




SZTUKA AKTORSKA 
W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE 

TEATRALNYM XIX WIEKU



Mojej Mamie



Dariusz Kosiński

SZTUKA AKTORSKA 
W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE

TEATRALNYM XIX WIEKU
GŁÓWNE PROBLEMY

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego



© Copyright by Dariusz Kosiński & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Wydanie I, Kraków 2003 

All rights reserved

RECENZENT 
Prof. dr hab. Jan Michalik

PROJEKT OKŁADKI 
Marcin Bruchnalski

OPRACOWANIE REDAKCYJNE 
Władysława Bulsza

KOREKTOR 
Barbara Cabała

II

Książka finansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN 83-233-1692-9

www. wuj. pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Dystrybucja: ul. Bydgoska 19 C, 30-056 Kraków 
tel. (012) 638-77-83, (012) 636-80-00 w. 2022 
fax (012) 430-19-95, (012) 636-80-00 w. 2023 

tel. kom. 0604-414-568, e-mail: wydaw@if. uj. edu. pl 
Konto: BPH PBK SA IV/O Kraków nr 10601389-320000478769

http://www.wuj.pl
mailto:wydaw@if.uj.edu.pl


SPIS TREŚCI

Wstęp .................................................................................................................................................. 7
1.  Ślad w słowie .......................................................................................................................... 8
2.  Teatr XIX wieku .................................................................................................................... 10
3.  Zakres tematyczny i zasady kompozycji........................................................................... 12
4.  Poprzednicy ............................................................................................................................ 17
5.  Uwagi końcowe ..................................................................................................................... 20

Prolog: Specyfika sztuki aktorskiej XIX wieku. Aktorstwo w teatrze iluzji................. 21

Rozdział I: Twórca - odtwórca................................................................................................... 31
1.  Kompozytor znaków............................................................................................................. 31
2.  Ku twórcy natchnionemu ...................................................................................................... 36
3.  Aktor poetą ............................................................................................................................. 46
4.  Kapłan schodzi na ziemię .................................................................................................... 57
5.  Psychologia tryumfująca....................................................................................................... 72
6.  Teoria i praktyka.................................................................................................................... 84
7.  Twórczy wykonawca ............................................................................................................ 89
8.  Pierwsze podsumowanie....................................................................................................... 97

Rozdział II: Sztuka aktorska a dramat. Aktorstwo tragiczne i komiczne ..................... 101
1.  Literacka koncepcja teatru ................................................................................................... 101
2.  Jakość dramatu-jakość aktorstwa .................................................................................... 105
3.  Zasada wierności i zasada decorum ................................................................................... 110
4.  Tragiczny - komiczny........................................................................................................... 112
5.  Uniesienie i przemiana.......................................................................................................... 116
6.  W świecie ideału.................................................................................................................... 118
7.  Na tropach potęgi ................................................................................................................... 120
8.  Spokój posągu......................................................................................................................... 123
9.  Tragiczność nieklasyczna .................................................................................................... 125
10.  Komiczna rozmaitość materii ........................................................................................... 132
11.  Powaga komizmu................................................................................................................. 135
12.  Wojna z Arlekinem .............................................................................................................. 136
13.  Humor, lekkość i ciepło ...................................................................................................... 141
14.  Farsa........................................................................................................................................ 144
15.  Sztuka dramatyczna ............................................................................................................. 148



6 Spis treści

Rozdział III: Postać dramatyczna a postać aktorska. Typ i charakter .......................... 151
1.  Obrona i komentarz................................................................................................................ 151
2.  „Sztuki dobrze skrojone” ..................................................................................................... 154
3.  Klasyka i współczesność...................................................................................................... 156
4.  Jednolitość i konsekwencja.................................................................................................. 159
5.  Prawdopodobieństwo regulowane społecznie.................................................................. 161
6.  Typ i charakter ........................................................................................................................ 168
7.  Typowy charakter .................................................................................................................. 174
8.  Emploi...................................................................................................................................... 177
9.  Zwierciadło sceny .................................................................................................................. 180

Rozdział IV: „Zimno - ciepło”. Uczucie i rozum w aktorskim procesie twórczym..... 183
1.  Z inspiracji Diderota ............................................................................................................. 183
2.  Ibrahim kontra Objaśniacz świec ........................................................................................ 185
3.  Rozum i przypadki szczególne............................................................................................ 189
4.  Siła i niebezpieczeństwo natchnienia................................................................................. 193
5.  Równowaga z lekkimi wychyleniami ................................................................................ 197
6.  Widz - instancja ostateczna ................................................................................................. 204
7.  Gra wewnętrzna ..................................................................................................................... 207
8.  Zatrzeć samego siebie ........................................................................................................... 208
9.  Przejęcie się ............................................................................................................................ 211
10.  Uniesienie ............................................................................................................................. 219
11.  Między przejawem a znakiem........................................................................................... 225

Rozdział V: „Natura” a „prawda” ............................................................................................ 229
1.  Natura piękna i wybrana ...................................................................................................... 229
2.  Werniks grzeczności obyczajów ......................................................................................... 233
3.  Romantyczne „wychylenia”................................................................................................. 237
4.  Powrót do równowagi ........................................................................................................... 240
5.  Realizm kontratakuje ............................................................................................................ 251
6.  Jedność przeciwieństw.......................................................................................................... 256
7.  Najwyższe ideału uosobienie ............................................................................................... 258
8.  Podsumowanie drugie........................................................................................................... 266

Epilog.................................................................................................................................................. 269

Indeks osobowy ................................................................................................................................ 271



WSTĘP

Sztuka aktorska przeszłości jest jednym z najbardziej paradoksalnych tematów nauko
wego zainteresowania, jakie można sobie wyobrazić. Ze swojej natury jest ona złączo
na tak mocnymi więzami z własną teraźniejszością, że nieuchronnie przepada wraz 
z przemijającą chwilą. O ile inne elementy sztuki teatru (tekst, scenografia, kostiumy, 
muzyka) mogą w tej lub innej formie przetrwać, o tyle gra aktorska takiej możliwości 
nie ma. Jej badanie jest zatem właściwie niemożliwe, o czym w polskiej refleksji wo
kół historii teatru mówi się nie od dziś. 

Nie od dziś też usiłuje się tę niemożność przezwyciężyć. Nawet pobieżne zapoznanie 
się z ilością i jakością materiałów dotyczących aktorstwa przeszłości budzi podziw 
i niezgodę na lekceważenie tego bogactwa, świadczącego o fascynacji i niezwykłej sile, 
jaką musiały mieć nieznane nam kreacje. Czy rzeczywiście nie mogąc zobaczyć w całej 
pełni ich rzeczywistego kształtu, nie mogąc w sposób bezpośredni doświadczyć ich zanu
rzonego w teraźniejszości uroku, skazani jesteśmy tylko na podawanie dat premier i cy
towanie zachwytów, bądź wyrazów dezaprobaty? Czy nieuchwytność poszczególnych 
dzieł musi wieść do milczenia na temat sztuki, rozumianej jako pewna całość? 

Bodaj jako pierwszy zdecydowanie negatywnie odpowiedział na te pytania Jacek 
Lipiński, formułując projekt „historii sztuki aktorskiej w ogóle”. W pełni świadomy, że 
„nie jest możliwy ani opis, ani naukowa analiza sztuki aktorskiej czasów minionych”, 
dodawał zarazem, że można i trzeba

„(... ) pisać o stylu tej sztuki, czyli o sposobach jej robienia, ojej wykonawcach, o konwencjach 
jej teatralnego «języka», o prawach, które określały jej zrozumiałość lub o powodach jej niezro- 
zumiałości dla widzów, o uzależnieniu przemian stylu gry aktorskiej od rozwoju społeczeństwa 
i zmiennego biegu historii"1. 

Zamiast analizy nieistniejących już pojedynczych kreacji, Lipiński proponował 
zwrot ku ogólności, ku cechom i elementom ponadindywidualnym, ku generalnym 
zasadom, prawidłom i hierarchiom. 

Tą drogą podążać też będę na kartach niniejszej książki. Jej celem jest prezentacja 
i analiza tej części światopoglądu teatralnego zawartego w polskich tekstach poświę
conych teatrowi, powstałych do końca XIX wieku, która dotyczy najbardziej podsta
wowych (z perspektywy epoki), a zarazem najogólniejszych problemów sztuki aktor
skiej, wyznaczających jej swoistą filozofię. Badania im poświęcone stanowią koniecz
ny etap poprzedzający próby analizy kwestii bardziej szczegółowych i bliższych prak
tyce życia teatralnego, takich jak: pożądane cechy wyglądu i osobowości, praca nad 
sobą, metody analizy roli, sposób kształtowania i funkcje poszczególnych środków

J. Lipiński, Planeta Luna. Wstęp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, „Pamiętnik Tealralny” 1971,z. l.s. 162.
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wyrazu, zalecane właściwości sposobu gry. W moim przekonaniu, dopiero dysponując 
tak zarysowanym „planem ogólnym”, można zająć się poszczególnymi kreacjami, 
stylem gry konkretnych aktorów, czy „szkołami” aktorskimi2 *. Z tego względu badania, 
których wyniki zawarte są w niniejszej książce, stanowią, moim zdaniem, nieodłączną 
część projektu historii sztuki aktorskiej w Polsce, widzianego tak, jak zarysował go 
ponad trzydzieści lat temu Jacek Lipiński. Lokują się one przy tym na poziomie po
średnim między konkretem kontekstu historyczno-teatralnego a ogólnymi zasadami 
„kodu kulturowego” czy „koncepcją wiedzy o rzeczywistości”, której badanie poprzez 
analizę tekstów poświęconych teatrowi podjął Ryszard Strzelecki1. 1 choć chwilami 
będziemy zbliżać się to ku jednemu, to ku drugiemu biegunowi, to generalnie pozosta
niemy jednak na terenie tej części historii teatru, którą chciałbym nazywać historią idei 
teatralnych.

2 Perspektywy wykorzystania wyników badań nad światopoglądem teatralnym XIX w. przedstawiłem szerzej 
w artykule Aktorstwo, jakim się wydaje, „Dialog” 2001, nr 8, s. 129-135.

’ Zob.: R. Strzelecki, Aktor a wiedza o człowieku, Rzeszów 2001, s. 11-12.

1. Ślad w słowie

Sytuacja, w której nieistnieniu dzieła poszczególnego towarzyszy możliwość, a nawet 
konieczność posługiwania się uogólnieniami, wydawać się może paradoksalna. 
W przypadku teatru jest to jednak zjawisko tak naturalne i oczywiste, że zazwyczaj nie 
zwraca się na nie większej uwagi. Wiadomo wszak, że pojedyncze dzieło teatralne to 
nie kreacja aktorska czy inscenizacja, ale konkretne przedstawienie odbywające się 
danego dnia, o danej godzinie, w danym miejscu w obecności takich, a nie innych 
widzów. Tymczasem i sami twórcy, i widzowie, i ludzie zajmujący się opisywaniem 
i badaniem teatru używają określeń typu „Książę Niezłomny kreowany przez Ryszarda 
Cieślaka”, czy też „Bracia Karamazow według Dostojewskiego w reżyserii Krystiana 
Lupy”. Są to oczywiste uogólnienia, syntezy dokonane poprzez eliminację elementów 
przygodnych, pojawiających się w czasie poszczególnych wykonań. Jako takie stano
wią pewien abstrakt złożony z elementów intencjonalnie niezmiennych (struktura wy
pracowana w czasie przygotowań), wzbogacanych często o zgodne z nimi reakcje na 
impulsy powstałe w czasie gry. Nie miejsce tu na dokładną analizę tego zagadnienia, 
wspominam o nim tylko po to, by pokazać, że ze swej natury teatr - sztuka żywa - 
posługuje się specyficznie dialektycznym związkiem między poszczególnością i ogól
nością, co powoduje, że, badając jego dzieła, mamy do wyboru: albo skupić się na 
jednostkowym przedstawieniu (wówczas jednak mówimy raczej o pewnej sytuacji 
społecznej i/lub o wrażeniach osobistych), albo posługiwać się uogólnieniami ze świa
domością (lub bez) analizy przedmiotów nieistniejących „rzeczywiście”. Dopiero dys
ponując owymi uogólnieniami, można zacząć mówić o znaczeniach, wartościach arty
stycznych, a następnie właściwościach stylu gry czy reżyserii.

W przypadku teatru przeszłości sytuacja komplikuje się znacznie, gdyż jego badacz 
nie ma możliwości dostępu do pojedynczych dzieł, a zatem nie może sam, na podstawie 
własnego doświadczenia stworzyć owych podstawowych syntez, takich jak kreacja czy 
przedstawienie, a co za tym idzie, nie może samodzielnie wyinterpretowywać znaczeń, 
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oceniać walorów artystycznych. Specyfika sytuacji badacza teatru przeszłości polega na 
tym, że tych pierwszych syntez dokonuje za niego ktoś inny, a mianowicie krytyk.

„Krytyka teatralna rozumiana szeroko jako zwerbalizowany akt odbioru sztuki teatru (...) jest 
dla historyka teatru najważniejszą (jeśli nie jedyną) możliwością obserwacji utworu, a jego 
czynności poznawcze dokonywane są poprzez przyjęcie układu odniesienia, który wyznacza dla 
niego odbiorca teatralny, to znaczy krytyk”4 [podkr. D.K.].

4 S. Świontek, Pragmatyka krytyki teatralnej [w:] Wokół teorii i historii krytyki teatralnej, red. E. Udalska, 

Katowice 1979, s. 52.
5 Tamże, s. 60.
6 Badacz ten do dziedziny krytyki teatralnej zaliczał obok recenzji także „pamiętniki, artykuły wspomnienio

we, korespondencję, artykuły syntetyczne, np. oceny sezonu teatralnego czy omówienia dyrekcji, wzmianki 
o spektaklach” (tamże, s. 52).

Historyk teatru ma bowiem „do dyspozycji badawczej tylko te sensy spektaklu, które 
zostały zapisane przez krytykę”5. Innymi słowy - na dzieła teatralne przeszłości historyk 
teatru patrzy nie własnymi, lecz cudzymi oczyma, a mówiąc dokładniej - przez cudze 
okulary, które niestety działają czasem jak klapki na oczy zakładane koniom.

Wobec takiego uzależnienia od cudzego punktu widzenia, wydaje się oczywiste, że 
aby cokolwiek ze świadectw przeszłości można było zobaczyć, trzeba wiedzieć, co to 
jest za punkt, czyimi się patrzy oczyma i jak zbudowane są używane przez krytyków 
okulary. Innymi słowy (i już bez okulistycznych porównań) - trzeba poznać przekona
nia i wyobrażenia krytyki teatralnej (rozumianej tak szeroko jak proponował Sławomir 
Świontek6), reguły i zasady, którymi się kierowała, hierarchie wartości, będące funda
mentem jej ocen, czy wreszcie jej dogmaty, czasem tak oczywiste, że z rzadka jedynie 
formułowane. Bez tego nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, co mówią do nas 
świadectwa krytyków, umyka nam istotna część przekazywanej przez nich wiedzy.

Przekonania, wyobrażenia i zasady, składające się na światopogląd teatralny danej 
epoki nie wyrażają się tylko w tekstach krytycznych, stanowiących z definicji zapis 
aktu odbioru. Zawierają je także teksty innego rodzaju, które generalnie podzielić 
można na dwa typy: teoretyczne i praktyczne. Pierwsze dążą do analizy teatru jako 
dziedziny ludzkiej aktywności twórczej, poszukując ogólnych (często uważanych za 
uniwersalne) praw i zasad, lub też podejmują rozważania na temat specyfiki jej roz
woju w danym momencie historycznym. W obu przypadkach zajmują się teatrem (lub 
poszczególnymi jego elementami) w oderwaniu od konkretnych przedstawień czy 
dzieł, zarazem pozostając na zewnątrz, zachowując perspektywę odbiorcy. Odmiennie 
rzecz ma się z tekstami praktycznymi. Te, również traktując sztukę teatru jako pewną 
uogólnioną całość, pisane są z perspektywy nadawcy i koncentrują się na odpowiedzi 
na pytanie: ,jak zrobić?”, dążąc do sformułowania rad, zaleceń i zakazów, mających 
ułatwić zadanie twórcom.

Mimo tych oczywistych różnic, wszystkie trzy rodzaje tekstów składających się na 
piśmiennictwo teatralne zawierają określone, te same dla danej formacji kulturowej, 
zasady, przekonania itp., składające się na jej światopogląd teatralny. A zatem, choć 
kontakt z dziełami sztuki teatru jest nam dostępny tylko za pośrednictwem krytyki, to 
oczywiste jest, że dla zrozumienia zasad, jakimi się ona kieruje, konieczna jest analiza 
nie tylko jej języka i pojęć, lecz także języka i pojęć stosowanych w tekstach teore
tycznych i praktycznych, a więc w całości piśmiennictwa teatralnego danej epoki.
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Wniosek ten został praktycznie zrealizowany w czasie prac nad niniejszą książką. 
Przedmiotem badań i późniejszych analiz stały się bowiem zarówno teksty krytyczne, 
jak i (stosunkowo nieliczne) teoretyczne oraz podręczniki sztuki aktorskiej, stanowiące 
zasadniczy zespół tekstów „praktycznych”. Wyznaczenie tak rozległych granic dzie
dziny poszukiwań materiałów źródłowych spowodowało pewne specyficzne trudności. 
O ile bowiem teksty należące do dwóch ostatnich grup są stosunkowo łatwo dostępne 
(także z powodu ich niewielkiej liczby), o tyle zdecydowana większość tekstów kry
tycznych wciąż ukryta jest w rocznikach dawnych czasopism, przede wszystkim 
dzienników, nieposiadających swojej bibliografii. By do nich dotrzeć, trzeba podjąć 
czasochłonną kwerendę, który to trud wynagradza znalezienie materiałów o wielkiej 
wartości historycznej, czasem zupełnie nieznanych lub zapomnianych. Oczywiście 
przeprowadzenie przez jedną osobę dokładnej kwerendy obejmującej wszystkie czaso
pisma ukazujące się w języku polskim w XIX wieku byłoby zadaniem karkołomnym 
(a i chyba niepotrzebnym). By więc choć trochę ograniczyć ilość materiału do przej
rzenia, postanowiłem poddać kwerendzie wszystkie dostępne periodyki, które mogły 
zawierać artykuły poświęcone teatrowi (co oznacza, że przeglądałem prasę teatralną 
oraz o tematyce - najogólniej rzecz biorąc - społeczno-kulturalnej), a kwerendę dzien
ników zawęzić do tytułów wychodzących w trzech największych ośrodkach teatral
nych na ówczesnych ziemiach polskich: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Zdaję 
sobie sprawę, że przy takich założeniach mogły mi umknąć interesujące świadectwa 
powstałe na „prowincji” (możliwe jest to zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich dekad 
stulecia), lub zamieszczone w specjalistycznej prasie ekonomicznej czy łowieckiej. 
Mimo to jestem przekonany, że ilość i reprezentatywność zgromadzonych tekstów 
pozwala na wyciąganie na ich podstawie wniosków o charakterze ogólnym, a świa
dectwa, które jeszcze mogą się pojawić nie zmienią ich zasadności.

2. Teatr XIX wieku

Wszystko, co powiedziano wyżej na temat roli i znaczenia piśmiennictwa teatralnego 
dla rekonstrukcji światopoglądu epoki i, co za tym idzie, zrozumienia zachowanych 
świadectw, w sposób szczególny odnosi się do XIX i pierwszej połowy XX wieku, 
a więc do czasów, gdy brak technicznych możliwości rejestracji spektaklu sprawiał, że 
świadectwa pisane były jedynym sposobem na utrwalenie znaczeń i wrażeń, jakie wy
woływało dane przedstawienie. Trzeba przy tym pamiętać, że były to czasy wielkiego 
zainteresowania tą dziedziną sztuki (stopniowo słabło ono w wieku XX) i związanego 
z nim bujnego rozkwitu krytyki, której świadectwa są szczególnie obfite od lat 60. XIX 
wieku.

Zakres tematyczny niniejszej książki został jednak ograniczony do wieku XIX, 
a decyzja ta została podyktowana przekonaniem o odrębności i swoistości światopo
glądu teatralnego tej epoki. Udowodnieniu słuszności tego przekonania poświęcone są 
znaczne partie prezentowanej pracy, już jednak na wstępie zauważyć warto, że w te
atrze XIX wieku obowiązywały swoiste konwencje, spośród których rolę naczelną 
odgrywała zasada iluzji teatralnej, opartej na dążeniu do zachowania równowagi mię
dzy prawdopodobieństwem a stylizacją, między „naturą” a „sztuką”. Idea iluzji teatral
nej związanej z przestrzenią sceny pudełkowej oraz koncepcją przedstawienia teatral
nego jako obrazu ukształtowała się we Francji w 11 połowie XVIII wieku, w opozycji 
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do tradycji klasycystycznych (więcej na ten temat w „Prologu”). W Polsce pojawiła się 
już u zarania zawodowej sceny publicznej, przez pewien czas współistniejąc z kon
wencjami klasycystycznymi (część z nich zresztą została później zaadaptowana na 
potrzeby „iluzyjnego” światopoglądu teatralnego). Panowała przez cały wiek XIX, by 
dopiero w ostatnich jego latach zacząć się chwiać pod naporem naturalizmu, symboli
zmu i idei związanych z tzw. wielką reformą teatru.

Jej panowanie wzmacniane było z jednej strony przez specyficzny kontekst kultury 
mieszczańskiej, oczekującej od teatru bardzo określonych „atrakcji”, których podsta
wowym „wehikułem” była właśnie iluzja7, a z drugiej przez konserwatywną politykę 
repertuarową (w Polsce wzmacnianą jeszcze przez wpływ cenzury) ograniczającą 
wstęp na sceny dramatów wykraczających poza iluzyjne konwencje. Oba te czynniki 
spowodowały pewną izolację teatru (ówcześnie najbardziej zależnego od gustów 
i przyzwyczajeń publiczności rozumianej jako zbiorowość) od procesów zachodzących 
w innych dziedzinach sztuki i kultury, co najlepiej widać ną przykładzie literatury 
(ograniczony wpływ dramatu romantycznego, uznanego w swych najlepszych przeja
wach za niesceniczny; niechęć do teatru ze strony czołowych ideologów pozytywizmu, 
przeciwstawiających mu powieść). Z tego też względu niewielki sens ma stosowanie 
cezur literackich do periodyzacji dziejów teatru w ogóle, a ewolucji światopoglądu 
teatralnego w szczególności8, co praktykowano dotychczas w sposób niemal „natural
ny”, pisząc o teatrze romantyzmu czy pozytywizmu.

7 Więcej na ten temat w moim artykule Teatr, którego nie będzie, „Dialog” 2002, nr 1-2, s. 177-190.
“ Pisali już o tym przekonująco Eleonora Udalska (O potrzebie historii krytyki teatralnej [w:] Wokół historii 

i teorii krytyki teatralnej, dz. cyt., s 17-18) i Ryszard Strzelecki (Aktor..., dz. cyt., s. 24-25).
’ J. Lipiński, Planeta Luna. , dz. cyt., s 182.

Zamiast tego, z racji panowania w światopoglądzie teatralnym naczelnej zasady ilu
zji wraz (co pokażą dalsze analizy) z powiązanymi z nią licznymi wyobrażeniami 
i przekonaniami szczegółowymi, proponuję przyjąć, że okres od przełomu wieków 
XVIII i XIX po pierwsze lata XX stulecia stanowi jedną epokę w dziejach polskiej 
myśli teatralnej. To ostatnie doprecyzowanie jest o tyle ważne, że istnieją podstawy, by 
sądzić, iż styl gry i inscenizacji zachował dominujący rys klasycystyczny jeszcze 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, podczas gdy w piśmiennictwie teatralnym 
od początku stulecia, a nawet już wcześniej wyraźnie dominuje światopogląd związany 
z iluzją. Odniesienie tezy o trwającej przez ponad sto lat względnej niezmienności 
zasad tylko do myśli teatralnej ma też swą wagę w zestawieniu z twierdzeniami Jacka 
Lipińskiego, który był przekonany, że w przypadku sztuki aktorskiej wieku XIX, od
miennie niż w odniesieniu do epok wcześniejszych, nie można mówić o jakimś wspól
nym różnym artystom stylu ogólnym, a jakakolwiek „konkluzja ogólna musiałaby 
wynikać z (...) bardzo szczegółowych opisów gry indywidualnej”9. Być może (choć 
osobiście nie jestem o tym do końca przekonany) jest to prawda w odniesieniu do prób 
rekonstrukcji rzeczywistego sposobu gry, jednak z pewnością twierdzenia takiego nie 
można zastosować do światopoglądu teatralnego, w którym obok szacunku dla indywi
dualnych poszukiwań twórczych obecne są uporządkowane zasady i nakazy wyzna
czające ich granice i ostateczny cel.

Powyższe założenia miały znaczny wpływ na zasady doboru zgromadzonych świa
dectw ze względu na czas ich powstania. Wpływ ten był znaczny, ale nie zasadniczy, 
gdyż decydując się na uczynienie określonego zespołu tekstów przedmiotem analiz 
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należało wziąć pod uwagę także inne czynniki. Po pierwsze, chodzi o specyfikę pol
skiego teatru i związanego z nim piśmiennictwa (zwłaszcza krytycznego), które 
w zasadzie rozwinęło się dopiero w wieku XIX. Natomiast w ostatnich dekadach stule
cia poprzedniego pojawiło się kilka niezwykle cennych i interesujących tekstów, sta
nowiących zarówno świadectwo utrzymywania się wyobrażeń właściwych kończącej 
się epoce (aktor jako „operator znaków” poddany władztwu reguł), jak i pojawiania się 
przekonań związanych raczej z epoką nadchodzącą. Ta sama dwoistość trwa także 
w pierwszych latach XIX wieku, a choć przekonania czysto klasycystyczne stają się 
coraz rzadsze, to część z nich zostaje zaakceptowana przez świadomość teatralną nowego 
stulecia. W tej sytuacji stawianie jakiejś ostrej cezury na początku wieku XIX nie miało
by sensu, zwłaszcza wobec niewielkiej liczby poświęconych sztuce aktorskiej wypowie
dzi XVIII-wiecznych. Wobec tego zdecydowałem się na włączenie tych ostatnich do 
zespołu analizowanych tekstów bez zmiany zasadniczego określenia tematu pracy.

Jeszcze inne problemy wiązały się z określeniem granicy górnej. Także i tu przyję
cie jednej sztywnej daty byłoby zabiegiem całkowicie sztucznym i niefunkcjonalnym. 
Po roku 1900 aktywnie działali krytycy o poglądach zdecydowanie należących do XIX 
wieku (np. Władysław Bogusławski, Kazimierz Zalewski, Feliks Koneczny), zaś ich 
zetknięcie z nowymi zjawiskami w sztuce aktorskiej pozwalało niejednokrotnie na 
ujawnienie dogmatów wcześniej niewerbalizowanych lub formułowanych w sposób 
niebezpośredni. Z drugiej strony, już w ostatniej dekadzie XIX wieku pojawiły się 
ważne i cenne teksty autorów zbuntowanych przeciwko teatrowi mieszczańskiemu, 
odrzucających - przynajmniej częściowo - przekonania typowe dla związanego z nim 
światopoglądu (np. Antoni Sygietyński, Bolesław Lutomski). Do tego dochodzi jeszcze 
fakt długiego utrzymywania się wyobrażeń XIX-wiecznych w odniesieniu do pewnego 
typu repertuaru czy też stylu inscenizacji. W tej sytuacji uznałem, że słusznie będzie 
poprzestać na tekstach autorów bezpośrednio związanych z zasadami XIX-wiecznymi, 
broniącymi ich przed naporem nowych trendów, zaś analizę sposobu myślenia autorów 
związanych ze wstępującą formacją intelektualną odłożyć do badań poświęconych 
drogom i bezdrożom XX-wiecznej myśli teatralnej.

3. Zakres tematyczny i zasady kompozycji

Teza o niezmienności zasadniczych przekonań stanowiących podstawy odrębnego, 
XIX-wiecznego światopoglądu teatralnego jest więc fundamentem niniejszej książki, 
która - jak już wspomniałem - sama w sobie ma służyć za dowód na słuszność tego 
generalnego założenia. Jej przyjęcie decydowało zarówno o doborze zagadnień, jak i o 
kompozycji całości i poszczególnych rozdziałów.

W uzupełnieniu tytułu książki pojawiło się określenie „główne problemy”. Ten nie
zbyt zgrabny z punktu widzenia stylistyki dodatek jest konieczny z przyczyn meryto
rycznych. Oznacza on bowiem zakres, do jakiego ograniczają się prezentowane w ni
niejszym tomie rozważania. Z powodu ogromu świadectw, bogactwa i różnorodności 
poruszanych w nich kwestii, nie było możliwe przedstawienie w ramach jednej pracy 
całości zagadnień związanych z XIX-wiecznym sposobem myślenia i pisania o sztuce 
aktorskiej. Książka taka musiałaby obejmować nie tylko wiele stron, ale także podej
mować wiele, czasem bardzo odległych od siebie kwestii, co groziło stworzeniem ja
kiegoś monstrualnego silva rerum, przez którego gąszcz przebić by się mogli jedynie 
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najwytrwalsi. Z tych względów zdecydowałem się podzielić materiał i prezentujące go 
publikacje na dwie odrębne, a zarazem uzupełniające się części. Pierwsza, którą Czy
telnik ma w ręku, poświęcona jest podstawowym zagadnieniom ogólnym, stanowią
cym przedmiot intensywnej i częstej refleksji krytyków, teoretyków i praktyków. Dru
ga - która, mam nadzieję, ukaże się niedługo - dotyczyć będzie zagadnień bliższych 
praktyce, bardziej też szczegółowych.

Przyjęta w tytule formuła „sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym” 
ma i takie znaczenie, że tematem rozważań nie mogą stać się zagadnienia, które nie 
zostały poruszone w poświęconych teatrowi tekstach. To ich autorzy zatem wyznaczają 
zakres tematyczny podejmowanych badań. Tak właśnie stało się w przypadku owych 
„głównych problemów”. Są to - najogólniej rzecz biorąc - związane ze sztuką aktorską 
zagadnienia, którym w XIX wieku poświęcano najwięcej uwagi, widząc w nich kwe
stie o znaczeniu zasadniczym dla zrozumienia specyfiki sztuki aktorskiej oraz zdefi
niowania jej najważniejszych wartości. Mówiąc jeszcze inaczej - w niniejszej książce 
zaprezentowane zostaną „tematy węzłowe” XIX-wiecznego piśmiennictwa teatralnego, 
stanowiące zarazem filary światopoglądu teatralnego epoki.

Są to przy tym w zdecydowanej większości zagadnienia ogólne, związane z pod
stawowymi przekonaniami uznawanymi w epoce za uniwersalne. W tym sensie można 
nawet mówić o swoistej XlX-wiecznej filozofii sztuki aktorskiej, roztrząsającej pro
blemy wykraczające poza opis i ocenę poszczególnych dzieł, dążącej do zdefiniowania 
zasad kardynalnych i prawd rudymentarnych. Charakterystyczna dla tego typu refleksji 
jest skłonność do rozciągania formułowanych zasad i reguł na wszystkie czasy i kraje, 
do podkreślania ich niezmienności, obiektywności i „naturalności”.

Ponadto poszczególne „główne problemy” są w pewnym sensie problemami teore
tycznymi, choć niejednokrotnie pojawiają się w kontekście jak najbardziej pragma
tycznym. Ich roztrząsanie ma bardzo niewielkie (czasem wręcz żadne) znaczenie 
praktyczne, choć zazwyczaj autorzy podejmują je wiedzeni pobudkami utylitarystycz- 
nymi. Ten aspekt widać szczególnie wyraźnie na przykładzie procesu twórczego aktora 
- opis jego mechanizmu wydaje się na pozór bardzo istotny dla praktyki, podczas gdy 
w rzeczywistości (co ostatecznie przyznawali sami autorzy poświęconych mu rozwa
żań) nie miał dla niej żadnego właściwie znaczenia.

Wszystkie te cechy prezentowanych zagadnień mogłyby pozwolić na użycie w od
niesieniu do nich określenia „teoria sztuki aktorskiej”, gdyby nie fakt, że owej „teorii” 
brakuje systematyczności, a większość uwag formułowana jest przygodnie, na margi
nesie opinii krytycznych. Zresztą pojęcie teorii łączy się dziś z wyobrażeniem o takim 
stopniu wyrafinowania i naukowości, że XIX-wieczne rozprawki i refleksje wydawa
łyby się zapewne mało poważne i mało „naukowe”.

Pora najwyższa, by wreszcie przedstawić owe „główne problemy” sztuki aktorskiej 
poruszane w XIX-wiecznych tekstach o teatrze. Pierwszy to zagadnienie iluzji jako 
podstawy światopoglądu teatralnego epoki, wpływającej w sposób zasadniczy na ro
zumienie celów teatru i ocenę wszystkich jego elementów. Ponieważ problem ten nie 
odnosi się wyłącznie do sztuki aktorskiej, a także dlatego, że pełnił podstawową funk
cję modelującą, został on omówiony w otwierającym książkę „Prologu”. Następujący 
po nim rozdział pierwszy poświęcony został definicji sztuki aktorskiej, a przede 
wszystkim możliwości uznania jej za sztukę piękną, określenia właściwej jej dziedziny 
oraz rozstrzygnięcia dylematu dotyczącego jej twórczego lub odtwórczego charakteru. 
Jako że temat ten jawi się jako jedno z najważniejszych zagadnień podejmowanych 
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przez XIX-wieczne piśmiennictwo teatralne, będąc przy okazji bardzo specyficznym 
dla tej epoki, od niego właśnie postanowiłem rozpocząć. Z tematem „twórca czy od
twórca” ściśle wiąże się zagadnienie stosunku sztuki aktorskiej do dramatu, zależności 
aktorów i aktorek od tekstu literackiego. Problem ten stanowi temat rozdziału drugie
go, zawierającego zarazem rozważania tyczące sposobu gry w tragedii i komedii. Ta 
partia książki najbardziej zbliża się do dziedziny zagadnień praktycznych, lecz mimo 
to zdecydowałem się na jej zamieszczenie w tym właśnie rozdziale, gdyż omawiane 
zasady mają mimo wszystko charakter dość ogólny, zaś poza nimi kwestia „sztuka 
aktorska a dramat” sprowadza się bądź do problemów prezentowanych w rozdziale I, 
bądź do zagadnień szczegółowych, takich jak np. sposób gry w komediach Fredry, 
tragediach Corneille’a czy melodramatach Dumasa-syna. Te z oczywistych względów 
nie mogły być przedmiotem moich analiz, gdyż ich podjęcie zaprowadziłoby mnie na 
tereny bardzo odległe od tematu niniejszej książki.

Swoistą kontynuację problemu „sztuka aktorska a dramat” stanowi rozdział trzeci, 
poświęcony postaci aktorskiej i niezależnym od dramatu wyobrażeniom o człowieku 
wykorzystywanym przy jej tworzeniu, a w szczególności dyskusji wokół opozycji „typ 
- charakter”. Innego kręgu tematycznego dotyczy rozdział czwarty prezentujący spo
soby postrzegania aktorskiego procesu twórczego, a w szczególności rozwiązywania 
specyficznego dla epoki dylematu „gra zimna - gra gorąca”. Ta część książki zawiera 
też próby zdefiniowania tak fundamentalnych pojęć XIX-wiecznego języka teatralne
go, jak „przejęcie się” i „uniesienie”. Ostatnia, podsumowująca niejako całość, część 
książki poświęcona jest stosunkowi sztuki aktorskiej do rzeczywistości, a dokładniej 
dwóm zasadniczym (według przekonań epoki) strategiom twórczym: realizmowi 
i idealizmowi.

Każdy z sześciu tematów poruszanych w poszczególnych częściach pracy stanowi 
swoisty ośrodek ogniskujący wokół siebie myśl teatralną epoki, co powoduje, że oma
wiając je nie sposób nie poruszyć różnorodnych zagadnień powiązanych lub równole
głych. Te powiązania i równoległości tworzą gąszcz, którego opisanie bez przyjęcia 
jakiejś zasady porządkującej nie byłoby możliwe. „Główne problemy” spełniają funk
cję takich zasad - przewodników. Idąc szlakiem wytyczanym przez każdy z nich, wę
drujemy przez teatralny „las rzeczy” w nadziei, że ostatecznym wynikiem tych wędró
wek okaże się w miarę czytelna mapa - zarys najważniejszych zasad światopoglądu 
teatralnego XIX wieku.

W perspektywie tego celu bardziej zrozumiałe stać się powinno jeszcze inne zna
czenie formuły „sztuka aktorska w piśmiennictwie teatralnym”. Nie chodzi tu miano
wicie o prezentację poglądów poszczególnych autorów, lecz o znalezienie takich prze
konań, które były wspólne większości z nich i mogły stanowić elementy światopoglądu 
omawianej epoki. W związku z tym w książce przeważają partie pisane z perspektywy 
zagadnień będących tematami poszczególnych rozdziałów, według ich wewnętrznego 
porządku. Wiązało się to czasem z koniecznością odejścia od kolejności chronologicz
nej, niemal zawsze natomiast pociągało za sobą rezygnację z prezentacji poglądów na 
daną kwestię wszystkich omawianych autorów. Taki sposób porządkowania materiału 
powodował w trakcie pisania pracy liczne wahania, dające się sprowadzić do dwóch 
najważniejszych wątpliwości:

- czy twierdzenia o trwałości danego przekonania lub zasady nie będą jawić się ja
ko gołosłowne wobec niepodawania wszystkich potwierdzających je świadectw;
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- czy poprzez dążenie do syntezy nie zostanie zagubiona historyczna specyfika po
szczególnych tekstów i autorów, a także czy nie zostaną zatarte zmiany zacho
dzące w świadomości teatralnej.

Problem pierwszy usiłowałem rozwiązać zazwyczaj poprzez prezentację kilku 
świadectw reprezentatywnych, pochodzących z różnych okresów. W jednym przypad
ku (poglądy na rolę uczucia i rozumu w sztuce aktorskiej, rozdział IV) odważyłem się 
na prezentację niemal kompletu najważniejszych tekstów potwierdzających trwałość 
zasadniczego wyobrażenia, co spowodowane zostało jego rangą oraz niejednoznaczno
ścią wniosków wyciąganych z analizy pojedynczych świadectw przez historyków te
atru. Ten eksperyment pokazał, moim zdaniem, że decyzja o ograniczaniu liczby pre
zentowanego materiału w przypadku przekonań trwałych jest słuszna, gdyż większa 
ilość podobnie brzmiących cytatów wywołuje znużenie samego autora, a co dopiero 
mówić o Czytelniku.

Wątpliwość druga, odnosząca się do nadmiernej syntetyczności prezentowanych 
analiz, wydaje się o wiele poważniejsza, gdyż dotyczy niebezpieczeństwa modelowa
nia materiału zgodnie z przyjętymi wcześniej, apriorycznymi założeniami o odrębności 
teatru XIX wieku i istnieniu specyficznej dlań „struktury nadrzędnej”. By ryzyko po
pełnienia takiego błędu zminimalizować, stosowałem dwa zabiegi. Po pierwsze, pre
zentując każde zagadnienie, starałem się szczególnie dokładnie analizować te poglądy 
i świadectwa, które jawiły się jako niezgodne z zarysowaną linią generalną, a po dru
gie, pierwszy z prezentowanych „głównych problemów” - kwestię sposobu definiowa
nia specyfiki sztuki aktorskiej - przedstawiłem w porządku chronologicznym, starając 
się ukazać zarówno specyfikę poglądów najważniejszych autorów, jak i pewien proces 
ewolucyjny zachodzący w ramach „struktury nadrzędnej”. Rozdział ten stanowić ma 
z jednej strony prezentację ludzi, których teksty będą powracały jako najczęściej anali
zowane w trakcie dalszych wywodów, z drugiej jest próbą udowodnienia, że zmiany 
zachodzące w światopoglądzie teatralnym XIX wieku nie miały charakteru zasadni
czego, a co za tym idzie - próbą wykazania słuszności podstawowego założenia o jego 
względnej jednolitości.

Nastawienie na stworzenie syntetycznego obrazu polskiego światopoglądu teatral
nego XIX wieku w jego części dotyczącej sztuki aktorskiej sprawia także, że poza 
granicami niniejszej pracy pozostaje kwestia oryginalności analizowanych poglądów, 
w tym zależności polskiej myśli teatralnej od myśli europejskiej. Opracowanie tych 
zagadnień wymagałoby zupełnie innego rodzaju studiów, innego kierunku poszukiwań. 
Co więcej, kwestie te nie wydają mi się aż tak istotne, jak sądził np. Bohdan Korze
niewski, który niemal całą rozprawkę o poglądach na sztukę teatralną za czasów Stani
sława Augusta poświęcił na wskazanie źródeł, z których czerpali lub mogli czerpać 
poszczególni autorzy. Dla realizacji naszego głównego zadania - rekonstrukcji pol
skiego światopoglądu teatralnego XIX wieku - oraz dla, będącego celem nadrzędnym, 
zrozumienia procesów zachodzących w polskiej sztuce aktorskiej i teatralnej tej epoki, 
sprawą drugoplanową jest to, czy wyrażane na piśmie sądy są oryginalne, czy nie. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że polska myśl teatralna przez cały omawiany okres pozo
stawała w zależności przede wszystkim od Francji i Niemiec, a także od Anglii 
i Włoch. Zależności te wciąż nie są dokładnie rozeznane i opisane (zwłaszcza w odnie
sieniu do krytyki teatralnej), ale - jak już wspomniałem - jest to problem należący do 
innego nieco porządku.
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Wobec powyższego, nie wyda się zaskoczeniem fakt, że w doborze analizowanych 
tekstów nie kierowałem się kryterium oryginalności czy zależności od cudzych sądów. 
Nie bardzo zresztą można by je zastosować do polskiego piśmiennictwa teatralnego, 
którego jeden z najwybitniejszych i najciekawszych przedstawicieli pełnymi garściami 
czerpał z innych autorów, a swe dwa główne dzieła niejako „przepowiadał” za tekstami 
cudzymi. Chodzi oczywiście o Władysława Bogusławskiego, który, pisząc swe Siły 
i środki naszej sceny, posiłkował się On the Actors and the Art of Acting George’a 
Henry’ego Lewesa, zaś publikując na łamach „Echa Muzycznego, Teatralnego i Arty
stycznego” Estetyką sceniczną w zasadzie streszczał książkę L. Becqa de Fouquieres 
L'art de la mise-en-scene, wzbogacając tezy Francuza własnymi komentarzami. Ten 
ostatni przykład komentowanego tłumaczenia czy też streszczenia stanowi zresztą 
przypadek graniczny. Poza nim znajdują się już dokonywane przez Polaków tłumacze
nia dzieł obcych, których do swych rozważań nie włączałem.

Pisząc o tym, czego w książce Czytelnik nie znajdzie, zwrócić muszę uwagę na 
jeszcze jeden, być może dla niektórych zastanawiający, brak. Otóż w pracy poświęco
nej piśmiennictwu teatralnemu XIX wieku nie podjęto analizy poglądów Adama Mic
kiewicza i innych przedstawicieli polskiego romantyzmu. Brakuje więc w niej wypo
wiedzi tak ważnych, jak wykład XVI z kursu III Literatury słowiańskiej, czy Norwi
dowskie uwagi o deklamacji. Stało się tak przede wszystkim z powodu przekonania 
o nieprzystawalności romantycznej myśli teatralnej do teatru mieszczańskiego i zwią
zanego z nim sposobu myślenia, a także z racji swoistego charakteru wystąpień myśl tę 
prezentujących. Stosunkowo niewiele bowiem mówi się w nich o sztuce aktorskiej 
wprost, podczas gdy sama koncepcja aktu twórczego i twórcy jako natchnionego po
średnika między transcendencją a rzeczywistością empiryczną (u Mickiewicza) wydaje 
się mieć kapitalne znaczenie dla stworzenia pewnej koncepcji aktorstwa, która rozwi
nięta została w XX wieku przez Juliusza Osterwę i Jerzego Grotowskiego. Tak więc, 
choć powstałe w XIX wieku, wypowiedzi te należą do całkiem innego łańcucha pol
skiej tradycji teatralnej, który w innym miejscu pozwoliłem sobie określić mianem 
„polskiego teatru przemiany”10. Ich omawianie w kontekście światopoglądu teatralne
go XIX wieku nie miałoby większego sensu i doprowadzić by musiało do wydzielenia 
poświęconej im partii tekstu jako odrębnej, autonomicznej całostki. Początkowo mia
łem nawet taki zamiar, chcąc umieścić ową autonomiczną cząstkę w aneksie, uznałem 
jednak, że taki tekst nie spełniałby swojej funkcji, stanowiąc „ciało obce”.

10 Zagadnieniu temu poświęcony byl mój referat Polski teatr przemiany wygłoszony w kwietniu 2002 na kon
ferencji naukowej Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu - aktorze zorganizowanej przez Uni
wersytet Łódzki. Materiały z tej konferencji powinny ukazać się drukiem w ciągu najbliższych miesięcy.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie wskazane wyżej braki, a także ograniczenie zakre
su tematycznego niniejszej pracy do „głównych problemów”, oczywiste jest, że nie 
może ona rościć sobie prawa do bycia monografią podjętego zagadnienia. Jest nato
miast rozprawą, której cel stanowi uporządkowanie podstawowych zagadnień związa
nych z XIX-wiecznym sposobem myślenia o sztuce aktorskiej, a poprzez to przygoto
wanie gruntu pod dalsze, bardziej szczegółowe badania tej ogromnej i fascynującej 
dziedziny.



