuje niemy epizod:
(Król) odprowadza Lady. Za nim wszyscy idą. Odgłos stołowej muzyki. Służalce krzątają
się i roznoszą przez teatr potrawy (II 9)
Kamiński nie ograniczył się do transpozycji akcji dramatu na język sceny. Dopisał nową
sekwencję. Wyszedł poza tekst w samoistne działanie teatralne.
Dunkan został zamordowany. Nie w zamku Makbeta – zginął w teatrze początku XIX
wieku. Temat ramowy szekspirowskiej intrygi musi pomieścić stereotypy, które domagają się
głosu w określonej sytuacji dramatycznej. A zatem słychać kołatanie do bramy. Makbet i Lady umykają, by zmyć ślady krwi. Wchodzi furtian. Idąc otworzyć wrota śpiewa:
FURTIAN: Już ponura noc odchodzi,
Ptak już śpiewa – dzień się rodzi.
Słońce się na niebie znosi
I dla wszystkich rozkosz głosi.
Równie świeci królom w gmachy,
Jako też w żebrackie dachy,
A co Noc w sobie pokrywa
Słońce na jaw wydobywa. (II 4)
Miast, jak to u Szekspira, być pijanym i bełkotać – furtian Kamińskiego śpiewa umoralniającą piosenkę o równości i sprawiedliwości. Zanim zbrodnia zostanie ukarana, niech nastąpi przynajmniej ta zapowiedź równych i sprawiedliwych praw dla każdego śmiertelnika.
Czeka na nią widz, zwłaszcza mieszczański widz tragedii.
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Przetoczyła się wielka noc zbrodni. Jak nakazują kanony czasu – wraz z ludźmi cierpiała
przyroda.
Wiatr dach zerwał (...), w powietrzu słyszano jakiś krzyk straszny i jęki śmiertelne (...).
Sowa zawodziła całą noc, a ziemia drżała, jak gdyby febrę miała. (II 5)
Podobny tekst znajdujemy i w oryginale Szekspira. Inaczej jednak odbiera te słowa XVIwieczny londyńczyk, inaczej mieszkaniec Lwowa pierwszych lat wieku XIX. Kamiński dobrze zdaje sobie z tego sprawę. W całej tragedii wychwytuje te elementy, te motywy, które
powinien uwypuklić jego teatr. Teatr wielkich, właśnie „teatralnych” napięć, emocji, teatr
grozy początku wieku. Kamiński gospodarzy akcją tak, by w każdym jej wymiarze uzyskać
maksymalne napięcie uczuciowe. Akt I ze względu na kompozycję teatralną kończy dialogiem, w którym Makbetowie postanawiają zabić króla. Kurtyna opada w chwili największego
napięcia. I tak w całym scenariuszu. W tekście wiernym Szekspirowi o tyle, o ile przydatny
jest on scenie Kamińskiego. W tekście skróconym o dobrą jedną trzecią część słów, by uzyskać jedność i zwartość widowiska. Jedność teatru, który – jak to chyba wynika z powyższych
analiz – jest najwybitniejszym reprezentantem polskiej sceny Szekspira przedlistopadowego.
Pośród wszystkich scenariuszy Mahbet Stanisława Regulskiego451 najdobitniej wykazuje,
iż nie rodowód, nie geneza przekładu decyduje o ostatecznym kształcie realizacji literackiej i
scenicznej dramatu, lecz aktualny stan teatru, ogólna świadomość estetyczna epoki, która determinuje działalność twórcy. Byt sceny określa świadomość autora.
Cały zastany materiał podporządkowuje Regulski panującym prądom. Tematy ramowe
konkretyzują się w obrębie ogólnie przyjętych stereotypów myślenia i przeżywania. Oto
przykład. Minęła noc zbrodni. Dunkan nie żyje. Świta.
ROSSEY: Niezwykle była noc burzliwa. Wicher w miejscach wielu poobalał mury. – Słyszano w powietrzu jęki bolesne, okropne konających wycia, pogrzebne odgłosy jawnie obwieszczające wypadki smutne, srogie przygody, tym przepowiedniom niesłychanym stosowne. Do wschodu zorzy rozlegał się krzyk przeraźliwy nocnych ptaków, i jak twierdzą ziemia
drżała gwałtownie. (II 2)
Nie powstydziłby się tego monologu Lewis, nie odżegnałby się zapewne i Krasiński – autor młodzieńczych powieści. Rekwizytornia grozy została skompletowana solidnie, podporządkowano jej stylistykę i zespół środków ekspresji. A równocześnie nie zapomniano o tym,
że przyroda ma obowiązek uczestniczyć w zmaganiach śmiertelników. To wszystko znamy i z
Kamińskiego. Nie musiał Regulski sięgać do Schillera, by wspomnienie wielkiej nocy zbrodni wymodelować na kształt stereotypów literackich swego czasu.
Paradoksalne to, ale i znaczące, że Regulski sięgając po Schillera jest jednocześnie w konstrukcji dramatu o wiele bardziej oporny w stosunku do nowych prądów niż wychodzący od
Schrödera Kamiński. Autor Mahbeta opuszcza scenę z odźwiernym, a i sekwencję zamordowania rodziny Makdufa relacjonuje wyłącznie w dialogu osób postronnych. Szafujący literacką i teatralną stylistyką grozy, cofa się jednocześnie Regulski przed dalszymi konsekwencjami. Ten brak zdecydowanej orientacji estetycznej musi prowadzić i prowadzi do połowiczności. Już Schiller próbował rozświetlić mroczną atmosferę szekspirowskiej nocy zbrodni i
451

Mahbet. Tragedia w 5-ciu Aktach przez Szekspira po Angielsku napisana, a przełożona
na Polski język przez Regulskiego, Rps Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. BOZ
1045. Grano z Ledóchowską w latach 1812–1815. Rec.: „Gazeta Korespondenta Warszawskiego” 1815, nr 78; dodatek do s. 1535; nr 95, s. 1870, rok 1816, nr 105, s. 2345. „Gazeta
Warszawska” 1815, nr 214, s. 969.
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równocześnie sprowadzić tragedię do klasycyzującej jednowątkowości. Regulski idzie dalej.
Na przykład – a jest ich wiele więcej – każąc Mahbetowi jeszcze przed spotkaniem z żoną
konkretnie myśleć o dojściu do władzy poprzez zbrodnię, pozbawia postać rozwoju psychologicznego. Raz po raz zaciera psychologiczne niuanse, schematyzuje bohaterów, uznaje za
wystarczające wyłącznie zewnętrzne otaczanie ich rekwizytami grozy. Mimo tej ujednolicającej rzecz jednowątkowości, w zewnętrzności akcji czarno-białych postaci Regulski nie powraca mimo wszystko w wiek XVIII – raczej podporządkowuje się stereotypom dramy. A
więc droga od Schillera prowadzi go do przeszczepiania na Szekspira doświadczeń sentymentalistów.
Trzeba przyznać Regulskiemu, że w ramach przyjętej konwencji obraca się sprawnie i
swobodnie. Repertuar rekwizytów jest szeroki, stosowany z fachowością, dominującą rolę
grają środki wyrazu teatralnego. Tworzywa pozasłowne składają się na główny budulec, który
ma uformować Mahbeta na kształt wielkiego widowiska grozy. Przejrzyjmy pod tym kątem
garść uwag inscenizacyjnych.
Akt I, scena 1. Las – skały. Rotta Gunna i Skulda zstępują ze skał. [Podczas ich rozmowy]
słychać głosy [duchów] z podziemi. Scena 4. Skulda – Rotta – Gunna spod ziemi wychodzą
(...). Biorą się za ręce i w czasie gdy robią obwody czarodziejskie, słychać z podziemi odgłosy i przerażające dźwięki. Pantomima czarodziejska.
Zwróćmy uwagę, że Regulski dąży do uzyskania tego samego efektu, który miał dać cytowany przed chwilą monolog Rosseya o nocy zbrodni. Tym razem stereotypy słowne zostają
zupełnie zastąpione środkami wyrazu scenicznego – niesamowity nocny plener, podziemne
wycia, wyłanianie się zjaw spod podłogi, pląsy czarownic. Ruch, dźwięk i obraz.
Akt II, scena 3. Mahbet wpada jakby obłąkany. Z sztyletem w ręku (...). Przygląda się
swoim skrwawionym rękom,
Wkomponowane w odpowiednie tło również i działanie aktorskie należy do tej samej kategorii zjawisk. Działanie zapewne zgoła odmienne od sposobów gry w równolegle wystawianych na warszawskiej scenie tragediach klasycystycznych. Warto zacytować obszerniejszy fragment scenariusza. Pozwala on prześledzić przenikanie się poszczególnych tworzyw w
ramach nadrzędnej poetyki grozy.
Akt III, scena 9
MAHBET: (idąc na miejsce – spostrzega ducha Banki, i cofa się z przestrachem) Wszystkie miejsca zajęte.
LENOX: Najjaśniejszy panie, tu jest wolne miejsce.
MAHBET: Gdzie?
ROSSEY: (wskazując na ducha) Tu mój królu.
MAHBET: (drżący) Któren z was jest sprawcą tego?
ROSSEY: Czego mój królu?
MAHBET: (do ducha, którego on tylko widzi) Niezdolnyś wyrzec jam sprawca?... nie
wstrząsaj na mnie temi skrwawionymi włosy i oczu nie wlepiaj.
ROSSEY: Wstańmy król zasłabł.
(...)
MAHBET: (ciągle bystrem okiem wpatruje się w ducha) Jestem (...) aż nadto śmiałym,
gdy się odważam poglądać na przedmiot zdolny mieszkańców piekła zatrwożyć! (...)
(duch Banka znowu się z podziemi zjawia i zasiada)
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Wystarczy porównać stosunek tekstu aktorskiego do długości całej sceny. Wygląda to
niemal jak we współczesnym scenariuszu filmowym czy telewizyjnym. Literatura uzyskuje
funkcję solisty, z którym koncertuje całe instrumentarium teatralne. Chwilami rzecz idzie
jeszcze dalej. Przerażony Mahbet staje się tylko komparsem niemej zjawy. Światła, charakteryzacja i iluzjonizm to niknącego, to znów wyłaniającego się z zapadni Banka, składają się na
główny budulec efektów grozy. Teatralne środki kształtowania tego nastroju uzyskują funkcję
głównego nośnika napięć dramatycznych.
Jedna z kulminacyjnych scen. Nocne uroczyska. Przybywa Mahbet, by ostatecznie rozstrzygnąć swe związki z piekłem. Rzecz godna jest dłuższego przytoczenia nie tylko ze
względu na małą dostępność rękopisu.
Akt IV, scena 1. (Gunna Rotta Skulda)
GUNNA: Spiesznie kończmy dzieło.
Zorza powstaje na wschodzie
Mahbet wkrótce tu przybędzie.
Te, przy księżyca zaćmieniu
W Północ zioła uzbierane,
Pełne jadu i trucizny,
Padole godziny wściekłe
Ręką naszą wśród tych naczyń
Przy obrzędach i zaklęciach
Istot podziemnych zawarte.
Za poprzedniczymi znaki
Z cichym piekła wyzwaniem
W kocioł ogniem rozgorzały
Rzucajmy siostry rzucajmy.
(robią koło w powietrzu, podnoszą naczynie z ziołami i zawarte w nich cały nagle rzucają
w kocioł: gdy dym wybucha)
(...)
Widmy śpieszą do ogniska każda z nich za osobne porywa naczynie i mocny płomień wygasza. (...)
Głowa wznosi się spod ziemi
(...)
MAHBET: Żądam bydź zaspokojonym. Odmówicie mi, niech wiecznie ściga was przekleństwo (wśród grzmotów i błyskawic) Cóż to ma znaczyć? Dlaczego niknie ognisko? Jakiż
to łoskot?
GUNNA: (słychać muzykę)
Niech widzi!
(...)
MAHBET: (z wściekłością zmagającą się stopniami. Wpatrując się w cienie, które jeden
po drugim znikają. Na ostatku Banko trzymając szkło na kształt zwierciadła.)
(...)
[Widmy] biorą się za ręce i czynią szybkie obroty wokoło Mahbeta, i zapadają się nagle.
Teatr ostatecznie przytłoczył literaturę. Tekst w żadnym stopniu nie oddaje zakresu proponowanych przez autora środków wyrazu. Jedyny w całym egzemplarzu tekst wierszowany,
kwestia przecież znacząca, samą formą literacką daje ledwie cień ekspresji, jaką ma osiągnąć
scena. Teza wydaje się oczywista. W procesie kształtowania się teatru grozy jako jednej z
wersji przedlistopadowego szekspiryzmu, ekspresja literacka coraz bardziej traci znaczenie,
wprost proporcjonalnie do tego rośnie repertuar środków wypowiedzi teatralnej.
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Teatr zmierza do maksymalnego iluzjonizmu. Wprzęga w to całą dostępną mu technikę.
Wiedźmy odchodząc „zapadają się w płomieniach”. Po rzuceniu przepowiedni „widmy w oka
mgnieniu nikną – jak powie Mahbet – w powietrzu. I co postać miało, wśród wiatrów się rozpłynęło, jak oddech” (I 5). Dymy, kotły z pełzającymi językami ognia, płonące pochodnie
mdłym światłem okalające twarze morderców... Rewia rozbuchanej formy. Teatr marzeń iluzjonistów. Chęć osaczenia widza baśniowym realizmem. Specyficznym, ale realizmem. Dążenie do uprawdopodobnienia miejsc akcji zrozumiałe jako reakcja na rygoryzm inscenizacji
klasycystycznej. Zadziwiająca jest ilość tych wciąż odmienych plenerów i wnętrz. Autor dużą
wagę przykłada do oprawy scenicznej, do detalu i kolorytu każdej sceny. Na osobnej, dołączonej na końcu scenariusza karcie, notuje wszystkie dekoracje:
Akt I
Scena 1. Las, skały
scena 7. Apartament Królewski
scena 10. Sala w zamku Mahbeta
Akt II
Sala w zamku Mahbeta
Akt III
Scena 1. Sala Królewska
scena 6. Las. Noc – cały tył otwarty
scena 8. Sala Król. Stół.
Akt IV
Scena 1. Skały, góry, i kocioł z ogniskiem
scena 4. Sala w Anglii
Akt V
Scena 1. Sala Królewska
scena 2. Pokój
scena 5. Cały teatr otwarty. Góry...
A wszystko wykonane solidnie, „ze stosownym rzeczy przepychem”. Szekspir ukazuje się
warszawskiej publiczności w jakimś swoistym baroku polskiego teatru preromantycznego.
Iluzjonizm i dążenie do „barokowego realizmu” podporządkowane jest tęsknocie do widowiska grozy, wielkich emocji, do ukazania ludzi skrajnych w skrajnych sytuacjach. Nawet
najbardziej oporne u scenarzystów tworzywo – tekst dramatyczny – potrafi chwilami nagiąć
się do tego pierwszoplanowego imperatywu młodego teatru. Posłuchajmy dwóch monologów:
Akt II, scena 1
Mahbet: (wchodzi zwolna jakby poprzedzon jakimś widziadłem po długim wpatrywaniu
się mówi) Nie mylęż się? jest to sztylet!... co-widzę!... rękojeść ku mnie obrócona!... zbliż
się!... niechaj cię uchwycę (wyciąga rękę i chwyta cień) Nie mogę cię uchwycić, a jednak
widzę... okropny widoku!... jestżeś dla ręki cieniem? dla oczu istotą? lub jestżeś płomiennym
zjawiskiem? tworem rozgorzałego umysłu?... Widzę cię zawsze – i w postaci tak istotnej...
(dobywa sztyletu) jak to żelazo moje.
Akt V, scena 1
Sala w Pałacu Królewskim w Szkocji. (...) Alfryda (Lady Mahbet) cała śpiąca schodzi
zwolna ze schodów.
ALFRYDA: Tu jeszcze jest plama (...) Precz obydła plamo. Precz mówię... (jakby liczyła
uderzenia zegara) Raz... dwa... dalej, czas wykonać... Jakże jest ciemno wśród piekieł...
Wstydź się... Rycerz i lękliwy... chociażby się i wyjawiło... nikt nie jest dość potężnym iżby
do sądu nas wezwał... Lecz któżby uwierzył, aby starzec podobny tyle miał krwi w żyłach.
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To już nie te teksty, które zmagająca się z problemami moralnymi postać mogła wygłaszać
statycznie twarzą w twarz z widzem. To teksty – elementy skomplikowanej machiny widowiskowej. Tworzywo dla aktora, który wpleciony w światło, dźwięk, ruchome dekoracje, krzyczy pełen ekspresji, współtworzy i mówi. On t a k ż e mówi. Jak jego teatr, który nie przekazuje treści pisarza, a tylko t a k ż e przekazuje tekst. Współtworzy nim integralną sztukę sceniczną.
Mieliśmy do dyspozycji dwa scenariusze oparte na pierwowzorach wychodzących z innych tradycji. Frapował Makbet Kamińskiego tak pod względem teatralnej maestrii autora,
jak i jego samodzielności myślenia w kategoriach nowej estetyki. Zaskakiwał Mahbet Regulskiego, w którym chciałoby się znaleźć rozwinięty szekspiryzm na miarę Schillera. Materiał
doprowadził do wniosków innych. Obojętne czy to Schiller czy Schröder patronował pracy
scenarzysty. Nie patron decydował. Miara artystycznego talentu twórcy determinowała
wprawdzie ostateczny kształt dzieła teatralnego, ale jak zwykle uwarunkowania natury ogólnej okazały się nieprzekraczalne. W drodze do szekspiryzmu romantycznego scenariusze
Makbeta – należące do okresu estetyki sprzeczności – zgromadziły niewątpliwie poważny
materiał, wyposażyły rekwizytornię, sztafaż, skierowały wyobraźnię na obszary, które w niedługiej już przyszłości posieje romantyzm. Jednak model świadomości, zespół ogólnie przyjętych stereotypów, estetyka grozy i sentymentu była dla wszystkich poczynań miernikiem
ostatecznym i nieprzekraczalnym.

