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DzisiaJ, kiedy wszystkie problemy, nawet te, które dotyczą samych 
podstaw spuleczeństwa, stają się tak ważne, wydawało się autorowi już 
od pewnego czasu, że byłoby nader użyteczne przedstawić w teatne sztu
kę o takiej idei, jak w '57Jtuce s.cenicznej. 

W akcji, całkowkie wypływającej z serca, ukazać dwie poważne lecz 
bolesne pos~acie: kobietę z towarzystwa i kobietę spoza niego; inaczej 
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mówiąc w dwu tych postaciach przedstawić wszystkie kobiety, całą ko

bietę. Pokazać te dwie kobiety, które całą kobiecość streszczają w sobie, 

często szlachetne, zawsze nieszczęśliwe. Bronić jednej z nich przeciwko 

despotyzmowi, drugiej - przeciw wzgardzie. Ukazać, jakim próbom po

trafi przeciwstawić się cnota pierwszej z nich, jakimi łzami potrafi obmyć 

swe poniżenie druga. Tam dostrzec błąd, gdzie błąd tkwi, więc w męż

czyżnie, który jest wszechwładny, i w ustroju społecznym, który jest ab

surdem. Dopuścić, ażeby w tyc.h dwóch wybranych pokonane zostały wz~

jemne złe uczucia przez pobożność dziewczęcia, miłość ukochanego i mi

łość matki, nienawiść - przez poświęcenie, cierpienie - przez obowiązek. 

Przeciwstawić tym dwóm kobietom dwu mężczyzn: małż:mka i kochanka.' 

władcę i banitę i zmieścić w nich poprzez tysiące drobnych pow1kłan 

te wszystkie stosunki zwyczajne i niezwykłe, jakie łączą mężczyznę z j.e

dnej strony z kobietą, z drugiej strony - ze społeczeństwem. Wreszcie, 

poniżej tej grupy, która używa i posiada, ale która też cierpi, czasem za

mroczona cieniem, to znów rozjaśniona promieniami, umieścić zawistnika, 

tego fatalnego świadka, który zawsze bywa w podobnych wypadkach, 

który stoi u dołu wszystkich społeczeństw, wszystkich hierarchii, wszy

stkich dobrobytów, wszystkich cierpień ludzkości. Wieczny wróg to tego 

wszystkiego, co jest na górze: zmienia on kształt stosownie do czasu 

i miejsca, lecz w istocie ząwsze jest ten sam: szpieg w Wenecji, eunu~~ 

w Stambule, pamflecista w Paryżu. Umiejscowić go tak, jak Opatrznosc 

go umiejscowiła, w cieniu, zgrzytającego zębami na każdy uśmiech, tego 

nędznika inteligantnego, a zgubionego, który już nic nie potrafi, jak ty.lko 

szkodzić, gdyż miłość jego spotyka wszystkie drzwi zamknięte, natomiast 

nienawiść - otwarte. 
Wreszcie z tego, co przedstawiono tutaj, stworzyć dramat: nie z życia 

królewskiego, aby jego wymowa nie zagubiła proporcji; nie z życia mies~

czan, bo małostkowość ludzi tego rodzaju zaszkodziłaby wzniosłości i~el; 

ale z życia książęcego, domowego: książęcego - bo wymaga tP.go w1~~

kość dramatu; domowego - bo tego wymaga jego prawda. Dla zad~s~

uczynienia potrzebie ducha, który zawsze czuje przeszłość w teraźme1-

szości, teraźniejszość zaś w przyszłości, domieszać w tym ':!ziele. do ele

mentu wiekuistego: element ludzki, element społeczny, element historycz

ny. Namalować z kolei, realizując tę ideę, nie tylko mężczyznę i kobietę, 

nie tylko dwie kobiety i trzech mężczyzn, lecz również wiek cały, je~o 

klimat, jego cywilizację i jego lud. Zbudować z tego pomysłu w oparem 

o dane historyczne tak proste i prawdziwe wydarzenie, tak żvwe, tak 

pulsujące, tak rzeczywiste, żeby zakryło oczom tłumu ideę samą, tak jak 

mięśnie zakrywają kościec. 

Nigdy nie będzie za dużo powtarzania, z kimkolwiek by się mówiło 

o potrzebach społeczeństwa, do których zaspokojenia zawsze winny dą

żyć wysiłki sztuki, że dzisiaj bardziej aniżeli kiedykolwiek teatr je~t 

m1e1scem nauki. Dramat taki, jaki chciałby stworzyć autor sztuki, 

a jaki potrafiłby stworzyć człowiek genialny, powinien cać ludowi -

filozofię, ideom - formułę, poezji - muskuły, krew i życie; tym, .~tórzy 

myślą - nieinteresujące wyjaśnienie, duszom zbrukanym - napoJ ob

mywający, ukrytym bliznom - balsam, każdemu - dobrą radę, wszy

stkim - ustawę. 

Bez wątpienia warunki sztuki przede wszystkim i we wszy~tkim muszą 

być spełnione. Obudzenie ciekawości, zainteresowanie, bawienie widza, 

jego śmiech i łzy, stała obserwacja wszystkiego, co jest w naturze, ozd?

bna powłoka stylu - oto, co dramat musi w sobie mieć, bez czego nie 

byłby dramatem: lecz, aby był zupełnym, trzeba, aby dramat także miał 

chęć uczyć w tym samym czasie, gdy ma chęć bawić. 
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Niech wzrusza dramat, lecz niech w nim tkwi też lekcja i niech ją 

zawsze będzie można odnależć. W najpiękniejszym nawet dramacie winna 

byl surowa idea tak, jak w najpiękniejszej kobiecie jest wewnątrz 

szkielet. 
Autor, jak widać, nie tai twardych obowiązków poe~y-dramaturga. 