Wstęp 17

4. Poprzednicy

Na podstawie użytych wcześniej określeń, Czytelnik mógł odnieść wrażenie, że teren 
po którym poruszać się będzie wraz z autorem w trakcie lektury dalszych partii książki 
jest dziewiczy, nietknięty ludzką stopą. To oczywiście nieprawda. Sztuka aktorska 
i poświęcone jej teksty od dawna stanowiły przedmiot zainteresowań badaczy polskie
go teatru. Największe osiągnięcia w tym zakresie zanotowano w dziedzinie badań nad 
działalnością artystyczną poszczególnych wybitnych aktorek i aktorów, które w nie
wielkim tylko stopniu mogły być przydatne w trakcie przygotowań do napisania niniej
szej książki, z racji naturalnej koncentracji ich autorek i autorów na tym, co poszcze
gólne i indywidualne. Jednak i tu są wyjątki, takie jak na przykład fragment pracy Je
rzego Gota o Antoninie Hoffmann11, ukazujący zasady ogólne wpływające na styl gry 
krakowskiej aktorki.

11 J. Got, Antonina Hoffmann i teatr krakowski jej czasów, Warszawa 1958, s. 24—48 (rozdz. Dziecię wieku 

i szkota).
12 M in. materiały zawarte w książce Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814, Wrocław 1954
” W jego opracowaniu ukazały się Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, Wrocław 1956, oraz, 

we współpracy z Tadeuszem Sivertem, Mimika Wojciecha Bogusławskiego, Warszawa 1965.
14 Jego wielkim dziełem jest dwutomowa, krytyczna edycja pism teatralnych Stanisława Koźmiana zatytuło

wana Teatr, Kraków 1959.
15 Edytorka dwóch tomów pism Władysława Bogusławskiego: Siły i środki naszej sceny, Warszawa 1961, 

oraz Aktorzy warszawscy. Warszawa 1962.
16 Opracowanie działu Teoria i krytyka w zbiorze materiałów Teatr Narodowy 1765-1794, red. J. Kott, War

szawa 1967.
17 Tadeusz Sivert i Roman Taborski, antologia ukazała się w Warszawie w roku 1971.

Przekład i edycja książki Emanuela Murraya O aktorach i grze teatralnej, Kraków 1991.
19 Wokół teorii i historii krytyki teatralnej, Katowice 1979, Szkice o krytyce teatralnej, Katowice 1981, Od 

tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych, Katowice 1988, Polska krytyka 
teatralna XIXw., Warszawa 1994

211 M in.: Krytyka teatralna XIX w. wobec relacji aktor - dramat [w:J Sztuka aktorska a dramat, pod red. 
L. Kuchtówny, Warszawa 1993, s. 185-205; Piece bien faite - termin, formuła, miejsce w poetykach XIX w. [w:] 
Dramat i teatr pozytywistyczny, pod red. D. Ratajczak, Wrocław 1991, s. 23-40.

O wiele większe znaczenie dla powstania i kształtu prezentowanej publikacji miały 
badania tych historyków teatru, którzy zajmowali się dziejami krytyki i dokonaniami 
poszczególnych piszących o teatrze autorów. W pierwszym rzędzie podkreślić trzeba 
zasługi tych spośród nich, którzy podjęli trud krytycznej edycji materiałów źródło
wych. Każdy kto zajmował się historią teatru polskiego XVIII i XIX wieku z pewno
ścią ma dług wdzięczności wobec Eugeniusza Szwankowskiego12, Jacka Lipińskiego13, 
Jerzego Gota14, Henryki Secomskiej15, Janiny Pawłowiczowej16 17, autorów antologii 
Polskiej myśli teatralnej i filmowej^'czy Marka Dębowskiego18.

Wśród badaczy zajmujących się krytyką teatralną przeszłości szczególne miejsce 
zajmuje Eleonora Udalska, która temu właśnie zagadnieniu poświęciła znaczną część 
własnego dorobku naukowego, stając się ponadto inspiratorką badań i publikacji jemu 
poświęconych. Wśród najcenniejszych jej inicjatyw w tym zakresie wymienić wypada 
Słownik polskich krytyków teatralnych, który niestety do dziś istnieje tylko w formie 
zeszytu próbnego. Eleonora Udalska zainspirowała powstanie i była redaktorką kilku 
poświęconych krytyce teatralnej prac zbiorowych, których tytuły wielokrotnie poja
wiać się będą na kartach niniejszej książki19. Jest także autorką kilku rozpraw dotyczą
cych interesujących nas zagadnień20.
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Książki i artykuły poświęcone poglądom poszczególnych autorów lub środowisk21, 
jedynie w części dotyczą zagadnień związanych ze sztuką aktorską. Z racji swego pre
zentacyjnego charakteru zazwyczaj ograniczają się do zrelacjonowania poszczególnych 
sądów, bez podejmowania prób ich głębszej analizy, czy też skonfrontowania z poglą
dami innych autorów. Z tego względu w trakcie prac nad niniejszą książką ich znacze
nie ograniczało się do weryfikacji zgromadzonego materiału i jego wstępnej oceny. 
Cennymi wyjątkami były w tej grupie prace: Jacka Lipińskiego o krytyce Towarzystwa 
Iksów22, Stefana Morawskiego o Józefie Kremerze, Karolu Libelcie i Hilarym Meci- 
szewskim23, Jana Michalika o Tadeuszu Pawlikowskim2“’ czy Marka Piekuta o Józefie 
Kenigu25.

21 Oprócz wymienionych wspomnieć należy jeszcze o pracy Anny Tytkowskiej W kręgu piękna, prawdy i po

lityki. Krakowska krytyka teatralna w latach 1865-1885, Katowice 2001.
22 J. Lipiński, Aktor i scena w recenzjach teatralnych Towarzystwa Iksów, „Pamiętnik Teatralny” 1955. z I. 

s. 101-132.
21 Aktor - talent reprodukujący, „Pamiętnik Teatralny” 1952, s. 2-3; przedruk w wersji zmienionej - Libelt 

a teatr ówczesny [w:] S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XlXw., Warszawa 1961, s. 240-255; 
Meciszewski i Kremer, „Pamiętnik Teatralny” 1953, z. 4; przedruk [w:] S. Morawski, Studia z historii myśli este
tycznej XVIII i XIX M'., Warszawa 1961, s. 272-310. Studia te były bardzo ważne dla przeprowadzanych przeze 
mnie analiz tekstów poszczególnych autorów mimo, a może właśnie dlatego, że z częścią tez Morawskiego, 
zwłaszcza odnoszących się do poglądów Karola Libelta nie mogłem się zgodzić.

22 Aktorstwo w recenzjach Tadeusza Pawlikowskiego [w:] Wokół teorii i historii krytyki teatralnej, pod red 

E. Udalskiej, Katowice 1979, s. 158-190. Uwagi na temat recenzji „Czasu” podpisywanych gwiazdką Autor 
uzupełni! w późniejszym artykule Jeszcze nie koniec plotki o trzech gwiazdkach, „Pamiętnik Teatralny” 1980, z. I, 
s. 96-101, w którym w kilku przypadkach wykluczył autorstwo Pawlikowskiego, pozostawiając też otwartą 
kwestię autorstwa pozostałych recenzji z tej grupy. Uzupełnienia te nie zmieniają jednak w niczym wartości analiz 
poglądów wyrażonych w tych tekstach.

25 Józef Kenig o sztuce aktorskiej i krytyce teatralnej [w:] Polska krytyka teatralna XIX wieku, red 
E. Udalska, Warszawa 1994, s. 113-128.

26 Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych, „Dialog” 1982, nr 2, s. 110-120.
27 Ukazała się w Warszawie w roku 1993, pod redakcją Lidii Kuchtówny.
28 Sztuka aktorska a dramat. Kilka banałów i co dalej [w:] Sztuka aktorska a dramat..., dz. cyt., s. 9-17.

O wiele uboższa jest natomiast lista prac podejmujących tematykę światopoglądu 
teatralnego XIX wieku, czy też któryś z „głównych problemów” stanowiących tematy 
poszczególnych rozdziałów. Wyjątek stanowi tu kwestia związków między sztuką 
aktorską a dramatem, która z racji swych literackich koneksji częściej stawała się 
przedmiotem zainteresowania badaczy. Wyrazem tego są zarówno fragmenty przeglą
du Henryka Markiewicza26 27, jak i książka Sztuka aktorska a dramat21 stanowiąca pod
sumowanie sesji naukowej poświęconej temu zagadnieniu. Doceniając wartość tych 
publikacji, trzeba zarazem powiedzieć, że jedynie w niewielkiej części dotyczą one 
poglądów XIX-wiecznych autorów, a już zupełnie wyjątkowo podejmują próby analiz 
mogących wieść do zdefiniowania elementów światopoglądu teatralnego. We wspo
mnianej wyżej książce zbiorowej, oprócz przywołanego już tekstu Eleonory Udalskiej, 
interesujące w kontekście niniejszej pracy uwagi zawiera jedynie otwierający ją szkic 
Jana Michalika28.

O wiele ciekawiej przedstawia się kwestia badań nad światopoglądem czy też gene
ralnymi zasadami warunkującymi sposób postrzegania sztuki aktorskiej w odniesieniu 
do teatru polskiego doby oświecenia. Tu szczególne zasługi położył Jacek Lipiński, 
którego prace wymieniałem już kilkakrotnie, a powracać do nich będę jeszcze niejeden 
raz. Obok zarysowania programu badań nad historią aktorstwa w Polsce, do zasług 
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badacza zaliczyć też trzeba z pewnością opracowanie zagadnienia związków między 
aktorstwem a retoryką oraz powstałą w jego wyniku koncepcję aktorstwa retorycznego, 
przeważającego, zdaniem Lipińskiego, na scenach XVIII-wiecznych29.

29 Zob. J. Lipiński, Planeta Luna. ., dz. cyt., s. 184-202.
Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie oświecenia i klasycyzmu, Kraków 1996 oraz Francuskie kon

teksty teatru polskiego w dobie oświecenia. Kraków 2001 (tu zwl. rozdział Aktorstwo, s 119-162).

Kontynuatorem rozpoczętych przez Lipińskiego badań nad aktorstwem polskim 
XVIII wieku jest Marek Dębowski, który oprócz wspomnianej już edycji książki Ema
nuela Murraya ma w swym dorobku dwie ważne publikacje tyczące tej tematyki30. 
Wprawdzie celem, jaki stawia sobie badacz w odniesieniu do sztuki aktorskiej jest 
(zgodnie z założeniami Lipińskiego) rekonstrukcja stylu gry aktorów doby oświecenia 
i klasycyzmu, a dążąc do jego realizacji często wykorzystuje świadectwa odnoszące się 
do zjawisk indywidualnych (poszczególne kreacje, styl gry konkretnych aktorów), 
zazwyczaj jednak postrzega je w kontekście zasad ogólnych, wyinterpretowywanych 
z dzieł teoretycznych, kompetentnie je przy tym komentując i ukazując ich koneksje 
zachodn i oeuropej ski e.

Najnowszą i bodaj najciekawszą z punktu widzenia niniejszej publikacji książką 
poświęconą sztuce aktorskiej jest rozprawa Ryszarda Strzeleckiego Aktor a wiedza 
o człowieku, z podtytułem Teoretyczne wypowiedzi o sztuce aktorskiej w Polsce od 
oświecenia do końca wieku XIX i ich antropologiczne podłoże. Zgodnie z tą informacją 
cel analiz podjętych przez autora stanowi nie tyle ukazanie specyficznie teatralnych 
przekonań, wyobrażeń i poglądów zawartych w omawianych tekstach, ile odsłonięcie 
ich „ukrytego wymiaru” - wiedzy o człowieku. Zadanie to realizowane jest w odnie
sieniu do trzech „problemów węzłowych”: procesu twórczego aktora, kodu mimiczne
go oraz problematyki postaci scenicznej. Wybór tych trzech zagadnień (pierwsze 
i ostatnie są w pewnym sensie analogiczne do dwóch spośród moich „głównych pro
blemów”) podyktowany został właśnie przez poszukiwanie owego ukrytego wymiaru, 
ujawniającego się najpełniej poprzez analizę świadectw ich dotyczących. Zaznaczyłem 
już na początku, że pozycja, jaką staram się utrzymać w swej pracy badawczej jest 
odmienna. Mimo koniecznych w niektórych momentach „wycieczek” w stronę spo
łecznie podzielanych wyobrażeń o człowieku (określenie „wiedza” wydaje mi się nie
adekwatne), pozostawać będę w granicach zainteresowań teatrologicznych, których 
przedmiot można by w tym kontekście określić jako społecznie podzielane wyobraże
nia o sztuce aktorskiej.

Książka Strzeleckiego, cenna już choćby przez to, że stanowi pierwszą na polskim 
gruncie próbę potraktowania dokumentów teatralnych jako świadectw dotyczących 
zagadnień antropologicznych, zawiera wiele ważnych i inspirujących uwag dotyczą
cych znaczenia analizowanych tekstów. Wydaje się jednak, że jej autor nieco nie doce
nił znaczenia „historiografii”, co spowodowało pewne znaczące zafałszowania w oce
nie analizowanych świadectw (np. zbyt wysoka ranga przyznawana książce Józefa 
Mikulskiego Sztuka aktorska). Niedopatrzeniem wydaje się także sposób prezentacji 
materiału, w którym chwilami omówienie poglądów poszczególnych autorów oraz 
źródeł, z których zostały one zaczerpnięte, zdaje się przesłaniać zasadnicze problemy 
mające być przedmiotem analizy. Wreszcie zasadność stawianych tez i formułowanych 
wniosków osłabia nieuwzględnienie przez autora recenzji i innych form wypowiedzi 
krytycznych, stanowiących podstawowe źródło do poznania myśli teatralnej XIX wie
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ku. Mimo to książka Ryszarda Strzeleckiego stanowi bardzo wartościową publikację, 
dowodzącą, że badania nad polską sztuką aktorską XIX wieku weszły w nową fazę, 
czego przejawem i dowodem ma nadzieję stać się także prezentowane opracowanie.

5. Uwagi końcowe

Zanim przejdę do jego zasadniczej części muszę jeszcze uczynić dwie drobne, ale 
ważne uwagi odnoszące się do językowego kształtu prezentowanej książki. Pierwsza 
dotyczy zwyczaju stosowania form rodzaju męskiego dla oznaczania osób wykonują
cych dany zawód. W badaniach teatralnych przyjęło się mówić o sztuce aktora, tak 
jakby nie uprawiały jej (czasem nawet z większym powodzeniem) aktorki. Za tym 
zwyczajem językowym stoi oczywiście krzywdzący schemat myślowy, by nie rzec - 
uprzedzenie. W związku z tym na kartach niniejszej książki starałem się unikać stoso
wania tego typu form, co niejednokrotnie powodowało spore trudności, a chwilami nie 
najkorzystniej wpływało na stylistykę wypowiedzi. Mimo to uznałem, że wobec ogól
nej akceptacji dlatego zwyczaju „maskulinizacji” języka, warto uczynić w nim wyłom, 
nawet za cenę utrudnienia lektury. Zdarzają się jednak i takie miejsca, gdzie użycie 
wyłącznie formy rodzaju męskiego zostało wymuszone bądź przez kontekst (sąsiedz
two cytatów XIX-wiecznych), bądź przez niemożność uniknięcia zaburzenia klarow
ności i poprawności wypowiedzi. Przypadki takie mająjednak charakter wyjątkowy.

Uwaga druga odnosi się do znacznej liczby, często obszernych cytatów zamiesz
czonych w książce. Wynika to z jednej strony z chęci jak najściślejszego udokumento
wania stawianych tez, a z drugiej ze świadomości, że do znacznej części przywoływa
nych świadectw z różnych względów dość trudno jest dotrzeć, co powoduje, że mogą 
one być nieznane nawet specjalistom. Toteż na odsyłanie bez cytowania decydowałem 
się jedynie wyjątkowo, gdy chodziło o egzemplifikację jakiejś mniej istotnej kwestii, 
lub gdy dany tekst należał do nielicznej grupy łatwo dostępnych. Starałem się przy 
tym, by poprzez dobór i umiejscowienie cytatów zapewnić im jak najbardziej funkcjo
nalny charakter i związać z przebiegiem wywodu.

Wreszcie, na zakończenie, niech mi wolno będzie podziękować ludziom, bez któ
rych pomocy praca nad tą książką byłaby jeszcze trudniejsza. Nie stała się taką dzięki 
wsparciu i radom prof. dr hab. Jana Michalika, który podjął trud lektury maszynopisu 
i którego uwagom ostateczna wersja wiele zawdzięcza. Podziękowania za pomoc ze- 
chcąteż, mam nadzieję, przyjąć prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, dr hab. Marek Dę- 
bowski i dr Agnieszka Marszałek. Na końcu, ale jak zwykle szczególnie gorąco - 
chciałbym podziękować mojej Żonie za cierpliwość i wsparcie, oraz Dzieciom - Oldze 
i Mikołajowi - za wyrozumiałość.



PROLOG
SPECYFIKA SZTUKI AKTORSKIEJ XIX WIEKU.

AKTORSTWO W TEATRZE ILUZJI

We współczesnym polskim piśmiennictwie teatralnym (a pojęciem tym obejmuję za
równo rozprawy teatrologiczne, jak i krytykę) zdaje się trwać pewne charakterystyczne 
przekonanie, uznające teatr mieszczański XIX wieku za „przodka w linii prostej” dzi
siejszego teatru dramatycznego. Przekonanie to wzmacnia trwałość instytucji (np. Te
atr Narodowy mianujący się spadkobiercą instytucji powołanej do życia w 1765 roku, 
Stary Teatr w Krakowie odwołujący się do tradycji Jacka Kluszewskiego sięgających 
co najmniej 1799, jeśli nie 1787 roku), niezmienność miejsc oraz zachowanie podsta
wowych „wyznaczników gatunkowych” (tekst literacki jako podstawa przedstawienia, 
aktorstwo „żywego planu”, oddzielenie widowni i sceny, ukształtowanie tej ostatniej 
będące kontynuacją sceny pudełkowej). Wszystko to, wraz z praktyką badawczą, na
wykami językowymi i wieloma jeszcze innymi, czasem bardzo drobnymi, czynnikami 
sprawia, że zaciera się, a nawet zanika odrębność teatru stulecia, które tak niedawno 
było jeszcze „ubiegłe”. Nie miejsce tu i czas na dokładniejsze przedstawienie tego 
zagadnienia1, powiedzmy więc tylko, że odmienność teatru XIX wieku od znanej nam 
z doświadczenia formy teatru dramatycznego jest tak ogromna, iż można bez wielkiego 
ryzyka mówić o specyficznej odmianie tej dziedziny sztuki, porównywalnej w swej 
swoistości z komedią dell'arte, teatrem szekspirowskim czy klasycystycznym.

1 Obszerniejszą próbą jego prezentacji byl mój artykuł Teatr, którego nie będzie, „Dialog” 2001, nr 1-2, 
s. 77-190.

2 Jeden cytat na dowód: „Za wiele kłopotów przedstawia codzienne życie, za wiele zachodu i trudu wymaga 
dziś uganianie się za Chlebem powszednim, za wiele jest współzawodnictwa we wszystkich gałęziach zarobków 
stosunkowo do możności i łatwości zbytu, by ludzie po dziennej pracy nie westchnęli do czegoś, co by bez wiel
kich kosztów oderwało ich od zwykłego biurka, kantoru, warsztatu. Teatr właśnie te korzyści przedstawia. Potęgą 
talentu, czy pisarskiego czy aktorskiego, przenosi nas na chwilę w inne sfery, każę nam żyć przez kilka godzin 
sztucznym życiem, oddychać wonną atmosferą sztuki” ([Kenig?], Listy ze Starego Miasta, „Gazeta Warszawska” 
1873, nr3z4I, s. 2).

Dotyczy to w pierwszym rzędzie roli społecznej, jaką przypisywano teatrowi, 
uznawanemu za jedną z najważniejszych instytucji społecznych, zdolną odgrywać 
poważną rolę wychowawczą, propagandową, polityczną, a nawet edukacyjną. Oczywi
ście przede wszystkim pozostawał on najważniejszą (obok życia towarzyskiego) roz
rywką, pozwalającą na zapomnienie codziennych trosk i kłopotów2. By móc spełniać 
wszystkie te funkcje, a co za tym idzie, cieszyć się popularnością zapewniającą pod
stawy ekonomicznego bytu swym pracownikom, teatr musiał spełniać kilka specyficz
nych warunków, spośród których jeden wydaje się szczególnie ważny. Chodzi o wy
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wołanie iluzji, stanowiącej, według zgodnych opinii ówczesnych, fundamentalną war
tość przedstawienia teatralnego. Na najbardziej podstawowym poziomie głównym 
celem teatru było bowiem - jak przypominał Hilary Meciszewski - „złudzenie wi
dzów, które im każę zapominać, że patrzą na kopię natury (,..)”3. Wszystkie wartości 
artystyczne, intelektualne, etyczne wznoszono na tej właśnie podwalinie.

’ H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim, Kraków 1843, s. 144-145.
4 Słownik języka polskiego, Wilno 1861, t. 1, s. 415.
5 P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przekład i opracowanie S. Swiontek, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1998, s. 191.
6 Zob.: K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji, Kraków 1996, s. 11-19.
7 W teatrze renesansowych Wioch problemy z różnicą między zmniejszającymi się rozmiarami architektury 

malowanej zgodnie z zasadami perspektywy a nieredukowalnymi wymiarami człowieka rozwiązywano np. w taki 
sposób, że odchodzącego w głąb obrazu dorosłego, zastępowało ubrane w identyczny strój dziecko.

Teatr nam współczesny jest zdecydowanie antyiluzyjny - na różne sposoby ujawnia 
swoją sztuczność, lub też dąży do stania się częścią rzeczywistości, interweniując 
w nią mniej lub bardziej bezpośrednio. Domeną iluzji stało się kino wykorzystujące 
ogromne ilości środków technicznych dla przekonania widzów, że znajdują się na 
przykład oko w oko z dinozaurem, podczas gdy w istocie siedzą bezpiecznie w wy
ciemnionej sali. Atakowani coraz to nowymi środkami wzbudzania i utrzymywania 
złudzenia „bycia gdzie indziej”, coraz częściej szukamy w teatrze czegoś wręcz prze
ciwnego - bliskiego kontaktu, wstrząsu, realnego doświadczenia. Dzięki temu coraz 
wyraźniej widzimy, że to, co ludziom wieku XIX wydawało się naturalnym, niezby
walnym przymiotem sztuki teatralnej jest tylko pewną konwencją, a to z kolei pozwala 
nam dostrzec odrębność, swoistość teatru, który tak niedawno jeszcze wydawał nam 
się oczywisty, „normalny”.

Zostawmy jednak te dywagacje i przyjrzyjmy się bliżej zjawisku iluzji teatralnej. 
Definicje słownikowe formułowane w epoce, którą będziemy się zajmować w niniej
szej książce, mają właściwie charakter synonimicznv. Iluzja (pisana zazwyczaj przez 
dwa ‘1’) określana jest jako „omamienie, złudzenie”4. Praktykę uznawania tych trzech 
słów za równoznaczne potwierdzają też recenzje teatralne, w których występują one 
zamiennie. O wiele więcej wyjaśnia definicja pochodząca z XX-wiecznego słownika 
teatralnego, zgodnie z którą z iluzją mamy do czynienia wtedy, gdy „odbiorca traktuje 
jako świat realny to, co jest jedynie fikcją, a więc rezultatem artystycznej kreacji świata 
przedstawionego”5. Jest to zatem pojęcie odnoszące się nie do jakiejś samoistnej war
tości dzieła, lecz do sposobu jego oddziaływania, co oznacza, że mechanizm wywołu
jący „omamienie” będzie się różnił w zależności od przyzwyczajeń, wymagań, kon
wencji i konwenansów społeczeństwa, które reprezentują zgromadzeni na widowni 
ludzie.

Pojęcie teatru iluzyjnego łączone jest zazwyczaj ze sceną pudełkową (zwaną też 
sceną à l’italienne) powstałą w okresie renesansu, a upowszechnioną i udoskonaloną 
w baroku. Jej iluzyjność była powiązana przede wszystkim z koncepcją przestrzeni 
teatralnej, kształtowanej zgodnie z zasadami malarstwa iluzjon ¡stycznego6, z myśle
niem o scenie jak o obrazie. Dla takiej koncepcji - dominującej zwłaszcza na scenie 
barokowej - poważny problem stanowiła obecność żywego człowieka, jako figury 
niepoddającej się malarskiej symetrii i iluzjonistycznym trikom7. Istniała też istotna 
rozbieżność między teatrami operującymi przestrzenią pudełkową a publicznymi sce
nami Włoch, Anglii czy Hiszpanii, gdzie elementy przestrzeni i scenografii podlegały 
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silnej redukcji i funkcjonalizacji, a najważniejszym elementem dzieła scenicznego byli 
żywi ludzie zwracający się mniej lub bardziej bezpośrednio do widowni8. Wraz ze 
zwycięstwem sceny pudełkowej funkcjonującej jako wyodrębniona przestrzeń należąca 
do „innego świata”, aktorki i aktorzy utracili (przynajmniej w założeniu) tę swoją me
diacyjną właściwość, zostali zamknięci w przestrzeni sceny i poddani obowiązującym 
w niej rygorom.

K Zob.: K. Braun, Przestrzeń teatralna. Warszawa 1982, s. 92-93.
9 Zob.: M. Dębowski, Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia. Kraków 2001, s. 202-204.

Charakterystyczny jest pod tym względem sposób umieszczenia informacji o aktorstwie w Encyklopedii 
powszechnej Orgelbranda, wydanej w Warszawie w 1860 r., gdzie pod hasłem „aktor” (wtórnie I) znajdziemy 
odsyłacz do hasła „artysta dramatyczny”.

Potrzeba iluzji wzrastała w teatrze europejskim od połowy XVIII wieku, wraz z ro
snącą rolą mieszczaństwa i odchodzeniem od arystokratycznych konwencji klasycy- 
stycznych, które najważniejszym twórcą teatru czyniły poetę, pozostawiając aktorom 
rolę wykonawców zbliżonych w swych kompetencjach do oratora (zob. rozdz. I). Po
wstała wówczas niejako nowa odmiana teatru iluzyjnego rezygnującego z reguły trzech 
jedności, z jednej strony nawiązującego do tradycji kształtowania obrazu scenicznego 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w malarstwie, z drugiej ustanawiającego konwen
cję całkowitej odrębności świata scenicznego. Jako prawodawca obu tych zasad jawi 
się Denis Diderot, który ideę kształtowania sceny na wzór obrazu (tableau) łączył 
z postulatami „czwartej ściany” i jednolitości poszczególnych elementów przedstawie
nia. Jak wskazuje Marek Dębowski9, koncepcja tableau miała na celu nie tyle stworze
nie harmonijnej kompozycji plastycznej, ile oczarowanie publiczności przez unikanie 
nadzwyczajności właściwej zwalczanym przez Diderota coup-de-theatre oraz poprzez 
stworzenie rzeczywistego obrazu, postrzeganego wyłącznie z perspektywy widza. 
Obraz taki stanowiłby obok oddziaływania fikcji należącej do domeny autora podstawę 
złudzenia teatralnego. Możliwość jego zaistnienia była warunkowana przez radykalne 
oddzielenie widzów i aktorów nieprzekraczalną barierą rampy („czwarta ściana”) oraz 
przez postulowaną jednolitość wszystkich elementów spektaklu. Zgodnie z tą koncep
cją, aktorki i aktorzy jako współtwórcy iluzji musieliby przestrzegać zasady harmonii 
obrazu, nienaruszalności granicy oddzielającej widownię od sceny oraz niesprzeczno- 
ści używanych środków i stylów gry. Zamknięci w przestrzeni sceny pudełkowej sta
wali się jednym z elementów świata, który miała ona reprezentować.

Rozwój teatru wieku XIX sprawił, że przez kilkadziesiąt lat rządy nad sceną i nad 
widownią (a czasami także nad kasą) trafiły w ręce aktorek i aktorów, którzy stali się 
najważniejszymi postaciami sztuki teatru. Dowodów na to twierdzenie dostarcza każda 
niemal XIX-wieczna recenzja, gdzie w części poświęconej przedstawieniu mówi się 
przede wszystkim, a często wyłącznie, o grze aktorskiej. O aktorskim panowaniu 
w scenicznym królestwie świadczy też język, w którym określenie „aktor” zastępowa
ne jest przez nazwę „artysta dramatyczny”10, a terminy „sztuka dramatyczna” czy też 
„dramaturgia” pojawiają się w tytułach podręczników jako synonimy aktorstwa.

Owo aktorskie władanie, stanowiące jedną z cech wyróżniających teatr mieszczań
ski XIX wieku, ma szczególne znaczenie w odniesieniu do interesującego nas w tej 
chwili zagadnienia iluzji. Jeśli bowiem podstawowym zadaniem teatru miało być złu
dzenie widza, zaś najważniejszymi dysponentami teatralnych środków wyrazu pozo
stawali „artyści dramatyczni”, to spodziewać by się należało, że właśnie oni uznawani 
będą za podstawową siłę napędową mechanizmu scenicznego omamienia. Tak właśnie 
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widziano tę kwestię w XIX wieku. W teatrze, którego techniczne możliwości daleko 
odbiegały od wspaniałości scen barokowych, nie „efekty specjalne”, nie triki scenogra
ficzne11, lecz gra aktorska była czynnikiem decydującym o pojawieniu się i utrzymaniu 
iluzji scenicznej, będącej warunkiem „prawdy przedstawienia” i wszystkich zrodzo
nych z niej i dzięki niej wartości. „Prawda sceniczna - pisał Jan Tomasz Seweryn Ja
siński, jeden z prawodawców polskiego teatru mieszczańskiego - zależy na wzbudze
niu illuzji i utrzymaniu podniesionej do końca. Illuzję stanowi gra artystów, której 
pomagają stosowne ubiory, sprzęty i dekoracje, czyli tak zwana wystawa”12 13. Takie 
sformułowanie ciągu podstawowych zadań stojących przed sztuką dramatyczną (praw
da - iluzja - gra aktorska), pozwala uzmysłowić sobie, jak ważne miejsce w teatrze 
XIX wieku zajmowało aktorstwo. Jakość gry, decydując o wystąpieniu zjawiska iluzji, 
przesądzała bowiem o możliwości spełnienia przez teatr wszystkich stawianych przed 
nim zadań.

" Odgrywały one wielką rolę w pierwszych latach XIX wieku, wpływając na powstanie romantycznej sztuki 
inscenizacyjnej. Trzeba jednak zauważyć, że ta bardzo szybko wycofała się z teatru dramatycznego, zachowując 
znaczenie w balecie i operze.

12 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm rękopisu, Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN, 
MF410, s. 159.

13 H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim, dz. cyt., s. 144-145.

Rodzi się w tym momencie pytanie o zasadę owej aktorskiej iluzji, która wszak nie 
mogła odwoływać się do technicznych sposobów „omamiania”. Jej mechanizm musiał 
zatem mieć całkiem inny, swoisty charakter. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, 
przywołajmy znany fragment Uwag o teatrze krakowskim Hilarego Meciszewskiego. 
Uznawszy (podobnie, jak czynił to później Jasiński), że celem sztuki teatru jest „złu
dzenie widzów, które im każę zapominać, że patrzą na kopię natury”, przyszły dyrektor 
teatru krakowskiego dodawał:

„Złudzenie to, o ile się do niego gra artystów przyczynić może, potrzebuje przede wszystkim, 
ażeby artysta przeobrazi! się zupełnie w charakter i stan osoby, którą na scenie przedstawiać ma, 
żeby się, że tak rzekę, wcielił w jej naturę. I przeobrażenie też takie i wcielenie jest najwyższą 
zaletą dramatycznego artysty

Innymi słowy: widz powinien zapomnieć, że człowiek, na którego patrzy jest „tyl
ko” aktorką lub aktorem, powinien traktować osoby widziane na scenie tak samo, jak 
spotykane w „realnym” życiu. W tym samym fragmencie swej książki Meciszewski 
podaje przykłady takich sytuacji, przywołując m.in. słynną anegdotę o Owsińskim 
grającym tytułową rolę w Bewerleju czyli Graczu angielskim B.J. Saurina, doprowa
dzającym widzów do takiego „omamienia”, że jeden z nich gotów był spłacić długi 
nieszczęsnego hazardzisty.

Wyrażone przez Meciszewskiego, a żywione niezmiennie przez ludzi stulecia, 
przekonanie, że aktorki i aktorzy powinni dążyć do tego, by jawić się widzom jako 
„prawdziwi” ujął w klarowną i poręczną formułę anonimowy recenzent „Gazety War
szawskiej” w 1813 roku:

„Nader sprawiedliwe jest to powszechne zdanie, że aktor wtedy tylko doskonałym nazwać się 
może, kiedy naturalnością gry swojej do tego punktu omamienie widza swego doprowadzić zdo
ła, że ten w jego osobie zapomina aktora, mniema widzieć rzeczywistość i tak zostawa właśnie 
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zniewolony z takimże uczuciem przyjąć los, w którym teraz widzi tyko aktora, z jakim by przyjął 
los osoby, która prawdziwie cierpiała, a którą aktor tylko przedstawia”14.

14 R-i, „Gazeta Warszawska” 1813, dodatek do nr 59 z 24 VII, s. 815-816; cyt. za: Teatr Wojciecha Bogu
sławskiego w latach 1799-1814, oprać. E. Szwankowski, Wrocław 1954, s. 122.

15 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1880, nr 2 z 3 1, s. 2.

W cytacie mowa jest tylko o tragedii, ale nie ulega wątpliwości, że ta sama zasada 
odnosiła się także do drugiego podstawowego gatunku dramatycznego - komedii. Na 
dowód przytoczmy tekst znacznie późniejszy niż cytowane dotąd, co przy okazji po
zwoli na potwierdzenie tezy, że postulat „zapomnienia o aktorze” zachował swą aktu
alność przez cały wiek. Oto pochodzący z roku 1880 fragment recenzji Józefa Keniga 
z kolejnych gościnnych występów w Warszawie Heleny Modrzejewskiej. Pisząc o jej 
grze w roli Mrs. Clarkson w Cudzoziemce A. Dumasa-syna, krytyk zauważał:

„Wobec tej gry ze wszech miar znakomitej tylko wadliwością postaci wytłumaczyć sobie mo
żemy, że przez wszystkie sceny p. Clarkson widzieliśmy zawsze przed sobą kobietę wielkiej 
piękności, artystkę wielkiego talentu, zdumiewającą wykończeniem roli, ale ani na chwilę nie by
liśmy z nią na scenie, ani na chwilę nie zapomnieliśmy, że jesteśmy w haniebnie niewygodnych 
krzesłach któregoś tam rzędu. Był to koncert wielkiej wirtuozki dramatycznej, ale przede wszyst
kim koncert. Tu musimy się wytłumaczyć.

Pisząc niedawno o Żółkowskim wyliczyliśmy kilka warunków składających się na wielką grę, 
na jej doskonałość najwyższą; pominęliśmy kilka innych, a między tymi ową prawdę 
w przedstawieniu danych postaci, która doprowadzając złudzenie aż do uwierzenia, każę nam na 
chwilę o sobie zapomnieć a żyć życiem postaci na scenie widzianych, czuć razem z nimi, gniewać 
się lub płakać, śmiać się z nimi lub cierpieć. Widzowi mniej oswojonemu z teatrem może to ła
twiej przychodzi, ale wobec doświadczonych zadanie to trudniejsze. Niedawno wjakiejś słabej 
komedii, zdaje się Dziedzictwie pana Plumeta, podchwyciliśmy siebie na takiej chwili. Żółkowski 
gra tam poczciwego, łatwowiernego niedołęgę, którego chciwi krewniacy ciągle dowodami 
przywiązania oszukują. Gra jego była taka, że gdy po długim szeregu dowodów przywiązania, 
krewniacy przygotowywali jakieś nowe podejście, mimowolnie wybiegły nam z ust wyrazy: «Ten 
osioł znowu głupstwo zrobi!». Wyrazy nie odznaczały się wykwintnością, ale były szczere, wy
pływały najzupełniej z sytuacji scenicznej, były w zgodzie z tym światem czy towarzystwem nie
zbyt wykwintnym. Byłem na scenie, żyłem z nimi, Żółkowski swą grą przeniósł mnie pomiędzy 
nich, kazał być przy sobie i ostrzec, że może znowu zrobić głupstwo. Jaką siłą tego dokonał? Oto 
niezmierną prawdą gry, doprowadzeniem złudzenia, aż do zapomnienia, aż do uwierzenia. To na
zywam być aktorem na scenie. Pani Modrzejewska w Damie kameliowej, zwłaszcza w akcie III, 
w najpiękniejszej i najwyższej ze znanych mi jej ról, dowiodła mi, że posiada także tę silę niekie
dy, że może kazać mi żyć owym życiem sztucznym, którym ona żyje, zapomnieć o niej, widzieć 
tylko daną postać, daną chwilę”15.

Cytat powyższy (nieco przydługi, ale niech mi to będzie wybaczone ze względu na 
jego wagę) zawiera przeciwstawienie aktorstwa „prawdziwego” i „rzekomego”, po
wracające co i rusz w XIX-wiecznych recenzjach. Opozycja ta nie odwołuje się do 
jakichś wad warsztatowych, do usterek technicznych. Wprost przeciwnie - aktorstwo 
„rzekome” odznacza się wirtuozerią, misternym opracowaniem każdego szczegółu 
i precyzyjną realizacją struktury. Ma tylko jedną wadę - jest postrzegane wyłącznie 
w kategoriach gry, sztucznie przygotowanego działania. Od aktorek i aktorów wymaga 
się w XIX wieku czegoś więcej. Są oni głównymi (jeśli nie jedynymi) sprawcami 
„przeniesienia” widza w świat ukazany na scenie. Najważniejszą wartością ich sztuki 
jest prawda, polegająca na zdolności oddziaływania na widzów.
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Łatwo zauważyć, a świadomy tego zdaje się również Kenig, że wobec takiej hierar
chii wartości i zadań to widzowie decydują ostatecznie o wartości kreacji. Skoro aktor
ka czy aktor są cenieni za to, że zdołali zmusić publiczność do uwierzenia w realność 
swych cierpień lub radości, to jasne się staje, że są oni zależni od widzów w stopniu 
nieznanym już współczesnemu teatrowi. Scena XIX-wieczna jest ściśle związana ze 
swoją publicznością. W trakcie dalszych analiz i rozważań wielokrotnie będziemy 
zwracali uwagę na fakt, że u podstaw najważniejszych zasad teatralnych stulecia leżą 
te same społecznie podzielane przekonania, które wyznaczały granice dozwolonego 
i zakazanego na całym obszarze życia społecznego, że pozornie „estetyczne” czy nawet 
„filozoficzne” kryteria ocen i wartości przypisywanych aktorstwu mają swe źródła 
w konwencjach i konwenansach społeczeństwa mieszczańskiego, którego zwiercia
dłem był teatr XIX-wieczny. Zagadnienie to, choć prawdziwie pasjonujące, nie stanowi 
jednak tematu niniejszej książki (jego opracowanie wymagałoby zastosowania innych 
metod i rozbudowania materiału socjologicznego), toteż poprzestaniemy jedynie na 
wzmiankach i uwagach podobnych do powyższej, żywiąc nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości podjęte zostaną szczegółowe i systematyczne badania nad socjologicznym 
kontekstem teatru XIX wieku.

Wracając do naszego właściwego tematu, zapytajmy teraz, jaki właściwie był me
chanizm postulowanego omamienia widza, co, zdaniem działających przed stu kilku
dziesięciu laty autorów, decydowało o prawdopodobieństwie przedstawienia scenicz
nego. Próbę odpowiedzi na te pytania rozpocząć musimy od cofnięcia się jeszcze dalej 
niż o lat sto kilkadziesiąt, czy nawet dwieście, jako że w tym kontekście sięgnąć należy 
do jednego z pierwszych polskich wystąpień poświęconych tematyce teatralnej. Chodzi 
o słynny artykuł Teatralskiego O iluzji i wyobraźni zamieszczony na łamach „Monito
ra” w 1766 roku. Dotyczył on wprawdzie tematyki szerszej niż interesujący nas w tej 
chwili problem iluzji, ale, jak słusznie zauważył Marek Dębowski, to właśnie zagad
nienie jest w nim „najbardziej fascynujące”16. Podważając zasadę trzech jedności, Te- 
atralski (idący tu, jak skrupulatnie pokazali badacze, za Samuelem Johnsonem, a wła
ściwie za francuską recenzją z jego wstępu do londyńskiej edycji dzieł Szekspira 
z 1765 roku) odrzucał związany z nimi aksjomat, że fundamentem iluzji teatralnej jest 
prawdopodobieństwo wypadków (zachowane, gdy czas sceniczny i czas widowni są 
w miarę zgodne, a miejsce niezmienne). Temu prostemu wyobrażeniu o iluzji warun
kowanej prawdopodobieństwem przeciwstawiał odwoływanie się do wyobraźni i emo
cji widzów. Posłuchajmy:

16 M. Dębowski, Francuskie konteksty..., dz. cyt., s. 34.

„(...) rzecz kto, jak może drama interesować, jeśli nie jest podobne do wierzenia? Odpowiadam na 
to: iż będzie podobne do wierzenia i będzie tak interesowało jako dobre malowanie rzeczy jakiej, 
jako pokazujące słuchaczowi to, co by go dolegało, gdyby się w tym stanie znajdował, w jakim są 
osoby dramatyczne.

Jeśli się serce porusza, to czyni nie dlatego, jakbyśmy patrzyli na prawdziwe nieszczęście, ale 
dlatego, że my sami jesteśmy mu podlegli; jeśli jest jakie omamienie, tedy nie jest to, jakby
śmy mniemali, że aktorowie, na których patrzymy są nieszczęśliwi, ale że my samych siebie 
mamy przez ten moment iluzji za nieszczęśliwych.
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Nie to nas porusza, że widzimy nieszczęście, ale iż to nieszczęście może się i nam przytra
fić”17 [podkr. D.K.].

17 Teatralski, O iluzji i wyobraźni, „Monitor” 1766, nr 65 z 13 VIH, s. 110-111; cyt. za: S. Ozimek, Udział 

„Monitora" w kształtowaniu Teatru Narodowego, Wrocław 1957, s. 153-156.
J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, „Haliczanin” 1830, t. 2, s. 238.

19 „Czas” 1869, nr 217 z 23 IX. s. 3.

A zatem podstawą oddziaływania teatru na widzów ma być nie tyle ukazywanie 
wydarzeń i sytuacji przebiegających w sposób podobny do znanego z rzeczywistości, 
ile nawiązanie emocjonalnego kontaktu między sceną a widownią, wzbudzenie współ- 
odczuwania osób zasiadających na tej ostatniej dla osób działających na tej pierwszej. 
Cytowana formuła z roku 1766 zdaje się odpowiadać stuleciu, które miało się rozpo
cząć dopiero za 34 lata. Wyjaśnia ona, dlaczego teatr XIX wieku, teatr pod względem 
widowiskowym ubogi i skromny, posługujący się niemal wyłącznie sztuką aktorską, 
był teatrem tak silnie wpływającym na widzów. Działo się tak nie za sprawą „prawdy 
wypadków”, ale dzięki sile pozaracjonalnego oddziaływania na wyobraźnię i emocje.

W tym miejscu przywołać należy jeden z najbardziej rozbudowanych obrazów uka
zujących proces tego oddziaływania, stworzony przez Jana Nepomucena Kamińskiego, 
opisującego sposób działania „przedstawiaczy scenicznych” dążących do zjednoczenia 
widowni w jeden organizm:

„Przemyślni kapłani, czując trudność zadania swego, biorą się na sposoby uśpienia tej stoocz- 
nej [sic!] pani, którę przed sobą mają; występują zwolna, ciskają święty, czarowny kłębek autora 
i snują pasmo; z nitek czynią siatkę i zawiązki, które znowu rozwiązując szykownie i zwinnie, 
w nowe węzły wiążą. Głaszczą śpiewem ucho, wkradają się zwolna do serca, otwierają krainę 
uczucia, zamykają się w niej i obudzają idee, ideami swemi z ideałów autora wziętemi; a skoro je 
przeniosą do umnie uśpionych, już nad zabawionymi i zachwyconymi zwycięstwo odnoszą, bo 
ich w moc swoję zachwyciwszy, już nimi władają”18.

Nieco skomplikowana metaforyka nie przesłania faktu, że droga do zapanowania 
nad widzami wiedzie poprzez „serce”, zaś miejsce, w którym ulokowana jest aktorska 
moc to „kraina uczucia”.

Nic więc dziwnego, że nakaz wzruszania widza (o czym będzie jeszcze mowa 
w dalszych rozdziałach) był dla XIX-wiecznych krytyków niemal równoważny z przy
kazaniem jego omamiania, a owa równoważność wiodła do utożsamiania wzruszenia 
i iluzji. By nie pozostać gołosłownym, przywołam opinię pochodzącą nie od któregoś 
z wielkich krytyków, ale z „codziennej”, użytkowej recenzji „Czasu”, w której na mar
ginesie oceny aktorskich wysiłków padło zdanie, iż „największe wysilenie artysty staje 
się płonne, jeżeli uderzyć nie zdoła w strunę uczucia słuchacza i nie przywiedzie go do 
zapomnienia, że to, co się dzieje przed jego oczyma jest fikcją artyzmu”19. Jest to teza 
Teatralskiego odniesiona do sztuki aktorskiej, a zarazem sprowadzona do poziomu bar
dzo konkretnego kryterium decydującego o skuteczności i wartości działań scenicznych.