153

MIT HAMLETA

Bohater każdej epoki. Jeden z największych mitów europejskiego teatru. Postać, która
opuściła scenę, by funkcjonować w najszerszej świadomości społecznej wszystkich okresów
nowożytnej kultury, konkretyzowana na tysiące sposobów. Wciąż zmieniająca oblicze. Modelowana na obraz i podobieństwo kolejnych pokoleń. Wykładnik i symbol przeróżnych
światopoglądów. Archetyp.
Niespotykana to kariera bohatera literackiego, który wyszedł daleko poza krąg literatury,
który stał się własnością przeróżnych, odmiennych czy wprost przeciwstawnych formacji
światopoglądowych. Nie ma w zasadzie epoki kulturowej, która nie stworzyłaby własnego
Hamleta, swojego mitu księcia Danii. Wielowarstwowość dramatu Szekspira umożliwiała
swobodne operacje interpretacyjne na jego bohaterze. I chyba dlatego właśnie należy on do
tak istotnych elementów badań estetyki i świadomości w europejskiej kulturze. Stereotyp
Hamleta, konkretnego Hamleta danej epoki, pozwala docierać przezeń do istotnych pokładów, do najbardziej podstawowych wyobrażeń o świecie, wśród których obracali się twórcy
danej konkretyzacji.
Polski Hamlet przedlistopadowy wyrósł z długiego procesu ścierania się różnych konkretyzacji, z całego nurtu przewartościowań, jakie nastąpiły w związku z tym dramatem i jego
bohaterem w drugiej połowie XVIII wieku we Francji i Niemczech. Odosobnione próby włączenia bohatera szekspirowskiego w aktualnie występujące modele kulturowe należą do okresu jeszcze wcześniejszego. W roku 1705 powstaje we Włoszech opera o Hamlecie oparta na
tekście Aportolo Zenno; zaś wyprzedzający wszystkie europejskie przeróbki pierwszy Hamlet
klasycystyczny wyjdzie w roku 1748 spod pióra Aleksandra Sumarokowa.452 I chociaż ów
Hamlet rosyjski nie umrze, by w ostatnim akcie móc poślubić Ofelię, w dalszym rozwoju
szekspiryzmu pamięć o nim zaginie zupełnie. Rosyjska konkretyzacja – w pewnych pociągnięciach interpretacyjnych nieomal sentymentalistyczna – nie odegra żadnej roli w dalszym
marszu księcia duńskiego przez europejską scenę.
Dla polskiego Hamleta przedlistopadowego bezpośrednie znaczenie mają – jak się powiedziało – realizacje francuskie i niemieckie. Tylekroć maltretowany w polskiej dyskusji o
Hamlecie Ducis, opierając się na tłumaczeniu La Place'a, dał dramat, w którym usiłował
wmówić Szekspira klasycystom. Jego Klaudiusz nie jest bratem starego Hamleta, Gertruda,
miast wyjść za ukochanego, zadręcza się wyrzutami sumienia we frazeologii sprytnie podpatrzonej u Fedry. Zaś Ofelia jest – jak się godzi – księżniczką. Każda z postaci ma zaufanego
bądź powiernika. Duch ośmiela się pojawić bohaterom wyłącznie we śnie, Klaudiusz dyskretnie umiera za kulisami, klasycystyczne relacje zastępują działanie sceniczne, a historiozoficzna tragedia przekształca się w dramat o intrydze pałacowej. 453
W tym samym czasie występuje ze swym Hamletem Piotr Le Tourneur. W kontekście
przeróbki Ducisa w dramacie Le Tourneura interesuje nie tyle tekst główny co sugestia inscenizacyjna aktu I:
Scena przedstawia plac przed pałacem. Z lewej strony znajduje się wysoka wieża z chorągwią duńską rozdymaną przez wiatr; w głębi morze, do brzegu przytyka grobla. Księżyc
świeci slabo. (...)

452
453

Por.: Z. Żygulski, O najdawniejszych przedstawieniach..., s. 13.
Por.: ibid., s. 16.
154

Duch ukazuje się w głębi placu; jest w pełnej zbroi; u lewej nogi ma łańcuch; w prawej ręce
trzyma buławę, przyłbica hełmu podniesiona. Włosy ma siwe, a rysy twarzy wyrażają ból454.
Rozdymający chorągwie nadmorskie wiatr, księżycowa poświata, skuty brzęczącymi łańcuchami duch o bladym bolesnym obliczu... cała koncepcja sceny, zestaw rekwizytów i styl
gry gotowy. Estetyka sentymentalizmu szykuje się do ataku.
Bliższa polskiej scenie tradycja niemiecka przebiega podobnie, choć w konsekwencjach
idzie zdecydowanie dalej od francuskiej. Już u Heufelda (Wiedeń 1773), choć jak na epokę
przystało brak grabarzy i postaci epizodycznych, rzecz wyraźnie jednak kształtuje się pod
kątem nie narracji literackiej, a działania scenicznego. Heufeld stara się syntetyzować akcję,
nadać jej tempo, wyeksponować działanie Hemleta, siłę jego decyzji i sprawność realizacji
zamierzeń.455 Pomysły Heufelda przejmuje Schröder i wyprowadza z nich dalsze konsekwencje. Wyraźnie skraca i uwypukla akcję, punkt ciężkości przenosi na działanie sceniczne,
wśród częstych zmian dekoracji nadaje dramatowi charakter widowiskowy, eksponując sceny
cmentarne456, zdecydowanie zmierza ku efektom gotyckim. Hamlet Schrödera jest energiczny
i czynny. Wrychle jednak – o czym szerzej mówiliśmy w części I – dominująca staje się w
Niemczech sentymentalistyczna, melancholijna interpretacja tragedii o duńskim księciu. W
zgodzie z przechodzeniem Hamleta na pozycje „tkliwych wzruszeń” konkretyzuje się stereotyp Klaudiusza – tyrana i Poloniusza – błazna.457 Uniwersalistycznie traktowana uczuciowość
pozwala scenie sentymentalnej na zupełną dowolność kostiumu i dekoracji. Znaczenie ma
wyłącznie klimat „rozterek duszy”. I nic dziwnego, że niemiecki Hamlet doskonale czuje się
w kostiumie francuskiego rokoko, w stroju czarnym jak jego myśli, z podkreślającą bladość
oblicza białą kryzą i koronkowym kołnierzem, z oczyma ocienionymi obszernym kapeluszem
z piórami. Czarny książę tym wyraźniej odcina się od wykwintnych strojów dworskich, od
wysokich fryzur królowej i Ofelii.458 Swoisty mediewizm tego czasu nie dotyczy wszak
prawdy obyczajowej – Hamlet ma prezentować domniemaną prawdę uczuć.
Mit Hamleta – nosiciela najgłębszych mądrości życia i najsilniejszych ludzkich uczuć –
szybko pojawił się i w kręgu polskiej świadomości estetycznej. Czy rzeczywiście Hamlet
odegrał tak dominującą rolę w rozwoju szekspiryzmu przedlistopadowego? Na ile i czy istotnie wyszedł poza krąg obiegowych stereotypów teatralnych, w ramach których obraca się cała
reszta scenariuszy szekspirowskich? Czy przypadkiem majoryzacja roli Hamleta nie wynika z
ogólnej mitologizacji tego dramatu w świadomości romantycznej i zajmujących się dziejami
księcia Danii przedstawicieli epok późniejszych aż po nam współczesną? Prawda o Hamlecie
wynikać może dopiero z analizy tego dramatu w możliwie szerokim kontekście innych realizacji szekspirowskch z początku XIX wieku. I właśnie dlatego dramatem o księciu Danii
zajmujemy się dopiero w tym miejscu.
Wygląda na to, że nie Groby Werony i Hamlet – jak się to zwykło uważać – a Henryk IV
otwierał Szekspirowi jego polską drogę. Twardym prawem teatru żył jednak dopóty tylko,
dopóki był grany. Z czasem zaginął w zapomnieniu. Inaczej z Hamletem. Jego swatami z teatrem polskim byli wszakże najwięksi włodarze naszej ówczesnej sceny – Bogusławski i Kamiński. Pierwszy wprowadził Hamleta na scenę, drugi powiódł go w dalszą drogę.
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458
Tradycja takiego kostiumu Hamleta wywodzi się od Garricka. Por.: Z. Żygulski, op.
cit., s. 23.
455