Wobec tak ogromnych zadań, jakie ma przed sobą teatr XIX wieku, autor 

odczuwa głęboko swoją nieporadność, lecz mimo to wytrwa w twórczości 

ruz zaczętej. Jeżeli mało rzeczy byłoby za tym, to czyż mógłby się autor 

cofnąć, zważyszy, że zachęca go prz)'(:hylność umysłów elity, oklaski 

tłumu, lojalna sympatia tych, którzy w dzisiejszej krytyce wyróżniają się 

pieprzeciętnością i posłuchem. Będzie więc autor dalej tworzył śmiało: 

i ilekroć uzna za konieczne przedstawić wszystkim z najmniejszymi szczP.

gólami ideę użyteczną, ideę społeczną, ideę humanitarną, pokaże ją przez 

teatr, jak przez powiększające szkło 
W wieku, w którym żyjemy, widnokręgi sztuki rozszerzają się znacz

nie. Ongiś poeta-dramaturg mówił: publiczność, dzisiaj mówi : naród. 

7 maja 1835 r. Przelozył Marian Żurawek 

DAUMIER „DRAMAT" 
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WIKTOR HUGO 

ŁUNA 

Francjo, 1:hoć twardy sen cię zmożył 
Wygnańcy, ciebie przyzywamy. 
Ucho ciemności się otworzy 
I krzyk nasz wtargnie do otchłani. 

Despotyzm chciwy !i niegodny 
Ludy do życia zniechęcone 
Zamknął za czarną kratą zbrndni, 
Opancerzoną zabobonem. 

Kwiat mężnych, wolność miłujących 
W więziennych murach jest zamknięty 
Ale idea mur roztrąci, 
Skrzydłem wyłamie twarde pręty. 

I jak w dziewięćdziesiątym pierw5zym 
Nadobłocznego sięgnie wyżu. 
Bo tak się wyrwie jak krzyk z piersi 
Z żelaznej klatki ptak ze spiżu. 

Na świat ciemności groza padła, 
Ale idea opromieni, 
Przemyje blaskiem swego światła 
Posępne noce ślepej ziemi. 

Blask swój zawiesi jak latarnię, 
By drogę wskazał nam w potrzebie; 
Ona jest lampą ziemi czarnej, 
Która zapali się na niebie. 

Cierpiącej duszy goi rany 
Przyjazna życiu dłoń Idei. 
Złym wskaże ona klucz otchłani, 
A sprawiedliwym port nadziei. 

Gdy oczom smutnych ludzi droga 
Idea wyrwie się z mgławicy, 
I wschodzi czysta i złowroga 
Nad horyzontem tajemniczym, 

Wtedy przed każdym progiem ziemi 
Fanatyzm, przemoc i nienawiść 
Wyją, jak zwykły wyć hieny, 
Kiedy się wdowi księżyc zjawi. 

Patrzcie! Idei •czoło dumne 
Przed wami, dudy, idzie wszędzie . 
Patrzcie! Już dzisiaj widać łunę 
Blasku, co jutro świecić będzie. 

Przełożył Zbigniew Bieńkowski 

I 

DR ALEKSANDRA MIANOWSKA 

,.ANGELO" I W ALKA WIKTORA HUGO O WOLNY TEATR 

„Angelo„ powstał w 1835 roku. Wiktor Hugo. cieszył się już. wt~d.Y 
zasłurn:ią sławą, był p1zywódcą nowej szkoły, Mistrzem. W dz1edzm1e 
poezji miał za sobą młodzieńcze i m ocno jeszcze retoryczne „Ody", „Bal
lady", „Poezje wschodnie" (Les Orientalesl i „Liście jesienne„. Walt o 
przypomniec, że ostatni wiersz tego zbioru wydanego w 1831 r. mówi 
„o narodziP., który, gdzieś tam w zakątku świata mordowany, ginie, proz-

• no wzywając pomocy'', o „Warszawie zabitej, oszalałej. dręczonej przez 
okrutnego Kozaka„. 

W dziedzinie powieści znany był jako autor „Hana z Islandii'', dalej 
powieści osnutej na tle buntu Murzynów na San 'Domingo pt. „Bug-Jargal„, 
o;az przede wszystkim „Notre Dame de Paris". Miał poza tym na swoim 
kond·.:i autorski:n „Ostatni dzień skazanego„ i „Claude Gueux" - dwa pro
testy przeciwko ~arze śmierci oraz zbiór artyikułów krytyczno-literackich 
pt. „Mieszaniny literacko-filozoficzne". 

Sytuację swoją, przywódcy „nowej szkoły„, stanowisko Mistrza gro
mad2:•Feg::i wokół siebie całą „młoaą Francję„ zawdzięczał jednak Wiktor 
Hugo osiągnięciom swoim w dziedzinie dramatu i teatru i na :ym od
cinku działalność jego była najbardziej rewolucyjna. Podjął Hugo przede 
ws.:ystkim walkę o wyzwolenie słowa. Bowiem słowa, podobnie jak lu
dzie, dziel:ly się również na uprzywilejowane i takie, którym wzbroniono 
wstępu do sztuki. Sam Hugo najlepiej charakteryzował te czasy, lcitody to 
;1ie należało mówić: „nos" ale „nozdrza'', nie „gruszka'', ale „długi, złoty 

owoc'', gdzie „ramiona były alabastrowe, śnieżne, o barwie kości słonio

wej'', ale nigdy po prostu „białe„. 
Słowa właśnie, bo poszczególne sceny „brały" publiczność wbrew jej 

woli, jak !>twierdza współczesny sprawozdawca, „położyły" „Amy Robsart" 
dzieło młodzieńczego pióra Wiktora Hugo. I to takie słowa niewinne jak 
„napój'', „barak'', „kuchnia", „stare straszydło". Ostateczny cios za dal o 
wspomnianemu dramatowi zdanie: „Owieczka wpadła do wilczegc dołu„. 

użyte zresztą w sensie przenośnym, które wywołało takie oburzc;nie wi
downi, że przedstawieme skończyło się wśród nieopisanego hałasu. 