Jak wielokrotnie jeszcze będziemy się mieli okazję przekonać, w świetle XIX- 
-wiecznych analiz właściwie żaden element sztuki aktorskiej nie jawi się jako samo
dzielny. Każdej wartości, każdej sile towarzyszy jak cień wartość i siła przeciwna. Tak 
też rzecz się ma z opisywanym właśnie współodczuwaniem będącym „siłą napędową” 
mechanizmu aktorskiej iluzji. Działanie owego mechanizmu byłoby bowiem niemoż
liwe bez jednoczesnego zachowywania bezpiecznego dystansu dzielącego scenę i wi
downię. Bodaj jako pierwszy w Polsce pisał o tym Wojciech Bogusławski, odwołując 
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się zarazem do argumentacji podobnej do tej, jakiej za Johnsonem używał Teatralski. 
W opublikowanej pośmiertnie rozprawie O potrzebie widowisk „ojciec Teatru Naro
dowego” podzielił widowiska zaspokajające naturalną ludzką potrzebę oglądania na 
dwa typy: cielesne igrzyska, w których rywalizacja zazwyczaj - choć nie zawsze - jest 
prawdziwa, oraz odnoszące się do duszy przedstawienia, których istotą jest udawanie 
i w których, zdaniem Bogusławskiego, w ogóle nie ma miejsca na prawdziwe uczucia 
po stronie działających. Jako całkowicie zmyślone wymagają one wielkiej sztuki, by 
mogły wydać się wiarygodne.

„Z powyższych uwag wszelako ta jedna niezaprzeczona wypływa prawda, że obydwóch ro
dzajów widowisk celem i prawdziwą zaletą być powinno, aby poruszyć serce i wznieść duszę, 
przynieść zabawę i sprawić niejakie upodobanie w niespokojności, bojaźni albo politowaniu, któ
re uczuwają słuchacze czy widzę patrząc na rozliczne przypadki życia ludzkiego, nie będąc 
uczestnikami onych”20.

211 W. Bogusławski, O potrzebie widowisk, „Gazeta Teatralna” 1843, nr 16-17, s. 7-8.
21 J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, dz. cyt., s. 244.
22 X, „Młoda osoba romansowa", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1817, nr 4 z 14 1; 

cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 231.

Warunkiem przyjemności i pożytku czerpanego z teatru jest zachowanie równowagi 
między iluzyjnym poczuciem uczestnictwa a gwarantowanym przez konwencję odbio
ru dystansem. To drugie zapewnia sama sytuacja pozostawania na oddzielonej od sce
ny widowni, natomiast o to pierwsze postarać się muszą aktorki i aktorzy. Gdyby bo
wiem widzowie nie ulegli złudzeniu realności wypadków dziejących się przed ich 
oczyma, cała przyjemność i pożytek natychmiast by zniknęły.

Podobną myśl już jako estetyczne prawidło sztuki aktorskiej formułował w swej 
rozprawie Jan Nepomucen Kamiński, wskazując, iż

„Estetyka życzy: aby grzmić i pioruny ciskać estetycznie, to jest: aby nigdy nie zagrażać 
miejscu, na którem widz siedzi', ona to nam powiada: że dla tego nam się burza morska tak okrop
nie, a tak pięknie podoba, że nie jesteśmy na łódce nią miotanej, ale na miejscu bezpiecznem”21.

Zwróćmy uwagę, że zachowanie dystansu między widownią a sceną jest tu ściśle 
związane z pojęciem piękna. To jego zasady i wynikające z nich konwencje gwarantują 
widzowi bezpieczeństwo, stając się drugim obok konwencji odbioru „bezpiecznikiem” 
pozwalającym na poddanie się złudzeniu bez ryzyka pomieszania różnych rodzajów 
rzeczywistości. O tej „zabezpieczającej” roli piękna będziemy jeszcze mówili w jed
nym z następnych rozdziałów, tu jedynie sygnalizujemy istnienie wyobrażenia o speł
nianiu przez jego zasady także i takiej funkcji.

Do w miarę pełnej rekonstrukcji mechanizmu aktorskiej iluzji brakuje nam jeszcze 
tylko jednego elementu. Chodzi mianowicie o wyznawaną przez całą interesującą nas 
epokę zasadę, głoszącą, że

„(...) aktor dla złudzenia widza sam zupełnego złudzenia doznawać powinien. Nic mu nie powin
no przypominać ani widzę, ani kulisy. Zamieszkałym, zażyłym powinien się wydawać na scenie”22.

Od aktorek i aktorów wymaga się więc, by sami zapominali o własnej teatralności. 
Potępia się wszelkie działania skierowane wprost do publiczności, począwszy od 
„strzelania oczyma” w stronę pewnych miejsc na widowni tak tępionego zwłaszcza 
u aktorek, przez wypowiedzi kierowane bezpośrednio do widzów, po dziękowanie za 
oklaski w trakcie aktu (walka z tym zwyczajem trwała dość długo i była bardzo trud
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na). W imię nadrzędności dążenia do „omamiania” widza, żąda się od aktorek i akto
rów „zachwycenia”, wskazując, iż tylko, pozostając w takim szczególnym stanie, moż
na go wywołać także u publiczności.

„Aktor przez cały ciąg sztuki zajęty być powinien rolą swoją” - czytamy w tekście powsta
łym tuż przed narodzeniem się romantyzmu - „Gdybym należał do zarządzania teatrem, oddalił
bym nawet zza kulis wszelkie przedmioty przerywające to (iż tak nazwę) zachwycenie, w którym 
aktor nawet zszedłszy ze sceny zostawać by powinien”21 * 23.

21 Feliks na Szczerowoli Prawdolubski, Zdanie o umieszczonym w przeszłym numerze „Gazety Korespondenta
Warszawskiego" rozbiorze tragedii „Barbara Radziwiłłówna" przez Eelińskiego napisanej, „Gazeta Korespon
denta Warszawskiego i Zagranicznego” 1817, nr 19 z 8 III; cyt. za. Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815- 
1819, dz. cyt., s. 487.

u Przypomnijmy tu choćby opowieść Jadwigi Czaki o Janie Królikowskim, który miał po ojcowsku pocieszać 
aktorkę grającą jego córkę w Montjoye O. Feuilleta, w czym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owa 
scena rozegrała się już za kulisami. Zob.: „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” (dalej „EMTA”)1886, nr
156, s. 390-391.

25 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, dz. cyt., s. 129-130.

Owo „zachwycenie” spotkamy jeszcze wielokrotnie w tekstach poświęconych 
wielkim aktorom XIX wieku, którzy ukazywani są jako ludzie zdolni do zapomnienia 
o swej tożsamości, o otaczającym ich świecie kulis, a zdolność ta stanowi najwyższy 
dowód ich niezwykłego geniuszu24. Jeśli przypomnieć, że złudzenie jest przez myśl 
teatralną epoki ściśle wiązane ze wzruszeniem, to łatwo domyślić się, że to samo utoż
samienie zachodzi zarówno w odniesieniu do widzów, jak i do aktorek i aktorów. Zbli
żamy się w ten sposób do jednego z najważniejszych problemów, nad którego rozwią
zaniem trudzili się XlX-wieczni autorzy piszący o teatrze, a mianowicie problemu 
mechanizmu aktorskiego procesu twórczego. Nie będziemy tu jednak rozwijać tego 
tematu, gdyż poświęcamy mu odrębny rozdział. Sygnalizujemy jedynie tę kwestię, by 
pokazać jedną z konsekwencji uznania iluzji aktorskiej za najważniejsze źródło siły 
teatru XIX wieku.

Będzie jeszcze o tym mowa, ale już w tym momencie warto zaznaczyć, że aktorskie 
zachwycenie postulowane przez krytyków, nie jest w ich rozumieniu równoznaczne z 
całkowitym zapomnieniem, zatraceniem się w grze. Tak jak widz powinien być zara
zem zauroczony i oddalony na bezpieczną odległość, tak i aktor musi dążyć do unie
sienia, któremu zawsze towarzyszyć ma element świadomej kontroli. Tę paradoksalną 
sytuację postrzegał i opisywał Jan Tomasz Seweryn Jasiński, który na pytanie „o co 
najwięcej aktor starać się powinien?”, odpowiadał:

„Żeby odpowiedzieć tym dwom głównym trudnościom: zapomnieć, że jest przed publicznością 
i pamiętać, że jest zawsze przed nią.
Jak rozumieć te dwie pozorne sprzeczności?
Kiedy w grze aktora panuje zupełna swoboda, naturalność bez przesady, łatwość i pewność poru
szeń, śmiałość nie zbliżająca się do zarozumienia i czelności, spokojność lub moc odpowiednia 
w mowie i całej postaci, wówczas zapomniał, że jest przed publicznością. Jeżeli aktor zawsze od
znacza się przyzwoitością, jeżeli nawet w rolach niższych komicznych, strzeże się wszelkich 
dwuznacznych wyrażeń i poruszeń, zbytecznej ufności w pobłażanie za niewłaściwe dodatki, nie
smaczne żarty, płaskie dowcipy czy w słowach, czy w grze mimicznej, nie występuje nigdy za 
obręb rolą wskazany, przekonywa, że czuje, iż jest wobec sędziów swoich”25.

Z jednej strony naturalność wiodąca do iluzji, a fundowana na zrozumieniu i odczu
ciu sytuacji i roli (o czym Jasiński pisze wcześniej), z drugiej zachowanie kontroli, 
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związane z odwołaniem do uwewnętrznionej konwencji obyczajowej - ta dwoistość 
(nie pierwsza i nie ostatnia, jaką odnajdziemy w trakcie naszych rozważań) wyznacza 
pole działania aktorek i aktorów, granice, poza którymi rozciąga się sfera przesady, 
będącej największym wrogiem ich sztuki. Przesada bowiem niweczy iluzję, wyrywa 
widza ze snu, niszczy piękno teatru i uniemożliwia jego skuteczne działanie.

Widzimy zatem, że według XIX-wiecznych poglądów, sztuka aktorska jest 
w pierwszej kolejności uwarunkowana przez nadrzędne zadanie wywołania i utrzyma
nia iluzji, a więc oddziaływania na widzów. Wartość najwyższą stanowiła skuteczność 
tego oddziaływania, a nie samoistne piękno tworzone przez artystki i artystów drama
tycznych. Nie znaczy to, o czym będzie jeszcze mowa, że negowano istnienie swoiste
go piękna sztuki aktorskiej, czy też, że było ono niezauważane. Niemniej jednak jego 
oddziaływanie i docenianie było możliwe tylko po spełnieniu warunku prymarnego - 
przekonaniu widza, że świat ukazany na scenie jest prawdziwy, że istnieje nawet, 
a może przede wszystkim, wówczas, gdy jedynie w niewielkim stopniu przypomina 
codzienną rzeczywistość, z której przyszła i do której powróci teatralna publiczność. 
Owo przekonanie było możliwe niemal wyłącznie na drodze wzbudzenia emocjonal
nego współodczuwania, będącego główną siłą wiodącą do zapomnienia o teatrze 
i wywołania autentycznych reakcji emocjonalnych u widzów. Wzruszenie jawi się 
w wieku XIX niemal jako synonim „omamienia”, iluzja teatralna warunkowana jest 
przez reakcje emocjonalne. Wywołanie tych ostatnich nie jest przy tym, zdaniem więk
szości autorów, możliwe bez jakiejś formy aktorskiego wzruszenia.

Iluzja teatralna ma więc w ich rozumieniu charakter szczególny - jest w mniejszym 
stopniu wiązana z elementami widowiskowymi, zewnętrznymi, zmysłowymi, a w 
większym z oddziaływaniem psychicznym, emocjonalnym. Ma charakter wewnętrzny 
i irracjonalny zarazem. Ówczesnym autorom jawi się jako swoista magia, czar. Zjawi
sko rzeczywiste, ale niedające się zanalizować, zracjonalizować.

Za sprawców tego czaru uważani byli aktorki i aktorzy, opisywani jako osoby nie
zwykłe, niemal nienależące do wspólnego wszystkim ludziom świata. Ich oddziaływa
nie burzyło zasady, ich sztuka nie poddawała się klasyfikacjom, wymykała podziałom. 
Sprawiała poważne kłopoty krytykom i filozofom, usiłującym ująć ją w karby definicji.



ROZDZIAŁ 1
TWÓRCA - ODTWÓRCA

Podstawową kwestią dotyczącą aktorstwa w XIX wieku był sposób jego definiowania 
jako specyficznej dziedziny sztuki oraz umiejscawiania jej wobec sztuk innych, przede 
wszystkim literatury. Nie był to przy tym problem czysto teoretyczny - od jego roz
wiązania zależał sposób określania zasadniczych powinności aktora, a co za tym idzie 
formułowania postulatów dotyczących wartości jego sztuki i kryteriów jej oceny. Od
powiedź na pytanie: czy i jakiego rodzaju artystą jest aktor, determinowała sposób 
definiowania dzieła, które miał tworzyć, oraz specyficznych właściwości jego procesu 
twórczego. Wszystko razem wiodło więc ku rozpoznaniu istoty aktorstwa i jako sztuki, 
i, szerzej, jako specyficznej formy aktywności ludzkiej. Ta podstawowa definicja po
zwalała w dalszej perspektywie na wyznaczenie najważniejszych wartości i celów, 
które mieli realizować aktorzy, a co za tym idzie - hierarchii wartości i wywiedzionych 
z niej kryteriów oceny. Stanowi ona przeto niejako rdzeń poglądów dotyczących sztuki 
aktorskiej, toteż nią właśnie zajmiemy się w pierwszej kolejności.

1. Kompozytor znaków

W ciągu pierwszych kilkudziesięciu lat istnienia i rozwoju Teatru Narodowego próżno 
byłoby szukać sądów odnoszących się wprost do interesujących nas w tym rozdziale 
zagadnień. Trudno się zresztą spodziewać, by w czasach historycznych przełomów, 
będących zarazem okresem rodzenia się i kształtowania polskiego teatru zawodowego, 
w nawale praktycznych trudności i przeszkód pojawiały się śmielsze i liczniejsze próby 
refleksji teoretycznej. Większość powstałych w okresie oświecenia tekstów poświęco
nych teatrowi ma charakter praktyczny, obfitując w postulaty kierowane ku przyszłości 
lub rady formułowane pod wpływem bieżących doświadczeń.

Tak właśnie rzecz się ma z Przedmową do »Panny na wydaniu« Adama Kazimierza 
Czartoryskiego, w której wśród wielu uwag poświęconych poszczególnym elementom 
sztuki dramatycznej, znajdziemy także postulaty tyczące podstawowych zadań aktora. 
Ma on

„(...) tak się przemienić w osobę, którą reprezentuje, tak zbliżać się do prawdy, tak przejąć ton, 
gęsta ruszenia wiekowi jej, stanowi, okolicznościom, w których się naówczas znajduje, porusze
niom, które czuje, przyzwoite, żeby spektator omamiony aktora wcale zapomniał, a o osobie tylko 
udanej myślą). Nie dość na przykład, żeby zaprezentować starca - okulary dobyć, człeka w gnie
wie - do kija się porwać etc.; i owszem, te przydatki, jeżeli nie są miarkowane rozsądnie, jeżeli 
nie przypadają do charakteru osoby prezentowanej, ciągną na dworowanie jarmarcznych szarlata
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nów. W tym trzeba, żeby subtelność dotknięcia prowadziła aktora i uczyła go, gdzie tych przysad 
zażyć może. Delikatne te cienie chcąc dostrzec, trzeba pracy, wprawności i pilnej nauki"1.

1 A.K. Czartoryski, Przedmowa do „Panny na wydaniu", cyt. za: Teatr Narodowy 1765-1794, red. J. Kolt, 
Warszawa 1967, s. 142.

2 Zob.: W. Bogusławski, Mimika, Warszawa 1965, s. 59.

W cytowanym fragmencie nie ma wcale mowy o sztuce, nie używa się żadnych 
związanych z nią pojęć i można wręcz odnieść wrażenie, że autor interesującego nas 
problemu w ogóle nie porusza. Znajdujemy tu jednak określenie celu aktorskich dzia
łań, którym jest wywołanie u widza iluzji, czyli - zgodnie ze znaną z „Prologu” defini
cją- wrażenia, że obcuje on nie z osobą wykonującą swój sceniczny zawód, ale z żywą 
postacią. By móc tego dokonać, aktorka/aktor ma skoncentrować się na zewnętrznych 
„objawach” cech charakteru i stanów emocjonalnych. Jej/jego celem jest zaobserwo
wanie i przyswojenie sobie na drodze naśladowania charakterystycznych sposobów 
reagowania, uzewnętrzniania się uczuć, temperamentów etc., oraz zastosowanie ich do 
konstruowania roli. „Objawy” te mają przy tym charakter względnie stałych znaków, 
tworzących swoisty Język”. By móc się nim posługiwać zgodnie z zasadami prawdo
podobieństwa, aktorka/aktor musi ponadto znać i rozumieć charakter postaci.

Dziedzinę aktorskiej aktywności artystycznej stanowi zatem, według postulatów 
Czartoryskiego, praca nad zespołem zaobserwowanych w „naturze” znaków, przenie
sionych na scenę i tak ułożonych, by tworzyły kompozycję ujawniającą charakter 
i emocje postaci. Jest to działalność twórcza, polegająca na świadomym operowaniu 
wyizolowanymi na drodze obserwacji objawami zewnętrznymi. Wymaga ona trudu 
i subtelności, gdyż nie chodzi o zastosowanie schematycznych, stereotypowych atry
butów i motywów (choć i te uznaje Czartoryski za przydatne), ale o taki wysiłek ob
serwacyjny i kompozycyjny, by sposób przejawiania się postaci całkowicie przesłonił 
aktorkę/aktora i pozwolił widzowi o niej/nim zapomnieć.

Wypada zauważyć, że w tej pracy kompozycyjnej cały obszar „konkretyzowania” 
pozostawiony został wyczuciu, talentowi i doświadczeniu aktorek i aktorów, których 
działanie stanowi kontynuację pracy autora, a zarazem jej konieczne uzupełnienie 
o elementy całkowicie odrębnej natury. W świetle przywołanego fragmentu aktorki 
i aktorzy jawią się jako twórcy, którzy stanąwszy wobec już istniejącego dzieła, mają 
go za pomocą właściwych sobie środków i metod unaocznić, ciesząc się w tym proce
sie znaczną swobodą, ograniczaną jedynie przez wymóg zgodności znalezionych przez 
siebie znaków z osobowościami stworzonymi przez autora. Nie są więc tylko wyko
nawcami, realizującymi cudzy zapis - ich zadanie nie polega na wygłoszeniu cudzych 
słów, lecz na znalezieniu i naśladowaniu niepodpowiedzianych w sposób bezpośredni 
zachowań, nawyków, reakcji itp.

Taka koncepcja aktorstwa, jako swoistej kompozycji przejawów życia psychiczne
go, wydaje się znajdować swój najpełniejszy wyraz w pismach Wojciecha Bogusław
skiego, powstałych już w XIX wieku, a stanowiących podsumowanie wieloletnich 
doświadczeń aktorskich „ojca sceny narodowej”. W pierwszym rzędzie taką właśnie 
ideę sztuki aktorskiej zdaje się zawierać Mimika.

Określenia „sztuka aktorska” można w tym kontekście użyć świadomie, gdyż i Bo
gusławski dopuszczał i uznawał jej istnienie. Już na samym początku zachowanej czę
ści swego podręcznika nie tylko stwierdzał, że mimika jest sztuką, ale też, że jest sztu
ką samodzielną, ma bowiem moc samoistnego wzruszania-widzów2. Bogusławski, 
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w zgodzie z przekonaniami epoki, dzielił sferę działalności aktorskiej na dwie części: 
wymowę i mimikę. Tej pierwszej, związanej ściśle z literaturą i polegającej w zasadzie 
na wykonywaniu tekstu dramatu, zdawał się przypisywać mniejsze znaczenie, twier
dząc, że

„(...) choćby najdoskonalsza, bez pomocy mimiki jest tylko opowiadaniem jakowego zdarzenia, 
ale niezdolną dać wyobrażenia zewnętrznych poruszeń osób, które w tym zdarzeniu działały”"1 
[podkr. D.K.].

’ Tamże.
J Zob.: tamże, s. 60.
5 Tamże, s. 64
6 Antropologiczno-semiotycznej analizie Mimiki i zawartego w niej kodu kinetycznego poświęcił znaczną 

partię drugiej części swej książki Ryszard Strzelecki (zob.: R. Strzelecki, Aktor i wiedza o człowieku, Rzeszów 
2001, s. 99-147).

Mimice natomiast przyznawał rolę wiodącą, dowodząc, że od niej zaczynają się 
wszelkie poczynania na scenie i że wymowa bez niej istnieć nie ma prawa, choć ona 
z kolei może obejść się bez wymowy* 4.

Wobec zaginięcia pierwszej części Dramaturgii... nie możemy ostatecznie tej kwe
stii rozstrzygnąć, ale z dużym prawdopodobieństwem postawić można tezę, że właśnie 
w tak rozumianej mimice - sferze twórczości leżącej poza zasięgiem literatury - wi
dział Bogusławski specyficzną dziedzinę aktorskiej twórczości. Nawet jeśli taka teza 
jest nie do końca prawdziwa, to i tak możemy - na zasadzie pars pro toto - przyjąć, że 
sądy Bogusławskiego odnoszące się do twórczej aktywności aktora w dziedzinie mi
miki pozostają w mocy także w odniesieniu do sztuki aktorskiej jako całości.

Zachowany fragment podręcznika poświęcony jest sposobom ukazywania uczuć. 
Właśnie - ukazywania, a nie wyrażania. Mimika ma bowiem

„(...) udawać wesołość, kiedy osoba, którą wystawia, ma powody radości, śmiechu albo nadziei; 
smutek, jeżeli taż osoba ma przyczynę żalu albo boleści. Nie ma namiętności, albo uczucia, któ
rego by bez pomocy wymowy nie można na postaci człowieka nie poznać; byleby tylko mimika 
jego była doskonałą, niemylną i dobitną”5.

By tę doskonałość osiągnąć, potrzebna jest przede wszystkim wiedza o sposobach 
przejawiania się uczuć poprzez poruszenia, gesty i wyraz twarzy. Elementarne zasady 
tej właśnie wiedzy zawiera podręcznik Bogusławskiego. Jest to niezwykle ciekawy, 
także z antropologicznego punktu widzenia6, katalog wyobrażeń na temat uniwersal
nych objawów uczuć i namiętności. Aktor musi tę wiedzę posiąść, by móc bez pomocy 
wymowy dawać widzom do zrozumienia, jakie uczucie „wystawia”.

Przy całej - ogromnej - różnicy zakresu, jest to co do zasad ta sama koncepcja ak
torskiej twórczości, którą głosił Czartoryski: istnieje pewien zasób uniwersalnych 
(a nawet stereotypowych) znaków emocji, aktor musi je poznać, nauczyć się je naśla
dować, a następnie tak dobrać odpowiednie elementy i tak skomponować swoje dzieło, 
by poszczególne objawy zaistniały dla widza jako żywa postać. Celem finalnym jest 
„przeistoczenie siebie”. By go osiągnąć, nie wystarczy poznać i stosować podstawowe 
wiadomości zawarte w podręczniku. Wymaga to „głębokiej uwagi”, codziennych ćwi
czeń i sporego doświadczenia.

Usiłując zrekonstruować poglądy Bogusławskiego na istotę sztuki aktorskiej, się
gnijmy do fragmentu jego Dziejów Teatru Narodowego zawierającego porównanie 
Karola Boromeusza Swierzawskiego z Jakubem Hempińskim. Zdaniem autora, ten 
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pierwszy zawsze grał siebie samego, podczas gdy drugi „większym oświeceniem 
i doskonałością sztuki wspartą naturę przyjemniejszą wystawiał”7. Zestawiając grę obu 
rywali w Cyruliku sewilskim P.-A. de Beaumarchais’go (Swierzawski - Bartolo, Hem- 
piński - Figaro), autor zauważa:

7 W. Bogusławski, Dzieje Teatru Narodowego, Warszawa 1965, s. 290.
8 Tamże, s. 294.
’ W. Bogusławski, Stary Klingsberg do JPana X, „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 

1816, nr 10 z 3 II; cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, 
s. 423.

10 Zob.: J. Lipiński, Planeta Luna. Wstąp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, „Pamiętnik Teatralny” 1971, 
z. l,s. 186-187.

„Tu stanęli obok siebie dwaj w scenicznej walce zapaśnicy - Świerzawski w hiszpańskim 
ubiorze niekształtny a nawet i niezgrabny, z wymową tej sztuki, pełną dowcipu, dwuznacznych 
wyrazów i ustawicznych zmian głosu wcale nieobeznany, gry swojej systematycznie tworzyć 
nieumiejący, bez żadnego nad znaczącymi wyrażeniami zastanowienia, dziwaczną i niezrozu
mianą wystawiając osobę; nadaremno zwyczajną rubasznością chcial grę swoją krasić, kiedy 
przeciwnik jego zwinny, żywy, każdym doskonale wyrzeczonym słowem, każdym stosownym 
poruszeniem ciała, każdym wyrazem twarzy zadziwiający, nie tylko znajomości scenicznej sztu
ki, wyższości talentu, ale i twórczej geniuszu dowodził przytomności”8 [podkr. D.K.],

Dlaczego Hempińskiemu przyznawał Bogusławski „twórczy geniusz”? Oto przede 
wszystkim dlatego, że nie był on jedynie sobą, że się przeistaczał w odtwarzaną osobę 
za pomocą odpowiednio dobranych poruszeń ciała, wyrazów twarzy i sposobów wy
powiadania słów (element z konieczności nieobecny w Mimice, wskazujący na trzecią 
obok gestu i wyrazu twarzy, grupę specyficznie aktorskich środków wyrazu, którą 
w uproszczeniu można by określić jako ton wypowiedzi). Wszystkie te działania wio
dły Hempińskiego do „stworzenia swojej gry”, pod którym to pojęciem autor Drama
turgii... rozumiał najwyraźniej nie tylko sposób wykonania roli, ale także tworzenie 
czegoś większego, rozciągającego się na całość działalności danego aktora, a co może 
należałoby określić mianem „stylu”.

Tak chyba rozumieć należałoby inną uwagę Bogusławskiego zawartą w jego słyn
nej obronie sposobu wykonywania roli starego Klingsberga w Dwóch Klingsbergach 
A. Kotzebuego. Broniąc swej interpretacji, aktor pisał m.in., że

„(...) gra moja nie tylko od 10, ale nawet od 30 lat żadnego wzoru, żadnego niewolniczego nie 
znała naśladowania, a jakożkolwiek słaba i niedoskonała, jest moją własną, sam ją sobie utwo
rzyłem, przy niej do śmierci zostanę”9 10.

Dumne podkreślanie osobistej twórczości, które tak rozeźliło Iksów i ich zwolenni
ków, nie jest tu chyba czczą przechwałką. Bogusławski, aktor z prawie 30-letnim sta
żem, wie, co mówi: o ile postać, jej dzieje, emocje i słowa są tworem dramaturga, 
o tyle „gra”, rozumiana zarówno jako specyficzny, indywidualny sposób komponowa
nia roli, jak i pewien zasób wiedzy o człowieku, jego psychice i sposobach, w jakich 
się ona przejawia, jest własnością aktorek i aktorów, ich zdobyczą i dziełem.

Dążąc do dokładniejszego określenie tego dzieła, pójdźmy za wskazówkami Jacka 
Lipińskiego, zwracającego uwagę na związki między Mimiką a podręcznikami retory
ki'0 oraz, kontynuującego tę linię interpretacji, Marka Dębowskiegor Obaj badacze 
wskazują na retorykę jako na źródło klasycystycznych wyobrażeń o twórczości aktor
skiej, zaś drugi z nich wyobrażenie to ujmuje w przekonującą formułę:
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„(...) aktor dopełnia podstawowe elementy retoryki, to jest inventio, dispositio i elocutio, które re
alizuje dramaturg, poprzez dołączenie do łańcucha retorycznego dwu ogniw: memoria i actio”".

Analogie między aktorstwem a retoryką są rzeczywiście bardzo wyraziste i dotyczą 
zarówno relacji między „wykonawcą” a „autorem” (rozdzielenie tych funkcji na grun
cie retoryki postulował już Arystoteles), jak i specyficznych środków stosowanych tak 
przez oratorów, jak artystów sceny (dykcja, emisja, gestyka, mimika)* 12. Istnieje jednak 
między oboma rodzajami „sztuk praktycznych” zasadnicza różnica - celem aktor- 
ki/aktora jest przeistoczenie w inną osobę, w postać, celem retora - przekonanie słu
chaczy o słuszności określonych poglądów. W tym kontekście zwraca uwagę fakt, że 
właśnie na przeistoczenie jako cel pracy aktorskiej kładli nacisk i Czartoryski, i Bogu
sławski, więc choć analogie między aktorstwem a krasomówstwem z pewnością u obu 
autorów istnieją, to nie można w ich przypadku zastosować pojęcia retorycznej actio 
jako właściwego im sposobu określania twórczości scenicznej. Dla autorów Panny na 
wydaniu i Mimiki aktor jest nie tylko odtwórcą, uzupełniającym dzieło o środki wyko
nawcze, ale także obserwatorem i badaczem ludzkich zachowań (analogie z malar
stwem) oraz artystą zdolnym do działania pod wpływem uniesienia (analogie z poezją).

" M. Dębowski Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie oświecenia i klasycyzmu, Kraków 1996, s 61.
12 Zob.: J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1990, s. 259-260
11 O Teatrze Polskim - Alzyra, „Nowy Pamiętnik Warszawski” 1801, t. 1, s. 82.
14 Stopień rozpowszechnienia sądów uznających aktorki i aktorów wyłącznie za wykonawczynie 

i wykonawców cudzego dzieła trudno ocenić, ale trwałość podobnych przekonań (rzadko, ale regularnie wyraża
nych wprost) oraz uporczywie powracający w dziewiętnastowiecznych tekstach polemiczny ton zwrócony prze
ciwko „opinii”, odmawiającej uznania aktorstwa za twórczość, pozwalają się domyślać, że „opinia" owa mogła 
być dość powszechna.

Nie znaczy to jednak, że w polskim oświeceniu i klasycyzmie wywiedzione z reto
ryki wyobrażenie o aktorstwie jako o wykonaniu nie występowało „w stanie czystym”. 
Na przykład w jednej z nielicznych recenzji powstałych na początku XIX wieku czy
tamy, że „sztuka aktorska (...) na dobrej deklamacji i stosownych gestach zależy” 3. 
Nie pojawia się tu, tak istotne już dla Czartoryskiego i Bogusławskiego, przeistoczenie. 
Aktor dla recenzenta z 1801 roku to osoba uzupełniająca deklamację o odpowiednie, 
czyli dostosowane do słów, gesty. Działając w ten sposób, spełnia on zarazem warunki 
stawiane mówcy przez teoretyków retoryki piszących o actio. Jest wykonawcą reali
zującym zapisane w słowach sytuacje za pomocą właściwych sobie środków wyrazu.

Tego typu opinie pojawiają się w pismach poświęconych teatrowi rzadko (co nie 
znaczy, że nie mogły być szerzej rozpowszechnione14) i stanowią niejako uboczny, 
drugorzędny element ewolucji polskiego myślenia o sztuce aktorskiej. Nurt główny 
natomiast, i to już od końca XVIII wieku, stanowi refleksja nad mechanizmami twór
czości aktorskiej, a zwłaszcza nad jej przedmiotowym lub podmiotowym charakterem. 
Szerzej zajmiemy się nią w dalszej części pracy, tu tylko zwrócimy uwagę na te ele
menty, które odnoszą się do sposobu definiowania sztuki aktorskiej.

Powiedziano wyżej, że dla Czartoryskiego i Bogusławskiego aktor jest przede 
wszystkim autorem kompozycji zewnętrznych przejawów, wiodących do wywołania 
wrażenia „bycia kimś innym”. Trzeba jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do auto
ra Panny na wydaniu (choć w przypadku Czartoryskiego nie można, wobec ogólniko
wego charakteru tekstu, wyjść poza domniemanie), twórca Krakowiaków i Górali do
puszczał istnienie bardzo szczególnych sytuacji, w których zewnętrzna obserwacja 
i świadome komponowanie roli nie wystarczają do wypełnienia nadrzędnego zadania - 
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przeistoczenia. Ma to miejsce, najogólniej rzecz biorąc, wtedy, gdy uczucia postaci 
stają się tak silne, że nie da się ich zamknąć w żadne formuły. Wówczas, jak na przy
kład w przypadku osoby ogarniętej gwałtownym uczuciem miłości lub radości,

„(...) nieład (...) wszystkich członków ciała (...) nie mogąc być doskonale opisanym, zostawia się 
uniesieniom osoby, która nim przejęta, pozwalając całej postaci ciała iść samowładnie za moc
nym wzruszeniem swej duszy, najlepiej go wyobrazi”15.

15 W. Bogusławski, Mimika, Warszawa 1965, s. 93.
16 Zob.: J. Lipiński, Edukacja podstawowa [w:] W. Bogusławski, Mimika, Warszawa 1965, s. 40-45.
17 Stawiane w tym kontekście pytanie o praktykę Bogusławskiego pozostaje, wobec niedostatecznej ilości

i jakości materiału, ciągle otwarte.
” L.A. Dmuszewski, A. Żólkowski-ojciec, Dykcjonarzyk teatralny, cyt. za: Teatr Wojciecha Bogusławskiego 

w latach 1799-1814, opr. E. Szwankowski, Wrocław 1954, s. 356.

Te na pozór niewinne słowa, otwierają perspektywę zupełnie innego aktorstwa, któ
rego istotę i punkt wyjścia stanowi zdolność do wzbudzania w sobie emocji podobnych 
do odczuwanych i wyrażanych przez postać. Pojawienie się tego typu sformułowań 
w Mimice (a powracają one jeszcze kilkakrotnie) dowodzi nie tylko słuszności sfor
mułowanej przez Jacka Lipińskiego tezy nakazującej traktować ów podręcznik jako 
zbiór zasad służących „edukacji podstawowej”16, ale także wskazuje na istotne zmiany 
zachodzące na początku XIX wieku w refleksji na temat aktorstwa. Bogusławski, roz
poczynający swój „zawód” w czasach, gdy obowiązywały postulaty formułowane 
przez Czartoryskiego, w zasadzie pozostawał im wierny, zarazem jednak, dzięki swe
mu doświadczeniu oraz zetknięciu z ideami preromantycznymi i takimż repertuarem, 
dostrzegał w projekcie aktora kompozytora znaków szczeliny - sytuacje wymagające 
innego rodzaju postawy twórczej.

2. Ku twórcy natchnionemu

Bardziej podmiotową koncepcję aktorstwa, która w pismach Bogusławskiego poja
wiała się tylko w odniesieniu do sytuacji wyjątkowych17, za podstawę swojego myśle
nia o własnej sztuce przyjmowali już w pełni aktorzy, należący do jego ostatniego 
warszawskiego zespołu. W napisanym przez Ludwika Adama Dmuszewskiego i Aloj
zego Żółkowskiego-ojca Dykcjonarzyku teatralnym, znajdujemy hasło „Granie roli, 
czyli udawanie osoby”, w którym czytamy, że jest to „najpierwsza zasada aktorstwa” 
a zarazem

„(...) najtrudniejsza nauka i nigdy prawie nie skończona. Malarz, rzeźbiarz znają, że ten lub ów 
rys daje taki lub taki charakter, ale aktor, jakiej że nie potrzebuje doskonałej duszy, jakiej znajo
mości świata, jakiego przeistoczenia się, ażeby uczucia osoby, którą ma wyobrażać, czyli te są 
wesołe, czy smutne, czy okropne, swojemu sercu przyswoił, ażeby one na swojej twarzy i posta
wie okazał?..."18 *.

Kompozycja znaków, wiązana ze sztukami plastycznymi, zostaje przez autorów 
(autora?) hasła uznana za niewystarczającą dla osiągnięcia stojącego przed aktorkami 
i aktorami celu, którym jest „udawanie osoby”. Konsekwencją takiego stanowiska jest 
odrzucenie nie tylko koncepcji aktora wykonawcy, ale także aktora operatora znaków. 
Sprawą najistotniejszą stawał się proces twórczy o charakterze wewnętrznym, który nie 
został wprawdzie bliżej opisany, lecz z pewnością uświadamiano sobie stopień jego 
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skomplikowania oraz wyjątkowość predyspozycji, jakich wymagał. Cel tego procesu 
był przy tym taki sam jak w tekstach wcześniejszych - chodziło o „udanie” lub „wy
obrażenie” osoby. Oba te określenia odsyłają do zewnętrzności, do wizerunku postrze
ganego przez widza jako „ktoś inny”. Jednak, w przeciwieństwie do Czartoryskiego 
czy autora recenzji zAlzyry, dla Dmuszewskiego i Żółkowskiego warunkiem stworze
nia tego wizerunku była przede wszystkim praca wewnętrzna: by móc na scenie wyra
zić uczucie, nie wystarczy obserwacja jego przejawów, potrzeba owo uczucie „przy
swoić sercu”. Zmienia to w sposób zasadniczy postrzeganie aktora jako twórcy - od
dala się on od „malarza uczuć”, a staje coraz bardziej podobny do poety.

O wiele pełniejszy wyraz znalazła owa ewolucja w książce Emanuela Murraya 
O aktorach i grze teatralnej^. Murray postrzegał aktora jako artystę podporządkowa
nego dramaturgowi, służącego mu, ale zarazem szczegółowo i wyczerpująco opisywał 
rozliczne specyficzne uwarunkowania i powinności sztuki aktorskiej. Stawiał przed 
aktorkami i aktorami bardzo wysokie wymagania, w świetle których aktorstwo jawi się 
jako sztuka wymagająca niezwykłej finezji i troski, a zarazem umiejętności ich ukry
wania. Z tego punktu widzenia zdecydowanie odrzucał koncepcję uznającą aktorów 
wyłącznie za wykonawców utworów dramatycznych. Pisząc na przykład o tragedii, 
negował zasadność tez głoszących, że dla oddania szlachetności jej tonu wystarczy 
„wzniosłość tragicznego wiersza (...) wsparta analogiczną deklamacją”, albowiem

„(...) to, co nazywamy deklamacją analogiczną, nie zabrzmi nigdy szlachetnie, jeśli nie nastąpi 
rozsądne połączenie postaci dramatu z ożywiającym ją uczuciem, namiętnościami, którym się 
poddaje, motywacją działania, doniosłością jej zamierzeń i szczytnością głoszonych maksym. 
Gdyby to wszystko było niepotrzebne, wystarczyłoby, żeby poeta napisał ładne wersy, a aktor 
wydeklamował je z pewną werwą”20.

’’ Emanuel Murray nie był wprawdzie Polakiem, pisał w języku francuskim, zważywszy jednak na ścisły 
związek jego refleksji z teatrem polskim, specyficzny kosmopolityzm kultury przełomu wieków oraz dotychcza
sową praktykę historyków teatru polskiego, zdecydowałem się włączyć jego poglądy w krąg niniejszych analiz.

211 E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, opr. i tłum. M. Dębowski, Kraków 1991, s. 36.
21 Tamże, s. 36

Kluczowym elementem jest w tym cytacie „połączenie postaci dramatu z ożywiają
cym ją uczuciem, namiętnościami” itd. Postać rozumie Murray jako rolę, czyli zespół 
literackich znaków tworzących wizerunek osoby ludzkiej. Zgodnie z koncepcją „reto
ryczną” zadaniem aktorki/aktora miałoby być jej sceniczne wykonanie. Takie sformu
łowanie celu aktorskiej pracy uznawał Murray za niewystarczające, gdyż estetyczne 
walory literatury nie stanowiły dlań gwarancji estetycznych walorów gry aktorskiej. 
Sama wzniosłość wiersza nie wystarczy - konieczna jest także wzniosłość gry, a ta 
jest, zdaniem Murraya, niemożliwa bez dotarcia do jej psychicznego źródła znajdują
cego się nie w tekście, lecz w aktorze:

„Prawdziwa wielkość nie tkwi w słowach, ani w brzmieniu, swoje istnienie zawdzięcza uczu
ciu i na nim tylko się opiera. Ażeby wyrażać się szlachetnie, trzeba szlachetnie odczuwać”21.

By z kolei możliwe było owo odczuwanie, trzeba postać, istniejącą fragmentarycz
nie, poprzez znaki, ponownie scalić poprzez odniesienie do charakteru jako pewnej 
całości. Postulując połączenie wizerunku postaci z jej psychicznym fundamentem, 
stawia Murray przed aktorkami i aktorami całkiem nowe zadanie - stworzenie osoby 
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rozumianej jako psychofizyczna całość. Ich dziełem nie ma już być wizerunek, ale 
osoba.

Postulat ten odnosi się zarówno do aktorstwa tragicznego (w związku, z którym 
powstały powyższe sformułowania), jak i komediowego. Pozornie teza taka wydawać 
się może fałszywa, gdyż w przypadku gry w komedii za najważniejszą dziedzinę dzia
łań aktorskich uznawał Murray nie odczuwanie, ale naśladowanie, które miało być 
jeszcze poparte głębokimi studiami o charakterze, jak byśmy dziś powiedzieli, psy
chologicznym i socjologicznym. Różnica mechanizmu pracy twórczej nie wpływa 
jednak na określenie celu, do którego aktorka/aktor ma dążyć. Podobnie jak w tragedii 
celem tym jest ukazanie osoby ludzkiej w całym bogactwie różnorodnych i różnorod
nie przejawiających się emocji, wpływów środowiskowych* 21 22 itd.

22 Zob.: tamże, s. 43.
21 Tamże, s. 36.
22 Tamże, s. 69.
25 Tamże, s 43.

By aktorki i aktorzy mogli osiągnąć tak zdefiniowany cel, musi nimi kierować ta 
sama siła, która do stworzenia postaci doprowadziła autora:

„W gruncie rzeczy, podobnie jak pióro piszącego dramat poety prowadzi jego dusza, również 
ona winna kierować stylem prezentowania się aktora podczas przedstawienia”23.

Aktorka/aktor podąża więc za dramaturgiem, ale to podążanie stanowi jej/jego wła
sny, twórczy wysiłek. O mechanicznym powtarzaniu czy wykonywaniu pisarskich 
zaleceń nie może tu być mowy także dlatego, że w swej twórczości aktorka/aktor musi 
respektować odmienne od autorskich uwarunkowania narzucane przez żywy teatr. Tak 
jak „poeta wybiera swój punkt widzenia układając sceny”, tak „aktor swój - wysta
wiając je na widok publiczny”24. Różnica między tymi dwoma punktami widzenia 
powoduje, że twórczość aktorska nie ogranicza się tylko do odtworzenia żywej osoby 
stworzonej przez autora jako „postać”, lecz obejmuje także swoisty sposób jej ukazania 
na scenie, na który wpływają zarówno indywidualne predyspozycje aktorskie, jak 
i zmieniające się konwencje estetyczne, obyczajowe itd.

Ten ostatni postulat odnosił Murray szczególnie do dwóch zagadnień. Pierwsze 
wiąże się ze specyfiką aktorstwa komediowego. Ponieważ komedie dzieją się w róż
nych krajach i czasach, aktorki i aktorzy mają obowiązek za każdym razem oddawać 
różnorodność środowiskowych wpływów. W komedii

„(...) nie wystarczy naturalne odmalowanie charakteru osoby należącej do tego lub innego narodu, 
żyjącego w tym lub innym wieku. Należy jeszcze zarysować z największym podobieństwem gu
sty i przyzwyczajenia danej nacji i epoki. Utrafić w ton, modę i wykonanie. Końcowy efekt gry 
aktora powinien być niczym wierne lustro, które dokładnie odbija wszystkie stany, warunki, hie
rarchie i osobowości”25.

W realizacji tego postulatu dramaturg może służyć aktorce/aktorowi co najwyżej 
ogólnymi wskazówkami, natomiast przedmiot, materiał i sposób jego wykorzystania są 
tu wyłącznie aktorską własnością.

Istnienie innej jeszcze dziedziny twórczej samodzielności aktorek i aktorów w od
niesieniu do postaci dramatycznej wiązało się z propagowaną przez Murraya zasadą 
respektowania konwenansów i konieczności przedstawiania belle naturę. Z uznania 
tych wartości za nadrzędne wynikała bowiem, m.in. także zgoda na to, by aktorki 
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i aktorzy w pewnych wypadkach wprowadzali zmiany w charakterach, łagodząc je lub 
wzmacniając za pomocą sobie właściwych środków. Także na planie estetycznym 
zostało im więc przyznane prawo decydowania o ostatecznej wymowie postaci. Oczy
wiście prawo to nie stanowiło funkcji ich osobowości, lecz było ściśle ograniczone 
przez reguły, którym podlegali i aktor, i autor, przy czym to ten pierwszy, jako osoba 
występująca bezpośrednio, tu i teraz, przed konkretną publicznością, miał moc egzeku
cji reguł i dokonywania zmian tam, gdzie autor przeciwko nim wykraczał.