155

Szczęściem zachowały się obydwa scenariusze. Zacznijmy – co mu się z wieku, urzędu i
chronologii należy – od Bogusławskiego. Wszystkie siły i środki sceny Bogusławskiego – jak
to rzadko w teatrze bywa – w roku 1798 połączyły się zgodnie, by lwowska prapremiera
Hamleta mogła w dniu 9 kwietnia wypaść z należnym jej splendorem. Króla grał znający
hamburską prapremierę Schrödera Kazimierz Owsiński, Ofelię powierzono Franciszce Pierożyńskiej, zaś rolę tytułową objął sam Wojciech Bogusławski.459 Kiedy po powrocie do Warszawy Bogusławski wznowił Hamleta, rolę tytułową oddał Szymanowskiemu, królowę Truskolaskiej, Ofelię Ledóchowskiej a Laertesa Pawłowiczowi. Przeróbkę Bogusławskiego grywano przez całe lata, a choć cieszyła się sporym powodzeniem, nigdy nie należała do największych sukcesów sceny Bogusławskiego. Jak wyglądała?
Kiedy Bogusławski przygotowywał do druku swego Hamleta460, tekst sztuki opatrzył życiorysem Szekspira i Uwagami nad Hamletem. Te materiały pozwalają dziś zrekonstruować
poglądy pierwszego polskiego tłumacza na tragedię Szekspira. Nie ma w tym miejscu sensu
powracać raz jeszcze do powodów wyrzucenia przez Bogusławskiego grabarzy, wyjazdu
Hamleta do Anglii, skrócenia czasu akcji do 30 godzin i ograniczenia jej do 10 miejsc. Podobnie nie wydaje się tu istotne relacjonowanie dawnych dysput, o powodach zmiany zakończenia sztuki. Dążenie do klasycystycznego finału jest już ostatecznie ustalone. Rzeczy to
powszechnie znane i przeanalizowane po wielokroć.
Warto natomiast zwrócić uwagę na sposób, w jaki Bogusławski interpretuje powód zupełnego pominięcia wątku Fortynbrasa. „Ten cały epizod – pisze autor – jako wcale do zdarzenia
Hamleta nienależący, w poprawie sztuki opuszczony został.”461 Zdanie to wykazuje nie tylko
klasycystyczną dbałość o jedność akcji. To równocześnie sugestia interpretacji całego dra459