Podo!m.ie jak w pogoni za rzekomą galanterią język ograniczono do 
używania określonych słów, zwrotów, przenośni, bez zbytniej troski, czy 
zgadzają się one z myślami i uczuciami osób, które się nim posługują, 
tak przesiano tematy, dzieląc je na godne i niegodne. Przeciwkr. temu 
sprowadzeniu sztuki do opracowywania narzuconych tematów wedh1g 
przyjętych reguł wystąpił zdecydowanie Hugo w swej słynnej przedmo
wie do diamatu pt. „Cromwell". Uważając za najbardziej charakterystycz
ny odpowiednik współczesnosci - dramat, domagał się prawa wstępu do 
niego zarówno dla piękna jak brzydoty, wzniosłości jak groteski. Pisał 
wtedy: „kor,trasty tkwią na dnie każdej rzeczywistości, każdej prawdziwej 
poezji i teatr powinien służyć tylko rozwinięciu tych zasadniczych prze· 
ciwieństw". 

Przedmowa do „Cromwella" stała się manifestem nowej szkoły, dała 
jej sformułowanie i sztandar, była tym, czego od niej domagało się zamó
wierrie społeczne, „świeciła przed naszymi oczyma, jak księga praw na 
górze Synaj„ napisze o niej entuzjasta nowych czasów Teofil Gautier 
w swojej „Histoni romantyzmu„. Sam dramat „Cromwell", choć nie po
zbawiony wartości, nie miał nigdy tego znaczenia, co przedmowa. Po 
śmierci Talmy 1826 r., Hugo tracąc perspektywy wystawienia go, prze
siał się liczyć z wymogami teatru i rozpuścił wodze swojej wyobraźni do 
rozmiarów 6.000 w:ierszT. 
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Walka o wyzwolenie słowa, walka ze starymi nawykami jest tym 
ważniejsza, że zapoczątkowała u Wiktora Hugo te przemiany, które go 
z cbozu rojalistów zaprowadziły na barykady. Sam pisze jak to się stało. 

w 1834 r. w „Odpowiedzi na akt oskarżenia". Rozpoczął od walki z tra
dycją klasyczną, rodzajem ancien regime'u, którego przywileje i nadużycia 
ciążyły nad literaturą. Uczynił słowa „wolnymi, równymi, większymi'". 

Przed nim, jak powiada „oda miała kajdany na nogach, dramat był zam
knięty w celi więziennej", dopiero on „zburzył bastylię rymów" . I wted,. 
przekonał się, że: 

ręka rozgniewana, 
Y.:tóra uwalnia słowo, uwalnia myśl. 
Wszystkie słowa bujają obecnie w jasności. 

Pisarze język uwolnili z więzów, 
Wolność wnika w człowieka wszelkimi porami 

Dzięki tobie Swięty Postępie, Rewolucja 
Wibruje dzisiaj w powietrzu, w 1ludzkich głosach, książkach 
W słowie pulsującym, i czytelnik czuje, że jest żywa 

\V dwa lata niespełna po „Cromwellu" napisał Hugo „Marion de 
Lcrme" dramat wierszem (prawa dramatu do wiersza bronił w przedmowie 
do „Cromwella" przeciwnie niż Stendhal) z czasów Ludwika XIII i Riche· 
lieu'go. Y.l sztuce dopatrzono się niewygodnych aluzji politycznych i me 
pozwolono Jej wystawić. 1Podwoje Teatru Francuskiego otworzyły się do
piero dla „Hernaniego" , dramatu napisanego jeszcze w tym samym roku. 
Zakaz wy~tawienia „Marion de Lorme" zmobilizował zwolennikow no
wej szkoły 1 nowych haseł, a przedstawienie „Hernaniego" stało się oka
zją do wyraż.enia hołdu Mistrzowi. Naprzeciwko siebie stanęli z jednej 
strony młodzi, długowłosi, długobrodzi, ustrojeni w kolorowe fraki na
przekór srnrym, 1ysym, mumiom, perukom, jednym słowem „Filistynom". 
„Wspaniałe czasy" - pisał Gautier - niemniej walka przybrała na wi
downi . kszta~ty zupełn~e realne i dosłowne. „Hernani", o którym Hugc 
p~sał, ze. „.me zas~uguJe na nazwę nowej sztuki, nowej poezji, ale jest 
n: ewątphw1e krokiem naprzód w zakresie wolności w literaturze" miał 

p1zeszł~ 50 kolejnych przedstawień. Zakazany dramat „Marion de Lorme" 
wystawiono po rewolucji lipcowej w teatrze Porte Saint-Martin. W 1832 r. 
„i~atr Francaski" wystawił nową sztukę Wiktora Hugo pt. „Król się ba
wi . Przez usta błazna królewskiego Tribouleta obnażył w niej zgniliznę 

mcralną arystokracji z czasów Franciszka I. 

„Spodlenie daje wam stanowiska 
Wyście sprzedali albo sprzedacie 
za imię, tytuł, dworską posadkę 

Wszystko c ~. zechce, wszystko co macie 
Ty żonę 

Ty siostrę 
Ty matkę„." 