Postulaty podobne do formułowanych przez Murraya znajdziemy też w, powstałej 
wcześniej niż jego książka, recenzji z Sieroty chińskiego Woltera zamieszczonej 
w „Gazecie Warszawskiej”. Przytoczmy z niej fragment dotyczący gry Rozalii Bogu
sławskiej w roli Johany:

„W dziełach dramatycznych i graniu ich pierwszym obowiązkiem jest zachowanie ścisłe 
i zgodne z prawdą charakterów. Stanowi to istotną piękność i cechę wartości dzieł takowych, 
podnosi każdą rolę, a za tym i całą rzeczy osnowę. Nie idzie tu o nadanie kilku wyrazom lub 
wierszom znaczenia uderzającego, ale należy, aby znaczenie to było prawdziwe, stosowane do 
części i całości wystawianej sztuki. Jeżeli aktor chce grać dobrze, powinien poznać i czuć mocno 
całą intrygę sztuki, i wszystkie okoliczności związek z nią mające, obeznać się z dziejami i oby
czajami narodu wystawianego na scenie i przenieść się w wyobrażeniu do miejsca, czasu i zda
rzenia. (...) Ogólne te prawidła stosując na przykład do roli Johany łatwo się przekonamy, iż rola 
ta graną być powinna z najmocniejszym wyrażeniem uczucia i rozpaczy. Zbytnia powaga i wy
niosłość nie przystają jej, nieszczęście i trwogi serca macierzyńskiego w twarzy, w każdym jej 
poruszeniu malować się powinny. Skoro w nich ujrzę naturalne wydanie boleści szarpiących jej 
duszę, gdy mnie żadna wyuczona przysada dykcji i deklamacji w omamieniu mym nie roztargnie, 
gdy głos głęboki z głębi piersi jej wydobywający się przedrze się do serca mego, powiem: taką 
być powinna Johana”26.

26 [A. Lesznowski-ojciec?], „Gazeta Warszawska” 1806, dodatek do nr 34 z 29 IV, s. 543.

Podobnie jak w tekście Murraya, pojawił się tu postulat połączenia (a co najmniej 
„uzgodnienia”) „planu wyrażania” z przeżyciem wewnętrznym. Jest to według autora 
konieczny warunek naturalnego „wydania” emocji, bez którego nie można wywołać 
u widza wrażenia „prawdy”, co stanowi zarazem najważniejszy cel aktorki/aktora, jak 
i niezbędny warunek jej/jego artyzmu. Podobnie jak Murray, autor cytowanej recenzji 
za cel działalności aktorskiej zdaje się uznawać stworzenie już nie wizerunku odpo
wiadającego wyobrażeniom na temat postaci, ale samej postaci, przemawiającej bezpo
średnio do „serca” poprzez prawdę swych uczuć.

Pozostając do czasów współczesnych w rękopisie, tekst Emanuela Murraya nie 
mógł oczywiście wywrzeć wielkiego wpływu na myśl i praktykę teatralną epoki. Nie 
mogły go też mieć przygodne i skromne pierwociny polskiej krytyki teatralnej. Nic 
zatem dziwnego, że za pierwszą na gruncie polskim próbę całościowej refleksji na 
temat teatru, w tym sztuki aktorskiej, uznaje się recenzje podpisywane pseudonimem 
„X”, ukazujące się w prasie warszawskiej w latach 1815-1819.

Zanim jednak przejdziemy do właściwej krytyki teatralnej Towarzystwa Iksów, 
zająć nam się wypadnie wystąpieniem jednego z jego prominentych członków - Józefa 
Lipińskiego, pełniącego w latach 1815-1820 funkcję prezesa Dyrekcji Rządowej Te
atru Narodowego. Na uroczystość wznowienia działalności Szkoły Dramatycznej tegoż 
teatru przygotował on niezwykle interesującą mowę inauguracyjną, stanowiącą swoiste 
wyznanie teatralnej wiary prezesa i jego środowiska. Owo przemówienie jest tym cie
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kawsze, że zostało wygłoszone 4 II 1815 roku, czyli na trzy zaledwie miesiące przed 
ukazaniem się pierwszej recenzji sygnowanej „X” (15 V 1815).

Pierwsze zdania mowy Lipińskiego odnoszące się do sztuki aktorskiej, wydają się 
odwoływać do tej jej koncepcji, którą nazwaliśmy „retoryczną”:

„Gruntem sztuki teatralnej jest myśl Autora; do tej wszelkie boczne ozdoby stosować się po
winny. (. . .) Aktor ma to wydać w rzeczy, co autor pojął w umyśle. Cóż się stanie, jeżeli aktor nie 
zrozumiał, nie pojął dokładnie pomysłu pisarza, jeżeli nie wszedł w najdrobniejsze okoliczności 
i znaczenie myśli jego; jeśli je fałszywie lub słabo, lub co za równie jest, z przesadą i nad zakres 
potrzebny wydał. Na ów czas rzecz zupełnie zostałaby zmieniona a gra jego zamiast co miała 
przydać przez wykonanie w rzeczy pomysłu autora, co innego wystawując zepsułaby skutek.

Toż można mówić o muzyce, która myśl, czucie autora wyrazić i one mocniej wydać powin
na. Jakżeby im pomóc mogła, gdyby słabo lub niedokładnie wykonaną została? (...)”27.

27 J. Lipiński, [Mowa na otwarcie Szkoły Dramatycznej Teatru Narodowego u' Warszawie], cyt. za: „Gazeta 

Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 11 z 7 II, s. 168; zob. leż: Recenzje teatralne Towarzy
stwa Iksów..., opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 568.

2S Tamże, s. 568-569.
29 Tamże, s. 569.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że aktorstwo, zestawione tym razem z wykonaw
stwem muzycznym (zestawienie bardzo charakterystyczne i często powracające), ma 
być jedynie „wydaniem w rzeczy” pomysłu autora, teatralnym odpowiednikiem reto
rycznej actio. Pewną rysę na takiej rekonstrukcji stanowi wzmianka o czymś, co gra 
aktorska miałaby przez owo wykonanie „przydać” do rzeczy, ale jest to rysa niewielka, 
bo chodzić wszak może o te same wartości żywego wykonania, którymi tekst mowy 
wzbogacał orator (żywy ton głosu, odpowiednie gesty etc.).

Dalsza lektura przemówienia Lipińskiego wiedzie jednak do modyfikacji takiej in
terpretacji jego poglądów. W kolejnych akapitach nie mówi się już bowiem o wykona
niu, ale o przeistoczeniu w postać. Pada nawet twierdzenie, że to właśnie „sposobność 
przeistaczania się, (...) władza przybierania rozmaitych kształtów, dowodzi prawdzi
wego talentu”, zaś ideałem sztuki aktorskiej jest sytuacja, w której widz praktycznie 
nie mógłby poznać tego samego aktora w różnych rolach, ponieważ „wszystkie je^o 
poruszenia, gęsta, postać i, gdyby można, głos powinny być inne w każdej roli”“8. 
Mówca przechodzi więc od retorycznej koncepcji aktorstwa do idei tworzenia wize
runku, używając charakterystycznego dla jej reprezentantów argumentu wrażeń odno
szonych przez widzów.

Następny akapit przynosi kolejną niespodziankę - po przedstawieniu argumentacji 
dowodzącej konieczności przeistoczenia się w postać, Lipiński formułuje warunek, bez 
spełnienia którego realizacja owego zadania jest niemożliwa:

„Kto nie jest przejęty tym, co mówi, kto sam nie czuje, ten udać dobrze nie potrafi. Psują 
więc naturalność, tę prawdę owe uczone poruszenia i gęsta, które się z przepisu na pewne słowa, 
na pewne uczucia, potrzebne czy niepotrzebne, powtarzają. Wydają one i zdradzają zimnego ak
tora, który się staje prawdziwą machiną grającą”29 [podkr. D.K.].

Czy ta swoista polemika z zasadami głoszonymi przez Bogusławskiego w Mimice 
była świadoma? - trudno orzec. Tak czy inaczej, Lipiński powtórzywszy główne 
twierdzenia teorii uznającej działanie aktorskie za ograniczone do sfery znaków podle
gających określonym regułom, wywiedzionym z tezy o znaków tych uniwersalizmie, 
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formułuje nieobecną w tej teorii (lub obecną w drodze wyjątku) ideę fundamentalnej 
roli uczucia w procesie przeistoczenia.

Jak się wydaje, dla Józefa Lipińskiego i chyba większości z jego słuchaczy było to 
naturalne uzupełnienie czy też rozwinięcie koncepcji „kompozytora znaków”. Przyj
mując zasadę: „Aktor ma to wydać w rzeczy, co autor pojął w umyśle”, poszukiwali 
warunków, pod jakimi owo „wydanie” może zostać uznane za „prawdziwe i natural
ne”. Już na samym początku XIX wieku za jeden z podstawowych uznano prawdę 
wewnętrznego przeżycia (definiowaną w sposób bardzo różnorodny), nie zdając sobie 
chyba zarazem sprawy, że wiedzie to ku dość radykalnej zmianie sposobu określania 
istoty sztuki aktorskiej. Idea aktora - wykonawcy koncentrującego się na właściwych 
swej sztuce systemach znaków, manipulującego nimi dla stworzenia „persony”, została 
zastąpiona przez ideę aktora - żywego człowieka, przemieniającego swe emocje i za
chowania w zgodzie z wymaganiami mającej powstać postaci. Nie jest to zatem jedy
nie zmiana „środków wyrazu”, dodanie do dykcji, gestyki i mimiki czegoś, co można 
by nazwać „kompozycją uczuciową”, ale zaliczenie do dziedziny sztuki aktorskiej 
zjawisk o charakterze pozaracjonalnym i pozawolicjonalnym (przejęcie się, czucie). To 
z kolei wiodło poza naśladowanie, uznawane wszak za podstawowe źródło materiału 
wykorzystywanego przez aktora do tworzenia postaci na „planie wyrażania”. Przyjęcie 
twierdzenia, że aktorskie „udanie” nie jest możliwe bez uczucia, otwiera drogę do 
uznania aktora za twórcę natchnionego.

Oczywiście wystąpienie Lipińskiego jest od tego jeszcze dalekie. Jednak właściwa 
mu dwoistość sądów wydaje się charakterystyczna dla przełomu wieków, co potwier
dzają także recenzje Iksów. Z racji swego zbiorowego autorstwa nie prezentują one 
w sprawie aktorskiej zwartego i konsekwentnego stanowiska, ale dzięki temu właśnie 
stanowią obraz zmian zachodzących w polskiej myśli teatralnej, a polegających - naj
ogólniej rzecz biorąc - na asymilowaniu przez formację „w zasadzie” klasycystyczną 
pewnych postaw i poglądów nieklasycznych30.

311 Na ten temat zob.: D. Ratajczakowa, Tragedia i komedia w krytyce teatralnej pierwszego dwudziestolecia 

XIX wieku [w:] Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych. red. E. Udalska, 
Katowice 1988, s. 7-8.

31 Zob.: X, „Barbara Radziwiłłówna". Trajedia, „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 
1817, nr 18 z 4 111, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, dz. cyt, s. 260.

Tak jak przedstawienie teatralne było dla Iksów zasadniczo równoznaczne z wyko
naniem dramatu, tak sztuka aktorska polegała ich zdaniem na wykonaniu roli, rozu
mianym analogicznie do retorycznego actio. Temu łacińskiemu terminowi w języku 
Iksów odpowiadało bardzo celnie użyte, polskie słowo „wydanie” (rzadziej „oddanie”) 
roli, oznaczające jej wykonanie za pomocą właściwych aktorce/aktorowi środków 
wyrazu, niedostępnych bezpośrednio pisarzowi. Na postulat zachowania ścisłego 
związku między dziełem literatury a grą aktorską wskazuje bodaj najczęściej powra
cająca pochwała za „dokładne wydanie”. Co charakterystyczne, a w kontekście poetyki 
retoryki dość oczywiste, Iksowie podstawowe warunki „dobrego wydania” wiązali 
z wymową, postulując, by była ona głośna, wolna i wyraźna31.

Pojęcie wydania nie odnosiło się jednak tylko do roli i do relacji między tekstem 
dramatycznym a grą aktorską. Stosowano je również w znaczeniu naśladowania natu
ry. Dla sposobu, w jaki Iksowie myśleli o aktorstwie, charakterystyczny wydaje się 
fragment poświęcony krytyce włoskiego stylu gry stanowiącego echo komedii 
dell’arte:
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„Jeśli prawda, że sztuka sceniczna niczym więcej nie jest, tylko wystawianiem natury, a im 
wierniej jej obraz wydaje, tym za doskonalszą jest poczytana, możesz za jakikolwiek uchodzić 
dziwaczne udawanie karykatur, jakie Włosi na teatr wprowadzili, co żadnego z naturą nie mając 
stosunku, do żadnego celu dążyć, żadnymi prawidłami określone być nie mogą?”32.

32 X, „Skarb mniemany", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1817, nr 25 z 29 HI, cyt. 
za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 267-268.

33 „Nic trudniejszego, jak wierne kopiowanie tej natury, która nas wszystkich codziennie otacza; każdy jest, 

każdy dźwięk głosu surowo wszyscy sądzimy, bo wszyscy porównywamy grę aktora z tym, co widzimy codzien
nie w obcowaniu z ludźmi” (X, „Zmyślone niewiniątko", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagraniczne
go” 1816, nr 37 z 7 V, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów.. , dz. cyt., s. 153).

34 Prymat wyobrażeń widzów nad nakazem wierności autorowi udowadnia choćby fragment recenzji z kome

dii Figiel za figiel, w której Iks narzeka na zbytnią nieobycząjność i niegrzeczność niektórych zwrotów właściwą 
czasom powstania sztuki (premiera polska 1793) i postuluje, by aktorki i aktorzy zerwali z wiernością autorowi 
i zmienili używane w roli słowa na bardziej zgodne ze smakiem współczesnym (Zob.: Recenzje teatralne. .. dz. 
cyt., s. 244).

35 X, [„Hamlet"], „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 38 z 13 V, cyt. za: Re

cenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 4.
36 X, Występ p. Werowskiego w trajedii i roli Otella, „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagraniczne

go” 1815, nr 58 z 22 VII, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 33.

Cel aktorki/aktora stanowi wierne naśladowanie czy wręcz kopiowanie natury, przy 
czym konieczne jest zastrzeżenie, że powstały w ten sposób wizerunek postaci musi 
być zgodny z wyobrażeniami publiczności na temat tego, co prawdziwe i dopuszczalne 
zarazem.

Owa zgodność właśnie stanowiła zasadnicze kryterium oceny aktorek i aktorów 
w rolach współczesnych, uznawanych za trudne, ponieważ znajomość konwencji re
gulujących zachowania codzienne pozwalała publiczności bez trudu zweryfikować 
zgodność aktorskich działań z obowiązującymi powszechnie zasadami33. Ocenie pod
legały przede wszystkim zachowania, a jej kryteria wywodziły się w większości 
z obowiązujących w społeczeństwie zasad kształtowania swego publicznego obrazu. 
Postulat „dokładnego wydania” odniesiony do kontekstu pozadramatycznego wskazuje 
na tendencje do - obecnego też u Murraya - uznawania aktora za twórcę, który w ra
mach wyznaczonych mu jirzez autora ma skomponować wizerunek postaci zgodny 
z wyobrażeniami widzów34.

Jednocześnie jednak pojawiają się w recenzjach Iksów fragmenty świadczące o in
nym pojmowaniu zadań aktorek i aktorów, i innym rozumieniu istoty ich sztuki. Co 
charakterystyczne, występują one zazwyczaj w uwagach dotyczących gry w tragedii. 
To właśnie w tekstach jej poświęconych mówi się zazwyczaj o natchnieniu, przejęciu 
się i „zapomnieniu (...) teatralnego bytu”35. Gdy w czasie swych gościnnych występów 
w Warszawie Ignacy Werowski zaprezentował rolę Otella, Iks skrytykował go za to, że

„(...) nie objął jej całości, uważał ją tylko, że tak powiem, za mozaikę z piękniejszych miejsc zło
żoną. Te tylko miejsca wydawał dobitniej, ale właśnie dlatego wszędzie widać było sztukę, wszę
dzie chęć jaśnienia a nigdzie tej gry z ciągłego natchnienia, nigdzie tego życia w swojej roli, 
którego mieć nie można bez zatopienia się w całości i głębokiego rozważenia charakteru"36 
[podkr. D.K..J.

Z kolei w recenzji Władysława pod Warną J.U. Niemcewicza - tragedii pozbawio
nej zdaniem Iksa dramatycznego napięcia - podkreślał on ogromne trudności, przed 
jakimi ów brak stawiał aktorów:
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„Skoro z działaczów spokojnymi stają się mówcami, choćby najpiękniejsza poezja ich ubar
wiała wyrazy, ostyga w nich natchnienie, ginie ta iluzja sceniczna, co ich ożywiać powinna”37 
[podkr. D.K.J.

37 X, „Władysław pod Warna", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 102 z 23 

XII, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów.,., dz. cyt., s. 106.
” X, Trajedia „Śmierć Abla". „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 39 z 16 V, 

cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 9.
” X,,. Młoda osoba romansowa ", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1817, nr 4 z 141, 

cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 231.

„Teatralny byt”, „życie w swojej roli”, „ciągłe natchnienie” i, wielokrotnie wymie
niane, przejęcie się, odsłaniają drugą stronę Iksowych poglądów na sztukę aktorską. 
Nie tylko sam wizerunek, nie samo zewnętrzne uprawdopodobnienie roli decyduje 
o wartości kreacji i stanowić winno troskę i przedmiot pracy każdej aktorki i każdego 
aktora. Iksowie dostrzegają także element inny - wagę prawdopodobieństwa we
wnętrznego. Artysta sceniczny powinien wzbudzić i utrzymać w sobie wiarę w postać, 
co nie tylko nadać mu może większą wiarygodność w ocenie widzów (jak to postrzegał 
Lipiński), ale też stać się źródłem jego artystycznych wyborów. Już w jednej ze swych 
pierwszych recenzji, sformułowawszy pewną normę dotyczącą deklamacji, Iks nie 
omieszkał się zaraz zastrzec, że owo prawidło

„(...) byłoby uwodnym, gdyby aktor przestając na dobrym oddaniu każdego wiersza w szczegól
ności, zaniechał zgłębienia charakteru, przejęcia się duchem swojej roli i gdyby w ogólności de
klamacji swojej nie nadał tej rozmaitości, jakiej wyciąga różność położeń, przez które w roli 
swojej często w jednej scenie przechodzi”38.

Wobec postępującego skomplikowania postaci same reguły okazują się niewystar
czające - konieczna jest głęboka analiza charakteru i przejęcie się nim. Rozmaitość 
„położeń” powoduje, że technika „komponowania znaków” jawi się jako niewystar
czająca i przestarzała. Zastąpić ją i sprostać nowym wyzwaniom stawianym aktorkom 
i aktorom przez dramaturgów i widzów może tylko pogłębienie naturalności, a właści
wie przeniesienie jej źródła do wewnątrz osobowości aktorskiej. Iksowie nie zrezy
gnowali oczywiście z zewnętrznych kryteriów „naturalności”, dostrzegali już jednak 
konieczność odmiennego usytuowania jej podstaw, co doprowadziło ich do sformuło
wania zasady głoszącej, że

„(...) aktor dla złudzenia widza sam zupełnego złudzenia doznawać powinien. Nic mu nie powinno 
przypominać ani widzę, ani kulisy. Zamieszkałym, zażyłym powinien się wydawać na scenie”39.

Zapewne nie spodziewali się, że ta pozornie niewinna zasada, rozwinięta i dopro
wadzona do swych ostatecznych konsekwencji zaowocuje stworzeniem koncepcji gry 
aktorskiej, z którą nigdy by się pewnie nie pogodzili.

W latach 20. XIX wieku - okresie przejściowym między słabnącym coraz wyraź
niej klasycyzmem a napierającymi nań poglądami wyrastającymi z romantycznej wizji 
człowieka i artysty - następowało dalsze poszerzanie obszaru aktorskiej twórczości, 
przy czym był on umiejscawiany niemal dokładnie w tym samym miejscu, w którym 
postrzegali go i Bogusławski, i Iksowie - w przestrzeni między autorskim słowem 
a zaistnieniem na scenie pełnego i prawdopodobnego obrazu postaci. Owo poszerzanie 
było przy tym wynikiem coraz silniejszego przekonania, że żadne reguły nie są w sta
nie nadać wiarygodności aktorskim działaniom. Odnosiło się to zwłaszcza do silnych 
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namiętności (a tych w repertuarze preromantycznym było coraz więcej i coraz silniej
szych), których „wydanie” już Bogusławski pozostawiał wszak „uniesieniom” przejętej 
nimi osoby.

Zmiany zachodzące w myśleniu o aktorstwie i sposobach jego oceny w latach 20. 
dobrze ilustruje recenzja z gościnnych występów w Warszawie latem 1821 roku Wita
lisa Smochowskiego. Po przedstawieniu Otella, w którym grał rolę tytułową, recenzent 
używający pseudonimu „X”, lecz niemający nic wspólnego z Towarzystwem Iksów, 
pisał:

„Jeżeli więcej sztuczną aniżeli naturalną deklamację przyjmujemy za zaletę tragicznego arty
sty; jeżeli tenże więcej na wymuszone poruszenia ręką, na niezwyczajne spadki, wznoszenie 
i spuszczanie głosu często piskliwe zważać powinien, niżeli na oddanie tego poruszenia i czu
cia, które namiętność wzbudza, a sztuka przepisać nie może; jeżeli nareszcie aktor, deklama
cją samą zajęty, zapomnieć może o tern, gdzie i do kogo mówi, natenczas ten konieczny wypłynie 
skutek, że zamiast wzruszenia rozśmieszy, zamiast zajęcia zanudzi”“10 [podkr. D.K.],

Przeciwstawienie gry „naturalnej”, której źródłem jest uczucie, i „sztucznej” - pod
danej przepisom, zostaje tu odniesione nie tylko do środków wyrazu, ale także do za
sadniczych zadań stojących przed aktorem. Nie jest on już „kompozytorem” znaków 
dających się podpatrzeć w „naturze” i zebrać w jednolity system czy alfabet. Staje się 
natomiast rodzajem cielesnego „przekaźnika”, „oddającego”, wyrażającego dostępny
mi mu środkami uczucie, które wzbudziła w nim namiętność postaci. Kompozycja roli 
przestaje być sprawą zasadniczą. Środki wyrazu dyktować powinny nie zewnętrzne 
przepisy, ale przekraczające je „uczucie”. To ono staje się podstawą sztuki aktorskiej.

Podkreślić trzeba, że powyższy krótki cytat stanowi cenny ślad dość fundamental
nych zmian, jakie zachodziły w myśleniu o aktorstwie w pierwszych dekadach XIX 
wieku. Aktorki i aktorzy komponujący role z elementów dostarczonych przez autorów 
oraz z uniwersalnych znaków zaobserwowanych w codziennym życiu, to artyści zu
pełnie innego rodzaju niż osoby pod wpływem namiętności postaci wzbudzające 
w sobie uczucie, dyktujące im odpowiedni sposób wyrażenia. Przyjęcie tej drugiej 
koncepcji oznaczało znaczne usamodzielnienie się „artysty dramatycznego” (to właśnie 
w latach 20. i 30. termin ten zacznie wypierać w recenzjach słowo aktor) jako twórcy 
postaci scenicznej, odpowiedzialnego za jej kształt przed publicznością.

Aktorki i aktorzy zostają obarczeni tą odpowiedzialnością na równi z autorami, cza
sem wręcz wymaga się od nich, by - zaznajomiwszy się z graną osobą jak najdokład
niej - poprawiali błędy popełnione przez dramaturgów. Tego na przykład żądał recen
zent od Anieli Nacewiczowej po jej występie w roli Sary w Ofierze Abrahama 
J.G.A. Cuveliera de Trye i L. Chandenzona. Narzekając, że po stracie syna i męża, 
zmuszona do poślubienia Faraona, bohaterka przez długi czas siedzi i patrzy spokojnie 
na taniec, krytyk zauważył:

„Jest to błąd autora, ale i aktorki, bo winna wówczas poruszeniem oddawać rozpacz”“11.

Autor, a właściwie autorzy, zawinili, ponieważ nie zapisali w tekście dramatu słów 
mających wyrażać uczucia Sary, ale równie wielka jest wina aktorki, której zadaniem 
jest tak poznać graną przez siebie postać, aby nawet tam, gdzie autor się „zdrzemnął”

40 X [A. Lesznowski-syn?], „Gazeta Warszawska”, 1821, nr 123 z 3 VIII, s. 1775.
41 R., „Gazeta Warszawska”, 1821, nr 202 z 18 XII, s. 2891. 
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(co jak wiadomo, zdarzało się nawet Homerowi), dopełniać obraz psychiki postaci grą 
niemą.

Postępujący proces odchodzenia od przedmiotowej koncepcji aktorstwa obrazują 
kolejne dwa cytaty z lat 20., formułowane w kontekście postulatu „zgłębiania roli”. 
Pierwszy, pochwalny, dotyczy Jana Nepomucena Nowakowskiego, o którym po sensa
cyjnych występach gościnnych w Teatrze Narodowym w kwietniu 1829 roku napisano 
m.in., że:

„(...) gra jego okazuje obok wielkiego wrodzonego talentu, zgłębienie roli, której wszelkie odcie
nia pojąć umie, wcale nową nadać jej postać i, że tak powiem, stworzyć ją zupełnie”42.

42 F.D.[F.S. Dmochowski?]. Pierwsze role gościnne p. Nowakowskiego, „Gazeta Korespondenta Warszaw
skiego i Zagranicznego” 1829, nr 78 z 4 IV, s. 624; zob. także: „Przewodnik Polski” 1829, nr 90 z 3 IV, s. 1.

41 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1829, nr 222 z 26 IX, s. 3003.

Podobne sądy, tyle że w sposób bardziej bezpośredni, wyraził autor drugiej recen
zji, zamieszczonej na tych samych łamach, ale późniejszej o kilka miesięcy:

„Ważnąjest nader dla każdego artysty dramatycznego rzeczą, nie tylko ogólne zgłębienie roli, 
lecz rozebranie jej w najdrobniejszych szczegółach. Znakomici w zawodzie tym mistrze jednym 
bądź zwrotem, bądź podwyższeniem, bądź zwolnieniem głosu, umieją częstokroć nadać myśli 
autora nowy niejako kierunek, częstokroć (że się tak wyrażę) sami są jej twórcami. Wymagać te
go od wszystkich, co wyłącznie niepospolitego geniuszu jest cechą byłoby zbytecznym, lecz 
śmiało pożądać można, by każdy aktor wyższym poświęcając się rolom z uwagi swojej i tego 
względu nie tracił”43.

Wprawdzie autorzy obu recenzji odczuwają jeszcze potrzebę ostrożnego zastrzega
nia się, niemniej jednak nie wahają się już napisać, że aktor „tworzy rolę”, a dokładniej 
mówiąc - nową jej interpretację. Warunkiem owej kreacji jest możliwie jak najdokład
niejsze i najgłębsze poznanie charakteru postaci i zrozumienie wszelkich tkwiących 
w nim możliwości i niuansów („odcieni”). Z owych możliwości aktorka/aktor, mocą 
własnej twórczej swobody, wybiera te, które jawią się jej/jemu jako najwłaściwsze 
i z nich tworzy postać własną, będącą jej/jego wersją charakteru zapisanego w dziele 
dramatycznym. Jest to dzieło nieidentyczne z autorskim, choć ściśle z nim związane. 
Twórczość aktorska cieszyć się więc może pewną swobodą, oczywiście pozostającą 
w granicach wyznaczonych przez dramaturga. Warto zauważyć, że obok niezmiennego 
nakazu wierności autorowi, pojawia się tu nakaz, czy może raczej zachęta, do twórczej 
eksploracji zakreślonego przezeń obszaru, a więc do dokładnego poznania roli i odnaj
dywania nowych jej twarzy. Zdolność tworzenia oryginalnych, nieschematycznych, 
zaskakujących interpretacji swoich ról posiadają tylko wyjątkowi artyści, mistrzowie, 
do grona których zaliczony zostaje także Nowakowski. Jednak postulat dążenia do 
owej doskonałości kierowany jest do wszystkich aktorek i aktorów, podejmujących 
role „wyższe”, a więc - w domyśle - do wszystkich, którzy traktują swój zawód jak 
sztukę. Najwcześniejsza to bodaj opinia zarysowująca podział aktorek i aktorów na 
prawdziwe artystki i prawdziwych artystów oraz resztę niedosięgającą zajmowanych 
przez nich wyżyn i popadającą w komedianctwo. Zwracam na nią uwagę, gdyż wkrót
ce podobne hierarchizacje staną się podstawą myślenia o aktorstwie jako sztuce. * 41
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3. Aktor poetą

Przywołane wyżej opinie, świadcząc o zmianach zachodzących w myśleniu o sztuce 
aktorskiej w okresie preromantycznym, nie mogą, choćby z racji swej doraźności 
i fragmentaryczności, stanowić pewnego dowodu na rodzenie się nowej koncepcji 
twórczości aktorskiej. Zdecydowanych argumentów na istnienie takiego procesu do
starczają natomiast Myśli o umnictwie dramatycznym Jana Nepomucena Kamińskie
go44 - rozprawa ważna w równym stopniu dlatego, że jej autorem jest jeden 
z najwybitniejszych artystów teatru pierwszej połowy XIX wieku, jak i dlatego, że 
stanowi pierwszą na polskim gruncie próbę teoretycznego ujęcia problematyki aktor
stwa. Na wstępie swego tekstu sformułował Kamiński tezę, że potrzeba naśladowania 
innych jest naturalną właściwością człowieka, że „to, co my ogólnie sztuką aktorów 
nazywamy, każdemu człowiekowi i ludowi było i jest wspólne i wrodzone”4 . Z owej 
potrzeby, drogą ewolucji powstała przy tym nie tylko sztuka aktorska czy sztuka teatru, 
ale też i inne, np. malarstwo i literatura46.

44 J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, „Haliczanin” 1830, t. 2, s. 233-254. Fragmenty rozprawy 
Kamińskiego ukazały się też niedawno w opracowaniu i ze wstępem Krzysztofa Kurka; zob.: J.N. Kamiński, 
Myśli o umnictwie dramatycznym, „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria literacka, t. V (XXV), Poznań 1998, 
s. 225-230.

45 J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, dz. cyt., s. 235.
“ Na oryginalność tego fragmentu rozprawy Kamińskiego zwraca szczególną uwagę Ryszard Strzelecki, wi

dząc w niej koncepcję poprzedzającą „późniejszą refleksję, która na przełomie wieków ujmuje teatr jako zjawisko 
par excellence antropologiczne” (R. Strzelecki, Aktor..., dz. cyt., s. 56.)

47 J.N. Kamiński, Myśli..., dz. cyt., s. 237.
4" Tamże, s. 242.
49 Zob.: tamże, s. 251.

Już tak zarysowana geneza wskazuje na znaczną samodzielność artystyczną, jaką 
przyznaje Kamiński aktorstwu. Potwierdza to także jego opis przedstawienia teatralne
go, w którym aktorki i aktorzy ukazywani sąjako kapłanki i kapłani „zachwyceni ideą 
przedstawienia ideów swoich, z autora wziętych”47 i dążący do przeniesienia ich do 
dusz widzów „umnie uśpionych”. Potwierdzają wysokie wymagania stawiane „umni- 
kom dramatycznym” w procesie przygotowania roli. Potwierdza w stopniu może naj
większym długi passus poświęcony ogromnym trudnościom stojącym przed nimi 
i pozornie sprzecznym wymaganiom, którym muszą sprostać (bodaj najważniejsza 
z tych sprzeczności polega na tym, że powołaniem aktora jest „aby się zachwycił 
i zapamiętał, a przecież skrycie pamięć i uwagę, i rozsądek na straży swojego działania 
postawił”48). Co ważne, w wypełnianiu tego zadania nie można liczyć na pomoc reguł 
czy przepisów. Te są bowiem przydatne tylko w okresie nauki początkowej.

Opisując twórczą pracę aktorki/aktora, Kamiński traktuje ją jako swoisty proces 
psychiczny, którego punktem wyjścia jest wprawdzie rola, ale punkt dojścia stanowi 
nie jej wykonanie, lecz uwewnętrznienie tworzonej postaci. Wszystko, co aktor ma 
przedstawiać, powinien mieć „w duszy swojej”49. Co więcej, psychiczną podstawą 
przygotowania się do roli czyni Kamiński zrzeczenie się własnej indywidualności 
i zamazanie wszelkich jej śladów, który to proces - niezwykle wymagający i skompli
kowany — także nie ma nic wspólnego z wykonywaniem dzieła literackiego. „Umnik 
prawy”, którego obraz szkicuje w swych Myślach...Kamiński, nie jest bowiem sługą 
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autora dramatycznego, ale czegoś odeń większego, co wprawdzie w dziele dramatycz
nym jest obecne, ale jakby niecałkowicie i niewyłącznie.

„Prawy umnik więcej chce jak samego udania; on chce ideału*. On nie chce w scenicznym 
zwierciadle nikomu ani twarzy swojej, ani twarzy którego z widzów okazać, bo się obawia, aby 
się i on, i widz nie przebudził, a przeto omamienie nie zniknęło. Największem i najpierwszem 
usiłowaniem każdego umnika, powinno być dążenie ku piękności idealnej”50 (podkr. J.N.K.).

*' Tamże, s. 244.
51 Tamże, s. 246.
52 Tamże, s. 253.

Aktor nie jest wykonawcą dzieła dramatycznego, lecz artystą ucieleśniającym, uka
zującym ideał obecny wprawdzie w tym dziele, ale większy, ważniejszy od dzieła sa
mego.

Odróżnienie idealnej postaci, którą uosabia artysta dramatyczny od roli, którą aktor 
jedynie wykonuje, wiąże się z rozpoznaniem ogromnej różnicy między materiałem, 
jakiego może dostarczyć dramaturg a tym, nad czym pracować musi „umnik drama
tyczny”. Dostrzegając tę różnicę, Kamiński nie waha się porównać go do natchnionego 
poety:

„(...) umnik dramatyczny winien bydź [sic!] wieszczego ducha i nie tylko przeniknąć tajniki myśli 
i czucia, ale i języka, które autor swoim osobom nadał; że ma wyśledzić piękności, o których au
tor sam nie wiedział; że mu nie wolno w niczym autora ukrzywdzić, jednakże wszędzie go pod
nieść pierwszą powinnością jego; bo chociaż autor niektórych mu przestróg udzieli, przecież mu 
ani o czuciu, ani zwierciadle ócz jego, ani o cieniowaniu głosów i przyglosów, ani o jego moc
nym lub przyskrzypionym słów wygłoszeniu, przestróg w żaden sposób dać nie może, jeżeli sobie 
tego wszystkiego długim rozmyślaniem, wielokrotnym odczytywaniem za pomocą działalnej wy
obraźni sam dać w stanie nie będzie”51.

Ostatecznie więc, nie mogąc w niczym zmienić czy naruszyć dzieła dramaturga, 
aktor staje przed zadaniem odmiennym od jego prostego wykonania. Wykonanie tako
we nie jest po prostu możliwe z racji nieprzystawania do siebie środków, którymi dys
ponuje literatura i celów stojących przed teatrem. Idąc tylko i wyłącznie za wskazów
kami dramaturga, aktor nie mógłby wypełnić swoich zadań. Kamiński odrzuca, tak 
często powracające, porównanie artysty dramatycznego i muzyka, ponieważ „muzyk 
wykonywa podług znaków kompozytora, ale deklamator sam jest i muzykiem, i kom
pozytorem, i instrumentem zarazem”52.

Emancypacja twórczości aktorskiej odbywa się zatem w tekście Kamińskiego na 
dwa powiązane z sobą sposoby: po pierwsze poprzez uznanie, że celem twórczych 
działań aktorki/aktora nie jest „wykonanie postaci”, ale ukazanie widzom ucieleśnio
nego ideału, będącego wzorem zarówno dla literatury, jak i dla teatru; po drugie po
przez rozpoznanie i opisanie zasadniczych różnic między środkami będącymi w dys
pozycji pisarza i tymi, którymi musi posługiwać się dla realizacji swych celów aktor- 
ka/aktor. Gdy dodać do tego zarysowaną na wstępie rozprawy antropologiczną kon
cepcję naturalnego popędu do gry aktorskiej, jako źródła sztuki teatru i innych sztuk 
(w tym literatury), to można postawić tezę, że Jan Nepomucen Kamiński był na grun
cie polskim pierwszym autorem, który dostrzegał, jeśli nie całkowitą samodzielność, to 
szeroką autonomię sztuki aktorskiej.

Podobne przekonanie zdawał się też podzielać Hilary Meciszewski - druga po Ka- 
mińskim najważniejsza postać teatru polskiego pierwszej połowy XIX wieku. Dyrektor 
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krakowskiego teatru w latach 1843-1845, a zarazem autor fundamentalnych Uwag 
o teatrze krakowskim, do których wielokrotnie przyjdzie nam się jeszcze odwołać, był 
przede wszystkim praktykiem, co przejawiało się także w jego pisaniu o teatrze. Jako 
autor nie zajmował się systematycznym tworzeniem teorii, ale problemami, przed ja
kimi stawał teatr polski w konkretnym miejscu i czasie. Nic więc dziwnego, że kwestia 
samodzielności sztuki aktorskiej i sposobu definiowania jej zakresu i celu pojawia się 
w jego pismach marginalnie i okazjonalnie.

I tak w napisanej i opublikowanej pod koniec swej dyrekcji książeczce Kilka słów 
do redaktora »Gazety Poznańskiej«, będącej rozbudowaną polemiką z krytyczną oceną 
swych poczynań artystycznych i administracyjnych, Meciszewski używał charaktery
stycznego argumentu dla odparcia zarzutu braku dbałości o poziom gry aktorskiej. 
Dowodził mianowicie, że dyrektor (tu w znaczeniu reżyser czy też kierownik arty
styczny) nie może zajmować się tą dziedziną, ponieważ aktorki i aktorzy są w swej 
twórczości samodzielni. Nie da się ich „wymustrować”, bo gdyby było to możliwe, 
jakikolwiek talent przestałby im być potrzebny. Tymczasem

„(...) tytuł Artysty w dziedzinie sztuk pięknych, do której i Teatr należy, nie nabywa się samą li 
tylko biegłością w mechanizmie jakowego kunsztu, ale do tego trzeba Władzy tworzenia samoist
nie, władzy, że tak powiem, improwizowania, jednym słowem, chcąc być Artystą w jakiejkolwiek 
sztuce, trzeba być koniecznie poetą”53.

” H. Meciszewski, Kilka słów do redaktora „Gazety Poznańskiej", Kraków 1845, s. 23.
5J Poglądom teatralnym J. Kremera i K. Libelta poświęcone są rozprawy S. Morawskiego, Aktor - talent re

produkujący („Pamiętnik Teatralny” 1952, s. 2-3; przedruk w wersji zmienionej - Libelt a teatr ówczesny [w:] 
S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX w., Warszawa 1961, s 240-255) oraz Meciszewski 
i Kremer („Pamiętnik Teatralny” 1953, z. 4; przedruk [w:] S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII 
i XIX w., Warszawa 1961, s. 272-310). Pisze o nich także R. Strzelecki (Aktor a wiedza o człowieku..., dz. cyt., 
s. 59-70).

W przypadku aktorki/aktora talent improwizacyjny, a więc samoistnie twórczy, słu
żyć ma do stworzenia całościowego charakteru przedstawianej osoby i jego przepro
wadzenia poprzez wszystkie sytuacje sceniczne. Twórczość aktorska odbywa się zatem 
w ramach stworzonych przez dramaturga, lecz ramy te są na tyle szerokie, że pozwa
lają na swobodne rozwinięcie talentu pokrewnego talentowi poetyckiemu.

Wraz z Janem Nepomucenem Kamińskim i Hilarym Meciszewskim wkroczyliśmy 
w dziedzinę myśli teatralnej inspirowanej idealistyczną filozofią niemiecką. Okresem 
szczególnie intensywnego rozwoju tego typu refleksji były lata 40. XIX wieku, kiedy 
to rozwinęła się polska idealistyczna myśl estetyczna, obejmująca również interesujące 
nas zagadnienia sztuki aktorskiej. Poglądy teatralne najwybitniejszych przedstawicieli 
tego nurtu - Józefa Kremera, Karola Libelta i Bronisława Trentowskiego - były już 
wprawdzie przedmiotem analiz54, nie zyskały jednak (głównie na skutek niezrozumiale 
protekcjonalnego traktowania ze strony badaczy) należnej im rangi. Wprawdzie żaden 
z polskich estetyków idealistycznych działających w latach 40. i 50. nie zajmował się 
specjalnie teatrem - ich poglądy na tę dziedzinę sztuki są albo wtopione w dzieła 
o szerszym zakresie, albo też zostały sformułowane w sposób nieco przygodny, 
w pismach okazjonalnych, gdzie także stanowiły temat raczej drugorzędny - mimo to 
uwagi te są niezwykle cenne. Stanowią bowiem jedyną w swoim rodzaju filozoficzną 
podstawę myśli teatralnej XIX wieku, wyznaczając jej zasadnicze punkty odniesienia 
i hierarchie wartości. Jak okaże się w dalszym toku niniejszego przeglądu, odwołują 
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się do nich najwybitniejsi krytycy teatralni stulecia, poszukujący niepodważalnych 
autorytetów wspierających ich poglądy i oceny. Idealistyczna estetyka teatru, zwłasz
cza aktorstwa, stanowi szkielet konstrukcyjny teatralnej myśli epoki i w oderwaniu od 
niej owa myśl nie może być w pełni odczytana i zrozumiana.

Spośród wymienionej na początku trójki filozofów najwięcej miejsca poświęcił te
atrowi w swych pismach Karol Libelt, który własne poglądy na tę dziedzinę sztuki 
przedstawił przede wszystkim w dwu fragmentach swego bodaj najważniejszego dzie
ła, Estetyka czyli Umnictwo piękne.

Tym, co najbardziej zajmowało poznańskiego filozofa w rozważaniach nad sztuką 
sceniczną było określenie właściwego aktorkom i aktorom rodzaju talentu artystyczne
go oraz wyznaczenie aktorstwu miejsca w systemie innych sztuk. W swych analizach 
wychodził Libelt od tezy o swoistości sztuki teatru, którą widział jako pozbawioną 
możliwości zachowania „duchowej trójjedności”, dostrzeganej przezeń np. u wyko
nawców utworów muzycznych. Nie chodziło przy tym o jedność autora, dzieła i wy
konawcy, bo ta rozpada się, jak zauważa Libelt, w przypadku każdego dzieła sztuki, 
ale o specyficzną właściwość powodującą, że wykonawca kompozycji muzycznej jawi 
się jako prawdziwie natchniony artysta. Dzięki artystycznemu natchnieniu potrafi on 
mianowicie sprawić, że dzieło napisane przez kogoś innego staje się jego duchową 
własnością, przez co odtwarza je w tym samym duchu, w jakim tworzył je kompozy
tor. Natchnione powtórzenie aktu twórczego powoduje, że wykonawca staje się niejako 
twórcą. W efekcie, w wykonaniu zachowana zostaje potrójna jedność: „indywidualno
ści ducha twórczego, indywidualności objawionej w dziele i indywidualności objawio
nej w wykonaniu”5 .

55 K. Libelt, Estetyka czyli Umnictwo piękne. Część ogólna [w:] K. Libelt, Filozofia i krytyka, Poznań 1875, 
t. IV, s. 298.

56 Tamże, s. 298-299

Jednak w sztuce przedmiotowej, jaką jest sztuka dramatyczna, owa jedność rozpada 
się:

„Wykonanie sztuki dramatycznej nie przedstawia nam już trójcy, lecz troistość duchową. 
Autor dramatu nie przestaje być duchem stworzycielem. Owszem jest nim w obszerniejszym tego 
słowa znaczeniu. Nie stwarza dzieła uczuć i myśli własnych, ale stwarza świat czynu, ukształca 
obraz przedmiotowego ducha, co się w rozlicznym i usilnym działaniu wielu jednostkowych du
chów objawia. Wykonawca nie wykonywa całości dzieła, ale jego cząstkę, jest tylko jednym or
ganem w żywocie sztuki, a nie całkowitym jej żywotem. Dzieło nareszcie samo jest przedstawie
niem przedmiotowego w akcji ducha, a jako takie potrzebuje koniecznie publiczności, jako tła, na 
którym się przedmiotowość ducha jako całość odbija”55 56.

Zatem wydawać by się mogło, że wykonawca dzieła sztuki dramatycznej jest po
zbawiony możliwości stania się twórcą reprodukującym na podobieństwo muzyka, nie 
ma on bowiem szans na natchnione powtórzenie aktu kreacji i uczynienie całości 
dzieła swoją duchową własnością.

Tymczasem Libelt z tego właściwego sztuce dramatycznej rozdzielenia twórcy 
i wykonawcy wyciąga całkiem inne, ważkie konsekwencje:

„Z niepodobieństwa, jakie zachodzi w sztuce dramatycznej, aby autor mógł być zarazem ca
łego dzieła swojego wykonawcą, wynikła bezpośrednio niezawisłość samego wykonania i jego 
wyzwolenie się do samoistnej, osobnej sztuki, którą dramaturgią nazywają. Talent reprodukujący 
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wyzwolił się do stanowiska, na którym reprodukcja produkcją - a zatem osobną sztuką się stała - 
i dlatego nazwał się przed innymi artystą”57.

57 Tamże, s. 299.
58 Tamże, s. 302-303.
y> Niejasność wywodów i języka Libelta, a przede wszystkim fakt, że nie zajął się on szerzej dokładnym 

przedstawieniem dziedziny sztuki, którą nazwał „dramaturgią” może powodować nieporozumienia związane 
z interpretacją jego stosunku do twórczości aktorskiej. I tak np. Stefan Morawski w swej, przywoływanej już, 
rozprawie Aktor - talent reprodukujący (zob. przyp. 53), uznawał (co wynika już z tytułu), że Libelt uważał aktora 
wyłącznie za artystę reprodukującego. Uważne wczytanie się choćby w cytowane fragmenty wiedzie jednak ku 
przekonaniu, że taka interpretacja jest błędna, gdyż autor kilkakrotnie powtarza, Ze nowa dziedzina sztuki, dra
maturgia, powstała właśnie wtedy, kiedy reprodukcja przeszła w produkcję i tylko pod tym warunkiem może 
zostać uznana za sztukę.