Por.: W. Hahn, Prapremiera Hamleta we Lwowie 1797 roku, „Teatr” 1947, nr. 4–5, s.
35–37; Z. Raszewski, Bogusławski, t. II, s. 39–43. Warto w tym miejscu zauważyć, że Lwów
był już niejako przygotowany do przyjęcia polskiej inscenizacji Bogusławskiego. W sezonie
1783/84 Hamleta grał tu po niemiecku teatr Franza Göttersdorfa, a i Bogusławski posiadał
Hamleta w repertuarze swej sceny austriackiej w r. 1796. (Por.: J. Got, op. cit., s. 23, 224). W
spopularyzowaniu Szekspira we Lwowie przed Bogusławskim poważne zasługi posiada Heinrich Bulla, który wystawione tu inscenizacje Makbeta i Króla Leara przenosił też do Warszawy w sezonie 1793/94. (Por.: ibid., s. 42, 65.) Wiele również lat przed premierą warszawską
Bogusławskiego stołeczna publiczność poznała Hamleta w wersji niemieckiej z roku 1781.
(Por.: Z. Raszewski, Rondo alla polacca..., s. 164.)
W kontekście polskiej prapremiery Hamleta we Lwowie należy zwrócić uwagę na ogólną
rangę Szekspira w życiu teatralnym tego miasta. Otóż niektóre inscenizacje Szekspira (w języku niemieckim) na lwowskiej scenie austriackiej wyprzedzały odpowiednie premiery tak
wiodących scen niemieckojęzycznych jak Weimar i Wiedeń. W ogóle we Lwowie (na scenie
austriackiej) Szekspir grał większą rolę niż w Weimarze i Wiedniu. (Por.: J. Got. op. cit; s.
264–266.) Ta szczególna pozycja Szekspira na austriackiej scenie Lwowa stanie się w tym
mieście tradycją również w teatrze polskim. J. Got, op. cit., s. 270, opracował zestaw najpopularniejszych pozycji repertuarowych polskiej sceny Bogusławskiego we Lwowie. Pośród
dram, oper, melodram i komedii, jako jedyna tragedia występuje tu Hamlet. Podobnie zresztą,
kiedy Bogusławski przeniesie się do Warszawy, pośród pozycji jego repertuaru polskiej sceny
we Lwowie, które zyskały powodzenie w stolicy, jedyną tragedią jest Hamlet, zaś pośród pozycji lwowskiej sceny austriackiej – Król Lear. (Por.: ibid., s. 275.)
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matu. Hamlet wyraźnie jest dla Bogusławskiego nie dramatem o historii czy tragedią o dziejach władzy, w której motyw Fortynbrasa bardzo „jest do zdarzenia należący” – ale sztuką o
konkretnym władcy, o jego życiu i śmierci. Hamlet staje się na poły sztuką o wymiarze abstrakcyjnej tragedii, na poły opowieścią kryminalną, na poły w końcu historią psychologiczną.
Tak pojmując tekst, w tym kierunku prowadził zapewne Bogusławski jego inscenizację.
Że Bogusławski pojmuje Hamleta w kategoriach opowieści kryminalnej z wyższych sfer,
wyraźnie świadczy zawarta w Uwagach motywacja czynów bohatera. Dowiedziawszy się od
Ducha całej prawdy,
tym okropnym morderstwem przerażony Hamlet, poznaje natychmiast jakie i jego niebezpieczeństwo czeka, gdyby docieczono, że mu sprawca ojcowskiej śmierci jest wiadomym,
nimby zapewnił sobie sposobność dokonania swej zemsty462.
W tym nurcie motywacji Bogusławski jakby zbliżał się do przedszekspirowskiego Hamleta
– do Kyda tragedii zemsty. Adaptator wszakże – jak się rzekło – dużą równocześnie przywiązuje wagę do psychologicznego aspektu akcji.
Po opuszczeniu wyprawy Fortinbrasa (...) cała osnowa, samym tylko losem Hamleta zajmuje słuchaczów.
Charaktery działających osób są zupełnie te same, jakie im Shakespeare nadawał (...).
Wszystkie osoby (...) są żywym stanów i obyczajów obrazem, a dowodzą, jak głęboką Shakespeare posiadał znajomość najskrytszych ludzkiego serca tajemnic.463
Nie dajmy się zwieść pozorom. Wyjęta z kontekstu teza Bogusławskiego o prawdzie psychologicznej i obyczajowej brzmi nieomal jak cytat z polemik Mochnackiego. Funkcjonuje
jednakże w obrębie zupełnie odmiennej formacji świadomościowej i zatem zgoła inne posiada
znaczenie. Tkwi głęboko w estetyce wieku XVIII. Od samej już strony tytułowej, gdzie Bogusławski z pełnym przekonaniem podaje, że pracę podejmuje w oparciu o oryginał przez
Schrödera p o p r a w i o n y. Zaś w Uwagach twierdzi bezpretensjonalnie, że choć „podział,
układ i rozwiązanie osnowy inne”, treść oryginału... nie uległa żadnym zmianom. A równocześnie dodaje, iż Hamlet bez poprawek zupełnie nie nadaje się do prezentacji w wieku
oświeconym. Myśl wikła się, a sprzeczności mnożą coraz bardziej. Bogusławski usiłuje pogodzić ze sobą ewidentne sprzeczności – wmówić pozorną wierność z oryginałem, a jednocześnie wymodelować rzecz całą na gust klasycystyczny. Estetyczny rodowód przekształceń
jest zresztą zupełnie przejrzysty. Pokażmy kilka zaledwie przykładów:
Akt I, scena 1: Skreślone zdanie, które mogłoby sugerować średniowieczną wiarę w duchy. Akt II: Pożegnanie Poloniusza i Laertesa. Dialog miast charakteryzować dworaka Poloniusza, czyni zeń klasycystyczny stereotyp ojca, którego zadaniem jest snucie moralizatorskich maksym. Akt IV: Słowa „szczur, szczur” zmieniono na „To złodziej zapewne”. Słowo
„szczur” nie przystoi tragedii, podobnie jak wywlekanie ciała. Dlatego Hamlet wyniesie
zwłoki Poloniusza. Akt V: Bogusławski radzi opuścić część pieśni Ofelii jako nieprzyzwoitą.
Przegląd wyłożonych przez Bogusławskiego motywacji pozwala stwierdzić, że ojciec sceny usiłował napisać Hamleta – tragedię klasycystyczną. Czy mu się to udało? Czy i na ile
mogło się to udać w momencie, w którym nowe prądy estetyczne coraz brutalniej domagały
się swego miejsca w teatrze?
Na podstawie drobiazgowych porównań tekstów Władysław Tarnawski udowodnił, że Bogusławski nie tylko nie znał oryginału Szekspira, ale i przekład Augusta Schlegla – którym,
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jak twierdził, posługiwał się równolegle z przeróbką Schrödera – przejrzeć musiał nader pobieżnie464. Znany z negatywnego stosunku do przeróbek, Tarnawski daje streszczenie Hamleta, które z wielu względów warte jest jednak cytatu:
HAMLET: utracił całą swoją filozoficzną chwiejność. W przeciwieństwie do braku działania, charakteryzującego oryginał, mamy (...) żywą i prawidłową akcję. Po wysłuchaniu opowiadania ducha bohater pragnie mieć jakiś materialny dowód na prawdę jego słów, a zanim
się o taki postara, udaje szaleństwo, ażeby się przypadkowo nie zdradzić. Przedstawienie dostarcza mu tego, czego szukał – i to jest kulminacyjny punkt dramatu. W akcie IV dąży do
czynu, ale zamiast króla zabija Oldenholma, tedy dopiero w V dokonywa swego zamiaru465.
Nie miejsce tu na polemiki z Tarnawskim względem interpretacji poszczególnych ciągów
dramatu. W każdym razić krytyk uwypukla zamysł wiodący u Bogusławskiego – nadanie
Hamletowi arystotelesowej symetrii według kanonów Boileau, co w konsekwencji musi doprowadzić do zatarcia wielowarstwowości akcji i psychiki bohatera. Pod tym względem Bogusławski bez wątpienia osiągnął założony cel. Trudności w dochowaniu wierności klasycyzmowi okazały się bez porównania większe w innym punkcie. Czy należało zostawić śmierć
Poloniusza i szaleństwo Ofelii? Czy w każdym razie należało te motywy pozostawić w takim
właśnie kształcie? Teoretyka zwyciężył w Bogusławskim teatralny praktyk. Oczywiście – tak
jak nie mógł tego mimo zapewnień uczynić – nie zachował stylu Szekspira. Było to zgoła
niewykonalne, jeśli Hamlet miał należeć do konkretnej stylistyki teatralnej przełomu XVIII i
XIX wieku. Zachował Bogusławski jednak tak silne efekty jak śmierć Poloniusza i szaleństwo jego córki. Instynkt teatralny nie pozwolił scenarzyście tych scen wykreślić. I tędy przeszła dalsza fala. Świadomy walorów działania poszczególnych tworzyw teatralnych, raz po
raz odchodzi Bogusławski od litery klasycystycznego prawa – a na to miejsce natychmiast
dostają się motywy należące do innego już teatru. I można Hamleta oglądać właśnie jako historię przebijania się poprzez uniform klasycyzmu całych ciągów nowego stylu myślenia teatralnego. Niech sobie będzie ten cały Szekspir nieprawidłowy, ale jakże, u licha, jest s c e n
i c z n y! Taki argument nie mógł nie porwać starego wygi teatralnego efektu.
Warto zwrócić uwagę, że widowisko, które Hamlet napisał dla aktorów, sam nazywa...
dramą.466 I mając to w pamięci przystąpmy do rekonstrukcji sceny szaleństwa Ofelii, które –
jak pisze autor – Pierożyńska „do zachwycenia wystawiała”467.
Tak oto Rainold opowiada Gertrudzie o dziwnym zachowaniu Ofelii:
RAINOLD: Płacze, uderza w swe serce i depce z gniewem słomę, którą unosi. Wszystko –
co mówi nie ma związku, a jednak jej ton, jej wyrazy zdają się mieć cel jakiś. (V 7)
Byłaby to jedyna wskazówka gry Ofelii, gdyby technicznego komentarza do tej sceny nie
pozostawił Bogusławski w Mimice. Książka ta, przeznaczona dla adeptów sztuki scenicznej,
z pewnością nie oddaje w pełni artystycznej kreacji aktorki grającej Ofelię. Uwypuklenie jednak najistotniejszych zdaniem Bogusławskiego środków wyrazu mających oddać stan psychiczny obłąkanej, pozwala wyobrazić sobie kierunek, w jakim musiała zmierzać inscenizacja
tej sceny.
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Kiedy ciężkim jakowym nieszczęściem albo cierpieniem obarczony człowiek nie włada
sobą, kiedy żadnego związku nie ma między jego mową a działaniem, naówczas jest obłąkany; a takowy stan jego nazwać można utratą zmysłów. Jeżeli obłąkanie takowe pochodzi z
wielkiego żalu, bojaźni, miłości i innych mniej srogich uczuć, naówczas człowiek znajduje się
w stanie niedołężności, która słabo porusza członki jego i bardziej w niedorzecznych wyrazach i braniu jednego za drugi przedmiotu wydaje się.
Taką jest Ofelia w Hamlecie. Żal ze śmierci ojca, opuszczenie jej od lubego księcia odbierają jej zmysły; boleść straszna miesza jej pojęcia, idzie sama, nie wie jak i dokąd, bierze
króla i brata za przyjaciółki, róże nazywa fiołkami, stroi się w słomę w myśli, że weselny
przywdziewa wieniec, wpada nareszcie w wodę mniemając, że po pokojach chodzi. W podobnym obłąkaniu poruszenia ciała powinne stosować się do przedmiotu, które obłąkanie
sprawuje, albo do słów, które wymawia. Te bowiem pochodzą z duszy jego, a dusza nazywa
wszelkie przedmioty tak, jak je sobie w stanie obłąkania swego wystawia.
I tak kiedy utrudzona i obłąkana kochanka wskazuje na okropne przepaści skał, w których
się znajduje, mówi:
O, co za śliczne łąki, co za piękne kwiatki!
Zda mi się, że tu widzę ogród mojej matki.
Tu mój najmilszy siedzi, a rywalki mojej
Wydartym ze mnie sercem pięknie włosy stroi,
w pierwszych zaraz dwóch wierszach nie przestrach na widok skał dzikich, ale radość i
ukontentowanie w twarzy okazać, a ręce ku owemu mniemanemu ogrodowi wyciągnąć należy. Na słowa „Tu mój najmilszy siedzi” wskazawszy miejsce obok siebie, a w twarzy malując
wdzięki miłości, słowa „a rywalki mojej” wymówić trzeba z przyjemnością, jak gdyby one do
najlepszej wymawiane byty przyjaciółki. Na słowa „Wydartym ze mnie sercem” zrobiwszy w
twarzy poruszenie okropnego żalu i przyłożywszy obie ręce do serca na znak boleści, słowa
„pięknie włosy stroi” wymówić trzeba jako najmilej, odmieniając natychmiast twarz i wskazując przed siebie, jak gdyby się na włosy rywalki z ukontentowaniem patrzała. Sprzeczność
takowa powiedzianych słów z poruszeniami ciała daje natychmiast widzieć utratę zmysłów, a
przejście raptowne do rozpaczy na słowa „Wydartym ze mnie sercem” uwiadamia o przyczynie onej; starać się zatym potrzeba w wystawieniu scen podobnych, aby przez okazanie niekiedy poruszeń zgadzających się ze słowami dać poznać widzom, że jeszcze odzywa się w
sercu pamięć cierpienia, które nas w obłąkanie wprawiło.
Mimika takowa we wszystkich czterech postaciach jednakową być może, a im sprzeczniejszą będzie w okazywaniu przedmiotu, im bardziej wszystkie członki pozbawione naturalnej
mocy i przypadkowo tylko ruszające się okaże, tym większą litość wzbudzić potrafi.468
Wprowadzenie w tym miejscu tak obszernego cytatu usprawiedliwia już sam fakt, iż jest to
jedyny w całym teatrze przedlistopadowym opis tak szeroko prezentujący styl wypowiedzi
aktorskiej w konkretnej roli. Opis Bogusławskiego prezentuje niesłychanie interesującą ambiwalencję. Pokazuje sposób wykorzystywania szyku klasycystycznego dla ukazania stanów
emocjonalnych, które składają się na ostateczny efekt wyraźnie już w duchu nowej XIXwiecznej sceny. Cały skomplikowany aparat gestyki aktorstwa klasycystycznego prowadzi tu
do oddania emocjonalizmu sentymentalnego, a równocześnie konsekwentne operowanie
ostrym kontrastem zmierza do wywołania wrażeń niesamowitych.
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Oglądamy przedstawienie teatru silnych wzruszeń, widowisko sceny nastrojów. Zgodnie z
tym Bogusławski w rozwiązaniach inscenizacyjnych nie cofa się przed zdecydowanym iluzjonizmem.
Akt I, scena 3
Noc ciemna
ULRYK: (nadstawiając halabardę)
Stój, albo tem żelazem...
DUCH: (niknie)
ULRYK: (cofając się przelękniony)
O nieba! zniknął przed oczyma mojemi...
Samo przechadzanie się ducha od biedy ujść mogło jeszcze w ramach XVIII-wiecznych
konwencji. Ale oto wśród „nocy ciemnej” duch niknie na oczach widzów. To już narracja
wizualna, która zmusza do zastosowania nowych efektów technicznych, a zarazem zakłada
przyjęcie motywacji irracjonalnej, motywacji jawnie sprzecznej z kanonami oświeconych.
Tylekroć obliczana ilość zmian miejsca akcji i ich ograniczenia w stosunku do oryginału to
zajęcie, które nie trafia w sedno sprawy. Dla określenia stylistyki przedstawienia od ilości
zmian miejsca akcji bez porównania istotniejszy jest ich kształt. Nie ile razy, ale co pokazuje
teatr. I w jakim stopniu to „co” odpowiada określonym kryteriom estetycznym. A zatem:
Akt I, scena 1: Przysionek pałacu. Noc ciemna.
scena 4: Sala królewska.
Akt II, scena l: Pokój w domu Oldenholma.
scena 4: Przysionek pałacu. Noc ciemna.
Akt IV, scena 1: Sala przysposobiona na widowisko. (...) Orkiestra gra znowu Symfonię,
po której podnoszą zasłonę i zaczynają widowisko. Teatr przygotowany wyobraża Altanę w
ogrodzie.
scena 15: Gabinet Królowej. Dwa wizerunki, zmarłego króla i Klaudiusza, wiszą na ścianie.
To wszystko można by jeszcze od biedy wybaczyć klasycyście. Ale oto:
Akt II, scena 7: Równina kończąca Zamkowy Taras, której wąski klin ciągnie się daleko w
morze. Duch pokazuje się pierwej. Hamlet idzie za nim o kilka kroków. Duch daje mu znak,
prowadzi go coraz dalej na ten klin, aż nareszcie zmordowany [Hamlet] stawa i mówi z przestrachem.
Na dobrą sprawę Hamlet mógłby nawet niczego nie powiedzieć. Miejsce, pora i ukształtowanie akcji scenicznej powiedziały już właściwie wszystko. Duch prowadzi Hamleta wprost
w estetykę pisarzy grozy. W tej samej scenie duch kilkakroć odezwie się spod podłogi. Ten
przemieszczający się niesamowity głos bynajmniej nie należy do repertuaru środków wyrazu
tragedii klasycystycznej. A jednak – chociaż efekt ten nie jest niezbędny dramaturgicznie –
Bogusławski zachowuje go. Instynkt teatralny każe mu przekroczyć normy XVIII-wiecznych
poetyk, by nie zrezygnować z silnego efektu teatralnego.
Didaskalia Hamleta wyraźnie ujawniają dbałość Bogusławskiego o możliwie najpełniejszy
efekt wizualny. Posłużmy się jeszcze jednym znaczącym przykładem. Typowo narracyjnej
scenie, statycznej rozmowie królewskiej pary z Gildensternem i Rozenkranzem, towarzyszy
„orszak królewski” (III 1). Milczący i zupełnie zbyteczny dramaturgicznie. Ale pamiętać na-
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leży, że Hamleta inscenizuje Bogusławski w tym samym mniej więcej czasie, co wielkie widowisko z tłumem statystów – Agatkę. W wywodach teoretycznych kurczowo trzymając
Hamleta w ryzach tragedii XVIII-wiecznej, w praktyce teatralnej Bogusławski wykorzystuje
każdą nadarzającą się okazję, by jak najpełniej rozwinąć feerię teatralnych efektów i nastrojów.469 Prawa i żądania widowni silniejsze są od praw teoretyków tragedii.
Została nam jeszcze sprawa ostatnia i bodaj najistotniejsza. Do jakich konsekwencji w
ukształtowaniu stylu narracji i gry aktorskiej doprowadza Bogusławskiego stopniowe poddawanie się elementom nowej estetyki? Jaką drogą przebiega przenikanie w tych płaszczyznach
tematów sentymentalnych w tkankę budowli klasycystyczne j? Po części rzecz rozświetliła
już interpretacja roli Ofelii. Ale jeszcze wyraźniej sprawa ta rysuje się w przeprowadzeniu
motywu Hamlet – Duch. Zacznijmy od pierwszego spotkania. Duch właśnie się pojawił.
HAMLET: (Pierwszem jego poruszeniem jest przestrach, cofa się kilka kroków, ale miłość
synowska wraca go: stawa przed Duchem, wyciąga ku niemu ręce i drżącym głosem woła)
Wielki Boże! i wy Zastępy Nieba! ratujcie nas! Jakimkolwiek ty jesteś, dobrym czyli szkodliwym duchem... czy ciebie niebieskie, czy piekielne otacza powietrze; w złym albo dobrym
zjawiasz się na świat zamiarze (...). Chcę Cię Królem, Ojcem moim nazywać... Ach! odpowiadaj!470
Prawda. Tekst Hamleta ukształtowany jest retorycznie i można z dużą dozą prawdopodobieństwa twierdzić, że wygłaszany był na scenie z dykcją, mimiką i w szyku klasycystów.
Tym bardziej, że cały poprzedzający wypowiedź opis zachowania się Hamleta wydaje się
wprost przepisanym fragmentem z Mimiki. I to z tych partii książki, w których Bogusławski
w najbardziej ortodoksyjny sposób usiłuje wszczepić w adeptów kanony gestyki klasycystycznej. Tym bardziej zaskakujące jest zakończenie tej samej sceny. Duch przywołuje Hamleta, ten nie jest w stanie mu się oprzeć.
HAMLET: Puszczajcie mnie, mówię... Jakaś niezwyczajna moc pociąga mnie za nim. Najsłabsze moje muskuły wyprężają się ku niemu, jak natężone żyły Lwa Numidyjskiego. –
Znowu mnie wzywa... Puszczajcie mnie (wyrywając im się). Puszczajcie... bo przysięgam na
niebo, że tego trupem położę, kto mnie dłużej zatrzymać zechce. – Ustąpcie – Teraz Duchu,
idę za tobą (odchodzi poprzedzony od Ducha).471
Z pozoru wszystko toczy się wedle dawnych praw. Hamlet „przysięga na niebo”, silny jest
niby „Lew Numidyjski”, mówi retoryczną frazą. Ale „Świat Ducha” jest jeszcze mocniejszy
od mięśni Hamleta. Siła irracjonalna jest mocą największą. Oto jak język i gestyka XVIIIwieczna wyraża nowy preromantyczny światopogląd. Szekspirowski temat ramowy zmusza
teatr, by na różnych płaszczyznach wypowiedzi scenicznej stopniowo ustępował z okupowanych pozycji. Bez wątpienia właśnie postać Ducha i wszystko, co postać ta z sobą prowadzi,
najsilniej burzy budowlę apriorycznie przez Bogusławskiego założonej klasycystycznej konwencji przeróbki.
Nawet kiedy Duch jest na scenie nieobecny, plącze Bogusławskiemu arystotelesowy ład
tragedii. Miał przecież Hamlet tylko udawać obłęd dla zmylenia tropu przeciwnikom. Tymczasem... Duch odszedł. Towarzysze proszą Hamleta, by opowiedział im przebieg tajemniczego spotkania.
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Hamlet: Jak sądzicie? Nie było nigdy w całej Danii tak wielkiego zbrodniarza, który by nie
był zbrodniarzem (chciał powiedzieć im tajemnicę i zatrzymał się. Od tej chwili widać w nim
coraz bardziej rosnące obłąkanie).472
I tym razem teoretyka zwyciężył praktyk teatralny. Nie mógł sobie Bogusławski pozwolić
na rezygnację ze scenicznego efektu narastającego w oczach Hamleta szaleństwa. A wypada
chyba wnosić, że stosowany w tej scenie zespół środków był zbliżony do opisanego w Mimice w związku z obłędem Ofelii. Jednocześnie nie przeszkadza to jednak Bogusławskiemu w
taki oto sposób kazać cierpieć Klaudiuszowi:
Oh! zbrodnia moja jest okropną; woła do nieba o pomstę, bo najstraszliwsze przekleństwo
obarcza zbrodnię... Bratobójstwo! (wznosząc ręce ku niebu). O Boże! – (...) Tak, wznieśmy
oczy do nieba, a wina moja złagodzoną będzie. – Ale w jakichże wyrazach mam się modlić?...
(mówiąc do nieba) Daruj mi, o Boże!...473
Przytaczamy modlitwę króla nie bez kozery. Monumentalizm klasycystyczny, deklaratywna retoryka, napuszona stylistyka i didaskalia w guście reguł gestyki XVIII-wiecznej. Ale nic
to. Właśnie wzorcowa zachowawczość w ujęciu sceny modlitwy wyostrza ambiwalencję,
wewnętrzne rozdarcie stylistyczne scenariusza. Barykada, na której usiłuje Bogusławski
ustawić swego Hamleta, sypie się coraz wyraźniej. Nie pomagają już nawet czysto zewnętrzne rozwiązania sytuacyjne, nie pomagają sceny typu modlitwy Klaudiusza ani zwroty Hamleta w rodzaju „Zastępy nieba! Okryjcie mnie skrzydłami waszymi!”, czy królowej „Ach!
Hamlet! rozdarłeś serce moje!”474 Na nic cały trud retoryki. Nawet zakończenie tragedii nie
uratuje jej pozoru. Nawet to, że Hamlet miast wywlec Oldenholma wyniesie go na ramionach,
nie pozwoli wierzyć, że klasycyzm niepodzielnie rządzi ładem tragedii. Owszem. Gra w niej
dużą, może nawet dominującą rolę, ale pierwiastek nowych tendencji estetycznych jest już
ewidentny. Raz po raz pojawia się w stylu scenicznej narracji – od układu sytuacji i oprawy
scenicznej po pewne elementy interpretacyjne w grze aktorskiej. Gdzieś w tkance dramaturgicznej pierwszego polskiego Hamleta nastąpiło wyraźne przemieszczenie proporcji. Dumnie
i ostentacyjnie rozwieszonymi przez Bogusławskiego na scenie sztandarami tragedii klasycystycznej raz po raz szarpią to „czułe i tkliwe”, to znów „okropne i zawodzące” wiatry, które
wieją z obozu nowych, XIX-wiecznych pozycji teatru. .