Po pierwszym przedstawieniu sztuka została zakazana zarządzeniem 

ministerstwa. Wtedy poeta zaskarżył Teatr Francuski i odwołał się do 
opinii publicznej, (proskrybowany · dramat wrócił na scenę francuską do
piero w 1882 r.), a w czasie tygodnia dał nowe dzieło wystawione w te
atrze Por;e Saint-Martin. Był to tym razem dramat prozą pt. Lukrecja 
B0rgia". We wstępie pisał nieugięty autor „dać dramat w sześć tygodni 
po dramacie proskrybowanym, to dowód dla rządu, że daremnie się tru
dził". W tym samym roku, 1833, ten sam teatr wystawił nową sztukę Hugo 
r.opisaną również prozą: mianowicie „Marię Tudor". Bohaterką jest znana 

fi 

z historii pod nazwą „krwawej Marii", córka Henryka i Katarzyny Ara
g::>ńskiej. „Angelo" jest trzecim i ostatnim z kolei dramatem napisanym 
prvzą (jeżeli nie liczyć młodzieńczej „Amy Robsart"). Wszystkie dramaty, 
które powstały p:> napisaniu „Angela", a więc „Ruy Bias", niedokończony 
dramat pt. „Bliżni~ta", „Burgrafowie", cały tzw. „Theatre en liberte" oraz 
ostatnie dzieło „Torquemada" napisane są wierszem. 

„Angelo" powstał w 1835 r. w łutym w ciągu 17 dni. To te:npo to 
nie rewelacja, ale cecha charakterystyczna warsztatu pisarskiego Wiktora 
Hugo. 

W :'lieilzidt, dnia !&wu Sh~znia IW.fi rol.u. 

Z ZA '\tVIESZE:\IE)r ~\UO~A~lE~TU. 
PO R.tl l'IJ::lllf iiZI 

rANGEL 
Or:tm3 ,, eztcreth nklnd1 z frnnr111L.ł\.f;O lli/orora lingo. -u I O Iii f 

Afisz „Angela" z 1844 r. 
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~eżyseria: 
WILAM HORZYCA 

Wiktor Hugo 

ANGELO 
TYRAN PADWY 

Sztuka w 3 aktach (5 odsłonach) 

Przekład: I\• ·an Żurawek 

ANGELO MALIPIBRI, podesta 

KATARINA BRAGADINI, jego żona 

LA TYZBE, aktorka 

RODOLFO 

ANAFESTO GALEOFA 

HOMODEI 

ORDELAFO 

ORFEO 

GABO ARDO 

REGINELLA 

DAFNE 

DZIEKA!N kościoła św . Antoniego 

>..RCHIDIAKON 

MURZYNEK, paż 

TROJLO, odżwierny 

os BY: 

WŁADYSŁAW PAWŁOWICZ 

MAŁGORZAT A LORENTOWICZ 

RENATA FIAŁKOWSKA 

ZBIGNIEW NIEWCZAS 

BERNARD MICHALSKI 

ANDRZEJ POLKOWSKI 

WŁADYSŁAW DEWOYNO 

WITOLD KUCZYŃSKI 

ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 

MAGDALENA NOW AKOWSKA 

BARBARA PIIJAROWSKA 

KAZIMIERZ HERBA 

MIECZYSŁAW NA WROCKI 

• * • 

Rzecz dzieJe się w Padwie, w roku 119 z.a czasów doży Franciszka Do•aN. 

Ilustracja muzyczna· Asystent reżysera: 
STANISŁAW REINt?: SZYMON SZURMIEJ 

Dramaturg: 
mENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

Inspicjent: 
KAZIMIERZ HERBA 

Scenografia: 
JADWIGA PRZERADZKA 



Premiera dramatu odbyła się 
sk;m w następującej obsadzie: 

Angelo Malipieri 
Katarzyna Bragadini 
Tisbe 
Rodolfo 
Anafesto Geleofa 
Homodei 
Reginella 
Dafne 
Czarny paż 
Strażnik nocny 
Odźwierny 

Dziekan 
PrnJat 

28 kwietnia 1835 r. w Teatrze Francu-

/\.! . Beauvallet 
Mme Dorval 
M"e Mars 
M. Geffroy 
~,fr.lhien 

Prcvost 
Mme Tousez 
Thierret-Georgin 
A.g;ae 
M. Arsene 
F•aure 
Albert 
Mentla ur 

Dzięki miłemu zwyczajowi Hugo omawiania spektaklu w wydan~ach 

swoich dramatów, wiemy, że sztuka została, zdaniem autora „wystaw10na 

zgodnie z najlepszymi tradycjami dawnej Komedii Francuskiej: że panna 

Mars była czarująca, głęboka, jednym słowem doskonała. Pr:ivost stwor~ył 

w Homodei postać godną rzeźby, a piękny głos pana Beauvallet słuzył 

równie znakomitej inteligencji itd. itd.". A jednak nie łatwo mimo wszyst

ko było dostać się Wiktorowi Hugo na scenę reprezentacyjnego „Teatru 

Francuskiego". Szykany nie ustawały. Nacisk szedł z góry: w czasie de

bat nad buctżetem grożono „Teatrowi Francuskiemu" cofnięciem subwencji 

jeśli „będzie profanował się kontaktem z nowatorami". Nic więc dziwne

go, że teatr nie dotrzymywał swych zobowiązań wobec sławnego poety, 

że zobowiązał się np. wystawić w 1833 „Hernaniego" i zobowiązania nie 

dotrzymał. Podobnie było w 1835 r. z wznowieniem „Marion de Lorme" 

i 1837 r. z wznowieniem „Angela" i „Hernaniego". Wtedy Hugo zaskarżył 

powtórnie „Teatr Francuski", postanawiając zburzyć „barykadę przed 

drzwiami teatru, którą zbudowały intrygi i animozje", aby nie dopuścić 

do teatru nowych myśli i nowych ludzi. Dzięki niemu, monopol „Teatru 

Francuskiego" spoczywający dotąd w ręku trzech czy czterech ludzi, z.:i· 

stał raz na zawsze obalony. Wiktor Hugo wygrał sprawę w obu msta,1-

cjach i słusznie powiedział na rozprawie, że „kiedyś proces ten będzie 

nalezał do historii literatury". 
Dramaty Wiktora Hugo były tłumaczone na język polski i grane na 