Miast stać się sztuką niższą od wykonawstwa utworu muzycznego, aktorstwo jawi 
się Libeltowi jako sztuka wyższa, bowiem w o wiele większym stopniu autonomiczna, 
zasługująca na miano już nie reprodukcji, ale produkcji, nie odtwarzania, ale tworze
nia. Jest to konkluzja zaskakująca, bowiem zdaje się wypływać z przesłanek wskazują
cych raczej na zależność i słabość sztuki aktorskiej, odgrodzonej przez niemożność 
samodzielnego odtworzenia całego dzieła od możliwości kreacyjnych przyznawanych 
wirtuozom. Nawet najbardziej natchniony aktor nie może przecież powtórzyć kreacyj
nego aktu poety, który dotyczy wszystkich postaci, wydarzeń i słów. Jak to się stało, że 
aktor miast zostać uznanym za talent niższego rzędu niż wirtuoz, zdaje się zajmować 
znacznie wyższe odeń miejsce w hierarchii sztuk?

By na to pytanie odpowiedzieć, przyjrzyjmy się najpierw rekonstruowanemu przez 
Libelta procesowi emancypacji sztuki nazywanej przez niego „dramaturgią”. Przebie
gał on w ten sposób, że

„(...) talent reprodukujący, posuwając się od stopnia do stopnia coraz rozleglejszego działania, 
stanął nareszcie na stanowisku, na którym, jakeśmy rzekli, reprodukcja produkcją się stała i gdzie 
sięgnęła dla siebie, jakby w przeczuciu prawdy po szczytne imię artysty. To imię nadaje talentowi 
nowa sztuka piękna, którąśmy jako dramaturgię poznali. Dramaturgia jest reprodukcją poezji 
czynu (dramatu), tak, jak ją poeta dramatyczny pojął i upostacił. A że ta poezja wcieliła się w to
warzystwo artystów dramatycznych, ideał żywota przemógł nad ideałem znaku - dramatu napisa
nego - i mimo treści, pierwotnie z poezji wziętej, utworzył z reprodukcji produkcją i dal początek 
osobnej dramaturgicznej sztuce”58.

A więc nie tyle emancypacja, ile wzrost uświadomienia sobie natury własnej sztuki: 
aktorki i aktorzy wraz z rozwojem teatru coraz jaśniej zdawali sobie sprawę ze specy
fiki i odrębności swojej twórczości, aż wreszcie uznali siebie za artystki i artystów. 
Uczynili to jednak nie do końca świadomie, zaledwie Jakby w przeczuciu prawdy”, 
którą teraz objawia uczony estetyk. A prawda owa jest taka, że choć punktem wyjścia 
jest dla aktorki/aktora poezja dramatyczna, a więc twórczość cudza, to jednak na sku
tek zwycięstwa „ideału żywota” nad „ideałem znaku”, i proces artystyczny, i samo 
dzieło jest już niemal wyłączną jej/jego własnością.

A zatem elementem decydującym w ostatecznym rozrachunku o tym, że aktor jest 
prawdziwie samodzielnym artystą, a nie jedynie talentem reprodukującym59, jest żywa 
osobowość, będąca sprawcą, narzędziem i materiałem wcielenia idealnej postaci stwo
rzonej przez poetę:

„Reprodukcja utworu dramatycznego ma ze względu na jego przedstawienie, rozległe pole 
produkcyjnego działania. Albowiem czyn jest żywotem, którego poeta dać nie może. On daje tyl
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ko myśl, słowo, idea! czynu; żywot nadaje mu samo wykonanie, gdy aktor we własny żywot ideał 
autora oblecze i przedstawi. Pojmujemy przeto, że aby taka, że tak powiem, transfuzja nastąpić 
mogła a idealność na tym nie traciła, ale przez rzeczywistość i owszem podniosła się - że dekla
macja i mimika, ruchy i postawy ciała stać się muszą materiałem sztuki, aby się w tych formach 
ideał dramatu do zupełności mógł wyrazić. Wielkiego na to trzeba talentu, aby z jednej strony 
całą szczytność ideału dramatycznego poznać i przeniknąć, z drugiej znaleźć naturalne, odpo
wiednie formy, by go we wszystkich jego odcieniach do rzeczywistości wyrazić”60.

Tamże, s. 304-305.
61 Tamże, s. 118-119.

Powszechnie respektowane w XIX wieku przekonanie o dwukierunkowości twór
czych wysiłków aktorek i aktorów, którzy z jednej strony muszą poznać postać, 
a z drugiej znaleźć odpowiednie środki przekazania widzom tej wiedzy, znajduje 
u Libelta swoistą reinterpretację: obiektem wysiłku poznawczego aktorki/aktora są 
myśli, słowa i ideały zapisane w dziele dramatycznym, natomiast praca nad „planem 
wyrażania” wiedzie nie tyle (choć także) do znalezienia odpowiednio subtelnych 
i urozmaiconych środków artystycznych, ale przede wszystkim do obdarowania postaci 
życiem, którego nie może dać jej autor. Tak więc o ile idealny, ogólny obraz człowieka 
jest dziełem poety, o tyle żywa postać, ucieleśnienie tego ideału jest już samodzielnym 
dziełem aktorki/aktora.

Wzajemne relacje między kreacjami literackimi i scenicznymi opisuje Libelt 
w innym miejscu, w sposób wprawdzie mocno poetycki, ale może właśnie dzięki temu 
całkiem precyzyjny:

„Artysta dramatyczny jest na scenie wcielonym ideałem poety, jest lunatykiem, co z łatwością 
i naturalnością rusza się i przechodzi po stromych wyżynach sztuki o świetle ideału niby o świetle 
księżyca; co nie wie o sobie, ni o świecie, co go otacza i ziębi; a budzi się i spada na ziemię, gdy 
nań kto po imieniu zawoła, to jest gdy go rzeczywistość ogarnie. Prawda i naturalność leży 
w harmonii formy i treści, czyli gry i roli. Gra zatem nie może być naśladowaniem czegoś obce
go, ale naturalnym być powinna ukształtowaniem się roli w ruchach i deklamacji płynących 
z wewnętrznego pojęcia i natchnienia”61.

Metafora procesu twórczego aktora jako drogi pokonywanej przy pomocy autora - 
przewodnika, wiodącej do tworzonego własnym wysiłkiem artystycznym dzieła - ży
wej osoby ludzkiej, stanowi jedno z wyobrażeń najczęściej powracających w ideali
stycznych koncepcjach sztuki aktorskiej. Ujmuje ona w sposób obrazowy skompliko
wany układ relacji między zależnością i samodzielnością aktora - artysty tworzącego 
samodzielnie, a jednocześnie podążającego za innym twórcą. W wersji Libelta zwraca 
uwagę odrębność obu, przedstawionych metaforycznie, elementów (dzieło, aktor), 
z których pierwszy wpływa wprawdzie na drugi tak jak księżyc na lunatyka, ale zara
zem sam zdaje się go nie potrzebować.

1 rzeczywiście - autor Umnictwa pięknego odrzucał, powszechnie przyjmowaną 
w jego epoce, jako oczywistą, tezę, że dramat jest dziełem literackim istniejącym 
w pełni dopiero na scenie, tak jak kompozycja muzyczna swój pełny kształt zyskuje 
dopiero w chwili wykonania. Postulowane przezeń oddzielenie „dramaturgii” od dra
matu, pociągało za sobą przyznanie samodzielności także temu drugiemu, który wedle 
Libelta jest jako sztuka samoistny, toteż w zasadzie nie potrzebuje koniecznie teatru. 
Wprawdzie wystawienie teatralne uznawał poznański filozof za lepszy sposób pozna
nia dramatu niż jego odczytanie, ale zauważał zarazem, że bywają sytuacje, w których 
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teatr z powodu braku odpowiednich środków technicznych jest zmuszony przykrawać 
poezję, skracać tekst, zmieniając w ten sposób wymowę całości. Wyczuwając zacho
dzące w teatrze europejskim zmiany (wypieranie dramatu romantycznego przez sztuki 
dobrze skrojone), przeprowadzał Libelt wyraziste rozróżnienie między poezją drama
tyczną kierującą się własnymi prawami, całkowicie niezależnymi od współczesnych 
wymogów scenicznych, a twórczością dramatopisarską ściśle dostosowującą się do 
zasad „przedstawialności na teatrze”. Tę ostatnią zaliczał już nie do poezji dramatycz
nej, ale właśnie do „dramaturgii”.

Czymże więc w końcu jest owa dramaturgia? Oto:
„(...) jest osobną, samoistną sztuką zidealizowania akcji na osobie aktora. Uczucie, namiętność, 
wola, siła, charakter, wszystkie ujemne i dodatnie potęgi ducha ludzkiego, tak jak się w słowach, 
ruchach i czynach objawiają, aktor zidealizować i w stosunku do odbywającej się akcji na sobie je 
upostacić powinien. Każda reprezentacja akcji na ten sposób wykonana, przedstawi nam jej ideał 
wcielony w osobie artystów dramatycznych, czyli przedstawi nam dzieło dramaturgiczne. Pod 
tym względem nazwać by można dramaturgię sztuką przedstawiania pięknokształtów przedmio
towego ducha”* 61 62.

62 Tamże, s. 301.
61 Zob.: tamże, s. 174
w Tamże, s. 171.

Libelt niestety nie zajął się bliżej prezentacją tak zdefiniowanej sztuki pięknej, po
przestając na rozważaniach dotyczących tylko tej jej części, która jest jeszcze repro
dukcją utworu dramatycznego. Jednak z rozrzuconych w jego dziele uwag można wy
ciągnąć kilka, bardzo interesujących wniosków.

W swoim systemie sztuk Libelt umieścił dramaturgię w grupie tzw. sztuk społecz
nych, w dziale „estetyczne wychowanie człowieka, kształtujące ideał prawdy” w życiu. 
Jest tam ona określona jako „wykształcenie estetyczne życia” i umieszczona obok 
gimnastyki i tańca, będących środkiem estetycznego wykształcenia ciała, oraz estetyki 
- „wykształcenia estetycznego ducha”63. Grupa „sztuk społecznych” jest grupą nie
zwykle ciekawą, przede wszystkim dlatego, że należą do niej sztuki niejako postulo
wane, projektowane. Ich celem jest realizacja najważniejszego marzenia romantyków - 
zjednoczenia sztuki i życia, tak by to drugie „upięknić” i „zidealizować”. Trud este
tycznego wychowania obejmującego całe społeczeństwo, z wszystkimi jego warstwa
mi, ma według Libelta doprowadzić do „podniesienia człowieka do piękności istoty 
duchowej, rozwijając w nim wszystkie przyrodzone estetyczne talenta i usposobie
nia”64. Zadaniem „dramaturgii” jest doprowadzenie do tego w odniesieniu do życia. 
Ma je ona kształtować zgodnie z uniwersalnymi zasadami estetycznymi, ma stanowić 
narzędzie zmieniające chaos codziennego wzajemnego obcowania ludzi we wszech
ogarniającą, idealną harmonię przepojoną pięknem, prawdą i dobrem.

Tak rozumiana dramaturgia wykracza zatem daleko poza granice teatru - miejsca 
wystawiania utworów dramatycznych - i choć Libelt wprost tego nie napisał, to do
puszczał istnienie dramaturgii bez poezji dramatycznej (co nie znaczy - bez scenariu
sza). Najważniejszym artystą „dramaturgicznym” był wszak nie kto inny, jak aktor - 
uosobiony wzorzec, a zarazem zarodek przyszłej przemiany, której poddana miała 
zostać cała ludzkość. Póki co znajduje on ideał, za którym podąża w dziele poety, ale 
wcale nie musi go tam szukać. Jeśli celem ostatecznym artystycznej działalności akto
rek i aktorów miało być „zidealizowanie społecznych stosunków”, to wcześniej czy 
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później muszą oni wyzwolić się z resztek zależności od poezji dramatycznej i zacząć 
całkowicie samodzielnie pracować nad „uczuciem, namiętnością, wolą, siłą, charakte
rem, wszystkimi ujemnymi i dodatnimi potęgami ducha ludzkiego, tak jak się w sło
wach, ruchach i czynach objawiają”, by móc przekształcić je zgodnie z uniwersalnymi 
i wiecznymi ideałami, i tak przekształcone ukazać innym. Takim zabiegom podlegać 
może „każda akcja”, każde działanie, nie tylko to zapisane w dziele dramatycznym65. 
Jest tylko kwestią czasu, by tak się stało i by wszystkie czynności ludzkie zostały prze
kształcone według idealnego wzoru.

65 Jest rzeczą niezwykle interesującą, że w tym samym niemal czasie, bardzo zbliżone poglądy głosił Zygmunt 
Krasiński. Reagując na przedstawione przez Adama Mickiewicza propozycje wystawienia Nie-Boskiej komedii 
jako swoistej recytacji poetyckiej ilustrowanej dioramami, pisał on w liście do Stanisława Małachowskiego z 15 
IV 1843: „Pomysł pana Adama w dramacie szczególny, mogłoby to być rodzajem pewnym wystawienia drama
tycznego, ale nigdy sztuki dramatycznej jedynym kształtem. Byłby to liryzm w dramacie subiektywny, lecz dra
mat wymaga obiektywności. Przyjdzie pora taka, że aktorowie wielkimi artystami będąc, sami improwizować 
będą w pełni natchnienia; ogólna tylko treść dramatu będzie im podana, ułożona, a wszystkie środki, tyrady, ruch 
cały i postęp sztuki, żywotnie improwizowany. Takim sposobem połączy się pomysł pana Adama z potrzebą 
obiektywności, która jest koniecznością dramatyczną!” (cyt. za: J. Timoszewicz, Krasiński o teatrze, „Pamiętnik 
Teatralny” 1959, z. 1-3, s. 89). Przedmiotem tego typu przedstawienia byłaby więc, tak jak w koncepcji Libelta, 
„każda akcja”

Aktorki i aktorzy zyskują więc w koncepcji Libelta znaczenie szczególne - są jed
nymi z ważniejszych artystów w projektowanym przezeń procesie uczynienia ze świata 
wielkiego dzieła sztuki. Wyrastają w ten sposób ponad tych, od których chwilowo 
wydają się niżsi - ich ostateczne zadanie jest szczytniejsze nawet niż zadanie poetów. 
Póki co są jeszcze zależni od nich, póki co w ich sztuce reprodukowanie odgrywa jesz
cze pewną rolę, ale już nawet na tym etapie doszli do stanowiska samodzielnych arty
stek i artystów, zaś dalsze poznawanie prawdy o własnym powołaniu winno ich do
prowadzić do całkowitego wyzwolenia z zależności od poezji dramatycznej i rozpo
częcia pracy twórczej we właściwej im dziedzinie - dramaturgii, mającej na celu nie 
tworzenie dzieł sztuki, ale przemianę życia. W dążeniu do przekroczenia granic sztuki, 
do zatarcia rozdziału między nią a życiem jest Libelt nieodrodnym synem swej ro
mantycznej epoki, której odkrycia i przeczucia w tym samym czasie obwieszczał Eu
ropie natchniony poeta prelegent w Collège de France.

Odnoszący się do spraw teatralnych dorobek dwóch pozostałych najwybitniejszych 
polskich estetyków idealistycznych - Józefa Kremera i Bronisława Trentowskiego - 
przedstawia się o wiele skromniej i mniej oryginalnie niż koncepcja Libelta. Kremer 
poświęcił teatrowi w zasadzie jeden tylko tekst, powstały w 1844 roku, opublikowany 
po raz pierwszy w krakowskim „Dwutygodniku Literackim” a zatytułowany Kilka 
słów o Schillerze, „Dziewicy Orleańskiej" i wystawieniu jej na teatrze krakowskim. 
Była to nie tyle rozprawa, ile bardzo rozbudowana recenzja jednego z najsłynniejszych 
przedstawień teatru krakowskiego dyrekcji Hilarego Meciszewskiego (premiera 11 V 
1844). Przystępując, po omówieniu twórczości Schillera i analizie Dziewicy Orleań
skiej, do oceny krakowskiego spektaklu, autor uznał za wskazane przedstawić swoje 
poglądy na teatr, a w szczególności na sztukę aktorską - jej istotę oraz warunki, które 
muszą spełniać artystki i artyści dramatyczni, by być godnymi tych zaszczytnych ty
tułów. Wychodząc z zasadniczego dla filozofii idealistycznej twierdzenia, że każda 
sztuka jest sposobem na objawienie ideału oraz z przyjętej za Heglem tezy, iż poezja 
dramatyczna jest najwyższą ze sztuk pięknych, przyznaje Kremer sztuce dramatycznej 
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(której najważniejszą częścią jest sztuka aktorska) bardzo wysoką rangę jako uciele
śnieniu ideału zawartego w dziele literackim:

„Co w świecie idealnym poezji się poczęło, co w krainach nadziemskich wieszcza żyje 
i przebywa, toć wstępuje widocznie na scenę i przybrawszy postać zmysłową patrzy i przemawia 
do nas. Artysta dramatyczny jest czarodziejskim ogniwem, co łączy świat czysto umysłowy ze 
światem ziemskim, co łączy dwie ostateczności, bo ducha i materię; on to sprowadza one dzieci 
niebiańskie na nasz ziemski padół i ulotnym widziadłom wieszcza nadaje krew i ciało”66.

66 J. Kremer, Kilka słów o Schillerze, „Dziewicy Orleańskiej" i wystawieniu jej na teatrze krakowskim [w] 
J. Kremer, Dzieła, oprać. H. Struve, t XII: Pisma pomniejsze, Warszawa 1879, s. 440.

67 R. Strzelecki, Aktor..., dz. cyt., s. 62.
68 Szaman, działając w transie, wyrusza w duchową podróż, której celem jest sprowadzenie duszy z zaświatów 

- jego działania stanowią przy tym swoisty rodzaj teatru. Podobnie jak funkcją szamana jest bycie pośrednikiem 
między światami żywych i umarłych, tak aktorka/aktor jawi się w świetle tekstu Kremera (i nie tylko) jako osoba 
łącząca chaotyczną i przemijającą doczesność ze sferą wartości czystych i trwałych.

Gdyby przełożyć cytowany fragment na język dyskursu, być może otrzymałoby się 
dość często powtarzane twierdzenie, że istotą pracy twórczej aktorek i aktorów jest 
dopełnienie aktu kreacji postaci dramatycznej poprzez dotworzenie tych elementów 
wizerunku i/lub osobowości, które nie mogą zostać szczegółowo zapisane w słowie. 
Problem polega jednak na tym, że metaforyka Kremera, jego „metafizyczny język”, 
jest (podobnie jak w przypadku innych idealistów) nieodrywalny od myśli - sam jest 
sposobem myślenia. Wyobrażenia stojące za używanymi pojęciami czy metaforami 
stają się elementem wywodu, wpływając w sposób decydujący na jego przebieg 
i ostateczny sens. Autor Listów z Krakowa nie pisze o dramacie, postaciach czy, choć
by, wyobraźni dramaturga, ale o idealnym świecie wieszcza, który jest przezeń nie tyle 
tworzony, co odkrywany. Nie pisze o analizie i aktorskiej interpretacji roli, ale o ta
jemniczym zjawisku uobecniania, objawiania w materii tego, co duchowe i o zjawisku 
pośredniczenia między światem ziemskim i idealnym. Odarcie języka Kremera (i nie 
tylko jego) z poetyckich obrazów, którymi się posługuje nie oznaczałoby prostego 
przekładu na konkretną prozę dyskursu, ale wiodłoby ku zasadniczej zmianie sensu 
wypowiedzi.

Aktor, taki, jakim go widzi Kremer, jest osobą bardzo szczególną i to w dwojakim 
znaczeniu. Po pierwsze staje się pośrednikiem między sferą ideału, a więc dziedziną 
świętości, a „światem ziemskim”, materialnym. Po drugie, łączy sprzeczności - wiecz
ne z przemijającym, duchowe z materialnym. Spełnia więc funkcje „artystycznego 
kapłana” uobecniającego tu i teraz wiecznotrwałe i uniwersalne wartości. W swej pracy 
twórczej podąża on za poetą dramatycznym, który jest przewodnikiem wskazującym 
drogę do nie tworzonej, lecz istniejącej uprzednio krainy ideału. Jak pisał Ryszard 
Strzelecki, aktor według Kremera

„(...) dorasta do rangi artysty, jaka przysługuje przedstawicielom innych sztuk, między innymi 
dlatego, że sprawowany przez niego akt twórczy obejmuje czynnik transcendentny - uczestnic
two w Boskiej samowiedzy”67.

Jego zadaniem jest przy tym nie tylko zobaczyć ideał, ale także przemienić się weń 
i sprowadzić go na ziemię, objawić poprzez ucieleśnienie. Jest to rzeczywiście funkcja 
kapłańska, czy też, dokładniej mówiąc „szamańska”68, tyle że - co podkreślić trzeba 
z całą mocą - nie w znaczeniu religijnym, lecz estetycznym i etycznym. W bliskim 
związku z taką definicją istoty pracy aktorki i aktora pozostaje sposób, w jaki Kremer 
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określał ich sztukę oraz będące jej wytworem dzieło. Celem twórczego wysiłku arty
stek i artystów dramatycznych było bowiem według jego opinii „stworzenie w świecie 
zmysłowym tego samego pomysłu, który stworzył wieszcz w świecie myśli”69. Aktorki 
i aktorów widział Kremer jako twórców, pracujących w swoistej dziedzinie, dysponu
jących swoistym materiałem, metodami pracy etc. W swej działalności muszą oni 
wprawdzie postępować w zgodzie z „pomysłem” poety, ale odrębność ich sztuki po
woduje, że owo podążanie za innym artystą nie oznacza negacji czy też ograniczenia 
ich twórczych kompetencji. Są oni twórcami nie tyle podległymi dramaturgowi, co 
powtarzającymi tę samą pracę artystyczną w innym materiale.

69 Tamże, s . 441.
70 Tamże.

Kremer zdaje się przy tym nie dostrzegać, co było tak ważne dla Libelta, że owo 
powtórzenie w rzeczywistości wcale powtórzeniem nie jest, ani z natury swojej być 
nim nie może. Dla Kremera przedstawienie teatralne było, czy też raczej powinno być, 
ostatnim etapem tworzenia dramatu, czymś więcej niż jego wykonanie, ale i czymś 
zdecydowanie mniej niż odrębny akt kreacyjny. Sprzeczność wynikającą z braku cią
głości między pracą twórczą poety a pracą twórczą aktorek i aktorów, która zaprowa
dziła Libelta do koncepcji samodzielnej sztuki „dramaturgii”, rozwiązywał Kremer 
w sposób arbitralny, dzięki koncepcji aktora, oddającego swe „ciało i krew” (a więc 
także psychikę) kreowanej postaci. Będąc niejako „nawiedzonym” przez nią, artysta 
dramatyczny nie może popadać w żadną dowolność, stając się dzięki temu twórcą una
oczniającym tę samą postać, którą stworzył autor. Nic więc dziwnego, że aby móc 
sprostać tak sformułowanemu zadaniu, aktor musi według Kremera pozbawić się sa
mego siebie, usunąć „swojego zwyczajnego człowieka”, i na jego miejsce „przyjąć” 
postać zaprojektowaną przez dramaturga:

„Zadaniem artysty scenicznego jest właśnie to, by on przestał być sobą, a był tym, kim go 
autor mieć chciał; kto to zdoła jest artystą; kto tego nie okaże, nie jest artystą”70.

Z tego rozgraniczenia wyprowadził Kremer hierarchiczny podział aktorstwa, 
w którym tylko osobom znajdującym się na najwyższym poziomie (w tym przypadku 
spełniającym powyższe warunki) przyznawane jest miano artystów. Poniżej umiesz
czeni zostają ci przedstawiciele zawodu scenicznego, którzy wprawdzie zdołali „po
zbyć się siebie”, ale nie potrafili w pełni „wydać” postaci zgodnej z projektem autora 
(ci jeszcze stwarzają nadzieję, że dzięki pracy staną się artystami). Na niższym szcze
blu znajdują się te i ci, które i którzy zawsze są tylko sobą i ubliżają sobie, siebie na 
widok publiczny wystawiając, czego artysta prawdziwy nigdy nie czyni. Zaś za najgor
sze wypaczenie idei aktorstwa uznał Kremer sytuację, w której na scenie w sposób 
świadomy, motywowany kokieterią i chęcią przypodobania się, człowiek prezentuje 
i niejako oferuje sam siebie na sprzedaż (zarzut ten kierował autor przede wszystkim 
przeciw kobietom).

Hierarchia ta wyraźnie dowodzi, że chociaż dla Kremera aktorstwo w zasadzie jest 
sztuką, to nie każdy aktor jest artystą. Prezentując swoją koncepcję sztuki aktorskiej, 
autor Listów z Krakowa miał na celu, jak sam przyznaje, wykazanie, że aktorstwo jest 
sztuką także (a może przede wszystkim) dlatego, że, podobnie jak inne dziedziny arty
zmu, kieruje się naczelnymi zasadami (teorią, której najważniejsze punkty przedsta
wił), wymaga nauki i nieustannej pracy rozwijającej przyrodzone zdolności. Tylko 
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pamiętając o zasadach, troszcząc się o ich zachowanie, zdobywając umiejętności po
trzebne do ich urzeczywistniania może aktor stać się tym, kim być powinien - artystą- 
-kapłanem. Innymi słowy: przez sam fakt występowania na scenie nikt nie staje się 
jeszcze artystą - na miano to zasługuje dopiero wtedy, gdy dzięki wrodzonemu talen
towi i pracy posiądzie umiejętność spełniania wszystkich warunków prawdziwej twór
czości.

Spośród trzech najwybitniejszych polskich estetyków romantycznych najmniej 
i najogólniej o sztuce aktorskiej wypowiadał się Bronisław Trentowski. Wykładając 
w swym pomnikowym dziele Panteon myśli ludzkiej własne poglądy estetyczne, nie 
pominął oczywiście i teatru, miał jednak poważne trudności z wyznaczeniem właści
wego miejsca sztuce aktorskiej, co, nawiasem mówiąc, przydarzało się niemal wszyst
kim usiłującym usystematyzować sztuki piękne. Trentowski podzieliwszy je na trzy 
grupy - „wzrokowe”, „słuchowe” i „mowne”, czyli sztuki kształtu, brzmienia i słowa - 
zaliczył do każdej z nich poszczególne podstawowe umiejętności składające się na 
przedstawienie teatralne: mimika znalazła się w grupie pierwszej, a deklamacja w dru
giej (zajmując w zasadzie miejsce na pograniczu sztuk słuchowych i mownych)71. 
Ponieważ jednak sztuki teatru jako całości nie udało się autorowi pomieścić w stwo
rzonym przez siebie podziale, uznał ją za „panteon artystyki całej”, czyli za sztukę 
łączącą wszystkie pozostałe. Co charakterystyczne, w tej części estetyki o aktorach 
mówi się tylko jako o wybitnych deklamatorach.

71 Zob.: B. Trentowski, Panteon wiedzy ludzkiej, Poznań 1873, t. II, s. 496.
72 Tamże, s. 567.

Nie znaczy to jednak, że Trentowski ograniczał twórczość aktorską wyłącznie do 
wygłaszania wierszy. W następnej części swej pracy, zatytułowanej Kalliozofia, 
a poświęconej głównym odmianom piękna rozróżnianym ze względu na jego cel lub 
przedmiot, jeszcze raz wspominał o teatrze w rozdziale poświęconym dramatyczności, 
czyli pięknu przejawiającemu się w żywej akcji. Zgodnie z przekonaniem epoki, teatr 
jest tu uważany za sztukę akcji, czyli żywego uobecnienia, dzielącą się na dwie sfery: 
napisanie i odegranie. Dopiero obie dają całe dzieło, które by móc w pełni oddziały
wać, musi zostać wystawione. Toteż do stworzenia sztuki konieczny obok geniuszu 
autora jest także geniusz „każdego z jej odgrywaczów. Poeta daje tu li jednę, a aktor 
drugą uroku połowę”72. Na tej myśli Trentowski poprzestaje, nie rozwijając jej i nie 
rozważając wzajemnych relacji między oboma „geniuszami”. Zacytowane zdanie zdaje 
się natomiast sugerować, że autor Panteonu... bliski był poglądom Kremera, uznając 
twórczość aktorską za kolejny, końcowy etap procesu kreowania dramatu, a samego 
aktora za artystę nie tyle odtwarzającego literacki scenariusz, co współtworzącego 
dzieło „sztuki dramatycznej”, z definicji powołanej do ukazywania osób działających. 
Wobec braku rozwinięcia poglądów w tej mierze, nie można przy tym rozstrzygnąć, 
w jaki sposób Trentowski rozwiązałby kwestię nieciągłości owego procesu współtwo
rzenia.

Gdyby pokusić się o próbę podsumowania poglądów idealistycznych estetyków 
pierwszej połowy XIX wieku na istotę sztuki aktorskiej, trzeba by przede wszystkim 
podkreślić fakt, że wszyscy oni odrzucali tezę ojej wyłącznej służebności wobec twór
czości dramatopisarza. Aktorki i aktorzy, podobnie jak inni artyści, mają nadawać 
realne kształty ideałom, z którymi, tak jak poeci, nawiązują kontakt dzięki natchnieniu. 
To, że w przypadku „artysty dramatycznego” są to ideały dojrzane po raz pierwszy 
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przez kogo innego, ma znaczenie drugorzędne wobec konieczności ich ukształtowania 
w materiale dostępnym wyłącznie aktorkom i aktorom - w ich własnych, żywych cia
łach. Wprawdzie ani Kremer, ani Trentowski, ani nikt z kontynuatorów myśli ideali
stycznej, o których mowa będzie poniżej, nie poszedł tak daleko jak Libelt i nie do
strzegł w aktorstwie sztuki całkowicie odrębnej i wezwanej do uniezależniania się od 
literatury, lecz przyznawanie aktorkom/aktorom statusu autonomicznych twórców 
współdziałających z pisarzem w procesie tworzenia dzieła dramatycznego i tak stano
wiło zdecydowany krok oddalający myśl teatralną epoki od koncepcji wykonawczej. 
Widziany z idealistycznego punktu widzenia, aktor stawał się natchnionym twórcą, 
równie tajemniczym, jak wszyscy wielcy artyści i podobnie jak oni objawiającym ma
terialnemu światu rzeczywistość duchową dostępną tylko wyjątkowym jednostkom.

To właśnie obraz aktora - pośrednika ucieleśniającego ideał sprawił, że artystom 
dramatycznym, już nie tylko w retorycznym zapale, zaczęto coraz powszechniej nada
wać miano „kapłanów sztuki”. Ta kapłańska sakra była wielkim wyróżnieniem, ale 
zarazem, jak się bardzo szybko okazało, i ciężarem. Niezwykle wysokie wymagania, 
jakie stawiali przed aktorkami i aktorami estetycy spod znaku idealizmu sprawiały, że 
coraz większa stawała się grupa tych, którzy nie mogąc im sprostać, tracili prawo do 
miana artystek i artystów. Z czasem zaś grupa ta stała się tak duża, że definicja ideali
styczna zaczęła się odnosić niemal wyłącznie do najwybitniejszych indywidualności, 
powracając w ich charakterystykach jako najwyższa pochwała a zarazem cel, ku któ
remu należy podążać. I choć pod wpływem zmian zachodzących w codziennym życiu 
teatru zmieniały się zapatrywania krytyków oceniających na bieżąco dokonania aktor
skie, to jednak powstałe w kręgu idealizmu wyobrażenie o wysokim powołaniu aktora, 
któremu sprostać mogą jedynie najwięksi, pozostało do końca wieku punktem odnie
sienia wyznaczającym miejsce poszczególnych aktorek i aktorów w hierarchii arty
stycznej.

4. Kapłan schodzi na ziemię

Jak już wspomniałem, wypracowane przez romantyczny idealizm poglądy na cel i sens 
sztuki aktorskiej w znaczny sposób oddziałały na myśl teatralną XIX wieku, stając się 
dla niej punktem odniesienia, tradycją przywoływaną zazwyczaj w tonacji akceptują
cej. Zarówno krytycy, jak i ludzie sceny przez wiele lat odwoływali się do wyobrażenia 
o zaszczytnej misji artysty dramatycznego, zaś określenie „kapłani sztuki” stało się 
stereotypowym (i pustym) zwrotem używanym w odniesieniu do aktorek i aktorów. 
Jednocześnie jednak idealistyczna, czy też z idealizmu wyrastająca, myśl i krytyka 
teatralna w spotkaniu z rzeczywistością życia teatralnego i zachodzącymi w niej proce
sami ulegała coraz dalej idącej modyfikacji, z czasem znacznie odbiegając od roman
tycznych wyobrażeń. Ta właśnie ewoluująca myśl idealistyczna tworzyła najważniej
szy nurt w poglądach na sztukę aktorską pierwszych dekad drugiej połowy XIX wieku.

Prezentację sposobu, w jaki przedstawiciele tego nurtu postrzegali i definiowali 
istotę sztuki aktorskiej rozpocząć wypada od ostatniego filozofa zajmującego się w tym 
stuleciu teatrem - Henryka Struvego. Jest to postać z kilku powodów niezwykle cha
rakterystyczna i ważna dla wyrastającej z tradycji idealistycznych krytyki teatralnej 
drugiej połowy stulecia. Podobnie jak niemal wszyscy przedstawiciele tej „szkoły”, 
łączył bowiem różne tradycje, postawy i stanowiska. W swej myśli estetycznej był 
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w pewnym stopniu kontynuatorem idealizmu (choć odrzucał heglizm, oskarżając go 
o „herezję” panteistyczną), ale usiłował pogodzić go z coraz wyraźniej realistycznymi 
i materialistycznymi dążeniami swego czasu. Teatrem zajmował się zarówno jako teo
retyk, jak i krytyk, pisując w latach 1874-1876 recenzje z przedstawień warszawskich 
do tygodnika „Kłosy”. Jego myślenie o „sztuce dramatycznej”, wyrastające z określo
nego systemu poglądów i przekonań, w charakterystyczny sposób pozostawało pod 
wpływem rzeczywistości współczesnego życia teatralnego, które (b^ć może bez 
udziału świadomości uczonego) modyfikowało jego teoretyczne poglądy7 .

” Sylwetkę Henryka Struvego i jego poglądy na teatr przedstawiła Dorota Fox w artykule Henryk Struve - 
teoretyk teatru i krytyk teatralny [w:] Polska krytyka teatralna XIX w., pod red. E. Udalskiej, Warszawa 1994, 
s. 129-138.

74 H. Struve, O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego, „Biblioteka Warszawska” 1871, t. II, s. 222. 
Tekst odczytu ukazał się też jako osobna odbitka: H. Struve, O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego. 
Warszawa 1871.

75 H. Struve, O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego, dz. cyt., s. 228.

Najważniejszym, poświęconym wyłącznie teatrowi wystąpieniem Henryka Struve- 
go był publiczny odczyt O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego wygłoszony 
w 1871 roku, dokładnie zrelacjonowany w prasie i wkrótce opublikowany w „Bibliote
ce Warszawskiej”. Odczyt ten stanowił swoisty konglomerat poglądów, łącząc przeko
nania sięgające tradycji klasycystycznych, koncepcje idealistyczne i, reprezentowane 
w znacznie mniejszym stopniu, tezy wywodzące się z filozofii pozytywistycznej.

Sztuka dramatyczna była dla Struvego połączeniem pojedynczych sztuk tworzących 
artystyczną całość. Najważniejszą rolę odgrywa w niej oczywiście poezja („reprezen
tuje pierwiastek przedmiotowy sztuki teatralnej, podając piękny przedmiot, czyli treść 
dla scenicznego przedstawienia”* 74 75), którą wspomagają „krasomówstwo” (sztuka aktor
ska), muzyka i malarstwo („reprezentują pierwiastek formalny, nadając treści poetycz
nej piękną zmysłową szatę”). Z tych trzech najważniejsze jest „krasomówstwo”, bo 
działa na dwa zmysły (słuch i wzrok), a za nim dopiero idzie malarstwo i muzyka 
(działające na jeden zmysł). Do powstania dzieła sztuki teatru potrzebne są wszystkie 
połączone sztuki piękne, które dopełniają się nawzajem, dzięki czemu ich ujemne stro
ny nikną, a działanie każdej z nich się wzmaga. I tak na przykład poezja, przy ogrom
nym rozwoju strony duchowej (abstrakcyjne niemal słowo może dotykać każdego 
przedmiotu), cierpi z powodu niedorozwoju strony formalnej, zmysłowej, która jest 
zredukowana niemal do minimum. Z powodu tego niedostatku, mimo swej nad nimi 
przewagi, poezja musi być wspierana przez inne sztuki o silniej rozwiniętej „stronie 
formalnej”. Najważniejszą spośród nich jest sztuka nazywana przez Struvego „kraso
mówczą” i uznawana za tożsamą z tym, co jego współcześni określali mianem „sztuki 
dramatycznej”. Dokładniejszemu jej określeniu poświęcił Struve znaczną część swej 
prelekcji.

Według niego
„(...) sztuka dramatyczna składa się z dwóch różnych pierwiastków, a mianowicie z deklamacji, 
uwydatniającej treść utworu poetycznego za pośrednictwem mowy głośnej, i po wtóre z mimiki 
i gestykulacji, które nadają tej treści konkretną, widzialną formę przy pomocy wyrazów twarzy 
i ruchów ciała"1’'.

Deklamacja działa na słuch, jest więc pierwiastkiem muzycznym, mimika na 
wzrok, stanowi więc pierwiastek plastyczny-i malowniczy. Ze względu na tę wyjątko
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wą, niespotykaną w innych sztukach, możliwość oddziaływania na dwa zmysły, Struve 
uznał „krasomówstwo” za „najbogatszą sztukę piękną pod względem formalnym zmy
słowym”. Dostrzegał ponadto jego szczególne znaczenie polegające na tym, że dzięki 
niemu artysta posiada „możność uzmysłowienia w sposób jak najdobitniejszy wszyst
kich stanów psychicznych człowieka, ich zmian i wewnętrznego rozwoju”.

Struve dalej argumentował:
„Głos i ciało ludzkie są najodpowiedniejszymi i najdoskonalszymi czynnikami dla uzmysło

wienia wszelkiego rodzaju namiętności i wzruszeń, dla przedstawienia najróżnorodniejszych ob
jawów życia duchowego, stanowiących treść bądź komedii i dramatu, bądź tragedii. Bo i żadna 
w ogóle z pozostałych sztuk pięknych nie posiada takiego giętkiego i wyrazistego, takiego boga
tego a przy tym dobitnego pierwiastka formalnego, jak sztuka dramatyczna; jej pierwiastkiem 
formalnym jest bowiem żywa osobistość, jest fizyczne i umysłowe życie, dusza i ciało samego 
artysty. (...)

My widzimy i słyszymy tę osobistość: widzimy jej oko jaśniejące, grę wyrazów jej twarzy, 
widzimy krew krążącą w żyłach, kurczenie i rozciąganie się muskulów; widzimy i słyszymy każ
de nieomal bicie jej serca. Żadna namiętność, żadne uczucie i wzruszenie nie pozostają bez 
wpływu na wszystkie te czynniki; każdy z nich zmienia się co chwila, w miarę zmian wewnętrz
nych i przedstawia nam w skutek tego, w coraz nowej kombinacji, najwierniejsze zwierciadło 
całego wewnętrznego ruchu duszy, całego postępu i biegu jej życia.

Nie ma objawu piękna, nie ma dzieła sztuki, które by nam mogły przedstawić większą jed
ność i ściślejszy związek między duchem i materią, wewnętrznym życiem i jego zmysłowym ob
jawem, między treścią i formą, niż sztuka dramatyczna i dlatego nie wahamy się powiedzieć, że 
sztuka dramatyczna w połączeniu z poezją jest najwyższą ze sztuk pięknych, urzeczywistnia naj
doskonalej ogólną ideę i zadanie sztuki”76 77.

76 Tamże, s. 228-229
77 Tamże, s. 224.

Najważniejsze w powyższym, nieco może przydługim, cytacie wydaje się stwier
dzenie, że swoistość sztuki aktorskiej wynika z faktu, że jest to jedyna sztuka żywa, to 
znaczy taka, w której nie mamy do czynienia ze znakiem stanu, ale z możliwością jego 
bezpośredniego obserwowania. Jej wyjątkowość zasadza się na braku elementu wyra
żającego, który musi wpierw zostać odczytany, a następnie dopiero pojęty. Aktor, tak 
jak go opisuje Struve, to żywy człowiek, którego obserwacja pozwala niejako w stanie 
czystym ujrzeć wszelkie procesy psychiczne przejawiające się poprzez głos i mimikę. 
Aktor nie odtwarza ani nie stwarza - żyje (a raczej - ma żyć) życiem postaci.

Podobnie jak Kremer, Struve nie zastanawiał się nad problemem braku ciągłości 
między postacią stworzoną przez dramatopisarza i kreowaną przez aktorkę/aktora. Była 
to dla niego jedna i ta sama osoba, tyle że obdarzona przez „krasomówcę” jego „ciałem 
i duszą”. Jednak w przeciwieństwie do Kremera, autor odczytu O teatrze... nie wpro
wadzał poetyckich obrazów krainy ideału i nie mówił o sferze ziemskiej i niebiańskiej. 
Struve nie był już romantycznym idealistą i choć nadal uznawał za cel nadrzędny sztu
ki ukazywanie w formie materialnej pochodzących od Boga pierwiastków idealnych 
Piękna, Dobra i Prawdy, choć nadal uważał teatr za sztukę posiadającą największe 
możliwości realizowania tego celu, to jednak jego rozumienie konkretnych zadań sce
ny było już zdecydowanie inne niż w romantycznej rm/śli idealistycznej. „Przedmiotem 
dramatu jest życie ludzkie we wszystkich objawach”7 pisał, rozwijając tę myśl w sys
tematykę gatunków dramatycznych odpowiadających poszczególnym „poziomom 
rzeczywistości”. Najważniejszym z nich była oczywiście tragedia, ale tę interpretował 
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raczej realistycznie niż idealistycznie, jako obraz zmagań wybitnej indywidualności ze 
słabościami własnego charakteru, przeszkodami stawianymi przez innych ludzi i prze
ciwieństwami losu. Tendencje realistyczne jeszcze wyraźniej ujawniał Struve w swych 
sądach na temat komedii, którą uważał za gatunek prezentujący nie wybitne jednostki 
(co było przywilejem tragedii), lecz typowych przedstawicieli danych cech charakteru, 
środowisk czy grup społecznych. 1 w jednym, i w drugim przypadku stawiał przed 
aktorkami i aktorami już nie zadania „kapłańskie”, lecz poznawcze. Twórczość aktor
ska jawiła mu się jako artystyczny sposób poznania i ukazania człowieka w jego różno
rodności, obejmującej i to, co wyjątkowe, niepowtarzalne, i to, co typowe, właściwe 
wszystkim „egzemplarzom” danego gatunku. Zamiast „objawiać” prawdy wieczne 
aktorki i aktorzy mieli stać się kimś w rodzaju czynnych psychologów (w szczegól
nych przypadkach nawet filozofów), w jednym akcie twórczym poznających, przeży
wających i ukazujących wewnętrzne życie postaci.

Jak łatwo zauważyć, między taką definicją sztuki aktorskiej a pojawiającym się na 
początku odczytu zrównaniem jej z krasomówstwem (choćby poprzez samą nazwę 
odwołującym się do retorycznej koncepcji aktorstwa jako actio) jest przepaść, nad 
którą Struve przeskakuje z łatwością równą przejściu od jednego do drugiego akapitu. 
Owo przejście odsłania zasadniczą słabość poświęconych aktorstwu fragmentów od
czytu O teatrze..., wynikającą być może z tego, że stanowiły one jedynie wstęp do 
innych rozważań. Struvemu mianowicie najwyraźniej umknęło to, co sam, zdaje się, 
uważał za istotę sztuki aktorskiej - twórczy akt pozwalający „żyć cudzym życiem”, 
prowadzący do zaistnienia kreacji scenicznej. Nie polega on przecież, i to rozumie sam 
autor, na wypowiedzeniu tekstu z towarzyszeniem mimiki, ale na czymś innym, czymś, 
co powoduje, że występujący na scenie człowiek przestaje być samym sobą, a staje się 
daną do oglądania, wyrazistą osobą ludzką. Struve czyniąc tę przemianę podstawą 
uznania aktora za artystę wyjątkowej rangi, nie potrafił zarazem określić, na czym ów 
twórczy akt miałby polegać, jakiego rodzaju artystyczny wysiłek mógłby prowadzić do 
realizacji szczytnej misji łączenia „ducha z materią”.

Jak więc widać, poglądy Henryka Struvego na aktorstwo jako sztukę są mocno nie
konsekwentne i to w zasadniczym punkcie, dotyczącym istoty opisywanego zjawiska. 
Z jednej strony odwołują się do idealistycznej koncepcji ucieleśnienia, postulując cią
głość procesu twórczego i tożsamość kreacji dramatopisarza i aktorki/aktora, z drugiej 
zawierają postulat „życia na scenie”, czynnej psychologii, dla której stworzenia „arty
sta sceniczny” z konieczności musi wykorzystywać wiedzę i doświadczenia pochodzą
ce spoza świata dramatu. Jedyne połączenie między oboma tymi, wcale do siebie ściśle 
nieprzystającymi, zadaniami Struve widział przy tym w retorycznej idei aktorstwa jako 
„krasomówstwa”. W swym myśleniu o sztuce aktorskiej sięgał zatem po trzy, odmien
ne koncepcje, biorąc z nich tylko niektóre, całkiem do siebie niepasujące elementy, 
pomijając zarazem te rozwiązania, które nadawały owym koncepcjom względną spój
ność.