Książę duński przyoblekał preromantyczną pelerynę. Kroił mu ją najwybitniejszy szekspirysta początku wieku – Jan Nepomucen Kamiński. Szczęściem zachował się egzemplarz tego
Hamleta475, małej śmiesznej książeczki, z niebywałym wprost niechlujstwem opublikowanej,
dobre sobie – przez dziwaka i oryginała Ignacego Ścibora Marchockiego gdzieś na Podolu, w
Minkowicach.476 Swoją wersję dziejów księcia Danii oparł Kamiński na Hamlecie Schrödera
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(przede wszystkim na ostatniej redakcji tego dramatu z roku 1778) i napisał, podobnie jak
Makbeta, jeszcze w okresie kamienieckim. A zatem już w tym czasie kontakt Kamińskiego z
Szekspirem nie ograniczył się do jednorazowego przypadkowego spotkania. Dramaturg ze
Stratfordu jest wyraźnie przydatnym materiałem dla Kamińskiego realizującego swą wizję
teatralną. Toteż antreprener kamieniecki sięga doń często i chętnie. Widzi w motywach tematycznych Szekspira szansę dla własnych rozwiązań scenicznych, punkt wyjścia do realizacji nowej estetyki teatralnej. Z czasem przedstawienie przenosi do Lwowa i gra je tu przez
wiele lat.477 Najwybitniejsze indywidualności swego teatru obsadza w rolach szekspirowskich. W roku 1812 króla gra Lipnicki, królową Benzowa, Ofelię Kamińska, Laertesa Benza,
Hamleta sam Kamiński.478 Nie ma wątpliwości, że styl gry lwowskich gwiazd warunkuje
kształt ich Hamleta, ale z drugiej strony nie można również wątpić, że właśnie specyfiką repertuaru szekspirowskiego konkretyzuje Kamiński emploi środków scenicznego wyrazu w
swym zespole.
Poprzedził egzemplarz Hamleta mottem z Fryderyka Schillera:
Co nam w przestrzeni czasu wylęgło zdarzenie,
to i dowcip misternie w skąpej stawia scenie.
Sięgał – jak się powiedziało – chętnie po zdarzenia opisane przez wyspiarzy czasów królowej Elżbiety. Na ile dowcip translatora istotnie był „misterny”, jaki był jego kierunek i
ostrze, jak owo zdarzenie „stawić” się mogło na scenie zaiste skąpej?
O tempie pracy nad scenariuszem, a i bodaj w ogóle o stosunku Kamińskiego do tworzywa
literackiego – co wzmiankowaliśmy już uprzednio – on sam mówi dosyć wyraźnie. Oto co
notuje na rękopisie Aurory, czyli Dziecka piekła, dramy w 5 aktach z niemieckiego p. Juliusza de Soden, na polski język przez J. N. Kamińskiego przełożonej w Kamieńcu 1804 roku:
Ponieważ to dziełko prawie w kilku godzinach przełożone, więc uprasza się p. aktorów
uważać pilnie, co mówią, aby błędy, w prędkości tłumaczowi spod pióra wypadłe, na scenie
się nie odezwały.479
Zaiste – słusznie ostrzegał Kamiński panów aktorów przed artystycznymi walorami tworzywa literackiego. Jego obraz daje choćby forma przekładu sławnego „W tym szaleństwie
jest metoda”, któremu Kamiński każe brzmieć: „Kiedy to jest pomieszaniem rozumu, tedy
jest w nim metoda”480. Mimo najlepszych chęci trudno to uznać za wybitne osiągnięcie sztuki
literackiej. Ale bo też Kamiński tworzył przede wszystkim t e a t r, konkretną estetykę sceniczną, w jej ramach określony szekspiryzm. Reszta była budulcem. Półfabrykatem.
Wszystko musi być podporządkowane scenie, określonej wizji teatralnej. Jeśli cokolwiek
kłóci się z tym wyobrażeniem, musi ulec zmianie bądź nawet redukcji. Toteż cały scenariusz
Kamiński kroi wyraźnie pod kątem użytkowo-praktycznym. Wszelkie zmiany, skreślenia,
odejścia od pierwowzoru wynikają z ich nieprzydatności w ramach obranej konwencji, bądź
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ze względu praktycznej niewykonalności w skromnych warunkach teatru Kamińskiego. Przyznać trzeba, że są to posunięcia nie zawsze szczęśliwe w skutkach. Dla usprawnienia inscenizacji Kamiński przestawia wiele scen. Na przykład modlitwa króla, podobnie jak w jednej z
redakcji przeróbki Schrödera, odbywa się jeszcze przed sceną widowiska, jako spowodowana
wyłącznie dziwnym zachowaniem Hamleta. Nie trzeba tłumaczyć, iż przestawienie tej sceny
waży niekorzystnie zarówno na rysunku psychologicznym postaci, jak w ogóle na całej konstrukcji dramaturgicznej jego wątku. Kamiński, jak i Schröder, powodował się tu zapewne
czysto praktycznymi względami inscenizacji. Inne liczne konsekwencje tego typu zabiegów
napotkamy jeszcze niejednokrotnie w trakcie dalszych analiz.
Pozostańmy przez chwilę w kręgu tekstu i wynikających zeń konsekwencji scenicznych.
Ukształtowanie wielu kwestii, a przede wszystkim monologów, wyraźnie ciąży ku frazeologii
retorycznej, ku tragedii klasycystów. Zwrotami typu „O pękay serce moje! bo ja milczeć muszę” (I 9) jeży się większość kwestii Hamleta. Analiza tych tekstów prowadzi jednak do nieoczekiwanych wniosków. Oto list księcia do ukochanej:
Wątp że słońce świat ogrzewa,
Wątp że ogień może palić.
Wątp czy prawda jest kłamliwa,
Lecz najmilsza – chciej oddalić
Twą wątpliwość od tej strony,
Że cię kocham zwyciężony481.
Forma jest jeszcze oporna. Treść wyzwala się sprawniej. Oświeceniowy styl obrazowania
ma zapewniać o odczuciach i przeżyciach już zgoła sentymentalnych. Czy znajduje to pokrycie w aktorskiej realizacji tych uczuć? Chyba po części tak. Chyba i stylistyka wypowiedzi
aktorskiej w teatrze Kamińskiego zmierza do wyrażenia nowych stereotypów emocjonalnych.
Jeżeli w przypadku retorycznie rozprawiającego Hamleta rzecz może być jeszcze dwuznaczna, to kształt tekstu Ofelii nie budzi już większych, wątpliwości stylistycznych tak w warstwie słownej, jak – co za tym idzie – środkach jej scenicznej realizacji.
Zefirku lecisz w te strony,
Kędy mój luby zostaje,
Weź ten kwiat łzami skropiony,
powiedz, że ja mu go daję.
(...)
Ach biedna, biedna dziewczyno,
Najmilszy już umarł tobie,
W białą go szatę zawiną,
Kamieniem przycisną w grobie.
(V 6)
(...) Ofelia fantastycznie w słomę i kwiaty ustrojona. Śpiewa:
W zimnym go złożyli grobie,
Sam płacz zostawił po sobie,
Bywajże zdrów mój gołąbku!
(...)
Ach, już więcej nie powróci,
481