scenach polskich z wyjątkiem: „Amy Robsart", „Cromwella", fragmen

tów „Bliźniąt" , „Theatr„ en lilw1 t<„„ i „Torauemady". Dość powiedzieć, że 

„Hernaniego", granego w Paryżu w lutym 1830, wydano w Polsce w tłu

maczeniu Bernatowicza jeszcze tego samego roku w Puławach i tego sa

mego roku wyszedł przekład tegoż dramatu, nieznanego autora, w War

szawie. Wśiród nazwisk Humaczów drBiljatów Wiktora Hugo znani są prz~

de wszystkim: Apoll o ałec z-KouPniowski (.,Hernani" i „Marion de Lor

me"), wspomniany już Bernatowicz, Faleński, Sabowski, Anczyc („Ruy 

Bias") i szereg innych, których tłumaczenia ukazały się drukiem i dzięki 

temu zasłużyły sobie na łaskę bibliografii. Nazwiska innych, których tłu

milczenia r.ie ukazały się drukiem, ale po wygraniu sztuki utonęły w ar

chiwach teatralnych, znane są tylko „szperaczom" jak np. Podwyszyńskie

go, Skarżyńskiego, Szymanowskiego. 
Na zakoń-czenie tego krótkiego szkicu wolno wyrazić nadzieję, podo

bnie jak uczyniła to dyrekcja Teatru Krakowskiego, wystawiająca „An

geia" w 1844 r. „z prospektem pałacu pędzla P. Berger, dekoratora z Wro

cławia", że „Swiatła Publiczność dostrzeże sama, iż aktorzy zgłębili myśl 

autora i znakomitej dołożyli pracy w oddaniu jej jak można najlepiej". 
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STANISŁAW DĄBROWSKI 

DRAMATY WIKTORA HUGO NA POLSKICH SCENACH 

Głośne, 5ławne dzieła wybitnych dramaturgów zagranicznych. Slybk o 

dostawały się do Polski, znajdowały chętnych tłumaczy, dyrekCJe ocze

KUjące kase>wych nowości i akto~ów, czyhającyc_h na efektowne rol~ . 

z dziesięciu oryginalnych sztuk Wiktora Hugo osiem weszł? .~a polskie 

sceny. Były to: „Angelo Malipieri" od r. 1838, „Bur_grafow1~ „ od 1845, 

„Hernani" od 1856, „Król się bawi" od 1866, „Lukrecja Bo;,gla od 184~, 

• „Maria Delorme" od 1869, „Maria Tudor" od 1843, „Ruy Bla~ od 184~. Nie 

grano u nas „Cromwella" ani „Amy Robsart:'. Natomiast. c.1e_szyły się p~

wr.dzeniem przeróbki z popularnych, ulubionych. pow.1e~C1.:„ „Człow1e0< 

śmiechu" czyli „Esmeralda" czyli „Cztery rodzaje m1łosc1 od 1854, 

„Dzwonnik z 'Joue Dame", grany również pod tytułami ''.Ka.~edra Naj

świętszej Panny Marii" lub „Quasimodo" od 1850, „Nędznicy od 1865, 

„P:acownicy morza" od 1901 r. „ . . 

Tilim<•czyli zaś dramaty W. Huqo:. „~ngela A~al~a Walde, Hilary 

Męciszewski, Emilia Kozłowska (Dobk1ewicz), W?l~~sk1 Tadeu~z, _s. _K. 

\Narszawa, J. K. Warszawa, Józef Kenig, „Burgrafow A. Skarzyn!.k~, Bie

drzycki, Kaz. Kaszewski, „Hernani" Józef Pa~zkow_ski, F: Bematow'.~z, J . 

vV. Barankiewicz, Bezimienny, Apollo Korzeruowski, ,~Krol się„bawi Sa

bowski, Miron, „Cromwella" Zv11 Józefowicz, „Lukr.eC) ę Bor~1ę . F. Falen

ski, „Marion Delorme" Apollo Korzeniowski, „Manę TU:do_r Jozef Sure

wicz, Felician Faleński, „Ruy Blas" Filip Stolzman, Bezimienny z Konst. 

Majeranowskim (5-ty akt): . . . . . ._ . , 
Pojawiły się następujące przerobki scemczne z powiesc1. Wmc.e~-Y 

Rapacki spolszczył " Nędzników" pióra Karola Wiktora Hugo .(syna) i m

scenizowal „Człowieka śmi c· rhu ". Szczesny Starzewski, art. aram„ prze-

tłumaczył dramat (Sa.) Karoliny Birch-Pfeifer „Esmeraldę". . 

Krytyka w Polsce odnosiła się do utworów W. _Hugo _z m~z:Vykłą 

ostrością. Chwalono „werwę języka, gorące obrazowan1e namiętnosc1, styl 

prześliczny, nieporównaną żywość akcj~", ~e w~dziano . też nadmiar sc~

nicznego efekciarstwa. Wł. Bogusławski t~1erdz1ł 1'.P· ze_ „Angelo Mal!

µieri" jest tyranem nie tyilko Padwy, ale I estetyki, raziły go melodra

matyczne efekty, lecz zdawano sobie przy tym doskonale sprawę, że autor 

bierze w opieke dziecko. kobietę, nedzarza, podrzutka, ze propaguje idee 

humanitarne, że- poza nową formą literacką przebija tu i duch rewolu -

cyjny, zauważony w krytyce naszej już w epoce pozJ'.tywizmu: . 