Takie materii pomieszanie wydaje się wynikiem i objawem wyraźnego już na po
czątku lat 70. rozmijania się wyrastających z idealizmu koncepcji estetycznych 
z codziennością scen drugiej połowy XIX wieku. Co najmniej od lat 50. tego stulecia 
w repertuarze teatrów (nie tylko polskich, gdzie proces ten czynnie wspierała cenzura, 
zwłaszcza rosyjska) przewagę zaczęły zdobywać dramaty, komedie i farsy współcze
sne pisane zgodnie z zasadami piece bien faite, troszczące się przede wszystkim 
o „sceniczność”, czyli, mówiąc w pewnym uproszczeniu, o podtrzymanie zaintereso
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wania widzów poprzez dostarczenie im określonej porcji pożądanych atrakcji. Dramaty 
owe, określane celnym polskim terminem „sztuki dobrze skrojone”, w znacznym stop
niu wpłynęły na wzrost znaczenia aktorów, ze względu na szkicowe potraktowanie 
postaci oraz efektowne sceny pisane tak, by pozostawiać „artystom dramatycznym” jak 
największe pole do popisu. Stwarzało to zupełnie nowe warunki dla aktorskiej twór
czości - już w założeniu scenariusza aktor stawał się twórcą postaci jako osoby ludz
kiej, podczas gdy autor stwarzał tylko sytuacje i ramy, w których postać ta miała zaist
nieć. W wyniku tego procesu aktorzy przestali być wyłącznie ucieleśnieniami „ideału” 
- postaci stworzonej przez dramaturga, stali się natomiast uosobionymi psychologami, 
coraz częściej samodzielnie tworzącymi osobowości żywych ludzi78. Sytuacja taka nie 
mieściła się w idealistycznej koncepcji ucieleśnienia i z tą jej nieprzystawalnością do 
praktyki codziennego dnia teatru Henryk Struve nie potrafił sobie poradzić, podobnie, 
jak zasiadając na fotelu krytyka, nie potrafił sobie poradzić z opisem i oceną żywego 
dzieła sztuki teatralnej. Tempo zachodzących przemian było najwyraźniej zbyt szybkie 
dla filozofów, podołać mu mogli natomiast inteligentni krytycy, przez wiele lat co
dziennie obserwujący życie teatralne swego czasu. To właśnie oni odgrywali w drugiej 
połowie stulecia główną rolę w kształtowaniu polskiej świadomości teatralnej, zastę
pując słabą, z czasem niemal zupełnie zanikającą, refleksję teoretyczną.

7" Więcej o „sztukach dobrze skrojonych” i ocenie ich wpływu na grę aktorską w rozdziale Sztuka aktorska 

a dramat.
r> L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1846, nr 280 z 22 X, s. 6.
*’ Tamże.

Ich poczet rozpoczyna Antoni Lesznowski-syn, wydawca, redaktor i stały recen
zent teatralny „Gazety Warszawskiej”, którą kierował od 1841 roku aż do śmierci 
w roku 1859. Swego czasu postać legendarna, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych 
polskich krytyków teatralnych, należący do elitarnego grona osób obdarzonych talen
tem opisywania i przedstawień, i kreacji aktorskich. Jego recenzje, dziś niemal zupeł
nie zapomniane, stanowią prawdziwy skarbiec informacji na temat teatru warszaw
skiego połowy wieku - teatru, o którym przez następnych lat pięćdziesiąt będzie się 
mówiło jako o wzorcowym, realizującym w pełni artystyczne ideały epoki.

Przy wszystkich zaletach swego pióra Lesznowski nie należał do krytyków przeja
wiających skłonności do teoretyzowania. Sądy ogólne spotyka się w jego tekstach 
rzadko, a i te najczęściej odnoszą się do kwestii praktycznych. Mimo to można z jego 
wypowiedzi wyłuskać te, które dotyczą interesującego nas tematu, co warte jest zacho
du o tyle, że otrzymujemy w rezultacie zarys poglądów łączących idee romantyczne 
z doświadczeniem stałego kontaktu z rzeczywistością sceny. Połączenie to bardzo 
rzadkie - późniejsi wybitni krytycy coraz wyraźniej będą się dystansować od romanty
zmu, ulegając pod tym względem zmianom zachodzącym w życiu teatralnym.

Podstawowe rozpoznanie Lesznowskiego co do dziedziny działań twórczych aktora 
było identyczne z przyjętym przez całą epokę: „Artysta dramatyczny słowa poety 
w życie, w czyn wprowadza”79. Jednak już w rozwinięciu tej podstawowej idei krytyk 
wprowadzał pewne akcenty oryginalne, porównując aktora nie do malarza czy muzyka, 
ale w pierwszym rzędzie do krytyka, badacza: „On jest pierwszym krytykiem, on 
pierwszy analizuje i rozbiera rolę, szuka i odkrywa jej piękności, słabsze ustępy osłania 
i podnosi”80. W stosunku do dramatu ma więc aktor zadanie szczególne: jest jego in
terpretatorem i rzecznikiem. Jego stosunek do tekstu dramatycznego, od którego jest 
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oczywiście zależny, nie ma charakteru „służby”, biernej podległości - jest aktywny, 
odkrywczy, twórczy.

Nie koniec na tym. Jeśli aktor jest krytykiem, to bardzo szczególnego rodzaju, po
nieważ jego działalność poznawcza w odniesieniu do postaci ma charakter nie tylko 
intelektualny, ale także emocjonalny i fizyczny. Aktor „wszystkie uczucia, które poeta 
wylewa na papier, przyswaja sobie”, by następnie

„(...) zniknąć (...) w postaci, jaką przedstawia. Mową i gestem maluje artysta wszystkie namięt
ności. Mową, która jest analizą idei albo uczucia; gestem (a przez gest pojmujemy chód, postawę, 
ruch i mimikę twarzy), który jest dopełnieniem mowy. Podrzędne są wszystkie inne pomocnicze, 
materialne środki przy tych dwóch wielkich, które sztukę artysty dramatycznego stanowią. Gra 
więc powinna być skoncentrowana na tej dwoistości”81.

81 Tamże.
82 L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1845, nr 255 z 27 IX, s. 4.
83 L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1843, nr 248 z 20 IX, s. 3^t.

Twórcza aktywność aktorki/aktora przejawia się zatem w trzech dziedzinach: od
krywczej interpretacji postaci, „zatarciu indywidualności swojej w charakterze przed
stawianym”82 oraz ukazywaniu uczuć i myśli za pomocą właściwych jej/jemu środków 
wyrazu.

Charakterystyczne, że we wszystkich tych domenach o aktorskim artyzmie przesą
dzają elementy irracjonalne, łączone przez Lesznowskiego z natchnieniem i/lub zapa
łem. Jak się wydaje, zdolność do uniesień artystycznych, do tworzenia pod wpływem 
sił przekraczających to, co świadome, uważał krytyk za właściwość decydującą 
o możliwości używania określenia „artysta dramatyczny” w pełni znaczenia tych słów. 
Z tego względu za typowy uznać można fragment recenzji z występów wybitnej wszak 
aktorki, jaką była Teresa Palczewska:

„Główną zaletą i cechą talentu pani Palczewskiej jest wielka znajomość sztuki. Panna Pal
czewska jest artystką myślącą w całym tego słowa znaczeniu, zgłębia wszystkie tajniki sztuki 
i umie z nich korzystać. Efekt, jaki sprawia nie jest dziełem natchnienia, ale pracy, namysłu. Pan
na Palczewska na scenie rzadko bardzo jest pod wpływem natchnienia, ale brak tego daru, które
go pracą nabyć nie można i który sam nagle rozwija się i wybucha w artyście, umie artystka po
krywać wybornym użyciem wszystkich sprężyn i zasobów sztuki. Natchnienie budzi się na scenie 
w artyście i nieraz obala całą budowę gry obmyślanej i wyrozumowanej poprzednio. Otóż zdaje 
nam się, że panna Palczewska nigdy nie gra inaczej jak grać obmyśliła i zaplanowała przed wyj
ściem na scenę. Stąd pewna monotonność, stąd nieraz za mało zapału. Panna Palczewska pieści, 
rozrzewnia, ale nie porywa. Gdyby do licznych przymiotów panny Palczewskiej, do wybornej 
mimiki (którą celuje artystka), do wielkiej pracy i wielkiej znajomości sztuki można dołączyć 
natchnienie nic nie mielibyśmy do zarzucenia”83.

W recenzjach Lesznowskiego znaleźć można wiele opinii podobnych, potwierdza
jących, że dla ich autora w ostatecznym rozrachunku tylko aktorki i aktorzy grający 
w natchnieniu, poddający się emocjom, ulegający namiętnościom, którymi żyją posta
cie dramatyczne zasługują w pełni na miano artystek i artystów. Przekonanie to łączyło 
się z właściwym epoce wyobrażeniem o sztuce jako działalności natchnionej, przy 
czym Lesznowski nie sięgał po skojarzenia czy obrazowanie religijne. Dla niego aktor 
nie był kapłanem, lecz twórcą podejmującym i aktywnie realizującym określone zada
nia, dysponującym swoistymi środkami wyrazu, a zarazem - podobnie jak wszyscy 
inni prawdziwi artyści - działającym pod wpływem natchnienia. Jego dzieło stanowiła
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postać sceniczna, zindywidualizowana i różniąca się od postaci dramatycznej ze 
względu na odrębność interpretacji, ścisły związek z osobistymi emocjami aktor- 
ki/aktora, wykorzystanie odrębnych środków wyrazu oraz możliwość (ograniczonej 
oczywiście) modyfikacji następującej pod wpływem najważniejszej siły twórczej - 
natchnienia.

Następcą Lesznowskiego na stanowisku redaktora i recenzenta teatralnego „Gazety 
Warszawskiej” był krytyk równie wybitny, równie wysoko ceniony przez współcze
snych, a dziś równie zapomniany - Józef Kenig. Pisywał on o teatrze warszawskim 
mniej lub bardziej regularnie przez ponad 50 lat, najpierw na łamach „Gazety War
szawskiej”, a następnie „Słowa”. Niezwykle pracowity, obdarzony niezaprzeczonym 
talentem pisarskim i zmysłem obserwacyjnym, pozostawił po sobie znakomite opisy 
i analizy przedstawień teatru warszawskiego oraz sporą garść refleksji poświęconych 
sztuce teatru, w tym także sztuce aktorskiej. W swoim myśleniu o niej nie był Kenig 
szczególnie oryginalny (któż zresztą powiedział, że właśnie oryginalność ma być naj
większą zaletą), przedstawi! natomiast dość klarowny sposób rozwiązania problemów, 
jakie ludzie jego pokolenia i formacji, pozostający w zasadzie wiernymi wyznawcami 
romantycznych hierarchii artystycznych, napotykali w kontaktach z teatrem swego 
czasu.

Podobnie jak zdecydowana większość autorów piszących o teatrze w drugiej poło
wie XIX wieku, Kenig, choć nie był teoretykiem, ale krytykiem towarzyszącym swymi 
tekstami żywemu teatrowi, miał dość sprecyzowane ogólne poglądy na teatr i aktor
stwo, stanowiące podstawę jego sądów i opinii84. Poglądy te zarazem nie tworzyły 
jakiegoś rozbudowanego i konsekwentnego systemu. Są to raczej pewne zasadnicze 
przekonania, tworzące rdzeń jego myśli teatralnej, nie wpływające jednak na wszystkie 
zagadnienia, które w swej pracy krytycznej poruszał. W odniesieniu do sztuki aktor
skiej na ów rdzeń składały się przede wszystkim sądy dotyczące interesującego nas 
tematu istoty i przedmiotu artystycznej, twórczej działalności aktora. W tej kwestii 
Kenig pozostawał przez pół wieku nadzwyczaj konsekwentny.

84 Więcej informacji na temat poglądów teatralnych J. Keniga znajdzie zainteresowany Czytelnik w klarownie 

prezentującym je artykule Marka Piekuta, Józef Kenig o sztuce aktorskiej i krytyce teatralnej [w:] Polska krytyka 
teatralna XIX wieku, red. E. Udalska, Warszawa 1994, s. 113-128.

” [J. Kenig], O teatrze warszawskim, cz. 1, „Gazeta Warszawska” 1865, nr 21 z 27 I; cyt. za: Polska myśl te
atralna i filmowa, red. T. Sivert i R. Taborski, Warszawa 1971, s. 204.

Podstawowa wyznawana przezeń teza głosiła, że gra aktorska zajmuje w hierarchii 
teatralnej miejsce o wiele niższe od twórczości dramatopisarskiej, niemal wyłącznie 
decydującej o wartości teatru danego miasta, kraju i epoki.

„Teatr, scenę - pisał w roku 1865 - przede wszystkim stanowią autorowie, oni są jej duchem; 
aktorowie dają mu ciało, mniej lub więcej udatne, są pośrednikami między publicznością a poetą, 
jego tłumaczami. Nie zmniejsza to wcale ani ich zasługi, ani znaczenia ich sztuki, wskazuje im 
tylko właściwe w niej stanowisko. (...) Twórczość aktora, dla nas przynajmniej, jest zawsze 
półtwórczą, bo ograniczona warunkami roli, zależy tylko na znalezieniu właściwego dla pierwot
nej twórczości uwydatnienia"85.

Samodzielność twórczości aktorskiej widział Kenig jako ograniczoną do sfery wy
konawczej, do dziedziny środków wyrazu, którymi nie dysponuje autor, a które muszą 
zostać użyte, by stworzona przez niego postać zaistniała w pełni. Najlepiej obrazuje tę 
koncepcję użyte przez krytyka określenie „tłumacz” oznaczające w tym przypadku 
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osobę „przekładającą” kreację literacką na innego rodzaju środki artystyczne. Aktorki 
i aktorzy nie mogą nazywać się twórcami w pełni tego słowa, gdyż nie kreują przed
miotu swej działalności artystycznej. Nie są jednak tylko wykonawcami, ponieważ ich 
zadanie polega na znalezieniu właściwych środków scenicznego przekazania tego, co 
dramaturg ujął w słowa.

Jak każdy tłumacz, także i aktorka/aktor musi dbać o wierność swego „przekładu”, 
którą Kenig uznawał za największą wartość gry aktorskiej. Pisał o tym w 1868 roku 
w obszernym artykule poświęconym gościnnym występom Heleny Modrzejewskiej, 
gdzie czytamy, że według autora

„(...) podstawą i głównym warunkiem dla sztuki dramaturgicznej jest prawda w przedstawieniu, 
że ta prawda leży w najściślejszej zgodzie i harmonii przedstawienia z myślą autora, z duchem 
i tonem dzieła, w uwydatnieniu niejednego lub niektórych, ale wszystkich żywiołów duchowych, 
które autor w skład swej postaci wprowadził; że umiejętność, możność uwydatnienia tych 
wszystkich żywiołów moralnych postaci, oddania ich odpowiedniego, z celem autora zgodnego, 
zharmonizowania ich w jedną jednolitą, w każdej swej części, to jest scenie czy ustępie, jednolitą 
i konsekwentnie zespoloną jedność, stanowi aktorską twórczość. Twórczość ta posługuje się jako 
narzędziem dla osiągnięcia swego celu zasobami naturalnymi głosu, mimiki, gestu, ruchu, posta
wy, których bogactwo lub wyrobienie bywa rozmaite i natura różna; stąd nawet przy wysokim ro
zumie artystycznym i wyrobieniu osiągnięte nimi wypadki bywają równe”86 (podkr. J.K.).

86 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1868, nr 267 z 2 XII, s. 2.
87 W recenzji z roku 1857 wzajemny stosunek aktora i autora określony został nieco dokładniej: „Na scenie 

autor daje rysunek, aktor koloryt, (...); do aktora należy pojąć, co ma być w półcieniu, co w wielkim świetle, co 
wypotężnić, co w tył odepchnąć” („Gazeta Warszawska" 1857, nr 316 z 18 XI, s. 4). Tak więc to aktorki i aktorzy 
mieliby ostateczny wpływ na kształt psychologicznego wizerunku postaci i to od nich zależałoby rozłożenie 
akcentów. Jak się wydaje, w późniejszym okresie Kenig zrewidował swe stanowisko w tej kwestii, ograniczając 
zakres aktorskiej swobody, nigdy jednak nie zrezygnował całkowicie z przyznawania aktorkom i aktorom prawa 
do wpływania na kompozycję psychologicznej strony roli.

88 W pośmiertnym wspomnieniu tak pisał Kenig o właściwej Żółkowskiemu „potędze scenicznej twórczości”: 
„Ta siła pozwalała mu nie tylko odtworzyć i przedstawić to, co autor stworzył, ale nawet tak uzupełniać autora, iż 
postać przez aktora stworzona, w grze jego była bardziej wykończoną i lepiej się tłumaczyła aniżeli w samej 
sztuce” (Alojzy Żółkowski. Sztuka i scena, „Ateneum” 1890, t. I, z. 1, s. 79).

W definicji tej jeszcze dobitniej ukazane zostało ograniczenie dziedziny artystycz
nej działalności aktorek i aktorów do sfery „przedstawiania”. Zarazem wyraziściej 
postawiona została kwestia specyfiki ich twórczości. Otrzymawszy od autora dzieło, 
aktorki i aktorzy sami muszą znaleźć środki do jego wykonania, zgodnego nie tylko - 
co już wiemy - z autorską wolą, ale także (co w naszych rozważaniach jawi się jako 
element nowy, a przez Keniga traktowane jest jako oczywistość) z poczuciem psycho
logicznego prawdopodobieństwa właściwego współczesnym widzom (postulat Jedno
litości i konsekwencji”, do którego jeszcze wrócimy w dalszej części książki). Swoisty 
„przekład”, którego dokonuje aktorka/aktor nie dotyczy zatem tylko oddania postaci za 
pomocą właściwych jej/jemu „naturalnych narzędzi”, ale odnosi się także do pracy 
kompozycyjnej, bez której ujednolicenie postaci (czyli nadanie jej jednego, głównego 
tonu widocznego w każdej scenie) byłoby niemożliwe87. W przypadkach szczególnych, 
wyjątkowo utalentowanemu artyście dramatycznemu (takiemu jak Alojzy Żółkowski88) 
dane było też wpływać swą siłą twórczą na umotywowanie i wykończenie wizerunku 
psychologicznego odtwarzanej postaci, co jednak nie znaczyło, że aktor (nawet naj
większy) mógł równać się z pisarzem. Według Keniga jest zatem kimś bardziej twór
czym niż wykonawca, a zarazem nie dosięga do poziomu samodzielnego kreatora.
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Jak zdaniem redaktora „Gazety Warszawskiej” wyglądały szczyty aktorskiej twór
czości, poucza może najbardziej obrazowo pean na cześć Wiktoryny Bakałowiczowej, 
napisany po jej występie w roli starej, złośliwej, brzydkiej panny de Forbach w Safan- 
dułach V. Sardou w 1873 roku. Kenig świetnie pamiętał, że ta sama aktorka, nie tak 
dawno grała w tej samej sztuce Małgorzatę - młodą zakochaną dziewczynę i w tej 
przemianie właśnie dostrzegał istotę jej artyzmu, wkładając w usta Bakałowiczowej 
takąjego pochwałę:

„Gdy mnie zobaczycie straszydłem, żałować będziecie, żem przestała być młodą, naiwną 
dziewczyną; gdybym na powrót przemieniła się w tamtą, żałować będziecie, żem już nie straszy
dło. Bo jestem artystka, prawdziwa artystka, więc jestem, czym być chcę: młodą i starą, ponętną 
i odstraszającą, umiem kochać i umiem obgadywać, umiem się poświęcić, umiem i oczernić, 
i uwierzycie wszystkiemu, co powiem, bo ja tak chcę, bo mam ku temu siłę, mam oryginalność, 
rozmaitość, pracę, prawdę, słowem mam sztukę rzeczywistą na moje rozkazy”89.

” [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1873, nr 62 z 18 111, s. 2.
911 [J. Kenig], O teatrze warszawskim, cz. II, „Gazeta Warszawska” 1865, nr 22 z 28 I; cyt. za: Polska myśl te

atralna i filmowa, red. T. Sivert i R. Taborski, Warszawa 1971, s. 207.

To zdolność do całkowitej przemiany (podporządkowanej rzecz jasna kreacji dra
maturga) jest ostatecznym dowodem na twórczą moc Bakałowiczowej, czy też, równie 
wysoko cenionego przez Keniga, Alojzego Żółkowskiego-syna. Posiadają ją te i ci, 
którzy w stopniu jak najwyższym panują nad środkami wiodącymi do przekształcenia 
siebie w daną postać. To mistrzowie i mistrzynie przemiany, stanowiącej wyłączną 
dziedzinę ich artystycznej aktywności, przy czym przemiana owa ma charakter dwoja
ki - dotyczy zarówno „przełożenia” postaci dramatycznej na żywą osobę sceniczną, jak 
i przeistoczenia się w nią człowieka - aktora i aktorki.

Nawiązując do znanych nam już wyobrażeń idealistycznych, wielkość owych „mi
strzów przemiany” widział Kenig w ich zdolności do wywoływania u widzów wraże
nia prawdy przeżywanych emocji, co wiązał z „przejęciem się”, opisywanym jako 
rodzaj natchnienia czy uniesienia. Stany takie - podkreślmy - uważał jednak za wyjąt
kowe, występujące jedynie u nielicznych prawdziwych artystek i artystów. Tych 
uznawał za elitę aktorstwa, uprawianego, jego zdaniem, przede wszystkim przez „ruty- 
nistów” - rzetelnych pracowników, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie wznieść 
się „aż do sfer natchnienia”90 i którym pozostaje zadanie wiernego tłumaczenia literac
kich dzieł na sceniczne „kreacje”.

Wprowadzony przez Keniga podział stanu aktorskiego na mniejszość składającą się 
z osób natchnionych i zdecydowaną większość wiernie służącą literaturze, stanowił 
element bardzo charakterystyczny dla myśli teatralnej drugiej połowy XIX wieku. 
Idealistyczne wzorce trwały w niej jako postulat, realizowany współcześnie przez nie
wielką grupę największych, co jednak w niczym nie zmieniało faktu, że to właśnie one 
stanowiły istotę prawdziwej sztuki aktorskiej. Powszednią codzienność opisywano jako 
bardzo od owych wzorców odległą, co dawało asumpt do passeistycznych westchnień 
za minioną wielkością i pełnych goryczy wyrzutów pod adresem teraźniejszości. Auto
rzy piszący o aktorstwie w drugiej połowie XIX stulecia nie mogli się wyrzec ideali
stycznych przekonań, zarazem jednak byli przez sceniczną rzeczywistość zmuszani do 
stosowania całkiem innych kategorii i kryteriów oceny. Z tą sprzecznością radzili sobie 
m.in. tak, jak czynił to Józef Kenig: miano artystów rezerwowali dla garstki wybrań
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ców, wszystkich pozostałych uznając za „półtwórczych” pracowników sceny, podpo
rządkowanych (a właściwie mających się podporządkować) literaturze.

Ta dwoistość odsłaniała zarazem charakterystyczną dla epoki ambiwalencję w sto
sunku do aktorstwa, której typowym przykładem był Józef Kenig: z jednej strony wy
raźnie zafascynowany fenomenem aktorstwa, z drugiej odmawiał trwałej wartości 
dziełom sztuki aktorskiej, przedkładając nad nie dokonania literatów i domagając się 
podporządkowania im aktorek i aktorów.

Podobne do Kenigowych wyobrażenia na temat sztuki aktorskiej i jej zależności od 
dramatu odnajdujemy w poświęconych teatrowi, a powstałych mniej więcej w tym 
samym czasie, tekstach Władysława Łozińskiego. W przeciwieństwie do swojego war
szawskiego kolegi nie zajmował się on stale krytyką teatralną (choć miał w swym bo
gatym dorobku także pewną liczbę recenzji), będąc przede wszystkim pisarzem i histo
rykiem, a także popularnym publicystą. Do tego ostatniego działu jego twórczości 
należą także zamieszczone po raz pierwszy na łamach lwowskiego „Dziennika Literac
kiego” w roku 1865, a następnie wydane w formie książkowej Pogadanki teatralne, 
których najbardziej nas w tej chwili interesująca część I zatytułowana jest Artysta dra
matyczny.

Podejmując próbę określenia istoty sztuki aktorskiej, wychodził Łoziński od znane
go nam już twierdzenia, że „sztuka aktora jest artystycznym uzmysłowieniem charakte
rów stworzonych przez poetę”, by następnie przedstawić koncepcję aktora - „artysty 
egzekucyjnego”:

„Poeta rozwija idealne charaktery - osoby, kreśli je słowami, które im wkłada w usta, maluje 
czynami, które im spełniać każę - przeprowadza je stopniowo od pierwszego zawiązku charakte
ru i akcji aż do zupełnego tychże rozwoju, od kiełkującego uczucia i czynu aż do szczytu działa
nia i ostatecznego jej końca.

Oddać więc charakter w widomych kształtach piękna, we wszystkich jego fazach, uzmysło
wić cały jego wzrost i rozwój - jest zadaniem artysty dramatycznego. Poeta stawia typ ujęty 
w formy ducha i myśli, daje dzieło idealne - oblec ten typ w szatę zmysłową, przedstawić oku 
dzieło poety w widomych kształtach jako całość, w której obok nieuronionej idealności widzimy 
przyrodzoną prawdę kształtów - oto cel aktora.

«Autor daje nuty jako kompozytor, aktor wykonywa je jako egzekutor» - mówi trafnie Ko
rzeniowski.

Sztuka aktora jest sztuką piękną, on sam jest artystą tym samym prawem, jakim nim zwiemy 
rzeźbiarza, malarza, wirtuoza. Tworząc bowiem zmysłową formę piękna dla idealnych charakte
rów poezji, tworzy on tym samym istotne dzieło sztuki”91.

91 W. Łoziński, Pogadanki teatralne. Aktor dramatyczny, „Dziennik Lwowski” 1865, nr 79, s. 702.
92 Zaskakuje i podważa przekonanie o rzetelności wywodów Łozińskiego fakt, że w pewnym momencie usta

wił w jednym szeregu malarza, rzeźbiarza i wirtuoza, a cytat z Korzeniowskiego umieścił w takim miejscu, że 
analogia aktor - muzyk, zdaje się pojawiać na równych prawach jak porównanie z malarzem i rzeźbiarzem. Oba te

Podobnie jak Kenig, pole twórczej aktywności aktorki/aktora dostrzegał Łoziński 
niemal wyłącznie w działalności „przedstawiającej”. By dokładniej określić, na czym 
owa działalność polega, przywoływał wykorzystywaną często w pisaniu o stosunku 
postaci aktorskiej do postaci dramatycznej, metaforę „szaty” cielesnej, w którą aktor- 
ka/aktor ma za zadanie „przyoblec” postać istniejącą tylko w sferze przedmiotów umy
słu. Przywoływał nawet (i to w sposób akceptujący) wielokrotnie już kwestionowaną 
analogię między aktorem a muzykiem. Jednak najwięcej miejsca poświęcał zestawie
niu aktorstwa z inną grupą sztuk, mianowicie ze sztukami plastycznymi92. Wskazując 
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na podobieństwa między aktorem a rzeźbiarzem i malarzem, dostrzega je przede 
wszystkim w tym, że wszyscy ci artyści tworzą „zmysłową formę” dla „idealnej tre
ści”. Analogia między aktorstwem a sztukami plastycznymi jest tym bardziej upraw
niona, że - jak pisze Łoziński - przedstawiciele tego pierwszego mają ujmować cha
rakter w „widome kształty piękna”, więc ich praca, podobnie jak praca plastyków, nie 
jest czysto wykonawcza. Nie tracąc nic z „idealności”, muszą oni samodzielnie znaleźć 
dla niej takie, wpisane w ich ciała i głosy, środki przejawiania się, które będą spełniały 
dwa najwyższe nakazy estetyki idealistycznej - będą piękne i prawdziwe. Aktor jest 
artystą nie tylko dlatego, że samodzielnie znajduje środki „zmysłowej charakterystyki”, 
ale także dlatego, że dzieło przezeń tworzone - postać sceniczna - jest dziełem sztuki 
pięknej i obowiązują je te same zasady estetyczne, których przestrzegać muszą przed
stawiciele wszystkich innych sztuk. Warto na ten aspekt „artystyczności” sztuki aktor
skiej zwrócić uwagę, gdyż stanowił on dla wielu krytyków rzecz tak oczywistą, że 
rzadko wspominaną w kontekście rozważań nad istotą aktorstwa.

Przywołując analogię między sztuką aktorską a sztukami plastycznymi, dostrzegał 
jednak Łoziński pewną jej nieścisłość, odnoszącą się właśnie do stopnia samodzielno
ści twórczej:

„Zarzucić by można, że na przykład malarz lub rzeźbiarz tworzą sami ideę piękna, którą po
tem w zmysłowe oblekają kształty, podczas gdy aktor otrzymuje całą idealną treść swego dzieła 
od poety, a tym samym nie może mieć pretensji do twórczej oryginalności. Jakkolwiek jednak 
aktor otrzymuje wszystkie momenta, owszem całe dzieło, cały charakter od poety, to przecież nie 
wyklucza to osobnego rodzaju twórczości. (...)

Stopień tej twórczości, oczywiście tu już drugorzędnej, zależy od tego, o ile charakter, o ile 
dramatyczna indywidualność stworzona przez poetę już w duchowych formach jest wykończona, 
o ile poeta sam dokładnością swego dzieła i dosadnością wskazówek oznaczył formy zmysłowe, 
w których dzieło to ukazać się ma przed oczami widza. Według tych warunków stopniuje lub zni
ża się zasługa oryginalnej twórczości aktora na polu uzmysłowienia charakterów”91.

zestawienia, wykorzystywane w pisaniu o aktorstwie wielokrotnie, odnoszą się do odmiennych sfer działalności 
aktora i innych o niej wyobrażeń (tak jest też zresztą w tekście Łozińskiego), więc ich mieszanie wydaje się błę
dem kompozycyjnym pierwszej Pogadanki.

” W. Łoziński, dz. cyt., s. 702.

W tym punkcie Łoziński odchodzi od tak bliskiego Kenigowi wyobrażenia o „przy
oblekaniu w zmysłowe kształty idealnego tworu”, dostrzegając szansę na twórczą ak
tywność aktorki/aktora w niemożności całkowitego wykończenia postaci przez dra
maturga oraz w niedostatecznym stopniu jego panowania nad „formami umysłowymi”. 
Nie ulega przy tym wątpliwości, że to do autora należą wszelkie prawa pierwszeństwa 
i że aktorka/aktor o tyle tylko ma szansę coś samodzielnie stworzyć, o ile autor pozwoli 
jej/jemu na to w swej łaskawości lub w wyniku niedopatrzenia. Autor Pogadanek te
atralnych, odmiennie niż jego warszawski kolega, zdaje się zatem nie ograniczać twór
czości aktorskiej tylko do ucieleśniania wielkich kreacji psychologicznych i poetyckich, 
ale przeciwnie - szansę na jej rozwój widział w twórczym uzupełnianiu autora.

Można zatem powiedzieć, że w krótkim tekście Łozińskiego mamy do czynienia 
z połączeniem, czy może raczej pomieszaniem, dwóch sposobów określania istoty 
twórczości aktorskiej: artystycznego ucieleśniania postaci dramatycznych powstałych 
jako twory literackie oraz dopełniania (być może także rozwijania) kreacji autorskiej 
w tych punktach, które autor pozostawił jako niewykończone lub niedookreślone. O ile * 
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definicja pierwsza pozostaje w ścisłym związku z koncepcjami idealistycznymi, 
przyjmującymi za pewnik artystyczną pełnię ideału tworzonego (lub postrzeganego) 
przez natchnionego artystę, o tyle druga stanowi próbę rozwiązania sprzeczności mię
dzy ową koncepcją a codzienną praktyką sceny. To właśnie, kompromisowe rozwiąza
nie, w przeciwieństwie do swoiście ortodoksyjnej postawy Keniga (od której wyjątki 
i on też dopuszczał), stało się w drugiej połowie XIX wieku jednym z najbardziej po
pularnych wyobrażeń na temat aktorskiej twórczości.

Stanowisko nieco podobne do Łozińskiego reprezentował w interesującej nas kwe
stii inny wybitny przedstawiciel grupy krytyków wywodzących się z tradycji ideali
stycznych - Fryderyk Henryk Lewestam. Ten literat, wykładowca, krytyk i redaktor 
pism warszawskich zajmujący się na ich łamach (głównie w „Kłosach” i „Wieku”) 
także krytyką teatralną, swe poglądy na sztukę aktorską wyłożył najpełniej w opubli
kowanej w roku 1865 ogromnej recenzji z gościnnych występów Adelaidy Ristori, by 
powtórzyć je niemal dosłownie w wydanym dwa lata później tekście wykładu O poezji 
dramatycznej. Punktem wyjścia dla rozważań Lewestama była wywiedziona z refleksji 
idealistycznej „kapłańska” definicja aktorstwa:

„Wielcy reprezentanci sztuki tragicznej są to jakby natchnieni prorocy, którzy żywym słowem 
własnej intuicji zwiastują słuchaczom tajemnice Bożego objawienia; ta zaś bezpośredniość ich 
działalności; ta władza przenikania i wstrząsania naraz całego tłumu jedną iskrą piorunną czyni 
ich potęgami, nad jakie świat umysłowych rozkoszy, wywołany wrażeniem zmysłowem, nie po
siada ani większych, ani podobno nawet im równych”94.

94 F.H. Lewestam, Adelaida Ristori w Warszawie, „Kłosy” 1865, nr 6 z 18 X, s. 188.
95 Tamże.

Te wzniosłe określenia pomijają niemal całkowicie kwestię związków między ak
torstwem a dziełem dramatycznym, nic też dziwnego, że następująca po niej próba ich 
opisu jawi się jako uwikłana w wewnętrzne sprzeczności. Oto aktor musi być wedle 
Lewestama przede wszystkim poetą, ponieważ

„(...) tłumacząc słuchaczom utwory cudzej fantazji i wyobraźni, wkłada w nie najlepsze i najwe- 
wnętrzniejsze cząstki własnego, indywidualnego swego jestestwa i z wykonawcy staje się samo- 
twórczym”95.

Nie jest już prorokiem - objawicielem, lecz artystą nadającym cechy własnej indy
widualności tworom cudzym, co powoduje, że stają się one jego własnymi kreacjami. 
Podobnie jak Libelt, Lewestam zdawał się dostrzegać brak ciągłości między dziełem 
pisarza i dziełem aktora, przyznając temu drugiemu prawo do twórczej samodzielności. 
Dostrzegał także zasadniczą różnicę między środkami, jakimi dysponuje pisarz i tymi, 
którymi może posługiwać się aktorka/aktor. Słowo będące narzędziem tego pierwszego 
ma ograniczony zasięg, co powoduje, że pozostaje poza nim nie tylko zmysłowy 
kształt postaci widzianych „oczyma duszy” - „bezwładność słowa” nie pozwala pisa
rzowi wypowiedzieć jednoznacznie wszystkiego i te naturalne niedopowiedzenia sta
nowią domenę aktorek i aktorów, którzy działają tu jako praktyczni interpretatorzy.

Aktor jest zatem artystą samodzielnym, a zarazem dotwarzającym, dopełniającym 
kreację postaci dramatycznej, zapoczątkowaną przez pisarza. Owo dotwarzanie odby
wa się na dwa sposoby. W przypadku wielkich dzieł wypływających z natchnienia ma 
ono polegać przede wszystkim na tym, by aktor
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„(...) wniknął w ducha poety i co ten tworząc widział przed sobą oczyma duszy, uwydatnił wi
dzowi na scenie”96.

96 F.H. Lewestam, „Kłosy” 1867, nr 86 z 20 II, s. 97.
Zob.: F.H. Lewestam, O poezji dramatycznej, Warszawa 1867, s. 31.
Tamże.

Chodzi więc o wcielenie i objawienie ideału w duchu wyobrażeń znanych nam już 
ze szkicu Józefa Kramera. Jednak już w tej samej recenzji z Syna Giboyera E. Augiera, 
z której pochodzi cytowane powyżej zdanie, owa „misja” uznana została za niemożli
wą do zrealizowania, ponieważ to, w co aktor (w tym przypadku Jan Królikowski) 
miałby „wniknąć”, nie spełnia warunków stawianych przez Lewestama dziełom praw
dziwego natchnienia. Znajdujemy się tu wobec poważnego problemu, przed którym 
stawali krytycy wyznający idealistyczne zasady, a jednocześnie oceniający teatr, który 
bardzo daleko od nich odbiegał. Jeśli aktor - jak pisał Kramer i powtarzał po nim Le- 
westam97 - jest artystą wtedy, gdy całkowicie oddaje się we władanie postaci „odkry
tej” i ukazanej przez autora, to co zrobić w sytuacji, gdy owa, rzekomo idealna, postać 
jest kreacją ewidentnie nieudaną i daleką od idealistycznych wymagań? Lewestam 
znalazł na to pytanie odpowiedź, która pozwoliła mu nie tylko na uratowanie przeko
nania o samodzielności twórczej aktorki/aktora, ale nawet na jego wzmocnienie. We
dług niego

„(...) genialny artysta dramatyczny (...) nie dosyć, że wyświetla nam najskrytsze tajniki utworu 
prawdziwego poety i potęgą swych środków uprzystępnia go zrozumieniu ogółu, umie on rów
nież aureolą swojego ducha opromieniać dzieła wątpliwszej udatności, używając ich raczej za 
kanwę, na której niezawiśle już, własną twórczością najcudniej misterne haftuje postacie, cha
raktery i sceny”98.

A zatem, pracując nad dziełem wielkiego poety, jest aktor artystą, ponieważ uzu
pełnia je i poprzez własny wysiłek twórczy nadaje mu wyrazistość, jakiej ono nie ma, 
pozostając jedynie literaturą, natomiast w przypadku dzieł niższej rangi jego samo
dzielność twórcza obejmuje szersze obszary, wiodąc ku indywidualnej i niepowtarzal
nej kreacji charakteru, którego nie zdołał stworzyć autor. To ostatnie stwierdzenie 
w drugiej połowie XIX wieku powracało bodaj najczęściej jako wyjaśnienie powodów, 
dla których aktorkom i aktorom - pomimo różnych zastrzeżeń - nadawano miano 
twórcy nawet wówczas, gdy idealistyczne wyobrażenia o „kapłanach sztuk” uznane 
zostały za całkowicie anachroniczne.

Pozostając w zasadzie wiernym swym idealistycznym przekonaniom, Lewestam 
usiłował uzgodnić je ze znaną mu znakomicie rzeczywistością teatralną, co doprowa
dziło go do odkrycia nowej dziedziny twórczej aktywności aktorek i aktorów. Koncep
cja objawienia poprzez wcielenie, którą wciąż głosił, najwyraźniej nie przystawała do 
obserwowanej przezeń codzienności scenicznej wypełnionej „sztukami dobrze skrojo
nymi”. Ta właśnie rzeczywistość wymusiła na Lewestamie dopuszczenie możliwości 
odmiennego od znanego z tradycji idealistycznej sposobu definiowania dziedziny 
twórczej aktywności i samodzielności aktorki/aktora, sprawdzającej się przede wszyst
kim w odniesieniu do repertuaru, jaki przeważał na scenach europejskich od lat 40. 
XIX stulecia. To samo zjawisko - kryzys wielkiego repertuaru poetyckiego i związa
nego z nim aktorstwa oraz spowodowana przezeń anachroniczność idealistycznych 
wyobrażeń o teatrze - które doprowadziło Józefa Keniga do zawężenia pola twórczej 
działalności aktorek i aktorów, zostało przez Lewestama zinterpretowane w odmienny 
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sposób, wiodąc go ku poszerzeniu dziedziny aktorskiego artyzmu. Nienaruszalna dla 
Keniga hierarchia uzależniająca aktora od dramaturga, została w ten sposób zachwiana 
poprzez dopuszczenie samodzielnej twórczości aktorskiej na kanwie słabego literacko 
dramatu. Tam gdzie Kenig w imię zasad odwracał się od rzeczywistości, Lewestam 
zmieniał je, idąc za duchem czasu.

Do kręgu krytyków idealistów zalicza się też zwykle następcę Lewestama (od 1879 
roku) na fotelu recenzenckim „Kłosów” Kazimierza Kaszewskiego, współpracującego 
także z innymi warszawskimi pismami, a związanego ściśle z Teatrem Rozmaitości, 
któremu dostarczył wiele przekładów dramaturgii obcej. Raszewski, podobnie jak 
Kenig, zajmował się krytyką teatralną przez kilkadziesiąt lat, nic więc dziwnego, że 
w jego poglądach zachodziły zmiany, i to dość daleko idące.

W pierwszym okresie swej działalności w odniesieniu do twórczości aktorskiej ob
rał on drogę zdecydowanie odmienną od stanowiska Keniga, idąc nawet dalej niż Le
westam w określaniu artystycznej samodzielności aktorstwa i w aprobacie dla praktyki 
pozostawiania aktorkom i aktorom dużego marginesu twórczej swobody. Za to między 
innym chwalił autora dramatu Nietoperze, Edwarda Lubowskiego:

„Czyż mamy zarzucić autorowi, że dużo do czynienia pozostawi! aktorom? Nie, to raczej za
leta i bodajby wszyscy pisarze jej się trzymali. Do teatru przychodzimy nie po to, ażeby słuchać 
jak autor rozumie stworzony przez siebie charakter ze wszystkimi szczegółami tak, iżby aktorowi 
dosyć było wdziać go na siebie, niby jakowąś szatę, która sama przez się uwydatnia wszystkie 
zgięcia i wypukłości. Nie, autor dramatyczny powinien tylko aktorowi natrącać, poszeptywać, 
poddawać materiał do twórczości, tak iżby aktor tworzył razem z autorem, a wtedy otrzymamy 
rzeczywiście to, czego od sceny wymagać się powinno”’9.

” K. Kaszewski, „Tygodnik Ilustrowany” 1875, nr 367, s. 22. 
"" K. Kaszewski, „Kłosy” 1879, nr 716, s. 191.

Jest to stanowisko całkiem odmienne od reprezentowanego nie tylko przez Keniga, 
ale i przez całą tradycję idealistyczną. Raszewskiemu nie chodzi przecież ani o „tłuma
czenie”, ani nawet o wcielenie, ale o pracę interpretacyjną, tyleż kontynuującą, co mo
dyfikującą kreację autorską. Wzorem takiej twórczości dla recenzenta „Kłosów” (po
dobnie jak dla wielu jego kolegów po piórze) był Alojzy Żółkowski-syn, który swoim 
kunsztem spychał autora na dalszy plan, zagarniając dla siebie wszystkie hołdy należne 
twórcy. Tak postąpił na przykład w roli pana Plumet w komedii T. Barriere’a 
i E. Capendu Dziedzictwa parta Plumet, o której Raszewski pisał:

„(...) nikt z widzów przy jego obecności na scenie nie pomyślał nawet o treści komedii. Żółkow
ski grą pochłonął całą uwagę, nadając znaczenie każdemu ruchowi człowieka nieustannie zakło
potanego tym, jak ma postąpić, akcentem głosu uzupełniając brak wyrazistości w myśli podda
wanej przez autorów, a całą duszę przybranej postaci przywołując na oblicze i czyniąc je zwier
ciadłem wnętrza duchowego zastosowanem do sytuacji. Kulminacyjnym punktem jego utworu 
była w akcie trzecim gra niema, kiedy Plumet słucha reprymendy Dutocąuam wyrzucającego mu, 
że popełnił zły czyn oświadczając się o rękę ubogiej panny i cofając niebawem zamiar: upoko
rzenie, uznanie słuszności wyrzutu, rozczulenie serca, gotowość do poprawy, wezbranie uczuć 
szlachetnych - wszystko to Żółkowski, z pewnym nadto odcieniem komizmu, wystopniowal, wy
głosił, nie rzekłszy ani słowa, ale tylko zmianą rysów twarzy, ich grą dziwnie wyrazistą, przeniósł 
miotające nim uczucia i wrażenia do wyobraźni widzów, a zakończył nareszcie głośnym wybu
chem z piersi, który wszystko to zreasumował. Cala ta scena - to czysty i bezwarunkowy 
utwór Żółkowskiego; tego on nie znalazł w tekście”100 [podkr. D.K.].
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Artyzm wielkiego komika zdecydowanie potwierdzał przekonanie Raszewskiego 
o samoistności sztuki aktorskiej, polegającej jednak nie na wynajdowaniu środków 
przedstawienia cudzego tworu, ale na całkowicie samodzielnym tworzeniu oryginal
nych sposobów przejawiania się charakteru, co ściśle wiąże się z jego uzupełnianiem 
o cechy, którymi nie obdarzyli go dramaturdzy. W rezultacie, to aktorka/aktor staje się 
twórcą pełnej osobowości ludzkiej, do czego autor dostarczał jej/jemu tylko podsta
wowy, wstępny materiał101.

Wobec tego, niezwykle zaskakująca wydaje się treść napisanego przez Raszew
skiego hasła Aktor zamieszczonego w pierwszym tomie Wielkiej Encyklopedii Po
wszechnej Ilustrowanej, opublikowanym w 1890. Jego początek nie budzi jeszcze 
wielkiego zdziwienia - wstępna definicja da się bowiem pogodzić z przytoczonymi 
wyżej poglądami autora:

„Aktor (z lac. agere = działać), artysta, uzupełniający autora dramatycznego w tem, iż utwór 
jego, odbity graficznie i przedstawiony do rozważania bezpośrednio umysłowi czytelnika, wpro
wadza on w działanie, nadając mu wszelkie pozory życia rzeczywistego, oddziałującego nie tylko 
już na umysł, ale na słuch i wzrok (...)”l02.