Ibid., s. 48.
164

Próżno moje oko płacze,
Próżno serce me się smuci,
Już go więcej nie obaczę!
Broda jego jak śnieg biała,
Głowa srebrem porośnięta.
(...)
Umarł! Płacz nasz nadaremny!
Loch go kryje, już podziemny!
(V 10)
Tak to śpiewa obłąkana Ofelia. A oto jak objawy jej szaleństwa relacjonuje Bernfild:
Śmierć jej ojca pozbawiła ją nagle rozumu. – Zawsze o nim mówi i powiada, jakoby słyszała, że wszystko na świecie wstecz i na opak idzie i płacze i narzeka, mówi o rzeczach ledwie na pól wyrozumiałych. (V 5)
Tak opis szaleństwa jak przede wszystkim tekst pieśni wyraźnie określają model przeżyć,
które ma zaprezentować lwowska Ofelia. Stylistyka wiersza, stereotypy uczuciowości, cała
ornamentyka kieruje postać ku galerii nieszczęsnych kochanek dramy sentymentalnej. Bogusławski rozwijał przede wszystkim motywy, które umożliwiały mu wydobywanie „okropności” postaci szalonej, kierowały jego Ofelią ku brutalizmowi ostrych efektów. Bohaterka Kamińskiego natomiast prezentuje cichy żal, tkliwość sentymentalną – Ofelię bladą i wzruszającą, która wyśpiewuje swą mimozowatą dumę niby Hedelmona z Othella Chomińskiego.
Ogólnie panujący w teatrze stereotyp uczuciowości, jaki przystoi porzuconym kochankom z
dram, posiada już widocznie taką siłę oddziaływania, iż Kamiński podporządkowuje mu w
całości wszystkie płaszczyzny literackiego i scenicznego obrazowania szekspirowskiej bohaterki.
Afisz Hamleta z roku 1812 obwieszczał wszem i wobec, że
Teatr przedstawia na przemiany: Krużganki Pałacowe. Salę Audencyonalną. Pałac ministra. Cmentarz. Teatrum w Pałacu, itd. Dzieło to dane będzie z przyzwoitą sobie okazałością482.
Co kryje się pod tą „przyzwoitą okazałością”? Jakie sekwencje przedstawienia miały w
mniemaniu Kamińskiego wywrzeć największe wrażenie na publiczności. Bez wątpienia znajdował się wśród nich wątek „tkliwego” szaleństwa Ofelii. Ale znając już z Makbeta i Króla
Leara warsztat i estetyczne zamiłowania Kamińskiego, można wnosić, że szczególne nadzieje
związał z motywem Ducha. Istotnie – ukształtowanie tego wątku rzuca wyraźne światło na
inscenizacyjny kształt całego przedstawienia. Tekst scenariusza w scenach z Duchem jest tak
dokładnym zapisem teatralnych rozwiązań fabuły, że warto go zacytować w obszerniejszych
fragmentach.
Akt I, scena 4. Krużganki przed pałacem. Noc.
(Pojawił się Duch)
HAMLET: Potęgi niebieskie brońcie nas! – Dobry lub potępiony duchu, niebieską wonią,
albo piekielnymi wyziewami ozieniony, a w dobroczynnym lub szkodliwym zamiarze przybyły (...) Hamletem, królem, ojcem Cię nazwę, O! chciej mi odpowiedzieć!
(Duch woła Hamleta)
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Cyt. za: L. Bernacki, Z dziejów Szekspira w Polsce..., s. 142.
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Hamlet: Moje przeznaczenie woła na mnie, głos jego wypręża silnie najmniejszą żyłkę
mojego ciała, na kształt Lwa Nemeyskiego. Znowu woła. Ustąpcie ode mnie (wyrywa się im
rozgniewany). Na Boga! (dobywa szpady) straszydło z tego zrobię, kto mnie zatrzymać zechce. – Na stronę – powiadam wam! – idź! idę za tobą! (Duch się przemyka, Hamlet idzie za
nim).
Spod tekstu przejrzyście wygląda ten sam co u Bogusławskiego schröderowski pierwowzór. Kamiński nie potrafi jeszcze w pełni świadomie rezygnować z. XVIII-wiecznej spuścizny. Zachowuje więc elementy konwencjonalnej retoryki. Ale proces podporządkowywania
literatury działaniu postępuje zdecydowanie. Kamiński wyraźnie stara się zdynamizować
tekst przerażonego księcia; krótką urywaną frazą, wykrzyknikiem i niedopowiedzeniem usiłuje nagromadzić środki literackie, które umożliwią aktorowi pełniejsze oddanie stanów napięcia w trakcie niesamowitego zdarzenia.
Rzecz dzieje się na razie pośród nocnych krużganków pałacowych. Ale oto Duch wiedzie
rozdygotanego księcia dalej.
Akt I, scena 8. Cmentarz dokoła murem otoczony; pośrodku stoi statua zmarłego króla; po
stronach grobowce.
Dalej nawet Duch Preromantyzmu nie mógł poprowadzić Kamińskiego. Duch północną
porą gadający pośród grobowców, zjawa irracjonalna a potężna, która powstała z grobowych
krucht, by wyznać tajemnicę i zaraz potem „nagle zniknąć w ziemi” a stamtąd przez jakiś
czas pohukiwać jeszcze do przerażonej gromadki... Do tego sztafażu i atmosfery nawet Lewis
niewiele by musiał dodać. Wpływ estetyki grozy na tę scenę jest tak ewidentny, iż mógłby
służyć podręcznikowym przykładem. Nie brakuje ani jednego z nieodzownych stereotypów
grozy. Brakuje jeszcze tylko paru wskazówek inscenizacyjnych. Te odnajdziemy podczas
kolejnej wizyty Ducha, tym razem w gabinecie królowej.
Akt IV, scena 11.
HAMLET: Połatany król gałgański... O nieba! (trętwieje, uderzon widokiem ducha)
Aniołowie zasłońcie mię waszymi skrzydłami – czegóż żąda twoje szanowne zjawienie?
[do królowej wskazując ducha]
Czy widzisz te blade światło, które go otacza?
KRÓLOWA: Oczy twoje tak mocno w jedno wlepiasz, dusza twoja tak dziko z ócz twoich
wygląda, włosy jak żywe powstały ci na głowie.
Choć i na takie efekty miewał swoje sposoby teatr preromantyczny, w lwowskiej inscenizacji prawdopodobnie włosy nie powstawały na głowie księcia, ale reszta efektów i tak wystarczająco przejrzyście wyznacza orientację estetyczną przedstawienia. Otoczony bladą poświatą duch, drżący zdrętwiały Hamlet z wyrazem przerażenia w wytrzeszczonych oczach,
zapewne wygięty w tył z wyrzuconymi do przodu zasłaniającymi twarz rękoma. Aby mieć
pełny obraz stylu wypowiedzi aktorskiej w przedstawieniu Kamińskiego, warto dodać, że
również zawiadomiony o śmierci siostry Laertes „rzucił się był na krzesło, zrywa się zajadły”;
zaś kończący rozmowę z matką Hamlet już nie wyniesie trupa na rękach, jak to czynił u Bogusławskiego, a wychodząc po prostu „ciągnie za sobą Oldenholma”... Nie są to już odosobnione efekty, przypadkowe uleganie modzie silnych wrażeń. Kamiński wyraźnie i konsekwentnie realizuje model teatru grozy.
Rozwój szekspiryzmu przedlistopadowego pomiędzy Hamletem Bogusławskiego i Kamińskiego jest zdecydowany. Wprawdzie i u mistrza Wojciecha obserwowaliśmy wyraźne oscylowanie ku nowym koncepcjom, ale rzecz ta odbywała się mimo, a może nawet wbrew zało-
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żeniom teoretycznym. Kamiński inaczej – świadomie podpisuje się pod nową formacją światopoglądową, wszelkie przeinaczenia i skróty (pozd wyrzuceniem grabarzy) czyni ze względów wyłącznie praktycznych, a elementy starej klasycystycznej poetyki są już u niego tylko
martwymi reliktami tradycji, których nie jest jeszcze w stanie w pełni zastąpić nowymi środkami wyrazu.
Pewne wątpliwości budzi z pozoru tylko finał. Jak u Bogusławskiego tak i u Kamińskiego
Hamlet będzie żył. Ale dlaczego? Czyżbyśmy w obu przypadkach mieli do czynienia z taką
samą motywacją? Posłużmy się tekstem: Akt 5, sceny 15 i 16. Nie ma pojedynku. Podobnie
jak u Bogusławskiego rozstrzygnie zatrute wino. Już przeciwnicy mają pić, już toast wzniesiony, już „kotły i trąby odzywają się”, ale oto królowa „chwyta puchar dla Hamleta przeznaczony”, wypija, zaraz umrze w boleściach. Hamlet orientuje się w sytuacji, zabija króla. Konająca królowa wyznaje tajemnicę:
KRÓLOWA: Słuchajcie wszyscy umierającej Królowej! w ostatnim zgonie nikt z prawdą
się nie mija. Wasz Król był zabójcą; on otruł mego małżonka, a ta wasza Królowa... o czemuż
sama siebie oskarżać muszę – zezwoliła na te zabójstwo (łyska się, piorun uderza, Królowa
pada w krzesło, obecni wzdrygają się z zadumania).
HAMLET: Niebo stwierdza jej wyznanie.
(...)
KRÓLOWA: (wyciąga ręce do Hamleta, ale w tym samym razie, gdy on się do niej nachyla, pada i kona)
(...)
HAMLET: Laertesie! – moja biedna matko! – wy tym zdarzeniem wylęknieni przyjaciele,
bądźcie świadkami między mną a Danią tego okropnego wypadku! wam jedynie pozostawiam
mój honor, i moje usprawiedliwienie.
Z pozoru wszystko podobnie. Z pozoru. W płaszczyźnie fabularnej Kamiński powtórzył
rozwiązanie Bogusławskiego. Podobnie wyeliminował pojedynek, sprawiedliwym kazał żyć,
winnym ginąć. Ale ów złowrogi „łysk pioruna” i Hamletowe „niebo stwierdza jej wyznanie”
– należą do zgoła innej orientacji. Piorun, jawna ingerencja sił najwyższych, który taką rolę
odegra kiedyś w Balladynie, kieruje zasadność ludzkich działań w zgoła inne rejony. W XIXwieczne motywacje ludzkiego losu. Przesadą byłoby wyprowadzać z tego efektu zbyt dalekie
konsekwencje ideologiczne. Jest to po prawdzie niewiele ponad właśnie teatralny efekt, ale
efekt, który przygotowuje grunt pod przyszłe motywacje ogólne. Tymczasem pozostający
przy życiu Hamlet zakończy tragedię monologiem pokrzepiającym dusze i umysły. Nie jednak umysły klasycystów – Hamletowy finał bez ogródek pieczętuje ckliwo sentymentalną i
zarazem pełną okrutnej grozy tragedię – moralistyką dramy. Z jej wszakże stereotypu czerpał
szekspiryzm Kamińskiego, według gustów wyrobionych dramą ustawiał inscenizator Hamleta
tekst, aktora, scenografię, oprawę dźwiękową swej opowieści o losach księcia Danii. Pod piórem Kamińskiego wprowadzony w galerię preromantycznych opowieści ckliwych i okropnych, współtworzy ów Hamlet formację świadomościową teatru swego czasu.