W pierwszej połow'ie XIX wieku <prynutywny widz prze1mował się 

treścią utworu. W 1841 1r. rw Krakowie jeden z widzów przejęty grą Rych

tera(Don Salustia de Bazar) krzyknął głośno: „A cóż to za niegodziwiec! " 

Chłodni krytycy dostrzegali i WYJPomiITTaJi wady wystatwy: dekoracji i ko 

stiumów, wytykali czerwono-płom'ienną ,perukę Linkowskiego-Quasimodo 

i świeżutką, modną krynolinę Esmeraldy w więzieniu. Równócześme p;i-ze

sadny realizm gorszył publiczność, ukazanie nagiej piersi Tenard1era 

w „Nę.dznikach", gdy ten 'l'ozd2!iera !koszulę, jak i zbyt prawdziwie łac~

many, które okrywały jego byłą żonę, wywołały oburzenie w Krakowie 

w 1865 r. jako obrażające uczucia estetyczne. . 

Krytyka potrafiła też wykpić anachronizmy i bezsens kostiumowy, 

obserwuiąc jak Angelo zbudzony w nocy wpada do pokoju żony w pur

purze i g:onostajach z orderami na piersiach (rok 1858), lub jak Tyz~ t: 

i Katarina wy!>troiły się we rwsipótczesne futrzane czapki i futra. Lukrecja 

Borgia dla recenzenta lwowskiego z 1844 r. „stoi na czele genialno-p?tw?r

t1ych płodów autora, który skończył swój zawód dramaturga ns. uwielbia · 
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niu brzydoty moralnej". I „Ma:rion _Deloi:me" -d~er.wowała krytyków: „s~
ces tego autora nie leży w dramaae, ktorego me 1estemy wcale Z"\llolenm
kami, ale niestety w s.7.kodliwym .wpływie, jaki wywarł na całą nie tylko 
cliramaturgię, ale iPOWieściową li'teraturę. Od „Marii Delorme" rozpocz~l 

sią cały szereg niestrawnych i niemoralnych utworów teg?cz~snych, usi
łujących zrehabilitować kobiety tego rzędu przez skrzyw1eme w społe

czeństwie wrodzonego moralnego poczucia". 
Hilary MęciszeW1Ski w „Uwagach o teatrze w Krakowie", Kraków 

1349 r. daje tęgie cięgi dyrektorowi Chełchowskiemu za wystawę „Marii 
Tudor": „to samo krzesło, na którym Geldhab rozpiera się w swoim sa
lonie, służyło królowej Marii za 1stolec na tronie, wzniesionym w środku 

sceny z kilku szuflad suknem czerwonym nakrytych. Zamiast bić w dzw0-
ny, bito na naszej scenie .patykami w rondel i do tego jes"M:ze w rondel 
jakiś mały.„". Konkluzja Męciszewskiego: „kiedy nie ma odpowiednich 
dekoracji, sztuk takich, jaką jest „Maria Tudor", wystawiać nie trzeba" . 

W trzy lata po premierze paryskiej ukazuje się, jako pierwszy na 
sr~nach pol&kich utwór wielkiego pisarza „Angelo Malipieri '· w Krako
wie 3. II. 1338 r., przyjęty z uznaniem. Już sam tytuł, typowy dla epoki, 
był dla publiczności frapujący: „Angelo Malipieri, tyran z Padwy". Z pra
premierowej obsady znamy wykonawców: Dąbrowską (Tyzbe), Elżbietę 

Niedzielską (Katarina), Juliusza Pfeiffera, ówczesnego dyrektora teatru 
(Rodolfo). W rnku 1844 dwukrotnie 14. i 18. I. wysrtawia dramat ten 
w swoim tlumaczeniu następny dyrektor teatru Hilary Męciszewski w no
wej obsad~ie i hałaśliwie reklamowanej nowej wystawie. Obsadę stano
wili doskonali ówcześni artyści: Józef Rychter (Angelo), ulubiony amant 
K:akowa, tragicznie zmarły w 1846 roku Ignacy Chomiński (Rodolfo), Jan 
Królikowski (Homode'i), Józefa Radzyńska, -z.dolna do wielkiej ekspresji 
i v.:ytworna (Tyzbe) i Teresa Palczewska, pierwsza w Polsce reżyserka, 

aitystka dramatu, komedii i baletu (Katarina). Mimo to, krytyka osądziła, 
ze dramat ten jest za trudny dla sił miejscowych. Dekoracje sprowadzone 
z N iemiec, pędzla K. Gropiusa z Berlina (II i III akt) oraz Papego z Wro
cławia IV akt z galerią gotycką i Bergera z Wrocławia (pałac), z precy
zyjnie wykonczoną perspektywą budziły zachwyt. Krakowska scena nie 
posiadała wówczas swych malarzy-dekoratorów, posługiwała się starymi, 
o uniwersdlnym użytku płótnami, a bardzo rzadko tylko przy wys'.awianiu 
niezwykle ważnych premier zamawiano dekoracje za granicą. 

Chronclogicznie idąc spotykamy premierę „Angela" we Lwowie, gra
nego pt. „Rywalki" 9. VII. 1841 w wykonaniu: Apolonia Kamińska, żona 
dyrektora teatru J . W. Kamińskiego (Tyzbe), Aniela Starzewska (Katari
na). Bogumił Dawizon, rozwijający tu właśnie swój talent (Rodolfo), Jó
zef Słoński (Angelo) i Adam Rejmers, niezwykle zdolny, którego jak i Da
w1zona p'.Jrwała wkrótce potem niemiecka scena, (Homodei). Na scenie 
lwowskiej wznowiono dramat ten w 1857 r. z piękną Pauliną Targowską 
w roli Katarzyny. 

I tPoznań ujrzał „Angela", wystawianego tam pod dyrekcją Zygmunta 
Anczyca z Józefą Walde w roli (Tyzbe) w 1843 rnku. 