W dalszej części wywodu sztukę aktorską jako nietworzącą „rzeczywistości istot
nej”, a jedynie naśladującą takową, zaliczył Raszewski do sztuk naśladowczych, zależ
nych. Zarazem jednak popęd naśladowczy uznał (za Arystotelesem) za naturalną cechę 
człowieka, a zatem sam fakt naśladowania nie stanowi jeszcze według niego o istnieniu 
aktorskiej twórczości. Jedynym pewnym dowodem na to, że aktor jest twórcą pozosta- 
je, według Raszewskiego, fakt, że nie każdy, kto naśladuje innych jest w stanie stwo
rzyć „reprodukcję uderzającą prawdą i artystyczną siłą”. By oddziaływać na widownię, 
potrzeba posiadać specjalny talent i określone umiejętności. Ta konieczność właśnie 
pozwala autorowi hasła na uznanie aktorów za twórców.

Ważniejsze od udowodnienia, że aktor jest twórcą, wydaje mu się jednak określenie 
zakresu owej twórczości. I tu właśnie sprawia nam Raszewski wielką niespodziankę, 
twierdząc, że aktor tworzy jedynie w bardzo skromnych granicach, ponieważ

„(...) nie jest on twórcą idei, nie jest więc twórcą prawdziwym, jakim mianuje się tylko ten, co 
stawia coś na miejscu niczego i znikąd pomocy nie potrzebuje. A.fktor] przychodzi do idei goto
wej, bez niej nie znaczy nic, bez niej działacz cielesny może być tylko akrobatą, sportsmanem, 
tancerzem, klownem. Twórczość więc jego jest jedynie twórczością formy i dlatego wielka nazwa 
geniuszu służąca wyłącznie rodzicielom idei, do zawodu A.[która] nie przystaje”103.

Jaki jest zatem zakres owej twórczości, skoro prawdziwym twórcą jest autor, a, jak 
wynika z dalszego fragmentu, nabywane w procesie nauki umiejętności techniczne 
aktorki/aktora są tylko rzemiosłem? Oto

„(...) aktor-artysta rozszerza nabytki szkoły, siłą pomysłów własnych przebija sieć formułek 
i samodzielnie wnika w naturę danego charakteru, aby ją według wskazówek przez pierwowzór 
podanych odwzorować. Psycholog praktyczny, odgaduje on przez intuicję, jakie formy plastyczne

"" Na dowód tego twierdzenia przytoczyć można jeszcze fragment recenzji ze Śmierci publicznej 

P. Giacomettiego, poświęcony grze B. Ładnowskiego (Corrado): „Nie miał on tu żadnego materiału do stworze
nia charakteru, co szczyt sztuki aktorskiej stanowi, ale zaznaczywszy główne tło gwałtowności temperamentu, 
żywymi barwami malował te arabeski uczuciowe, z jakich składa się rola” (K. Raszewski, „Kłosy” 1885, nr 1069, 
s. 411;podkr. D.K.).

1112 K. K(aszewski), Aktor [w: ] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 1, Warszawa 1890, s. 468. 
Tamże, s. 469.
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przystoją tym szczegółom, które obraz autora przedstawia tylko idealnie: dobór tych form to jego 
twórczość, przeniesienie ich na osobę własną to jego artystyczna działalność, która tern wyższą 
jest, im A.[ktor] trafniej dopatruje cech zasadniczych charakteru i zdoła je uwydatnić właściwe 
miejsce naznaczając podrzędnym”104.

W definicji tej Raszewski zdaje się łączyć swe dotychczasowe poglądy z ideami, 
które wydawały mu się obce. Owe „pomysły własne” i „formy plastyczne” to wszak 
nic innego niż wychwalane w grze Żółkowskiego Jego własne utwory”, które jednak 
tam wydawały się być wynikiem pracy psychologicznej sięgającej dalej i głębiej niż 
tylko wynajdywanie odpowiednich „form plastycznych”. Różnica polega chyba przede 
wszystkim na odmiennym materiale dramatycznym, zaczerpniętym w recenzjach 
z rzeczywistości, a w haśle encyklopedycznym reprezentowanym przez pewien abs
trakt — wyidealizowany „twór poety”. Podobnie jak Kenig, Raszewski encyklopedysta 
zdaje się zakładać, że w tekście dramatu aktorki i aktorzy powinni znaleźć wszystko, 
czego potrzebują do stworzenia pełnych charakterów. Z kolei Raszewski recenzent, 
obserwujący grę aktorską w sztukach wchodzących w skład realnego repertuaru real
nego teatru widzi, że takie założenie jest niemożliwe do utrzymania, toteż rezygnuje 
z niego, a nawet z nim polemizuje.

Można się zastanawiać, czy różnica między recenzjami z lat 70. i 80. a powstałym 
w roku 1890 artykułem encyklopedycznym polega tylko na różnicy poetyk i zwiększo
nej na użytek publikacji o charakterze syntetycznym dawce abstrakcyjnego myślenia, 
czy też jest ona wyrazem jakichś przemian, następujących w tym czasie w teatrze war
szawskim. O udzielenie pełnej odpowiedzi na to pytanie będzie bardzo trudno, ale 
prześledzenie zmian zachodzących w poglądach na interesujące nas zagadnienia 
w trzech ostatnich dekadach XIX stulecia podpowiedzieć nam może, że nie tylko 
o różnice poetyk chodziło.

5. Psychologia tryumfująca

Wskazywane powyżej dwoistości, a czasem wręcz sprzeczności, w myśleniu o twór
czości aktorek i aktorów oraz istocie ich sztuki, powstałe w wyniku dążenia do pogo
dzenia silnego wewnętrznego przekonania przejętego z tradycji idealistycznej z coraz 
bardziej skrzeczącą rzeczywistością, w swej najczystszej formie występują bodaj 
w twórczości Władysława Bogusławskiego, wnuka Wojciecha, po Kenigu (a może 
obok niego) najwybitniejszego krytyka teatralnego drugiej połowy XIX wieku. Recen
zje teatralne pisywał Bogusławski niemal równie długo jak jego starszy o lat 17 kolega, 
pozostający dlań przez cały okres pisarskiej aktywności niepodważalnym autorytetem. 
Wychowany w tradycji romantycznego kultu sztuki, swą działalność krytyczną prowa
dził w okresie artystycznych przemian często zdecydowanie przeciwnych bliskim mu 
poglądom, by pod koniec życia obserwować narodziny i rozwój nowoczesnego teatru 
polskiego. Wśród aktorów, których oglądał i opisywał były wszystkie największe 
gwiazdy teatru polskiego drugiej połowy XIX i początków XX wieku, od Wiktoryny 
Bakałowicz począwszy a na Kazimierzu Kamińskim skończywszy105. Co ważniejsze,

"H Tamże.
Dokładne omówienie działalności krytycznej Władysława Bogusławskiego znajdzie Czytelnik we wstępie 

Henryki Secomskiej do wydanej w jej opracowaniu książki Bogusławskiego Siły i środki naszej sceny. Warszawa 
1961, s. 5-48, zaś zagadnienie poglądów krytyka na sztukę aktorską oraz dokonania poszczególnych artystek 
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na okres aktywności twórczej Bogusławskiego przypadała kulminacyjna fala rozwoju, 
a następnie zmierzch wielkiej dziewiętnastowiecznej szkoły aktorskiej oraz narodziny 
nowoczesnego aktorstwa dwudziestowiecznego. Jeśli przy tym pamiętać, że miał Bo
gusławski skłonności do myślenia syntetycznego i niejednokrotnie, nie tylko w swym 
najważniejszym dziele krytycznoteatralnym - Siłach i środkach naszej sceny, traktował 
opisywane przedstawienia i role jako materiał do snucia refleksji o charakterze ogól
nym, nie będzie dziwił fakt, że właśnie jego teksty i opinie będą jednymi z najczęściej 
przywoływanych na kartach tej książki.

Punktem wyjścia dla myślenia Bogusławskiego o aktorstwie było powszechne 
w jego czasach przekonanie, że twórczość aktorska, której istnienia nigdy nie negował, 
ma charakter podrzędny, uzupełniający wobec twórczości dramaturga. Już w 1877 
roku (więc osiem lat po rozpoczęciu swej działalności krytycznej), obejmując dział 
krytyki teatralnej w szacownym „Ateneum”, zaznaczył, że w swoich przeglądach nie 
będzie zajmował się aktorkami i aktorami, a to dlatego, że

„(...) artyzm aktorski jest z natury rzeczy czymś doraźnym, przemijającym, chwilowym. Gra na 
scenie, jak w ogóle wszelkie oddawanie cudzych pomysłów jest twórczością drugorzędną, nie zo
stawiającą po sobie nic, prócz przelotnego wrażenia, zależną od mnóstwa ubocznych okoliczno
ści, które nigdy się nie powtarzają (...)”* 106

i artystów warszawskich omówiła ta sama autorka w artykule Aktorzy w pismach krytycznych Władysława Bogu
sławskiego [w:] Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku, pod red. T. Siverta, Wrocław 1957, s. 247-319.

106 Wł. Bogusławski, „Ateneum” 1877,1.1, s. 424.
1117 Wl. Bogusławski, Dramat i scena „Biblioteka Warszawska” 1904, t. IV, z. 1, s. 143-144.

Ta zdecydowana i najwyraźniej podszyta pewną niechęcią opinia mogłaby zostać 
podważona jako podyktowana rozgoryczeniem po niedawnej klęsce reżyserskich prób 
krytyka, zakończonych w grudniu 1876 w wyniku konfliktu z aktorami właśnie, gdyby 
nie to, że niemal identyczne słowa powtórzył Bogusławski niemal 27 lat później. Ko
mentując na łamach „Biblioteki Warszawskiej” repertuar letniego sezonu 1904 roku - 
sezonu „aktorskiego”, zdominowanego przez gościnne występy Kazimierza Karpiń
skiego - pół żartem, pół serio stwierdził, że w ich wyniku niemal uwierzył, że w te
atrze nieważna jest literatura dramatyczna, a jedyna racja jego istnienia tkwi we wraże
niach dostarczanych przez aktorkę/aktora. Szybko jednak porzucił żartobliwy ton i dał 
zdecydowany odpór takim poglądom:

„Spotkaliśmy się już z podobną teorią, rozsuwającą tak daleko granice «indywidualizmu» 
aktorskiego, że mu pozwalała przy odtwarzaniu cudzych pomysłów dowolnie parafrazować mo
tywy, znalezione u twórcy. Zgadzano się prawie na grę pod hasłem Altenberga: «jak ja to widzę» 
- zapominając, że sztuka dramatyczna jest nierównie więcej niż inne sztuki zależna od materiału, 
z którego urabia dzieło. Wobec barw, światła i cieniów, wobec plastyki kształtów, malarz i rzeź
biarz, nawet walcząc technicznie z materialnym oporem farb, gliny, marmuru, stają bądź co bądź 
samodzielni, niezależni: tworzą to, co sami mają w wyobraźni, w uczuciu. Aktor dostaje materiał 
gotowy; między nim a prawdą życia, czy jego poezją, staje dramaturg, poeta, z którym aktor li
czyć się musi i dobadać się winien przede wszystkim «jak to widzi tamten». Badania indywidual
ne mogą się u rozmaitych aktorów różnić co do środków odtwarzania, mogą się zagłębiać w kie
runku estetycznym, ale wynikiem ich zawsze będzie «reprodukcja», a jeżeli nią nie jest, zawsze 
cierpi na tym pierwszy twórca, który dal aktorowi materiał w rzecz najprzód przez siebie stwo
rzonej”107.
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Jeszcze raz w interesującym nas kontekście powraca tu, wykorzystywane już przez 
Łozińskiego, porównanie pracy aktora i malarza, ale tym razem efekt tego przywołania 
jest całkiem odmienny. Lwowski publicysta wskazywał na istotne podobieństwa pracy 
twórczej obu artystów, łączące ich, pomimo że plastyk sam tworzy „ideę”, a aktor 
otrzymuje ją jako twór cudzy. Bogusławski podnosi ową różnicę do rangi zasadniczej, 
z zależności aktora od cudzych pomysłów wyciągając dogmatyczny (inaczej chyba już 
tego nazwać nie można) nakaz służenia owemu „pierwszemu twórcy”. Arbitralność 
stwierdzeń z 1904 roku wydaje się funkcją zamieszania, jakie w poglądach Bogusław
skiego wywołać musiało spotkanie z aktorstwem Kamińskiego, którego cechą rozpo
znawczą było samodzielne konstruowanie charakteru przy wykorzystaniu skąpego 
i często słabego materiału literackiego. Dlaczego twórczość takiego artysty miałaby 
być mniej warta od wątpliwej jakości literatury, z której korzysta? Jedyną odpowiedzią 
jest dogmat oparty na równie aksjomatycznym, a wyrażonym w cytowanym wstępie do 
recenzji z „Ateneum” poglądzie o niższości sztuki aktorskiej jako „chwilowej”, prze
mijającej.

Mimo tych przekonań, Bogusławski, jak już wspomniałem, nie odmawiał aktorkom 
i aktorom prawa do miana twórców. Gdzie zatem dostrzegał dziedzinę ich twórczości? 
By odpowiedzieć na to pytanie, zwróćmy się w pierwszej kolejności do opublikowanej 
po raz pierwszy w 1879 roku książki Siły i środki naszej sceny. Według zawartego 
w niej określenia, twórczość aktorska (polegająca, rzecz jasna, raczej na odtwarzaniu 
niż tworzeniu) obecna jest w

„(...) pomysłach, za pomocą których aktor z dostarczonych przez autora pierwiastków tempera- 
mentowych, psychologicznych i społecznych, przywołuje do życia postać, symbolizującą pewien 
określony charakter, który tak a nie inaczej działa w danej sytuacji”108.

Wł. Bogusławski, Sity i środki naszej sceny, oprać. H. Secomska, Warszawa 1961, s. 82
"w Tamże.
110 Co miał Bogusławski na myśli, mówiąc o aktorskich „pomysłach”, dobrze pokazuje fragment recenzji 

z gościnnych występów włoskiego tragika Ernesto Rossiego w szekspirowskim Makbecie, w którym wychwalane

Doprecyzowując w dalszym ciągu wywodu tę myśl, Bogusławski odrzucał tezę, że 
drobiazgowe opracowanie postaci przez autora może zwalniać aktorkę/aktora z obo
wiązku twórczości, a więc negował zarówno wyobrażenie (obecne np. u Łozińskiego), 
zgodnie z którym twórczość aktorska mogłaby być ściśle zależna od stopnia wycyze
lowania postaci przez dramaturga, jak i podzielane przez Keniga przekonanie, że praca 
aktorska ma charakter twórczy tylko wówczas, gdy jej przedmiotem są charaktery 
pełne i skończone.

Według Bogusławskiego, zbliżającego się w tym momencie do Lewestama, między 
kreacją dramaturga a kreacją aktorską istnieje zawsze pewien stały obszar niedookre- 
ślenia, który wypełnić powinien swą twórczą pracą aktor. Obszar ten to

„(...) cały świat symbolów streszczających człowieka wszystkich czasów i miejsc, a pomysłowość 
aktora zależy na dobraniu do przedstawianej postaci takich symbolów, które nie tylko najwierniej 
wyrażają właściwości charakteru stworzonego przez poetę, ale dopełniają przy pomocy umiejęt
nie użytej optyki teatralnej subtelności rysów analitycznych”109.

Aktor jest więc przede wszystkim twórcą wówczas, gdy kierowany własną pomy
słowością wyszukuje (nie kreuje) elementy znaczące („symbole”), które są w stanie 
wyrazić najpełniej charakterystyczne cechy osobowości przedstawianej postaci110. Jest 
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więc nie tyle natchnionym artystą „ucieleśniającym” ideał, co świadomym odkrywcą 
komponującym dzieło z elementów znalezionych... No, właśnie, gdzie? Czyżby Wła
dysław nawiązywał tu do myśli Wojciecha, snując wizję jakiegoś rezerwuaru „symbo
li”, stanowiących materiał dla aktorskiej twórczości?

Przypuszczenie takie podważa następny akapit, w którym Bogusławski podkreśla, 
że prawdziwie twórczy, a więc „pomysłowy”, artysta sceniczny nie odwołuje się do 
żadnych

„(...) formułek na uczucia, namiętności, na całe sytuacje lub charaktery (...), lecz bada, zgłębia. 
Pamiętając, że na drzewie życia nie ma dwóch listków podobnych do siebie, śledzi różnice 
i chwyta je skwapliwie, zamiast się podobieństwami posługiwać. Dzięki takiej pracy myślowej 
(...) jest zawsze nowym, oryginalnym, twórczym”"1.

są takie jego „mistrzowskie pomysły”, jak: „bezwiedne oglądanie rąk świeżo z krwi obmytych, potknięcie się przy 
wejściu do komnaty, w której zbrodnia została popełniona, gorączkowa skwapliwość przysięgania zemsty nad 
mordercą Duncana” („Kurier Warszawski” 1878, nr 144 z 28 VI, s. 3).

111 Wl. Bogusławski, Sity i środki naszej sceny, dz. cyt., s. 83.

Fragment ten nie odpowiada jednak na pytanie o dziedzinę owych twórczych eks
ploracji. Nie odpowiada, gdyż dla Bogusławskiego sprawa ta była najprawdopodobniej 
oczywista - przedmiotem analiz i dociekań aktorki/aktora powinna być postać (wi
dziana w kontekście całości dramatu), którą jednak w pełni poznać i przedstawić moż
na tylko wtedy, gdy dysponuje się jak największą wiedzą o człowieku. Prawdziwie 
twórczy aktor był dla autora Sił i środków... przede wszystkim „czynnym psycholo
giem” równie głęboko analizującym charakter przedstawianego człowieka, co wyrazi
ście i subtelnie ukazującym go za pomocą specyficznych znaków teatralnych.

Potwierdza to jeden z najbardziej znanych fragmentów książki Bogusławskiego - 
początek jej czwartego rozdziału poświęconego Żółkowskiemu, rozpoczynający się od 
pytania „Czy aktor może być genialnym?”. Sformułowana wprost odpowiedź nega
tywna brzmi niemal tak samo jak ta, która padała już z ust Władysława Łozińskiego. 
Zrodziła się ona z tego samego przekonania, że aktorka/aktor jedynie przerabia cudzy 
materiał, a więc jej/jego twórczość nie może mieć charakteru indywidualnego, lecz 
tylko i wyłącznie przedmiotowy. A jednak talent Żółkowskiego podważył arbitralność 
tego przekonania i zmusił krytyka do jego zrewidowania tak, by teoria mogła objąć to, 
co wynikało z doświadczenia - że wielki gwiazdor „Rozmiatości” nie tylko jest twór
cą, ale jest twórcą genialnym. W tym celu sięgnął Bogusławski po sprawdzony już 
kilkakrotnie sposób i w zależności od stopnia twórczości, podzielił aktorów na trzy 
typy: pozbawionych talentu, obdarzonych „talentem przedmiotowym” oraz twórców 
przepajających swe role „znamieniem własnej indywidualności”.

„Aktor bez talentu nie stworzy nic” - brzmi surowy wyrok krytyka. Zawsze jest 
sobą i jedynie udaje, że gra, nigdy nie pozbywając się swej prywatnej, codziennej oso
bowości. Jeśli jest tu indywidualność, to „chyba indywidualność nieudolności”. Aktor 
typu drugiego, „bardzo w teatrze pożądany” obdarzony jest talentem

„(...) przedmiotowym, polegającym na wyrzeczeniu się osobistości pozakulisowej, na ukryciu jej 
zupełnym pod kształtami nakreślonymi przez autora, na przybraniu na siebie cech materialnych 
i duchowych wskazanych w roli; na dokładnym odtworzeniu tego, co stworzył pisarz. Aktor 
takiego polotu nie widzi nic poza tym, co w roli wyczytał i choć bywa pomysłowy, to inwencja 
jego zamyka się w granicach dotykalnych konturów charakteru, dalej nie wybiega. Szersze hory- * 
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zonty są dla niego zamknięte; wiernym kopiowaniem natury może wywołać złudzenie nazywane 
w malarstwie trompe-oeil, ale nie wzniesie się do wyżyn prawdziwego artyzmu.

Na takich wyżynach stoi dopiero talent, który prawdę przedmiotową cechuje znamieniem 
twórczej indywidualności, który sobą wypełnia świat oddzielający postać stworzoną pod piórem 
autora od typu wcielonego na scenie; który grą dopełnia wszystko to, czego pisarz, skrępowany 
wymaganiami sceny wypowiedzieć ani wskazać nie mógł; który z człowieka przedstawionego 
tylko w pewnych usposobieniach, w pewnych chwilach stanowczych, każę się domyślać człowie
ka całego w pełni i rozmaitości jego objawów życiowych, który jednym słowem współtwo
rzy z autorem” "2.

Pojawiające się już wcześniej w polskiej myśli teatralnej sugestie dotyczące dwo
istości aktorskiej twórczości zostały tutaj uporządkowane w formie podziału aktorstwa 
na dwa typy, znanego nam już z pism J. Keniga czy F.H. Lewestama. Bogusławski 
jednak w sposób dokładniejszy przedstawił zasady, na których oparł swą hierarchię, co 
pozwala dostrzec dokonane przezeń modyfikacje. Widać je zwłaszcza, gdy porówna 
się podział Bogusławskiego z dwoistą definicją twórczości aktora zaproponowaną 
przez Lewestama. Ów spadkobierca idealizmu ucieleśnienie poddające się całkowicie 
woli autora zachowywał wyłącznie dla najwyższych kreacji poetyckich, w przypadku 
których aktor stawał się kapłanem sprowadzającym wielkich bohaterów na ziemski 
padół. U Bogusławskiego natomiast ucieleśnienie, wiązane z talentem przedmioto
wym, odnosi się, jak wynika z rozważań poświęconych Władysławowi Szymanow
skiemu i Adolfowi Ostrowskiemu, do sfery o wiele bardziej przyziemnej - do komedii 
i dramatu obyczajowego ukazujących zwykłych, przeciętnych ludzi. Cechą wspomnia
nych aktorów, zarazem typowych przedstawicieli „talentów przedmiotowych”, miała 
być

„(...) sumienność w obrobieniu dostarczonego im przez autora materiału, zapanowanie techniczne 
nad rolą, dokładne objęcie jej pamięcią, staranność dykcji, baczność na gestykulację”112 113.

112 Tamże, s. 108-109. Co ciekawe, dokładnie len sam fragment wykorzystał Bogusławski jeszcze dwa razy: 
w swoim tekście o Żółkowskim opublikowanym w „Kurierze Warszawskim” w 1882 r. (nr 274 z 5 XII, s. 2) oraz 
w recenzji z gościnnych występów Mieczysława Frenkla („Gazeta Polska” 1890, nr 55 z 8 III, s. 3). Takie auto- 
cytaty były bardzo charakterystyczne dla krytyków piszących dużo i w szybkim tempie.

113 Wł. Bogusławski, Siły i środki..., dz. cyt., s. 171.

Byli to więc po prostu rzetelni wykonawcy niczego nie psujący, ale i nie wzboga
cający kreacji autorskiej.

Tymczasem prawdziwym twórcą jest zdaniem Bogusławskiego tylko ten aktor i ta 
aktorka, który/która do owej kreacji dodaje swoje pomysły, uzupełnia ją o to, czego 
autor, z powodu swoistości środków, jakimi dysponuje, stworzyć nie mógł oraz, i to 
jest pomysł na gruncie polskim nowy, o to, w co wyposażyć jej nawet nie myślał, kon
centrując się tylko na pewnych przejawach charakteru. Chodzi tu w szczególności 
o całościowy kontekst psychologiczny i socjologiczny (na który Bogusławski jako 
pierwszy bodaj zwracał tak baczną uwagę), z którego wyrastają czyny, słowa i uczucia 
postaci zaprojektowane przez autora. Aktorka/aktor musi na ich podstawie zrekonstru
ować jego całokształt, a następnie stworzyć sposoby na przekazanie widzom swej wie
dzy w formie znaków czytelnych i pozornie „naturalnych” zarazem. Przy takim ujęciu 
istoty twórczości aktorskiej, nie może dziwić fakt, że jej zasadniczym probierzem była 
dla Bogusławskiego rozmaitość odmian jednego typu, którą podziwiał zarówno u Żół
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kowskiego, jak i u Bakałowiczowej, tych właśnie aktorów uznając za największych 
artystów teatru warszawskiego.

Warto w tym miejscu zauważyć, że oboje „wzorcowi” artyści Sił i środków... naj
większe swe sukcesy odnosili w repertuarze współczesnym, głównie komicznym, 
a zawdzięczali je przede wszystkim temu, że repertuar ten posługiwał się stosunkowo 
stałym katalogiem szkicowo zaznaczonych typów, których pełne portrety psycholo
giczne mogły powstawać wyłącznie w wyniku aktorskich wysiłków. Te właśnie kre- 
atorskie usiłowania, obserwowane w tym właśnie repertuarze stanowiły podstawę hie
rarchii Bogusławskiego, co widać szczególnie wyraźnie w tych miejscach, gdzie hie
rarchia ta z trudem jedynie daje się przystosować do stylu gry opisywanej aktorki czy 
aktora. Najciekawszy tego typu fragment Sił i środków... jest poświęcony, jak łatwo się 
domyślić, Helenie Modrzejewskiej. Pisząc o wielkiej gwieździe, krytyk popadł w cały 
szereg sprzeczności, doprowadzając ostatecznie niemal do tego, że (była już wówczas) 
ozdoba teatru warszawskiego jawi się właściwie jako talent niższy od sumiennych 
wykonawców w rodzaju Ostrowskiego i Szymanowskiego. Powody tego zamieszania 
są na tyle ciekawe, że warto im się bliżej przyjrzeć.

Analizując repertuar Modrzejewskiej, doszedł Bogusławski do wniosku, że istnieje 
pewien rodzaj ról (nazwany przezeń trafnie „kobiety w okresie wojującym”), który 
Modrzejewska „wciela”, podczas gdy inne jedynie gra dzięki technicznemu mistrzo
stwu, wzbudzając u naiwnej publiczności zachwyt nie pięknem artystycznym, ale bie
głością rzemieślniczą i osobistym wdziękiem. Główną przyczyną owego braku arty
zmu miał być brak natchnienia, a sprawa cała staje się jasna, gdy przypomnieć, że owe 
role zaledwie „grane”, to wielkie kreacje Szekspirowskie. To właśnie w odniesieniu do 
nich przekraczał Bogusławski swój trójstopniowy podział aktorskiej twórczości, wska
zując na stopień czwarty, o którym przy Żółkowskim nie wspominał, bo mu przy nim 
nie był do niczego potrzebny. Szekspir - „geniusz przedmiotowości” - żąda, by każda 
z jego bohaterek była na scenie taka, jaką ją stworzył, a zarazem, by każda „odmien
nym żyła życiem”114. Żąda więc zarazem przedmiotowości i twórczej, podmiotowej 
różnorodności, godnych jego własnych dzieł. Ale też Szekspir, podobnie jak nieliczna 
grupa innych twórców arcydzieł literatury, „opierając się na odwiecznych i niezmien
nych właściwościach natury ludzkiej” tworzył

114 Tamże, s. 227.
115 Tamże, s. 181.

„(...) typy, w których przejrzeć się może człowiek każdej rasy i każdej epoki. W śmiałych, genial
nych konturach tych typów jest miejsce na wszelkie głębie, na wszelkie wyżyny; idzie tylko o to, 
ażeby zbliżywszy się do nich, stanąć na właściwej odległości i na najstosowniejszym punkcie, 
z którego całość najwydatniej się przedstawia”115.

Czymże są owe wiecznotrwałe typy, jeśli nie ideałami, o których pisali Kremer 
i Libelt? Czymże jest owa synteza przedmiotowości i podmiotowości, jeśli nie najwyż
szym stopniem aktorskich zdolności, polegającym na twórczym ucieleśnieniu ideału 
stworzonego przez geniusza? Taka właśnie twórczość, łącząca natchnienie i pracę ana
lityczną, sumienność i pomysłowość, stanowiła dla Bogusławskiego ostateczny szcze
bel aktorskiego rozwoju. 1 jest rzeczą niezwykle charakterystyczną, że obraz takiej 
twórczości przywołał krytyk wiele lat później we wspomnieniu pośmiertnym poświę
conym właśnie Helenie Modrzejewskiej, gdzie pisał, że wielka aktorka
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„(...) nie była nigdy realistką w pierwotnym pomyśle; postać każda przedstawić jej się musiala 
w zarysach poetycznych, wyidealizowanych; ale żeby w nią tchnąć życie, uciekała się Modrze
jewska do natury po środki, które zdobywszy, stawała natychmiast wobec tej natury na stanowisku 
artystki i prawdę przetworzoną oddzielała od prawdy powszedniej z całą bystrością spostrzegawczą 
organizacji na wskroś artystycznej. Słowem realizm był dla niej środkiem, nigdy celem. Stąd pocho
dziło to dziwne złudzenie, z którego niejeden widz dokładnie sobie sprawy nie zdawał: bohaterka 
odtworzona w grze Modrzejewskiej rysami częstokroć silnie realistycznymi, pozostawiała w całości 
wrażenie idealne - czyli że Modrzejewska skarbów swej sztuki używała na to, ażeby za pomocą 
symbolów, dostępnych dla widza, bo wziętych z życia nam wszystkim wspólnego, przywołać mu 
przed oczy pomysł taki, jak się w wyobraźni artystki w obsłonie poetycznej przedstawi!”116.

116 Wł. Bogusławski, Helena Modrzejewska, „Biblioteka Warszawska” 1909, t. 2, z. 2, s. 349-350; zob. także: 
Wł. Bogusławski, Aktorzy warszawscy, Warszawa 1962, wybór i oprać. H. Secomska, s. 285-286.

117 Wł. Bogusławski, Siły i środki..., dz. cyt., s. 253.
118 Dla przykładu przytoczmy fragment jednego z późnych tekstów Bogusławskiego, poświęcony wyjaśnie

niom powodów, dla których jego zdaniem aktorzy warszawscy nie lubią literatury: „literatura (. . .), to wysunięcie 
na pierwszy plan pisarza, a wyznaczenie drugich planów wykonawcy; to wyswobodzenie «dzieła» z niewolniczej 
zależności od «interpretacji»; to odtwórcza jego realizacja według ducha poety, nie według szablonu aktora; 
(...) to konieczność pracy poważnej, często mozolnej, nad wniknięciem w (...) idee, pomysły nie dające się upla
stycznić wczorajszymi wypróbowanymi sposobami i fortelami rutyny aktorskiej; słowem, literatura to katego
ryczny nakaz twórczości a bez twórczości tak było wygodnie, spokojnie, niefrasobliwie” (Tragedia naszego 
teatru, „Biblioteka Warszawska” 1907, t. 2, z. 1, s. 117; podkr. D.K.).

Z jednej strony mamy tu idealistyczną „przedmiotowość” gwarantowaną przez „po
etyczne widzenie” postaci osiągane dzięki natchnieniu, z drugiej natomiast twórczą 
rozmaitość, odnoszącą się do umiejętności przekazywania widzom tego, co ujrzane, za 
pomocą dostępnych im, zaczerpniętych z rzeczywistości „symbolów”. Obie te sfery 
działalności aktorskiej należą do dziedziny sztuki - pierwsza poprzez swój natchniony 
charakter (tym właśnie różni się „idealistyczna przedmiotowość” od, stojącej znacznie 
niżej, podmiotowości wykonawczej), druga poprzez twórcze poszukiwanie środków 
wyrazu oraz ich komponowanie.

Stwierdzenie obecności w myśleniu Bogusławskiego o aktorstwie „czwartego stop
nia twórczości” nie zmienia jednak faktu, że w teatrze jego epoki, a więc i w jego pi
smach, pozostawał on w cieniu poszukiwań, których domeną była „czynna psycholo
gia”, a przede wszystkim umiejętność i chęć twórczej analizy postaci. Ostatecznie to 
ona przede wszystkim dowodziła talentu artystycznego. Rzecz jasna, jego zdaniem 
aktorki i aktorzy nie mogli się obejść bez umiejętności kształtowania „planu wyraża
nia”, ale jest rzeczą charakterystyczną, że pisząc o twórczości aktorskiej (a właściwie 
jej braku), miał Bogusławski na myśli przede wszystkim zagłębianie się w psychikę 
granego człowieka. Było tak już w Siłach i środkach..., co oprócz cytowanych już 
fragmentów wyraziście ukazują analizy aktorstwa Marii Deryng, której krytyk zarzucał 
„brak motywów psychologicznych, spajających jedną nicią przewodnią kulminacyjne 
tej gry punkta” i kryjących „ową rozmaitość czynników życiowych, których zbadanie 
i odtworzenie w całości podnosi grę do godności sztuki” l7. Było tak też w później
szym okresie działalności krytycznej Bogusławskiego, kiedy coraz częściej pojawiały 
się w jego tekstach narzekania na aktorski szablon i brak twórczej pracy, co wiodło go 
do powtarzania coraz bardziej dogmatycznego postulatu podporządkowania teatru 
literaturze, gdyż w przekonanych o swej wyższości aktorkach i aktorach nie dostrzegał 
cech potrzebnych do wydobycia się z artystycznego zleniwienia118.
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Przesunięcie akcentów, praktyczne przyjęcie za główną domenę twórczości aktor
skiej dogłębnej psychologicznej analizy postaci, dokonało się w znacznej mierze pod 
wpływem zmian zachodzących w repertuarze. Będące wzorem dla idealistów wielkie 
tragedie poetyckie Schillera czy Felińskiego, jeśli nie odeszły całkiem w zapomnienie, 
to zostały zaliczone do repertuaru „deklamacyjnego”, w którym aktor w swym stosun
ku do materiału wyjściowego zbliżał się do śpiewaka operowego. Tak jak ten ostatni 
zachwycał swym belcantem, wykonując napisaną przez kogoś innego arię, tak aktor 
w roli „deklamacyjnej” zachwycał wspaniałym wygłoszeniem poetyckich fraz. To 
przesunięcie dostrzegał też Bogusławski, pisząc o nim wprost np. w recenzji z Turnieju 
S. Kozłowskiego, poetyckiej (no, powiedzmy - wierszowanej), pozbawionej psycholo
gicznych komplikacji sztuki kostiumowej, której wykonanie w Warszawie uznał za 
sukces możliwy właśnie dlatego, że w dramacie tym

„(...) poezja zastępuje psychologię, (...) uczucia, namiętności ukazując się w perspektywie wie
kowego oddalenia, objawiają się w formach ogólnych, prawie szkicowych i uwalniają aktora od 
indywidualizowania duszy bohatera, co zawsze pomysłowości wymaga. Współdziała mu wtedy 
wszystko: tlo, sugestionujące widza, kostium, dorzucający do harmonii swoją nutę malowniczą, 
wiersz którego dźwięczność decyduje często o mniejszej lub większej sile wywieranego przez grę 
ważenia. Znalazłszy się przypadkiem jako gość w świecie, gdzie śpiewak żyje nieprzerwanie, 
aktor korzysta poniekąd z jego przywilejów; czuje, że między nim a publicznością pośredniczy 
jeszcze coś, co jak muzyka w operze może być pięknem samo w sobie, co niezależnie od niego 
zawsze tę piękność zachowa - poezja słowa - i jej też orędownictwu powierza się całkowicie. 
Poeta uniósł go na własnych skrzydłach na szczyty i tam razem kwiaty ideału zrywają.

Inaczej wszystko wygląda, kiedy je przyjdzie zbierać na nizinach życia: tu trzeba umieć szu
kać, trzeba się samemu pomozolić, trzeba nawet znalazłszy wiedzieć, jak się krasą i wonią kwie
cia z publicznością podzielić, trzeba, słowem, zarówno w szukaniu, jak i w spożytkowaniu tego, 
co się znalazło wykazać własnątwórczość”119.

119 Wl. Bogusławski, „Biblioteka Warszawska” 1897, t. III, s. 499.
1211 Wl. Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1899, nr 114z26IV,s 1.

Będące wzorcem dla idealistów uniesienie w krainę poezji, gdy jest pozbawione 
psychologicznej dociekliwości, jawiło się Bogusławskiemu jako działanie wirtuozow
skie, czysto wykonawcze. Prawdziwą twórczość dostrzegał natomiast gdzie indziej - 
w doszukiwaniu się istotnych motywów słów i czynów postaci oraz w umiejętności 
konsekwentnego ich powiązania i czytelnego przekazania widzom. Bez takiej twórczo
ści nie mógł się obejść jego zdaniem współczesny dramat psychologiczny, w pracy nad 
którym, jak w przypadku Dzikiej kaczki H. Ibsena,

„(...) trzeba stanąć na gruncie rzeczywistym tak silnie, żeby widz uwierzył we wszystko, co 
w tych bohaterach jest sztucznie przez psychologa skombinowanego; trzeba wyrobić sobie inte
lektualne namiętności, przejąć się metafizycznymi tragediami, trzeba (...) być twórczym, jak byl 
nim, pisząc, poeta”120.

Ewolucja, którą przechodziły poglądy Władysława Bogusławskiego na sztukę ak
torską polegała przede wszystkim na stopniowym „wyciszaniu” elementów ideali
stycznych, odchodzeniu od koncepcji natchnionego „ucieleśniania idei” i praktycznym 
przystaniu na związanie twórczej aktywności aktora/aktorki z analizą i uzupełnianiem 
psychologicznego wizerunku postaci. Nieco podobny proces zaobserwować można 
było w omówionych poprzednio tekstach krytyków wychodzących od przekonań ide
alistycznych, którzy pozostając im wierni, dostrzegali zarazem zachodzące w teatrze 
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zmiany i usiłowali na nowo sformułować definicję „aktora-artysty”. Ale choć w ich 
myśleniu pojawiała się idea „czynnego psychologa”, to nie zdobyła ona tak wielkiego 
znaczenia, jak w refleksji Władysława Bogusławskiego, gdzie z jednej z możliwości, 
stała się możliwością główną. To przeniesienie akcentów stanowiło dalszy ciąg proce
su korozji wyobrażeń idealistycznych rozpadających się pod naporem zmian zachodzą
cych w światopoglądzie epoki oraz w ówczesnym życiu teatralnym.

Dobry przykład tego zjawiska stanowią odmienne sposoby rozwiązywania „pro
blematu Żółkowskiego”, z którym Bogusławski mierzył się na kartach Sił i środków..., 
a który powrócił na łamy dziennikarskie dziesięć lat później, po śmierci wielkiego 
aktora. Zajął on na przykład umysł ówczesnego recenzenta tygodnika „Bluszcz”, za
służonego publicysty i działacza społecznego Stanisława Krzemińskiego, i to zajął do 
tego stopnia, że próbie jego rozwiązania poświęcił krytyk znaczną część swego wspo
mnienia o „tytanie komizmu”. Zadając sobie to samo co Bogusławski pytanie o genial- 
ność Żółkowskiego, Krzemiński analizował warunki, jakie muszą być spełnione, by 
aktor mógł zostać nazwany „geniuszem”. Pierwszy i podstawowy z nich dostrzegał 
w konieczności samodzielnego tworzenia czegoś, a nie tylko odtwarzania tego, „co 
każę autor”. Próba odpowiedzi na pytanie: „co zatem tworzy artysta nazywany genial
nym?” doprowadziła do określenia dziedziny twórczości aktorskiej. Znalazły w nim 
wyraz wyobrażenia dobrze nam już znane:

„(...) pisarz dramatyczny wytwarza tylko idealne kształty charakterów ludzkich; tymczasem sztu
ka dramatyczna w swym założeniu, istocie i wpływie domaga się kształtów rzeczywistych. Dra
mat jeśli ma być rzetelnie odrębnym od innych rodzajów sztuk pięknych myślowych, do takiego 
urzeczywistniania się zawsze i wszędzie dążyć musi. Tę zaś żądzę swoją nasycić może tylko przez 
wcielenie idealnych kształtów charakteru w osobę fizyczną człowieka. Człowiekiem tym jest aktor, 
a pracownią zmieniającą ideały sztuki w rzeczywistość zjawisk - teatr. Charakter w utworze literac
kim jest tylko pomysłem, na scenie dopiero staje się człowiekiem. Artysta sceniczny fizyczną i inte
lektualną osobistością swoją wchodzi w formę wytworzoną przez poetę, przyobleka się w nią, a ra
czej bierzeją na siebie i dlatego dobrze niekiedy mówimy, że podejmuje role”121.

121 S. Krzemiński, Alojzy Żółkowski, cz. 1, „Bluszcz” 1889, nr 49, s. 386.
122 S. Krzemiński, Alojzy Żółkowski, cz. II, „Bluszcz” 1889, nr 50, s. 393-394.

By owo „ucieleśnienie” było możliwe, aktor musi spełniać nie tylko odpowiednie 
warunki fizyczne i posiadać właściwą jego zawodowi wiedzę, biegłość techniczną itd., 
ale musi być też wyposażony w specyficzną siłę wewnętrzną, w

„(...) moc odczuwania i oddawania prawdy życia, rysowania takich kształtów, jakie by miało ży
we człowieczeństwo, gdyby w świecie rzeczywistości żyło tak, jak mu poeta w świecie myśli żyć 
kazał. Jeżeli artysta sceniczny w podstawianiu człowieka rzeczywistego, fizycznie żyjącego 
w miejsce wyobraźniowego dojdzie już do takiej doskonałości, że gra jego staje się niejako bez
wiednym wysnuwaniem treści złożonej w charakterze, sprawiając wrażenie niczym nie przy
ćmionej, nieskażonej, nie podrobionej prawdy życia, wtedy mówimy o artyzmie wyższym, niepo
równanym, a niekiedy nawet znajdujemy się w tym położeniu, że wrażeń swoich odbieranych od 
takiej doskonałej sztuki scenicznej nie zdołamy już w zupełności ująć w słowa bez pomocy poję
cia genialności. Wtedy też dostaje się artyście nazwa genialnego. Za co? Za to, że doskonale 
a stale, nie w jednej tylko roli, z nigdy nie zawodzącą siłą, według metody, którą sam na świat 
sobie przyniósł, bierze w siebie, wdycha ludzi-ideały pomyślane przez autora i wprowadza 
w pełnię zjawiskową, w doskonałość życia zespalającego myśl z ideałem, duchowość z fizyczno- 
ścią, ideał poety z dotykalnie żywą istotą”122.
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A więc Żółkowski był genialnym artystą nie dlatego, że samodzielnie uzupełniał 
i wysubtelniał wizerunek psychologiczny postaci, jak twierdził Bogusławski, ale dlate
go, że potrafił nadać swym bohaterom cechy prawdziwego życia, w jego pełni i bez- 
wiedności. Opinia ta jest bardzo charakterystyczna i ciekawa, ponieważ Krzemiński 
dokonał tu swoistego przełożenia wyobrażeń idealistycznych na pojęcia psychologicz
ne. Było to zjawisko, śmiem powiedzieć, typowe dla myśli teatralnej drugiej połowy 
XIX wieku, wiążące się z kryzysem religijnej koncepcji sztuki. Libeltowe i Kremerowe 
„ideały” - pochodzące od Boga i istniejące obiektywnie - zostały tu zastąpione przez 
przedmioty należące do dziedziny nauk o człowieku, nauk biologicznych. Dramatur
giczne typy, „ludzie-ideały” (tu w znaczeniu ludzi wyobrażonych), tworzone przez 
dramaturga dopiero przez aktorkę/aktora zostają obdarzone pełnią ludzkiej egzystencji. 
Aktor ponownie jawi się tu jako osoba wcielająca121 * 123, nadająca życie, tyle że „przy
oblekanie” postaci zostaje całkowicie pozbawione wszelkich konotacji „kapłańskich”, 
stając się działalnością świecką (co nie znaczy - wyłącznie rozumową).

121 Charakterystyczne, że u Krzemińskiego to aktorka/aktor „wchodzi w postać”, „przyobleka ją”, podczas
gdy u Kremera mówi się o postaci przyjmującej kształt zmysłowy, zaś Kenig pisał o „przyoblekaniu w kształty 
zmysłowe idealnego tworu”. Te, pozornie nieznaczące, zmiany obrazowania sporo mówią o ewolucji, jaka doko
nała się w wyobrażeniach tyczących aktorstwa, ewolucji wiodącej od koncepcji postaci-ideału jako elementu 
górującego i aktywnego, przez wyobrażenie o postaci jako elemencie górującym, ale biernym, po obraz aktora 
jako elementu czynnego i równorzędnego, jeśli nie górującego (Krzemiński ostatecznie wybiera wszak formułę 
„aktor podejmuje rolę”, odwołującą się do wyobrażenia o pochylaniu się ku czemuś, co jest niżej). Przy okazji tej 
przypisowej uwagi warto może podnieść potrzebę zastosowania do XlX-wiecznych tekstów krytycznoteatralnych 
metod stosowanych w badaniach językoznawczych przez semantykę kognitywną, pozwalających na analizę 
wyobrażeń stojących za używanymi przez autorów metaforami.

124 A. Rajchman, Alojzy Żółkowski, „EMTA” 1889, nr 322, s. 570.

Inaczej nieco „problemat Żółkowskiego” rozwiązywał Aleksander Rajchman w re
dagowanym przez siebie „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym”. Odwołując 
się, podobnie jak Bogusławski i Krzemiński, do dziedziny psychologii i uznając, że 
zasługą „poznawczą” aktorki/aktora jest wzbogacanie wiedzy o tajemnicach ludzkiego 
wnętrza, wypełnienie tego zadania wiązał jednak z innym niż poprzednicy rodzajem 
twórczej działalności:

„Na odmalowanie punktów wytycznych strony psychicznej człowieka składa się zarówno na
ukowe studium ścisłego badacza, jak i dzieło artystyczne beletrysty. I jeden, i drugi zajmuje się 
niewyczerpaną dotąd, a tak dla samego człowieka interesującą, bo wieczną, zagadką ludzkiego 
ducha. Oświetlenie tej głębi niezmierzonej blaskiem talentu plastycznego - to zasługa nie mniej
sza od zasługi drobnowidzowego badacza. Talent aktorski, o ile się wzniesie do samodzielnych 
rzutów tego psychicznego uwypuklenia człowieka, przestaje być talentem niższego rzędu. Staje 
na równi z twórczym natchnieniem i głęboką wiedzą, daleki od naśladownictwa fotograficznego 
a tym mniej od niewolniczego powtarzania”124.