Wraz z tym teatrem ulega dalszym przekształceniom. Historia Hamleta Kamińskiego nie
kończy się bowiem bynajmniej gdzieś na Podolu w podle wydanej książeczce. Przyjętym
podówczas obyczajem aktorom dostarczano teksty poszczególnych ról. Zachował się taki
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właśnie komplet ról z Hamleta483. Ten nigdy nie opracowany rękopis, uznany za anonimowy
szpargał, jest w istocie... teatralnym rękopisem scenariusza Kamińskiego. Wyblakłe zapomniane karty zawierają całą historię scenicznych losów księcia Danii na scenie lwowskiej.
Dokładne porównanie tekstu rękopisu i Hamleta z Minkowic nie pozostawia żadnej wątpliwości co do autorstwa egzemplarza. Rękopis wiernie zachowuje tekst poszczególnych kwestii. Więcej – przestawienie sceny modlitwy króla (III 13) występuje wyłącznie u Kamińskiego, nie spotykamy go ani w Hamlecie Bogusławskiego, ani w przeróbce anonimowej (o której
za chwilę), gdzie podobnie jak w oryginale modlitwa poprzedza scenę w sypialni królowej.
Raz po raz jednak w tym nieznanym rękopisie scenariusza Kamińskiego odnajdujemy znaczne skróty w stosunku do tekstu z roku 1805. Nikną retoryczne okrzyki, wygładza się język,
zagęszczają się efekty grozy i niesamowitości. Scenariusz Kamińskiego grany przez lat kilkadziesiąt żyje, podlega doskonaleniu formy, więdną w nim i odpadają już anachroniczne elementy stylistyki klasycystycznej, przed którymi w roku 1805 scenarzysta nie mógł jeszcze i
nie potrafił się w pełni uchronić.484
Grany zapewne z powodzeniem, wielokroć powtarzany scenariusz zużywał się. W zestawie ról spotykamy karty stare i nowsze, najwidoczniej z biegiem, czasu dopisywane. Starzeli
się i wykonawcy. Zastępowali ich inni. Historię tych przemian pozwalają odtworzyć wypisywane na pierwszych kartach poszczególnych ról nazwiska ich aktualnych wykonawców i daty
przedstawień. Oto one:
Król – Smochowski
Królowa – wykreślone Benzowa, dopisane Kamińska
Królowa – drugi egzemplarz roli – Łozińska. Data:
D. 13/9 847, podpis Łozińskiej
Wenholm. (Oldenholm) – Nowakowski
Laertes – Słoński. Na drugim egzemplarzu roli podpis nieczytelny.
Gildenstern – Starzewski, pod spodem Błotnicki. Data: 1817.
Gustaw – Słoński
Benfild – podpis nieczytelny
Dyrektor teatru – Krupicki
Duch – skreślone Urbański, dopisane Rogalski
Gonzaga – podpis nieczytelny
Hamlet – skreślone Skwarczyński, dopisane Lucjan.
Ten suchy wykaz nazwisk kryje w sobie niejedną tragedię starzejącej się aktorki, bądź artysty na zawsze odchodzącego z grona kolegów. Ale Hamlet musiał żyć. Wciąż młody. Dawno nie grał go już stary Kamiński. I Lipnicki oddać musiał rolę króla – od roku 1840 grał ją
Smochowski. Ofelia z 1812 – piękna Kamińska – po Benzowej przejęła funkcję królowej
matki. A po śmierci pani Apolonii (1846), czy też może jeszcze wcześniej, Ofelię powierzono
Łozińskiej, którą w lwowskim zespole spotykamy od roku 1842. Dawny Gildenstern z 1812 –
Starzewski – oddał rolę Błotnickiemu, a Słoński wszedł w Gustawa prawdopodobnie tuż po
swym przybyciu do Lwowa w roku 1824. Spod kart rękopisu wyłania się obraz normalnej,
choć tak na co dzień trudnej do zaakceptowania, kolei rzeczy – obraz stopniowej wymiany
pokoleń.
483

[J. N. Kamiński] Role z tragedii Hamlet [brak roli Hamleta], Rps Biblioteki im. Ossolińskich, sygn. 46 a.
484
O zasięgu oddziaływania Hamleta Kamińskiego świadczy np. fakt, że przeróbka ta zawędrowała aż do Kijowa, gdzie w r. 1816 grała ją trupa Antoniego Żmijewskiego. Por.: M.
Witkowski, Świat teatralny młodego Mickiewicza..., s. 180.
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Zestawienie nazwisk w obsadzie, skreślenia i wymiana poszczególnych aktorów oraz dublety niektórych ról wskazują, że ze scenariusza korzystano przez lat wiele, wciąż go udoskonalając, przystosowując w detalach do aktualnie panujących zwyczajów teatralnych. Spektakle według najnowszych partii tekstu nie mogły się odbyć przed rokiem 1840, jako że Smochowski i Kamińska nie kreowali wcześniej powierzonych im tutaj ról. Z całą również pewnością wystawiano scenariusz jeszcze w roku 1847, o czym świadczy dopisek w roli Łozińskiej. A zatem na samym początku wieku kształtowana przez Kamińskiego formuła inscenizacyjna Hamleta utrzymywała się na scenie lwowskiej jeszcze wówczas, kiedy dawno przebrzmiały już nie tylko głośne awantury szekspirowskie młodych romantyków, ale i kiedy
najwybitniejsi przedstawiciele okresu zamilkli już na zawsze.
Tak oto dwaj mistrzowie polskiej sceny początku XIX stulecia ukuli szekspiryzm księcia
Danii na obraz i podobieństwo estetyki swego czasu. W zasadzie dzieje przekształceń scenicznych polskiego Hamleta przedlistopadowego rozkładają się pomiędzy prace opornie jeszcze rozpoczęte przez Bogusławskiego a rozwinięte już i skrystalizowane przez Kamińskiego.
Oddziaływanie koncepcji obu artystów było tak przemożne, iż nikt już nie poszedł dalej w
rozwoju hamletowej kreacji. Bogusławskiego grano długo i mimo oporów krytyki z powodzeniem; Hamlet Kamińskiego – jak wykazuje przed chwilą omówiony rękopis – przetrwał aż
po połowę stulecia. Ciekawym przykładem siły oddziaływania koncepcji obu tuzów sceny
polskiej jest nieznany dotychczas anonimowy scenariusz Hamleta przechowany w zbiorach
Ossolineum.485 Rzemieślnicza praca autora kołacze się pomiędzy rozwiązaniami obu wielkich
poprzedników. Raz skłaniając się ku Bogusławskiemu, to znów ku Kamińskiemu, nieznany
autor nie jest w stanie przekroczyć naznaczonych przez poprzedników granic szekspirowskiej
kreacji. Interesujące jest choćby pobieżne prześledzenie tego zapomnianego Hamleta, który z
jednej strony ograniczony naśladownictwem z Bogusławskiego i Kamińskiego, z drugiej
obowiązującym repertuarem stereotypów, wyznacza mierny bo mierny, ale charakterystyczny
dla swego czasu obraz szekspiryzmu.
Rzecz rozpoczyna się wedle zwyczaju i gustu epoki. „Przysionek Pałacu – Ciemna noc.” I
dalej przebiega torami naznaczonymi przez poprzedników. „Duch ojca Hamleta – który się
pokazuje uzbrojony (...) postępuje naprzód z ukośna przez scenę”, mówi co ma do powiedzenia i wywołując zamierzony efekt niesamowitości „z nagła niknie”. Autor wyraźnie dba o
wizualne efekty, ponad nawet zamysł poprzedników rozbudowuje widowiskowość. Kiedy po
raz pierwszy pojawi się „Król – Królowa – Hamlet – Oldenholm – Laertes”, towarzyszyć im
będzie „wielu innych panów i straż” – potrzebna reżyserowi i wymagającemu szerokiej barwnej panoramy widzowi – galeria strojnych statystów. Gdy Hamlet wybiera się na spotkanie z
przywołującym go Duchem, ten „pokaże się w głębi”, a – podobnie jak u Bogusławskiego i
Kamińskiego –
pierwszym poruszeniem [Hamleta] jest przestrach, cofa się kilka kroków, ale miłość synowska wraca go, stawa przed Duchem, wyciąga ku niemu ręce i drżącym głosem woła.
Duch wyprowadzi Hamleta za mury, tam gdzie roztacza się
równina kończąca zamkowy taras, której wąski klin ciągnie się daleko w morze – Duch
pokazuje się z prawej. Hamlet idzie za nim o kilka kroków. Duch dając mu znak, prowadzi go
coraz dalej na ten klin, aż nareszcie [Hamlet] staje i mówi z przestrachem...
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Do tego miejsca układ scen jest zgodny z tekstem Bogusławskiego i Kamińskiego. Teraz
anonim wybiera drogę reżysera lwowskiego. Powtarza proponowaną przezeń kolejność i
układ scen. Ba – cały list Hamleta do Ofelii ordynarnie zrzyna od Kamińskiego. Niechlubnie
ułatwia sobie pracę – to pewne. Ale równocześnie zastanawiające to nie tylko dla tropiciela
plagiatów. Okazuje się, że sformułowany przez Kamińskiego styl wierszowanego listu jak i
jego zawartość emocjonalna nadal jest akceptowana przez publiczność teatralną.
Akcja toczy się dalej.
Niosą światła przed królem, muzyka gra marsz Duński (...) orkiestra gra krótką symfonię,
po której Dyrektor mówi (...). Podnoszą zasłonę i zaczynają widowisko. Teatr przygotowany,
wyobraża altanę w ogrodzie.
Następuje długa wierszowana scena aktorów. Tekst bardzo różni się od scenariusza Kamińskiego, ale łowca wpływów bez trudności mógłby udowodnić, że anonim pełną garścią
korzystał z Jana Nepomucena. W dalszym toku akcji porzuca jednak Kamińskiego, by za Bogusławskim przywrócić scenę modlitwy króla na jej zgodne z oryginałem miejsce. Ale wybór
wyraźnie nie jest łatwy. Scenarzysta tak się zapędził w naśladowaniu Kamińskiego, że początkowo przepisał od niego scenę modlitwy jako finał aktu III. Dopiero potem wykreślił ją i
włączył do IV aktu. By jednakowoż bezstronnie podzielić udział patronów, przy modelowaniu Ofelii znów powrócił do Kamińskiego. I oto ukazuje się
Ofelia ubrana w bieli, włosy bez porządku spadające na ramiona, ma przeplecione kwiatami i słomą, które także ma i W ręku (...) oczy wlepione w przedmiot, którego nie ma.
Tak to blada, błędna i sentymentalna Ofelia stanąwszy na scenie z oczyma wlepionymi w
nie istniejący przedmiot śpiewa tekst od dawna już opublikowany w Minkowicach...
Nie ulega wątpliwości, że scenarzysta opierał swe tłumaczenie na pierwowzorze Schrödera, ale i w nie mniejszym stopniu „ułatwiał sobie” pracę gotowymi tekstami Bogusławskiego
i Kamińskiego.486 W detalach rozbudował widowiskowość, przesunął pewne akcenty, ale nie
postąpił ani o krok dalej niż jego lwowski poprzednik. Zachował ogólny układ scenograficzno-inscenizacyjny, zmierzał do preferencji tych samych co Kamiński nastrojów, zachował
podobne sugestie gry aktorskiej. Jakie stąd ogólniejsze wnioski?
Wszystkie cztery dostępne dziś egzemplarze ostatecznie przekreślają mit Hamleta – nosiciela wielkiej ideologii romantycznej. Owszem – istniał taki, ale w świadomości teoretyków i
krytyków przedlistopadowych. Codzienne życie sceny polskiej chce wszakże mieć i ma innego – bardziej konkretnego i bardzo dla swego czasu sposobnego Hamleta. Jeden z wielu dramatów wyprowadzonych do wielkiego Stratfordczyka, dopasowanych do repertuaru obowiązujących na polskiej scenie przedlistopadowej stereotypów; jedną ze sztuk, które szekspiryzm
okresu kształtują w obrębie ogólnie ówcześnie przyjętej estetyki polskiej sceny. Należy ten
Hamlet do wielkiego nurtu dramatów pełnych ekspresji, silnej uczuciowości i nastrojowości.
Należy do tej odrębnej formacji kulturowej, która stopniowo gromadzi potencjał wyobraźni,
jaki świadomość społeczną przygotuje do przyjęcia wielkich idei romantycznych. Sama ich
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Tekstowe wpływy Bogusławskiego widać w sposób szczególnie wyraźny w kształcie
tekstu i skreśleń pierwszego monologu Hamleta do Ducha. Pozornie mogłoby się wydawać, iż
jest to jakiś późny teatralny egzemplarz scenariusza Kamińskiego. Hipotezie tej przeczy jednak zgoła inny kształt Ról z tragedii Hamlet Kamińskiego – omówiony już egzemplarz lwowski z lat czterdziestych. Ponadto – mimo wyraźnych plagiatów z Kamińskiego – scenarzysta
stosuje zgoła inną numerację scen (choć w Hamlecie z Minkowic numeracja też jest niejednolita) i zmienia Laertesa na Leartesa.
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jeszcze nie współtworzy. Spełnia natomiast ważną, a tak często i niesłusznie lekceważoną,
rolę mediatora pomiędzy estetykami XVIII-wiecznymi i mającymi dopiero doczekać się rozkwitu formacjami romantycznymi. I tylko tyle. Czyż nie wystarczy?
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4
CZAS WIELKIEGO PRZYGOTOWANIA WYOBRAŹNI