Gdy Heiena Majewska-Kirkorowa (muza Wł. Syrokomli!) zjechała 

z Wilna do Krakowa na gościnne występy, grała pierwszego wieczoru 
4. II. 1857 r. rolę Tyzby, budząc zachwyty publiczności i recenzenta. 
W roli Katarzyny wystąpiła Ptasińska, Rodolfa grał Antoni Janowski. (Ma
jewska za przechowywanie R. Traugutta, skazana na zesłanie, zmarła na 
Sybirze). 

Po powstaniu styczniowym „Angelo" zjawia się znów na scenach: 
w Lublime 21. XI. 1866 r., we Lwowie 5. VI. 1867 r. z Anielą Aszpergero
wą (TyzbP.j, Heleną Modrzejewską (Katarzyna), Karolem Królikowskim, 
biatem J. K. (Angelo), J\łlianem Wilkoszewskim (Rodolfo). Krakowski 

'• 

~atr podczas swych występów doroczi;iych w ~oznaniu daje ~u wznowie
nie dramatu 17. VII. 1869 r„ powtarzając w tej samej obsadzie w Krako
wie 21. IX. 1869 r. Ulubiony i niezwykle zdolny Feliks Benda grał r?lę 
tytułową, Teofila Nowakowska, żona Lecha N., grała Katar~ynę, heroma 
krakowska Antonina Hoffman - Tyzbe, Bolesław Ładnowsk1 - Rodolfa, 
Władysław Wolski - Homodei. Starannie przygotowany dramat stał tu 

na artystycznym poziomie. . . . . . . . . 
Warszawski teatr przewazme opozmający się na przygotowamu no

wości dopiero 23. I. 1876 r. dał „Angela", dzięki Modrzejewskiej, grającej 

teraz już Tyzbe, Jan Królikow-
• ski objął zaś rolę Angela, wy

tworny Marian Prażmowski Ro
dolf a, Józef Grzywiński-Homo
dei. Grano w nowym przekła
dzie Józefa Keniga. Grymaśny 
krytyk Wł. Bogusławski ostro 
ocenił zarówno sztukę jak i 
aktorów, w których wykonaniu 
postacie skarlały, uwspółcześni
ły się, spowszedniały. 

Zgorszył się Poznań ujrzawszy 
dramat 26. IV. 1877 roku pod
czas gościnnych występów 

Aleksandry Rakiewiczowej 
(Tyzbe). gust ówczesny określił 
sceny jako „najskandalicznie j
sze". Rolę Rodolfa grał wów
czas młodziutki Roman Żela
zowski. 

Modrzejewska występując w 
Warszawie w 1882 roku rozpo
częła 19. I. rolą Tyzby, grożnego 
tyrana grał jak poprzednio 
Królikowski. Dwunastoletnia 
Helena Marczello-Chruszczew
ska rolę Katarzyny. Krytyc y 
w prasie podzielili się na dwa 
obozy, zdaniem jednych Tyzbe 
była za miękka, za liryczna, 
natomiast wielbiciele widzieli 
w tej roli wielką kreację ar
tystki. Grała tę rolę poprzednio 
Modrzejewska w Poznania 
24. II. 1880 r., budząc zachwyty. 
Są to ostatnie już wieczory, 

w których „Angelo" przejmo
wał dreszczem widownię. Dziś 

po siedemdziesięciu latach w
chodzi dramat ten w światła 

reflektorów, by znów głosić 

chwałę wielkiego poety i rewo
lucjonisty, Wiktora Hugo. 

HERNANI 
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1830. 
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WIKTOR HUGO ROZPRAWIA SIĘ Z KRYTYKAMI 
„ANGELA" 

Wiktor Hugo na ogół nie usiłował odpowiadać na krytykę swoich 
dzieł wydanych .czy sztuk wystawionych w teatrze. Uważał, że „zadaniem 
czasu jest potwierdzić lub odrzucić słowa krytyków". Zostawiał więc cza
sowi obronę, choć zastrzegał się, że milczy bynajmniej nie dlatego, by 
nie miał nic do powiedzenia. W wypadku „Angela" odstąpił jednak od 
zarndy i zrezygnował ze stanowiska, którego zajęcie w innych wypadkach 
doradzało mu - jak twierdził - poczucie godności osobistej. Dwa lata po 
wystawieniu „Angela" zdecydował się odpowiedzieć krytykom czyniąc to, 
jak zaznaczał, wyjątkowo i dla przykładu. Cóż bowiem niemal unisono za
rzucała krytyka paryska jego dramatowi? Przede wszystkim nieprawdopo
dobieństwo i niemożliwość. 

Ukryte korytarze, sekretne przejścia dla szpiegów, zamaskowane 
drzwi, tajemnicze klucze, to wszystko, zdaniem krytyków, środki bezsen
s0wne i fałszywe, nie zaczerpnięte z obyczajów weneckich, a wymyślone 
p::!:ez autora po to, aby uzyskać w kilku scenach efekty melodramatyczne. 

. To był zarzut zasadniczy, jaki stawiano autorowi. Z zarzutem tym 
Wiktor H~go rozprawia się w sposób najprostszy: cytuje z „Historii rzą
dów w Wenecji" Amelot'al) następujący passus: 

„Inkw.i:?:ytorzy państwowi zbierają się nocą w pałacu św. Marka, gdzie 
wchodzą i $kąd wychodzą przez tajemne przejścia, do których mają klu
cze. Jest rówi:iie nie~ezpieczne widzieć ich, jak być przez nich widzianym. 
Gdyby chc1~h, ?os7hby aż do łóżkatdoży, do jego gabinetu, otworzylil:>y 
Jego skrytki, spisali wszystko, co się w nich znajduje i ani doża ani nL<t 
z Jego rodziny nie odważyłby się zaświadczyć, że ich widział". 

Do _cyt_atu doda]e Hugo wyjaśnienie, że nie tylko „Angel0'', ale 
wszystkie _Jego. dramaty oparte są na poważnych studiach historycznych, 
9dy_z_ zdam.em ieg_o sztuka teatralna poprzez prawdziwe odtworzenie oby
cza.iow, iezeh JUZ me poprzez fakty, powinna stać na równi z dziełem 
h1s,orycznym. 

. Z kolei, tym z krytyków, którzy zarzucali, że w dramatach włoskich 
(procz „Ange_Ja", „Lukrecji Borgii"). nie tylko używa, ale nadużywa tru
cizny . odpowiada Hugo fragmentem z podróży Burnet'a2). Brzmi on do
słownie: 

„Pewna poważna osobistość mówiła mi, że istniał w Wenecji truci
ciel genem.lny:· pobierający pensję. Inkwizycja państwowa używa'ła go, 
aby . po~byc się dyskretnie tych, na których wyrok śmierci wykonany 
publlczn1_e _wywoł~łby. zby~ duzo hałasu. !Zapewnił mnie, że to jest czysta 
praw:da. 1 ze dowiedział się o tym od osoby, której brata zachęcano do 
pr:ry1ęc1a tego stanowiska". 

W~~sz~ie Daru 3), który znał doskonale dokumenty dotyczące historii 
\Veneci1 pisze: 

. '.'~ Wenecji jest rozpowszechniona opinia, że kiedy regent republiki 
od]ezdzał d? Konstantynopola, otrzymywał kasetę i pudełko z truciznami. 
TC'n zwycz~J przetrwał do. ?statnich czasów, nie dlatego, żeby takie samo 
było ~k:uc11::nstwo obyczaiow, ale dlatego, że nie 2mieniają się obyczaje 
republiki". 

Na zako~czenie swej odprawy krytykom przytacza Hugo kil.ka auten
tycznych .:VYJątków ze Statutów inkwizycji państwowej w Wenecj„ „któ
r~ repu~l!~a fran~uska wydobyła z zakurzonych archiwów Rady Dziesię
ciu n_a s,W1atlo dzienne. W ten spos_ób w pełnym świetle zakończył egzy
stencię ten monstrualny kodeks, ktory od 350 lat pełzał w ciemnościach. 
Urodzony w mrokach, przy boku doży Foscari4) w 1454 roku wyzionął 
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ducha przy akompaniamencie okrzyków naszych kaprali w 1797 roku. Po
lecam rozważnym umysłom te . pouczające i pełne wyjaśnień wyjątki 
Z tych ponurych statutów zaczerpnął autor swój dramat, z niego We
aecja czerpała swą siłę. Dominationis arcana". 

„Wyjątki ze Statutów inkwizycji państwowej" (12 czerwiec 1454): 
„Trybunał będzie miał możliwie jak największą liczbę „obserwato

rów", wybranych zarówno spośród szlachty, mieszczan jak i warstw lu
dowych i osób d•1chownvch" . 

'!Kiedy trybu~ał orzeknie koniecz.r.ość czyjejś śmierci, egzekucja nie 
będzie mgdy pubhczna. Skazany ma być utopiony potajemnie nocą w ka
nale Orf ano". 

„Jeżeli jakiś szlachetnie urodzony Wenecjanin doniesie trybunałowi 
o propozyCJac.h .czynionych mu przez przedslawiciela obcego państwa, zo
stame up0wazmony do kontynuowania tych praktyk aż do m-:imentu 
kiedy uzyska się fakty. Należy urzędnika pośredniczącego w tym poro
zumieniu pcrwać i utopić z tym, że to nie może być ambasador ani se
kretarz poselstwa, ale osoba, co do której można udawać, że się iej nie 
znało". 

. „Je~e!i przeib~eg- pr~cesu daje przekonanie o winie zatrzymanego i kc
n.1ecznosci kary sm1erci, należy się postarać, by któryś z l!lozorców wię
ziennych, rzek.omo dla pieniędzy umożliwił mu ucieczke z więzienia . 
""( dzień poprzedzający ucieczkę należy podać wraz 'z pożywieniem tru
ciznę, która działa powoli i nie zostawia śladów. W ten sposób nie narai:a 
3ię na szwank ani względów publicznych, ani szacunku prywatneoo 
a spr.awied~~wość cel swój osiąga na trochę dłuższej drodze, ale za tf} 
pewme1sze1 . 

Nie podaję wszystkich wyjątków ze statutów cytowanych przez Wik
tora . Hug~, bo wydaje mi się, że te wystarczą w zupełności, aby porów
nać 1stotn,e ponurą rzeczywistość z dramatem Hugo. 

1) Mik0 łaj Amelot de Ja HOUSSAYE, historyk francuski ur. w O rleanie i634--170& 

2) Gilbert Burnet, szkocki historyk ur. w Edynburgu , biskup Salisbury i643-171.5 . 

3) Piotr Antoni Daru, administrator i literat francuski ur. w Monpellier 1764-182& 

4l Francesco Foscari , doża wenecki w latach 1423-1427, ur. 1372. 
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Ręka Wiktora Hugo 
(dagerotyp z ok. 1850 r.) 
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Kierownik te~hniczny - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny -
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skiej - MICHAŁ STOLARSKI, kierownik prac. krawieckiej 
damskiej - W ANDA PRECKAŁŁO, kierownik prac. szew
skiej-MIKOŁAJ BRATASZ, kier. prac. perukarskiej-MIE
CZYSŁAW WOJ CZYŃSKI, kierownik prac. stolarskiej-J óZEF 
BĄKOWSKI, kierownik pracowni malarskiej - ANTONI 
żABSKI, kJierownik 'Pracowni modelatorskiej - TADEUSZ 
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