Metoda analizy obszernego materiału scenariuszy może budzić usprawiedliwione sprzeciwy i uczucie niedosytu. Poszczególne rękopisy potraktowałem jako immanentne, zamknięte
całości. I tak też je usiłowałem analizować – obracać się w zamkniętym obszarze danego
dzieła, a właściwie w sferze przypuszczeń i hipotetycznych rekonstrukcji widowiska, jakie
wyłaniało się z tekstu. Musiało to przy kolejnych analizach prowadzić do nużących czasem
powrotów w te same kręgi zagadnień, które pojawiały się już w analizach poprzednich scenariuszy. Było to jednak nieuniknione, jeśli chcemy konsekwentnie oglądać przeobrażenie się
tych samych ciągów tematycznych i koncepcji estetycznych w coraz to nowym, w coraz innym materiale. Z drugiej strony analizom prowadzonym wyłącznie wewnątrz zamkniętej
struktury, jaką jest zapis scenariuszowy, można zarzucić odcięcie się od kontekstu, niedostrzeganie szerszej perspektywy. Ta jednak wedle mojego przekonania powinna się roztaczać
dopiero poprzez analizy poszczególnych spektakli. Aby pojąć jej miejsce w makrostrukturze,
należy wprzódy rozwikłać mechanizm rządzący wewnątrz poszczególnych mikrostruktur. A
jako takie właśnie rozumiem zapisy scenariuszowe i wynikające z nich hipotetyczne rekonstrukcje ich kształtu scenicznego.
Powszechnie lekceważone i postponowane przeróbki szekspirowskie z końca XVIII i początku XIX-stulecia otoczyłem uwagą, która nie wydaje mi się być dysproporcjonalna do ich
rzeczywistego znaczenia w kręgu badań nad procesem kształtowania się polskiej świadomości szekspirowskiej. Autor Życia i śmierci króla Jana pisał:
Bo ten bękartem jest swemu czasowi,
kto się nie przejmie jego obyczajem.Mieć za złe scenariuszom szekspirowskim początku XIX wieku ich kształt, to mniej więcej
tak, jak gdyby boczyć się na Chopina, że wykorzystując w Koncercie e-moll motyw żołnierskiej piosenki Wojenko, wojenko poddał go daleko idącym przekształceniom. Wielki Fryderyk po prostu zużytkował m o t y w starej melodii w ramach nadrzędnej struktury swego
koncertu. Podobnie scenarzyści – przejmując ramowe tematy Szekspira, modelowali je w
obrębie nadrzędnej struktury, jaką stanowił teatr ich czasu. I właśnie stopień i kształt tej transformacji jest miernikiem powodzenia eksperymentu.
Nawet znawca teatru swej epoki, Wojciech Bogusławski, nie był w stanie wyliczyć
wszystkich scenariuszy szekspirowskich, jakie wystawiono w Polsce przed rokiem 1821. W
przedmowie do Hamleta487 wymienił tylko Romeo i Julię, Hamleta, Leara, Macbetha i Othella. Cóż mówić dopiero w sto pięćdziesiąt lat później. Opracowałem jedynie nieliczną część
przedlistopadowych scenariuszy – te, które udało mi się skompletować. Ich rozpiętość, tak
pod względem czasu powstania, jak i orientacji estetycznej, pozwala jednak mniemać, iż istniejący materiał jest na tyle reprezentatywny, by dać choćby najogólniejszy przegląd postaw,
by najbardziej ramowo ukazać kształt i proces przeobrażeń przedlistopadowego szekspiryzmu
na scenie polskiej.
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W. Bogusławski, Życie Shakespeare'a [w:] Hamlet..., s. 7–20.
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Nie wydaje się budzić żadnych wątpliwości, że – jak w estetyce Mochnacki a w dramaturgii Słowacki – tak w praktyce scenicznej najwybitniejszym szekspirystą polskim przed rokiem 1830 – a i zapewne jednym z najwybitniejszych w ogóle – był Jan Nepomucen Kamiński. Analizy poszczególnych jego scenariuszy przewijają się przez całą tę książkę. I zawsze
okazują się najbardziej dojrzałymi interpretacjami danego dramatu. Prowadzą Szekspira teatru polskiego na flanki najdalej wysunięte ku romantyzmowi.
Ciąg analiz poprzedziły tezy o drodze scenicznej Szekspira od kumulacji szeregu motywów ramowych spod różnych sztandarów estetycznych, kumulacji pozbawionej nie tylko
treści ideologicznej, ale nawet jednolitości artystycznej struktury. Tezy głosiły, iż scenariusze
szekspirowskie stanowią system artystyczny w rozwoju, system pozostający w bezpośredniej
korelacji z rozwojem systemu nadrzędnego – ogólnej ówczesnej świadomości teatralnej. I
jeśli analizy potwierdziły te założenia, jeśli udowodniły, że Czas Wielkiego Przygotowania
polegał na stopniowym wykrystalizowaniu się określonego stylu – to z pewnością szczytowym punktem tego procesu jest teatralna twórczość Jana Kamińskiego. On to najpełniej podjął tematy ramowe Szekspira i przekształcił je tak, by mogły funkcjonować jako żywe elementy estetyki teatru przedlistopadowego.
Kształt gustów twórców i odbiorców scenariuszy szekspirowskich można by porównać do
kształtu zabawy dziecięcej z barwnego snu. Do starego kina, w którym tym lepiej i przyjemniej – im więcej zmieniających się obrazów. Ale zabawa to okrutna. Scenariusze szekspirowskie broczą krwią pomordowanych, wyciem szaleńców i płaczem pokrzywdzonych. Ten
Szekspir należy już do pierwszej epoki wyobraźni nowożytnej, tej, której uformować się pozwoliło tragiczne doświadczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Teatr okrucieństwa, który
dało życie, stworzył nowy modus teatru okrucieństwa na scenie. Jakże inaczej przedstawiał
się model okrucieństwa w teatrze klasycystów grających zbrodnie starożytnych. Problematyka władzy i zbrodni będzie stopniowo urastała do wymiarów historiozoficznych. Zacznie
rozwijać się zainteresowanie sztuką średniowiecza, którą przed rewolucją traktowano wyłącznie jako dokument historyczny, nigdy zaś jako dzieło sztuki. Ta porewolucyjna zmiana
stosunku do sztuki średniowiecznej jest wyrazem ogólnej zmiany stosunku do uczuciowości,
do wyobraźni, do instynktu. Przedtem królował antyk – sztuka intelektu; teraz zapanuje średniowiecze – sztuka instynktu, wyobraźni, uczuć.
W powieści europejskiej – jak szerzej analizował to jeden z poprzednich rozdziałów –
ewolucja od estetyki grozy do estetyki frenezji rozłoży się pomiędzy twórczością Walpole'a i
pani Radcliffe a Lewisa. Nie jest przypadkiem, że powieść grozy pojawiła się w Anglii jeszcze przed Wielką Rewolucją Francuską. W ramach uzasadnień socjologicznych powstania
gatunku, geneza powieści grozy mieści się w swoistej interpretacji Rewolucji Angielskiej
jako obrona przed nową sytuacją społeczną i wyraz poczucia kryzysu. Mieści się w ramach
literatury preromantycznej. Rewolucja Francuska wniesie nowe elementy, które od Lewisa
poprzez powieść francuską doprowadzą do powieści frenetycznej. Związek pomiędzy manierą frenetyczną a doświadczeniem Rewolucji Francuskiej wydaje się zupełnie jednoznaczny.
Ostry i zdecydowany jest ten przeskok od grozy do frenezji – stanowi projekcję nowej problematyki moralnej, którą wyznaczyła epoka rewolucyjnego terroru. Charakterystyczne jest
równocześnie to, że frenezja nie była przyporządkowana jednemu typowi ideologii, że stosowali ją zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy rewolucji. I może to być bez wątpienia dowodem jedności romantyzmu jako stylu. Na fali tej literatury wypłynie wkrótce kreacja wielkiego zbrodniarza-świętego. U Lewisa pojawia się ten nowy atrybut zbrodniarza – świętość –
który nie istniał jeszcze w powieści Walpole'a i Anny Radcliffe. W literaturze polskiej największym świętym zbrodniarzem będzie Mickiewiczowski Konrad, który w swej walce z
Bogiem o ludzkość stanie tuż obok Byronowskiego Kaina. Warto raz jeszcze zwrócić tu uwagę, że Lewis był właśnie ulubionym pisarzem Byrona i markiza de Sade. Gdzieś z doświadczeń Rewolucji Francuskiej zrodziła się ta ambiwalencja zbawiciela i niszczyciela. W postaci
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świętego zbrodniarza występować będzie zawsze dwuznaczność buntu. Inaczej święty pozostałby tylko świętym, a zbrodniarz tylko zbrodniarzem. Owa dwuznaczność wiąże się nierozdzielnie z niedostatecznym poczuciem jego sankcji, z ambiwalencja uzasadnienia. Stąd bunt
jawiąc się jako konieczny i święty, pozostanie zawsze zbrodniczym. Stąd będzie tragiczny.
Rozwój problematyki przebiegnie pomiędzy Mnichem Lewisa a Kainem Byrona, który podejmie stary motyw biblijny i mit ów podda reinterpretacji. W konsekwencji doprowadzi to
wielkiego romantyka do koncepcji, w myśl której w imię ludzi można ludzi zabijać.
Tu gdzieś ukryła się przewrotna pułapka zdrady rozumu. Wszak Rewolucja Francuska wystąpiła w imię rozumu. I miast nowego racjonalizmu dała początek nowej religii – religii rewolucji. By znów w imię rewolucji zabijać. Dzień 14 lipca zapoczątkował nową religię – religię męczenników wolności, religię wolności, religię rozumu. I to była właśnie największa
zdrada rozumu. Zdrada rewolucji, która zdradziła samą siebie. Pomiędzy zamysłem a konsekwencją znalazła się przepaść podobna do tej, jaka dzieli grozę od frenezji.
Czyżby zatem cały powyższy wywód miał prowadzić do tezy, wedle której scenariusze
szekspirowskie należą do sztuki frenetycznej? Wręcz odwrotnie. Aby jednak ukazać przepaść
dzielącą je od romantycznej ideologii, należało przynajmniej w największym skrócie zakreślić
kilka jej istotnych nurtów. Analizy po wielokroć wskazywały na związki scenariuszy z nowym stosunkiem do średniowiecza, a zwłaszcza do jego ahistorycznie pojmowanej uczuciowości; uwypuklały również pewne wyraźne elementy estetyki grozy. Wyjątkowo pojawiające
się efekty frenetyczne – przede wszystkim u Kamińskiego – nie posiadają jeszcze szerszego
zaplecza ideologicznego.
I można już chyba ostatecznie powiedzieć, że scenariusze szekspirowskie w całości zamknąć należy w ramach formacji kultury początku XIX wieku, w ramach estetyki pozornych
sprzeczności. W stosunku do estetyki scenariuszy klasycyzm i romantyzm są już o wiele odleglejszymi punktami odniesienia. Pierwszy wyznacza tradycję wyjściową, drugi punkt docelowy, do którego scena szekspirowska nigdy w Polsce ostatecznie nie dotarła. Tak sformułowane przekonanie prowadzi do dalszych nieuniknionych konsekwencji. Estetykę, której
projekcją jest również kształt polskiego Szekspira początku XIX wieku, każe traktować jako
o d r ę b n ą formację. Jako epokę oddzielną, którą nazwać można p r e r o m a n t y z m e m
wyłącznie dlatego, iż następującemu bezpośrednio po niej romantyzmowi posłuży całą gotową już paletą nastrojów i wyobrażeń, które przyjdzie mu rozwinąć, przebudować i wypełnić
nowymi treściami.
Jest sprawą zupełnie osobną, jaką rolę w kierowaniu wyobraźni na nowe tory mogła grać i
grała rozbudowana inscenizacja między innymi scenariuszy szekspirowskich. W jakiej mierze
pomagała wyobraźni rozwijać się samodzielnie, a na ile utrudniała jej to podpowiadaniem
wszystkiego i do końca. Jest to sprawa wymagająca odrębnych analiz. W każdym jednak razie
omówiony w trakcie przeglądu scenariuszy typ inscenizacji i interpretacji Szekspira, ustawiał
wyobraźnię odbiorców na pozycjach, z których miał ją już wkrótce zaatakować romantyzm. I
w tej mierze szekspiryzm teatru przedlistopadowego funkcję swoją spełnił bez wątpienia.
Przyznać na koniec należy, że pożółkłe, nieczytelne karty starodruków i rękopisów pozwalają tylko hipotetycznie rekonstruować kształt dawno przebrzmiałych wieczorów teatralnych. Co do ich rzeczywistego obrazu pewności nie będziemy mieć nigdy. Miejmy więc
przynajmniej w miarę udokumentowaną nadzieję.
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