Twórcza wielkość aktorki/aktora nie tkwi ani w uzupełnianiu psychologii postaci 
o elementy nieobecne lub nie dość wyraziście przedstawione przez autora, ani 
w samym fakcie ożywiania literackiego projektu, lecz w umiejętności tworzenia swo
istych symbolicznych znaków wyrażających prawdę o człowieku, odmienną od wiedzy 
dostarczanej przez badaczy i literatów. Rajchman, podobnie jak Bogusławski, był 
zwolennikiem koncepcji „aktorskich symboli”, ale ujmował ją precyzyjniej, najwyraź
niej oddzielając od, tak ważnego dla autora Sił i środków..., poszukiwania różnorodno
ści i oryginalności. Autorskie podkreślenie, że w pracy aktora chodzi o „psychiczne 
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uwypuklenie człowieka”, a nie poszczególnej osobowości, a także mocne odróżnienie 
jej od działalności fotografa kopiującego rzeczywistość (typowa dla krytyków owego 
czasu figura oznaczająca „naturalistyczne naśladowanie”), wskazuje na to, że, według 
Rajchmana, artysta dramatyczny powinien dążyć do syntetycznego ukazywania, we 
właściwych mu formach „żywej plastyki”, uniwersalnych prawd o ludzkiej naturze, 
wytrącanych niejako z dostarczonego mu materiału literackiego.

Proces odchodzenia od wyobrażeń idealistycznych przy jednoczesnym zachowy
waniu ich jako swoistego „horyzontu” myśli teatralnej, obserwować też można od lat 
70. w środowisku krakowskim, szczególnie wówczas interesującym ze względu na fakt 
rodzenia się „szkoły krakowskiej”, uważanej przez badaczy za pierwszą polską odmia
nę nowoczesnego aktorstwa psychologicznego. Twórca tej „szkoły”, Stanisław Koź- 
mian w swoich pismach teatralnych rzadko odwoływał się w sposób bezpośredni do 
zajmującej nas kwestii istoty twórczości aktorskiej, ale można się pokusić o rekon
strukcję jego poglądów na ten temat na podstawie sporej liczby wzmianek i poszlak.

Nie ulega wątpliwości, że dyrektor sceny krakowskiej odrzucał quasi-sakralną wi
zję teatru-świątyni i aktorów-kapłanów, przyjmując zarazem realistyczną koncepcję 
teatru jako ważnej instytucji życia społecznego, będącej sprzymierzeńcem literatury 
i mowy ojczystej, a zarazem miejscem krzewienia dobrego smaku i upowszechniania 
artystycznych gustów. Teatr, zdaniem Koźmiana, nie zawsze jest sztuką, a jedynie 
może nią być, gdy spełni określone warunki125. Podobnie aktor - nie zawsze i nie każ
dy jest artystą. Koźmian, tak jak Bogusławski, również dzielił pracowników sceny na 
trzy grupy: komediantów, aktorów i artystów. Cóż zatem nadaje tym ostatnim, bardzo 
nielicznym, prawo do tak zaszczytnego miana? Koźmian odpowiadał enigmatycznie: 
zdolność wznoszenia się do ogólnych pojęć piękna i prawdy 26 (w dokładnie ten sam 
sposób definiował wcześniej teatr sięgający wyżyn sztuki), odwołując się tu najwyraź
niej do wywodzących się z idealizmu przekonań o estetycznych i etycznych powszech- 
nikach, będących wzorem i celem prawdziwego twórcy. Takie wyniesienie elity nie 
oznaczało chyba jednak odmówienia miana artystów także i środkowej grupie, czyli 
„aktorom”. Wnioskować tak można choćby na podstawie fragmentu relacji z pobytu 
w Wiedniu w 1873 roku. Przestrzegając w nim przed nadmiernym scenicznym reali
zmem, główne zagrożenie z jego strony widział Koźmian w utracie „pierwiastka arty
stycznego” sprawiającego, że przedstawienie teatralne nie jest kopią, lecz interpretacją 
życia (w przypadku komedii), lub nadaniem kształtu tworom wyobraźni (w przypadku 
tragedii). „Sztuka dramatyczna - pisał Koźmian - jest sztuką i ma swoje wymagania 
jak każda sztuka (...)”127, co znaczy tyle, że każdy prowadzący grę, kształtujący swe 
dzieło zgodnie z konwencjami i zasadami owej sztuki jest artystą.

125 Zob.: S. Koźmian, [Przemówienie do aktorów} [w:] S. Koźmian, Teatr, opr. J. Got, Kraków 1959, t. I, 

s. 50.
126 Zob.: S. Koźmian, Józef Rychter [w:] S. Koźmian, dz. cyt., t. 1, s. 344-346.
127 S. Koźmian, [Stadtheater i Burgtheater] [w:] S. Koźmian, dz. cyt., t. 1, s. 212.

W zagadnienia teoretyczne twórca „szkoły krakowskiej” zagłębiał się jednak sto
sunkowo rzadko, na ogół zajmując się praktyką. W taki też, praktyczny i konkretny 
sposób postrzegał zadania aktorek i aktorów. Z całą pewnością ściśle podporządkowy
wał ich pracę twórczą dramatowi. Przedstawiając w 1871 roku w przemówieniu do 
zespołu swoje plany repertuarowe i mówiąc o roli klasyki polskiej (konkretnie chodziło 
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o komedie Fredry), zwracał uwagę, że aktorki i aktorzy mogą się znacznie przyczynić 
do ich powodzenia

„(...) dobrą, dokładną grą i odtwarzaniem na scenie odpowiednio do myśli autora tych znakomi
tych a tak zwykle sympatycznych postaci na wskroś polskich”128.

128 S. Koźmian, [Przemówienie do aktorów} [w:] S. Koźmian, dz. cyt., t. 1, s. 46.
129 S. Koźmian, Listy o teatrze krakowskim. List III (Wiele hałasu o nic - Szekspira) [w:] S. Koźmian, dz. cyt, 

t. 1, s. 147.
1311 Jak informuje odręczny dopisek sporządzony na marginesie egzemplarza przechowywanego w Bibliotece 

Jagiellońskiej, był nim Antoni Matakiewicz.
131 Ktoś, kto lubi teatr [A. Matakiewicz], Czy można nie lubić teatru. Pytanie i odpowiedź, „Afisz Teatralny”

1874/1875, nr 49.

Za wzór takiej pracy stawiał Rychtera, którego określał mianem „tłomacza Fredry”.
Znaną nam już z pism Keniga koncepcję aktora tłumacza, przedstawiał Koźmian 

nieco dokładniej w swej słynnej recenzji z Szekspirowskiego Wiele hałasu o nic, pi- 
sząc o znaczeniu postaci drugoplanowych i radząc aktorom, aby

„(...) słowa brali za wskazówkę raczej, niż za alfę i omegę swego popisu na scenie. Szekspir jest 
w chwilach najdramatyczniejszych nadzwyczaj oszczędny w słowa. Czyn i sytuacja są u niego 
wszystkim, słowa nie malują sytuacji i czynu, ale tryskają z niej. Bez produkcyjności ze strony 
artysty, bez umiejętności czytania między liniami, nie ma Szekspira na scenie”129.

Jako praktyk zajmujący się konkretnymi utworami dramatycznymi, dostrzegał wy
raźnie to, co umykało tak często krytykom opisującym teatr z widowni - postać dra
matyczna nie jest tworem gotowym, czekającym na „wcielenie” lub „podjęcie”. 
W zależności od metody stosowanej przez pisarza, stopień wykończenia, wypełnienia 
wszystkich „pól obrazu” jest różny, ale zawsze pozostaje jeszcze znaczny margines dla 
twórczej aktywności aktorek i aktorów, którzy powinni być interpretatorami, zmysło
wymi „tłumaczami” dramaturga. Owa „translatorska” działalność nie jest oczywiście 
możliwa bez wniknięcia w psychikę postaci, co udowadniają choćby subtelne Koźmia- 
nowskie analizy bohaterów wspomnianej komedii Szekspira, czy też Nie igra się 
z miłością N. de Musseta. Twórczy aktor był więc dla Koźmiana przede wszystkim 
psychologiem interpretującym czyny, zachowania i słowa postaci.

Pośrednim dowodem na prawdziwość takiej tezy może być artykuł zamieszczony 
w sezonie 1874/1875 w Afiszu Teatralnym, będącym organem dyrekcji teatru krakow
skiego. Jego autor, ukryty pod pseudonimem „Ktoś, kto lubi teatr”130, nazywa aktorów 
„żywym komentarzem i najdzielniejszą ilustracją wielkich kreacji poetów i pisarzy 
dramatycznych”, dodając zarazem, że

„(...) aktor zdolny to artysta w całym znaczeniu, bo kreacje jego nie mogą być ślepym naśladowa
niem, lecz zasadzać się muszą na głębokim psychologicznym zbadaniu natury ludzkiej, jeżeli 
mąjąnosić na sobie znamię prawdy, jeżeli majązająć, zdziwić, obudzić w widzu zapal”131 *.

Ta zwięzła formuła zdaje się łączyć wszystkie dotychczas prezentowane koncepcje 
twórczości aktorskiej, sytuujące ją na gruncie psychologicznym. Tak jak u Bogusław
skiego, aktorki i aktorzy wezwani są do szczegółowej analizy psychologicznej postaci, 
do jej twórczej interpretacji, obejmującej także uzupełnienie elementów „pustych”. 
Tylko taka analiza może nadać postaci scenicznej cechy prawdziwego życia, doprowa
dzić do jej ożywienia, co postulował Krzemiński. Nie oznacza to jednocześnie, że lu
dzie sceny są zwolnieni od obowiązku twórczego ilustrowania, ukazywania odkrytych 
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w postaci prawd o charakterze uniwersalnym, co tak ważne było dla Rajchmana, 
a według Koźmiana stanowiło jedyny sposób na zdobycie miana prawdziwego artysty 
dramatycznego. Psycholog, dawca życia, komentator - wszystkie trzy określenia akto- 
ra-twórcy ukazują się tu jako połączone w jednej osobie, wskazując, że różnice między 
przedstawionymi powyżej koncepcjami twórczości aktorskiej polegają nie na zasadni
czej odmienności, ale na innym nieco sposobie rozłożenia akcentów.

6. Teoria i praktyka

Druga połowa XIX wieku to nie tylko okres intensywnego rozwoju krytyki teatralnej - 
w tych latach powstaje też kilka interesujących prac stanowiących próbę analizy sztuki 
aktorskiej z punktu widzenia praktyki. Mają one w znacznej mierze wymiar pedago
giczny - są podręcznikami gry - ale zarazem ich autorzy stawiają sobie pytania o cha
rakterze ogólniejszym, dążąc do wyprowadzenia rad praktycznych z uniwersalnych 
zasad. Na te ponadpraktyczne starania autorów wyraźnie wskazuje tytuł Teoria sztuki 
dramatycznej, który noszą trzy spośród pięciu interesujących nas w tej chwili dzieł.

Najciekawszą z nich jest bez wątpienia najwcześniejsza - powstała ok. 1865132 roku 
książka Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego Teoria sztuki dramatycznej. Napisana 
przez niezwykle doświadczonego aktora (jak podaje Słownik biograficzny teatru pol
skiego, Jasiński „w ciągu 24 lat pracy zagrał ponad 600 ról występując 5525 razy” 33), 
reżysera, dyrektora i wybitnego pedagoga, uważanego za jednego ze współtwórców 
stylu gry panującego w Warszawie od lat 40. XIX wieku, stanowi swoistą summę jego 
praktycznej wiedzy i teoretycznych przekonań. Przeznaczona dla młodych adeptów 
sceny, zawiera także pewną ilość sądów odnoszących się do sposobu postrzegania 
specyfiki sztuki aktorskiej. Nie tworzą one jakiejś spójnej filozoficznej teorii, stanowią 
natomiast fundament praktycznych rad, wyznaczając podstawowe pola zainteresowań 
i pracy aktorek i aktorów.

112 Taką datę nosi dedykacja na rękopisie.
151 Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, red. Z. Raszewski, Warszawa 1973, s. 262
134 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm rękopisu, Zbiory Specjalne Biblioteki Instytutu 

Sztuki PAN, MF410, s. I.
135 Tamże, s. 134.

W swoim dziele dwukrotnie podejmował Jasiński próby zdefiniowania „sztuki 
dramatycznej”. Już na samym początku, odpowiadając na pytanie, czym owa sztuka 
jest, określał ją jako:

„(...) naukę przedstawiania charakterów i obyczajów osób w dziełach przeznaczonych na widowi
ska sceniczne”134.

Definicja ta została powtórzona i uzupełniona w drugiej części książki:
„Gra artysty jest to sztuka wydania na scenie głosem, wyrazem twarzy, postacią, poruszeniem 

uczuć osoby; z prawdą jakiej wymaga położenie i upięknieniem, jakiego wymaga scena. Prawda gry 
zasadza się na zjednoczeniu prostoty ze szlachetnością, ten węzeł stanowi całą trudność sztuki”135.

Obie definicje czytane łącznie pozwalają na sformułowanie tezy, że Jasiński naj
ważniejszy cel pracy aktora widział w ukazaniu na scenie postaci dramatycznej jako 
osoby ludzkiej postrzeganej zarówno w wymiarze psychologicznym (uczucia i cha
rakter), jak i społecznym (obyczaje, w dalszej części pracy mowa jest też o konieczno
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ści uwzględniania wychowania, stanu, religii i narodowości postaci, jako elementów 
w sposób istotny wpływających na sposób odczuwania i reagowania). Zgodnie 
z powszechnym w epoce przekonaniem, dążenie do zrealizowania tego celu odbywa 
się w sposób niejako dwutorowy: poprzez zrozumienie roli i aktorskie przeistoczenie. 
Jasiński pozostawał wiemy przekonaniu, że źródłem gry zgodnej z „prawdą” jest głę
bokie zrozumienie roli, co uznawał za równoznaczne ze zrozumieniem intencji autora:

„Ponieważ jedna i ta sama myśl zmienia znaczenie stosownie do okoliczności, które ją po
przedziły, które jej towarzyszą, albo które po niej nastąją, przeto rozmaite są sposoby jej wydania, 
ale jeden tylko wydania właściwego. Tego sposobu szukać trzeba w pojęciu ducha każdej myśli, 
które staje się niemylnym w grze przewodnikiem, dowodzi znajomości sztuki i wykształcenia 
umysłowego artysty”136.

Tamże, s. 18.
Tamże, s. 3.
Tamże, s. 173.

„Artysta dramatyczny” jest więc po pierwsze komentatorem i tłumaczem (a nie in
terpretatorem!) dramatu. To jednak oczywiście nie wystarcza - od aktora wymaga się 
bowiem także,

„(...) aby pracą doszedł do nauki zapomnienia siebie, przekształcenia się zupełnego w innych, 
przybrania powierzchowności, poruszeń, mowy, czucia, nawyknień, słabości, siły, zalet, braków, 
słowem wszystkiego, co stanowi charakter i obyczaje ludzi”137.

Jeśli jest on więc psychologiem i komentatorem, to oczywiście komentatorem 
czynnym - nawet największa wiedza i najsubtelniejsze zrozumienie dramatu nie zda
dzą mu się na nic, jeśli nie będzie zdolny do ich czynnego potwierdzenia poprzez „wy
danie”.

Wartość tego ostatniego mierzyła się, według Jasińskiego, najwyraźniej stopniem 
zdolności do wyrażania uczuć. Z jego podręcznika zdaje się wynikać swoiście „war
stwowy” obraz dzieła sztuki aktorskiej. Jego warstwę najgłębszą stanowi rola, której 
dokładna analiza jest pierwszym zadaniem każdego aktora i każdej aktorki. Analiza ta 
wsparta szeroką wiedzą psychologiczną, socjologiczną (jakbyśmy dziś powiedzieli) 
i historyczną, pozwala na stworzenie pełnego obrazu danej osoby: jej właściwości 
psychicznych (dominujących cech określających charakter), przyzwyczajeń (a nawet 
nałogów, czyli przyzwyczajeń przesadnych i nagannych), wychowania, pochodzenia 
etc. Z kolei tak zrekonstruowany wizerunek osoby staje się źródłem konkretnych reak
cji, zachowań, intonacji pojawiających się w poszczególnych scenach. Odległość mię
dzy „warstwą” pierwszą - rolą, a trzecią - postacią sceniczną wyznacza pole aktorskiej 
aktywności twórczej, zależnej oczywiście w sposób ścisły od projektu dramaturga, ale 
zarazem obdarzonej w wyznaczonych przezeń granicach znacznym stopniem samo
dzielności. Dzięki temu Jasiński może bez większych wątpliwości przyznać, że aktorki 
i aktorzy są twórcami, uznając zarazem, że ich praca nie może polegać wyłącznie na 
odtworzeniu projektu dramaturga:

„Nie dosyć iść wiernie za autorem, trzeba go wspierać potęgą sztuki, utrzymywać. Wynale
zieniem i wydaniem odcieniów oraz dowcipu roli aktor staje się jej twórcą”138.

Swoją pracą aktorka/aktor nie tylko realizuje w innym materiale twór literacki, ale 
rozwija go, wzbogaca, a także ujawnia istotny jego sens, zyskując przez to prawo do 
miana twórcy (choć należałoby raczej powiedzieć - współtwórcy) roli. By móc tak 

136

137

138
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wykonywać swój zawód, musi nie tylko spełniać określone warunki fizyczne i psy
chiczne (tu zwłaszcza swoisty talent do rozumienia i wyrażania uczuć), ale także po
siadać rozległą i wszechstronną wiedzę. Choć Jasiński nie negował roli uczucia, to 
jednak postulował poddanie go rozumowi, w nim widząc podstawową siłę twórczą. 
Takie stanowisko nie dziwi wobec przedstawionego wyżej „trójwarstwowego” sche
matu twórczej działalności aktorskiej, której fundamentem jest praca myślowa, anali
tyczna. Nie ma więc u Jasińskiego mowy o twórczości natchnionej (pojęcie to pojawia 
się w bardzo negatywnym świetle, utożsamione z lenistwem i brakiem twórczości, 
fałszywie usprawiedliwianym „oczekiwaniem na natchnienie”), jest natomiast postulat 
wytężonej i systematycznej, praktycznie nigdy nie kończącej się pracy, skupionej na 
poszukiwaniu sposobu jak najpełniejszego ukazania danej postaci.

Trzeba od razu powiedzieć, że podobny sposób myślenia o aktorstwie pojawia się 
we wszystkich podręcznikach napisanych w drugiej połowie XIX wieku. Przy wszyst
kich występujących u poszczególnych autorów różnicach w ujmowaniu proporcji 
i hierarchii ważności poszczególnych etapów pracy i sił na nich działających, zasada, 
zgodnie z którą sztuka aktorska to przede wszystkim wysiłek wiodący do zrozumienia, 
a następnie ukazania osoby ludzkiej w jej możliwie najpełniejszym kształcie, pozosta
wała właściwie bez zmian. Twórczy aspekt tej pracy widziano - podobnie jak u Jasiń
skiego - w uzupełnianiu i wzbogacaniu wizerunku stworzonego przez dramatopisarza, 
a zarazem w odnajdywaniu znaczenia i funkcji postaci zarówno w kontekście świata 
przedstawionego utworu, jak i ogólnego zasobu wiedzy o człowieku.

Najmniej od poglądów Jasińskiego odbiegł Jan Chęciński, równie pracowity jak 
poprzednik, aktor, dramaturg i reżyser, w swej, pozostającej także w rękopisie, książce 
Teoria sztuki dramatycznej . Stało się tak w znacznej mierze dlatego, że praca Chę
cińskiego stanowi w istocie kompilację fragmentów przepisanych z książki poprzedni
ka, gdzieniegdzie tylko uzupełnionych sądami własnymi. Przyczyny powstania książki 
w takim kształcie nie są jasne wobec braku bliższych informacji o okolicznościach jej 
napisania. Co ciekawe, w 1870 roku ten sam autor wygłosił, opublikowany następnie 
w „Gazecie Polskiej”, odczyt Aktor, w którym - niestety w formie skrótowej - zawarł 
nieco inne niż w książce poglądy na interesujący nas w tej chwili temat. Powtarzając 
w obu tekstach opinie o konieczności dogłębnego poznania dramatu i dążenia do cał
kowitej przemiany w „osobę przedstawianą”, w odczycie odwoływał się do tradycji 
idealistycznej, a konkretnie do analizowanego już powyżej artykułu Józefa Kramera. 
Odwołanie to wiązało się jednak ze specyficzną reinterpretacją. Chęciński wykorzystał 
Kremerowy obraz aktora - „czarodziejskiego ogniwa” łączącego „sferę ideału” z ziem
skim padołem, scalającego duchowe i materialne, dla oddalenia tez o imitacyjnym 
charakterze pracy aktorskiej. Według niego jest to bowiem praca twórcza, „kombina
cyjna”, zaś jej cel stanowi „stworzenie żywego charakteru”* 140. Słowem kluczowym 
wydaje się tu przymiotnik „żywy” - jedynie on bowiem wiązać się może bezpośrednio 
z właściwą dla sztuki aktorskiej sferą twórczej aktywności - z wynajdywaniem i scala
niem w jedną całość dobranych odpowiednio do autorskiego projektu środków wyrazu, 
sposobów reakcji, specyficznych aktorskich znaków. Opracowując je, łącząc, „kombi
nując” tworzy aktor „żywy charakter”, związany z kreacją literacką, ale zarazem od

J. Chęciński, Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm rękopisu, Zbiory Specjalne Biblioteki Instytutu Szluki 
PAN, Mf 1407.

14,1 J. Chęciński, Aktor, cz. II, „Gazeta Polska” 1870, nr 95 z 21 IV, s. 3.
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rębny. Cały sekret aktorstwa, jego maestria zdają się zaś polegać na tym, że aktorki 
i aktorzy potrafią ukryć tę umiejętność, „tak ją przyswoić, by ukazywała się jak natu
ra”141. Aktor jawi się tu zatem nie tylko jako tłumacz i psycholog, ale także jako artysta 
zdolny przemienić skomponowany przez siebie zgodnie ze wskazówkami autora wize
runek postaci w żywego człowieka, w którego - jako istotnie możliwego - zdolna bę
dzie uwierzyć publiczność. Na tym właśnie w interpretacji Chęcińskiego polegać miało 
Kremerowe łączenie idealnego i ziemskiego, duchowego i materialnego.

141 J. Chęciński, Teoria sztuki dramatycznej, dz. cyt., s. 13 (wg autorskiej paginacji uwzględniającej tylko nu

mery kart - 6).
142 E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, Lwów 1874, s. 37.
143 Tamże, s. 38.

Pozostając w kręgu tych samych co Jasiński i Chęciński zasad, autor kolejnego 
chronologicznie podręcznika gry aktorskiej, aktor i reżyser Emil Deryng, także wpro
wadzał pewne pomysły własne, subtelnie różniące się od propozycji poprzedników. 
Zgodnie z tytułem, w swej Dramaturgii praktycznej, nie podejmował właściwie odręb
nych rozważań o charakterze teoretycznym. Nie definiował więc sztuki aktorskiej, nie 
rozważał przyczyn, dla których można by lub nie nazywać aktora twórcą. Jedynie na 
marginesie uwag dotyczących praktycznych zagadnień poruszanych zazwyczaj w od
niesieniu do adeptów scenicznych pojawiają się wzmianki dotyczące interesującego 
nas tematu. I tak w rozdziale poświęconym naśladowaniu cudzej gry zastanawiał się 
Deryng nad pożytkami i niebezpieczeństwami, jakie taka metoda nauki niesie teatralnej 
młodzieży. I choć dostrzegał pedagogiczne walory wiernego i „rozumnie wykonanego” 
naśladownictwa, to nie wahał się podkreślić, że nawet jeśli przyniesie ono adeptowi 
uznanie, to jednak nigdy nie „udowodni ani pracy, ani myśli; nie doprowadzi do praw
dziwego artyzmu”142 143. Dzieje się tak, ponieważ naśladować można tylko to, co ze
wnętrzne, natomiast wartości wewnętrznych, nazywanych przez Derynga „intuicją 
czyli myślą” skopiować się nie da. A w nich właśnie tkwi istota aktorskiej twórczości.

Czymże więc jest owa intuicja? Z dalszych wzmianek wynika, że jest to aktorskie 
wyobrażenie postaci, zgodne z projektem dramaturga, ale stanowiące zarazem wła
sność aktorki/aktora. Ta aktorska wersja postaci dramatycznej stanowi źródło wszyst
kich elementów gry (Deryng wspominał wprost o głosie, mimice, geście, a nawet cha
rakteryzacji), decydując zarazem o jej swobodzie i prawdzie. Zostaje ona także (po
dobnie jak u Chęcińskiego) przeciwstawiona postaciom zaobserwowanym w życiu lub 
na scenie, a następnie naśladowanym. Przeciwko naśladownictwu nie używał przy tym 
Deryng argumentów filozoficznych sięgających do idealizmu, lecz praktycznych. Pisał:

„Łatwiej się oswajamy z własnym naszym pomysłem, aniżeli z obcą postacią, którą ciągle 
musimy mieć przed oczyma, dlatego naśladujący nigdy nie może być całkowicie swobodnym na 
scenie. Głos naśladowany zawsze będzie podwójnym. Ruchy naśladowane nigdy nie nabiorą 
pewności. Charakteryzacja twarzy będzie przesadną”1'’3.

W swoje książce Deryng napomykał też oczywiście o wyrażaniu uczuć jako o jed
nym z podstawowych zadań aktora, ale - co charakterystyczne - nie wspominał o tym 
jako o wyznaczniku „artystyczności” jego działań, lecz jako o konieczności wynikłej 
z natury materiału dramatycznego. Pojęcie twórczości wiązał natomiast wyłącznie ze 
zdolnością do wypracowania owej „myśli czyli intuicji” - specyficznej dla każdego 
aktora wizji postaci. Tylko ona czyni ze sprawnego rzemieślnika prawdziwego artystę, 
stanowiąc istotę tworzonego przezeń dzieła.
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Ostatni powstały w XIX wieku podręcznik sztuki dramatycznej144, napisany przez 
Anastazego Trapszę pod koniec jego długiego i pracowitego życia, a opublikowany już 
pośmiertnie, z jednej strony potwierdza definicje sztuki aktorskiej sformułowane przez 
poprzedników i zawiera wyróżnione przez nich elementy (przeistoczenie, wyrażanie 
uczuć), z drugiej jednak przynosi pewne, bardzo interesujące nowości. Prezentując 
w jego części wstępnej trzy typy aktorstwa, a zarazem trzy etapy rozwoju młodych 
adeptów, ujawnił Trapszo swój ideał „gry dramatycznej” łączącej to, co subiektywne 
(prywatność aktora, jego przeżycie wewnętrzne) z obiektywnością postaci. Dzięki 
temu połączeniu

144 Rok wcześniej ukazało się jeszcze pierwsze wydanie pracy Józefa Mikulskiego Sztuka aktorska (Warszawa 

1898). Choć dość powszechnie uznawana za podręcznik, jest ona w rzeczywistości zbiorem rozważań na temat 
różnych aspektów sztuki aktorskiej, pełnym cytatów i, często bardzo uproszczonych, przywołań. Jej autor - drugo
rzędny aktor teatrów warszawskich - był w swych poglądach mało oryginalny, wręcz wtórny, czasem irytująco 
niekonsekwentny i niezdecydowany. Mimo to do jego książki odwoływać się będziemy czasem jako do dziełka 
zbierającego typowe poglądy dobiegającej końca epoki. W kontekście interesujących nas w tej chwili zagadnień 
przywołujemy Mikulskiego jedynie w przypisie, gdyż choć odpowiedzi na pytanie, czy aktor jest artystą poświęcił 
cały rozdział, to jednak nie zdołał tej kwestii rozstrzygnąć, wyznając jedynie, że, jego zdaniem, „sztuka aktorska 
zasługuje (. . .), aby jej przyznano w dziedzinie sztuk pięknych miano sztuki scenicznej” (s. 83), mimo że aktor nie 
jest w takim stopniu artystą, jak pisarz czy kompozytor.

145 A. Trapszo, Podręcznik sztuki dramatycznej, Kraków 1899, s. 16-17.

„(...) aktor tworząc grę, odtwarza rzeczywistość, ale w formie tak oryginalnej i nowej, że nie jest 
ona tylko niewolniczą kopią natury, ale zawierając w sobie prawdę życiową, jest zarazem pro
duktem piękna (...). Słowem, w kreacji swojej powinien aktor, obok całej drobiazgowości indy
widualnych zarysów życia i charakteru odtwarzanej jednostki podkreślić te zasadnicze cechy, któ
re ją czynią typem, przedstawicielem całej kategorii ludzi, aby widz uznał w tej postaci typ idei 
ogólno-społecznych”145.

Jeśli do tych postulatów dołączymy jeszcze, sformułowany przez autora na wstępie 
(s. 9) nakaz estetyzacji natury poprzez ukazywanie tylko jej „pięknych stron”, otrzy
mamy konglomerat poglądów realistyczno-klasycyzujących. Z cytowanych fragmen
tów wynika, że Trapszo uznawał za twórczą tę część aktorskiej pracy, której efektem 
była modyfikacja materiału pochodzącego z natury (estetyzacja, dążenie do stworzenia 
uogólnionego typu), że - innymi słowy - sztukę aktorską uważał za działalność arty
styczną mającą na celu odnalezienie pod tym, co w rzeczywistości jednostkowe, przy
padkowe i doraźne, elementów stałych, uniwersalnych, w nich widząc prawdziwy 
przedmiot jej działań. O takim pojmowaniu celu pracy aktora świadczyć może także 
fakt, że książka Trapszy była pierwszym od czasu Mimiki Bogusławskiego podręczni
kiem, w którym tak wiele miejsca poświęcono szczegółowemu omówieniu poszcze
gólnych uczuć oraz ujmowanym całościowo sposobom ich przejawiania się. Wpraw
dzie inaczej niż w Mimice poświęcona uczuciom część książki Trapszy zawiera nie 
przepisy dotyczące tego, jak wyrażać poszczególne stany emocjonalne, lecz określony 
zasób wiadomości psychologiczno-antropologicznych mających stanowić podstawę dla 
indywidualnych poszukiwań aktorów, jednak już sam fakt pojawienia się w podręczni
ku aktorstwa szczegółowej klasyfikacji i dokładnych opisów poszczególnych rodzajów 
emocji, wraz z reprezentowanym przez autora ogólnym nastawieniem na typowość 
i uniwersalność zdają się sugerować, że poglądy Trapszy, zachowując podstawowe 
elementy właściwe drugiej połowie wieku, zarazem sięgają poza tę epokę, ku jej klasy- 
cystycznym początkom.
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Podsumowując ten przegląd poglądów ludzi sceny na kwestię ich własnej twórczo
ści, powiedzieć trzeba, że przy wszystkich indywidualnych odmiennościach, nie wy
chodziły one w zasadzie poza granice i kierunki wyznaczane przez krytyków działają
cych w tym samym czasie. Między stanowiskami obu grup autorów nie ma zasadni
czych różnic, a jeśli chcieć się doszukiwać jakiejś specyfiki wyobrażeń zaprezentowa
nych w podręcznikach gry, to wiązałaby się ona jedynie z bardziej praktycznym nasta
wieniem autorów, mniej rozprawiających o ogólnej teorii dzieł sztuki, poświęcających 
natomiast więcej uwagi konkretnym trudnościom stającym przed adeptkami i adeptami 
sceny.

7. Twórczy wykonawca

Przeciwstawiające się na tak wielu polach poglądom swoich starszych kolegów poko
lenie pozytywistów, w interesującej nas kwestii również zajęło, czy też raczej - zająć 
usiłowało, stanowisko odmienne, dążąc do pozbawienia aktorstwa resztek poideali- 
stycznej aury kapłańskiej. Najbardziej spektakularnie czyniono to poprzez nerwowe, 
by nie rzec histeryczne, ataki, podważające sens pojęcia „twórczość aktorska”, czemu 
towarzyszyła ewolucja poglądów krytyków należących do „nurtu głównego”, coraz 
częściej i śmielej występujących przeciwko aktorskiej samodzielności.

To właśnie ataki na wysoką pozycję, jaką w hierarchii sztuk wyznaczał teatrowi 
i aktorom idealizm oraz kontynuująca jego tradycje myśl teatralna drugiej połowy 
wieku stanowiły najgłośniejszy przejaw poglądów czołowych przedstawicieli pozyty
wizmu na kwestię sztuki scenicznej. Swoistą kampanię w tym względzie przeprowa
dził w roku 1871 czołowy organ „młodej prasy” „Przegląd Tygodniowy”. Najpierw, 
w numerze 12 zamieszczono niezwykle krytyczne sprawozdanie z odczytu H. Struvego 
O teatrze146 147 *, którego autor (być może A. Wiślicki) wyzłośliwiał się m.in. na tezę prele
genta, stawiającego sztukę aktorską „na wyżynie wszystkich sztuk pięknych, ponieważ 
jednoczy dwa zasadnicze pierwiastki formalne plastyczny i muzyczny, przedstawia naj
wyższą harmonię idei i życia, treści i formy”. Tezie tej autor relacji odmówił wszelkiej 
racji podkreślając, że wyżej od aktorów stoją prawdziwi twórcy dzieła teatralnego - po
eci. Zarazem zanegował też pochodzącą od Hegla romantyczną hierarchię sztuk stawia
jącą na ich szczycie dramat, uznając - zgodnie z nowymi tendencjami — powieść za gatu
nek „władający najbogatszymi i najróżnorodniejszymi środkami technicznymi” N7.

146 Prelekcja publiczna prof. Struvego O teatrze ", „Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 12, s. 92.
147 Tamże.
u“ O historycznym kontekście tego wystąpienia pisał Z. Szweykowski w artykule Krytyka teatralna w dobie 

pozytywizmu wobec aktora i reżysera [w:] Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku, pod red. T. Siverta, Wro
cław 1957, s. 205-206.

Relacja z odczytu Struvego była jednak tylko przygrywką do frontalnego ataku 
przeprowadzonego w numerze 27 przez Aleksandra Świętochowskiego w zamieszczo
nym na pierwszej stronie pisma artykule pt. Aktoromania.

Nie przecząc w zasadzie, że aktor jest artystą, jego autor natychmiast arbitralnie 
i nieodwołalnie wyznaczał mu miejsce drugorzędne, zaliczając do talentów wykonaw
czych. Samo w sobie nie było to nowością, tę natomiast stanowiła definicja owej grupy 
artystów, do której zaliczeni zostali „deklamatorzy, śpiewacy, wirtuozi, aktorzy itp.”. 
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Mają się oni, w przeciwieństwie do prawdziwie twórczych indywidualności, charakte
ryzować nie „odrębną organizacją umysłową”, lecz

„(...) odrębną organizacją fizyczną. Jeden ma dobrze urządzoną klatkę piersiową i jest śpiewa
kiem, drugi ma giętką rękę i jest wirtuozem, inny ma ruchome muskuły twarzy i dźwięczny glos 
i jest aktorem. Nie potrzeba tu żadnego umysłowego wykształcenia, nawet specjalnego - potrzeba 
tylko pracy”1"'9.

149 [A. Świętochowski], Aktoromania, „Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 27, s. 213.
150 „Natchnienie, które się pojawia codziennie o siódmej wieczorem, które przy tern nie ma ani powodu, ani 

celu swego istnienia-jest czczym wyrazem” (tamże).
151 Zob. przypis 120.

By uzasadnić sprowadzenie aktorstwa do biegłości fizyczno-technicznej, Święto
chowski nicuje kolejno wszystkie elementy tradycyjnych wyobrażeń o tej dziedzinie 
sztuki. Odmawia wartości pracy scenicznej (wbrew swoim własnym tezom), odrzuca 
jako czysty wymysł istnienie aktorskiego natchnienia149 150, zaś miłość aktorów do sztuki 
uznaje za „zamiłowanie do swego zawodu i oklasków”. W swej demaskatorskiej pasji 
nawet różnorodność w sposobie interpretowania jednej roli, przywoływaną zazwyczaj 
jako dowód na twórczą aktywność aktorek i aktorów, wykorzystuje przeciwko nim, 
widząc w niej przejaw niedopuszczalnej arbitralności, wiodącej do fałszowania tworów 
dramatycznych. Jednocześnie odmawia aktorom walorów umysłowych i wykształcenia 
potrzebnych dla zrozumienia dzieł, w których występują. Jednym słowem, aktorzy nie 
są według Świętochowskiego twórcami w żadnym spośród akceptowanych przez epo
kę znaczeń. Są tylko wykonawcami dysponującymi określonymi przymiotami fizycz
nymi, otrzymanymi od natury. Nie ma więc podstaw, by przyznawać im jakieś szcze
gólne stanowisko, zwłaszcza zaś, by pozwolić na ich dominację nad dramaturgami.

Dążąc do uczynienia z teatru narzędzia propagandy ideowej, trybuny, na której sta
wiane będą ważne problemy społeczne, pozytywiści nie mogli oczywiście zaakcepto
wać jakiejkolwiek swobody aktorskiej. Odrzucając współczesny im teatr mieszczański, 
jako czczą i głupią rozrywkę bogatych, odrzucać też musieli wypracowany w jego 
ramach model dramatu, zezwalającego aktorkom i aktorom na twórczą swobodę, 
a nawet zachęcającego ich do niej. Chcąc oddziaływać na społeczeństwo, musieli 
uczynić z teatru powolne im, sprawne i skuteczne narzędzie.

Napastliwy ton wystąpienia czołowego ideologa warszawskiego pozytywizmu 
przeciwko „aktoromanii” stanowi dowód na to, że atakowane przezeń wyobrażenia 
o wyższości „artystów dramatycznych” były w owym czasie powszechnie akceptowa
ne przez kulturalny i intelektualny establishment, czego dowodzić może na ogół przy
chylne przyjęcie odczytu Struvego. Zarazem jednak artykuł ten jest jednym z pierw
szych sygnałów zachodzących w stosunku do aktorów i teatru zmian, związanych 
z procesem powolnego wyczerpywania się możliwości oferowanych przez „sztuki 
dobrze skrojone” oraz pojawieniem nowej dramaturgii, wymagającej o wiele dokład
niejszego niż dotychczas ukazania psychologii postaci i wpływu, jaki wywarło 
i wywiera na nią środowisko społeczne. Ta nowa dramaturgia wymagała od aktora 
(o czym pisał np. w przywoływanej już recenzji z Dzikiej kaczki Ibsena, Władysław 
Bogusławski151) pogłębionej analizy tekstu i odejścia od szablonów. Wymagała zwięk
szenia twórczych wysiłków, do czego aktorzy warszawscy z trudem dawali się nama
wiać. Reakcją na ich opór (skądinąd zrozumiały - ciężko jest porzucać opanowany do 
perfekcji sposób pracy i styl gry) były coraz częstsze i bardziej powszechne ataki ze 
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strony literatów, nie tylko krytykujących lenistwo coraz bledszych gwiazd, ale zwracają
cych się też przeciwko wyobrażeniom wykorzystywanym dla jego usprawiedliwienia.

W sposób wyrazisty poglądy tej grupy krytyków formułował u progu nowego stu
lecia Marian Massonius, literat będący wówczas recenzentem teatralnym „Głosu”. 
Zastanawiając się, który z trzech czynników decydujących o jakości teatru - dobry 
zespół, dobry reżyser, doby repertuar - jest najważniejszy, doszedł do wniosku, że ten 
trzeci, jako że dysponując dobrym repertuarem, wystarczy mieć zaledwie solidnych 
aktorów.

„Zasadą przeciwnego poglądu - argumentował - mogłoby być tylko głęboko błędne 
i szkodliwe mniemanie o samoistności sztuki aktorskiej, mniemanie, które ostatecznie zawsze 
powadzi do wirtuozowskiego pojmowania tej sztuki. Licha rzecz, najlepiej nawet grana, nie zy
skuje przez to na wartości, tylko aktorom daje pole do popisu. Ostatecznie trzeba sobie raz sta
nowczo powiedzieć, że teatr, który chce być dodatnim czynnikiem kultury społeczeństwa, musi być 
instytucją poświęconą poezji dramatycznej, nie zaś sztuce aktorskiej, i że ta ostatnia nie jest sama dla 
siebie celem, jeno środkiem wykonania przed publicznością dzieła poezji dramatycznej”152.

152 M. Massonius, Nasz teatr dramatyczny, „Głos” 1899, nr 29, s. 657.
153 Poglądy Józefa Kotarbińskiego na temat aktorstwa przedstawiła stosunkowo niedawno Ewa Dąbek-Derda 

w artykule Józef Kotarbiński o sztuce aktorskiej [w:] Polska krytyka teatralna XIX w., pod red. E. Udalskiej, 
Warszawa 1994, s. 147-154.

154 J. Kotarbiński, Kilka słów o istocie sztuki aktorskiej, „Przegląd Tygodniowy” 1873, nr 51 z 22 XII, s. 406.

Zwraca uwagę, że Massonius nie używał argumentu o nieistnieniu odrębnej sztuki 
aktorskiej - stwierdzał jedynie kategorycznie, że dla wypełniania przez teatr jego funk
cji społecznej ważne jest tylko to, co może on zrobić dla literatury. Dla niego i podzie
lających jego poglądy kolegów po piórze samoistne walory sztuki aktorskiej nie miały 
po prostu większego znaczenia, gdyż nie wiązano z nimi możliwości oddziaływania 
poprzez teatr na życie społeczne.

Poglądy nowego pokolenia na sztukę aktorską na szczęście nie przejawiały się tylko 
w namiętnych i niesprawiedliwych atakach, ale także w próbach przedstawienia od
miennej, a równie jak idealistyczna spójnej, koncepcji twórczości aktorskiej. Osobistą 
zasługę ma w tym względzie Józef Kotarbiński, który zręby swoich sądów na temat 
aktorstwa wypracował i przedstawił jako młody recenzent teatralny „Przeglądu Tygo
dniowego”, by następnie, dwadzieścia lat później, już jako doświadczony i ceniony 
aktor, zaprezentować je w formie stosunkowo spójnego wywodu. 1 choć przez następne 
kilkadziesiąt lat wypełnionych pracą aktorską, reżyserską i dyrektorską, pod wpływem 
doświadczeń i zmian zachodzących w kulturze także w jego poglądach osobistych 
nastąpiły pewne modyfikacje, to gdy w roku 1926 przygotowywał edycję swych roz
praw o teatrze, tekst odczytu O sztuce aktorskiej zachował w zasadzie bez zmian, 
a zawarte w nim poglądy stały się podstawą jego sądów prezentowanych w innych 
książkach podsumowujących pracowite życie. Owa konsekwencja właśnie pozwala 
nam potraktować i zaprezentować koncepcję twórczości aktorskiej Kotarbińskiego 
jako jedną, względnie spójną całość153.

Jej fundament stanowi twierdzenie, że sztuka aktorska jest
„(...) dopełnieniem plastycznym jednej gałęzi poezji. Dlatego też zakres jej jest szczuplejszy, 
twórczość zaś jest prawie czysto wykonawcza”1 M.

Zostaje ona zaliczona do sztuk wykonawczych, czyli takich, w których „punktem 
wyjścia dla artysty jest gotowe dzieło sztuki, które należy oddać w innej formie”155. 
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Przekonanie o niesamodzielności twórczej aktora nie oznacza jednak (podobnie jak 
w wielu poprzednich koncepcjach) pozbawienia go przymiotów twórcy i właściwej mu 
dziedziny artystycznej aktywności. Sposób jej określenia, wyprowadzony z zasad estety
ki Hipolite’a Taine’a, stanowi najciekawszy bodaj element koncepcji Kotarbińskiego.

Odwołując się do twierdzenia francuskiego estetyka głoszącego, że proces twórczy 
pisarza polega na przechodzeniu „od wrażeń zmysłowych (...) do wyobrażeń i pojęć, 
które tak kombinuje, aby wyrażały pewien zasadniczy rys charakterystyczny przed
miotów”155 156, stawiał Kotarbiński tezę, iż w przypadku aktora ruch ten odbywa się 
w kierunku przeciwnym. Dla niego bowiem

155 J. Kotarbiński, O sztuce aktorskiej [w:] J. Kotarbiński, Ze świata ułudy, Warszawa 1926, s. 24.
J. Kotarbiński, Kilka słów..., dz. cyt., s. 406.

157 Tamże.
158 Tamże.
159 J. Kotarbiński, O sztuce aktorskiej, dz. cyt., s. 24.

„(...) punktem wyjścia jest już gotowy produkt artystyczny, zbiór wyobrażeń i pojęć ułożonych 
w pewnym porządku, tak aby wyrażały charakter jednostkowy noszący przecież pewne ogólniej
sze piętno. Od tej ogólności dopiero aktor postępuje do szczegółowości, myśl autora wyrażoną 
symbolem tylko związku, zamienia na kształt, barwę, dźwięk i ruch fizyczny”157.

Z takiego rozpoznania płynie dla określenia istoty twórczości aktorskiej zasadniczy 
wniosek:

„Artysta dramatyczny nie potrzebuje wynajdywać rysu charakterystycznego swej postaci, 
gdyż to uczynił już poeta, ale wedle niego odtwarzać i łączyć z sobą szczegóły jej zmysłowego 
przedstawienia”158.

Powraca tu wyobrażenie aktora nadającego cielesny, postrzegany zmysłowo kształt 
projektowi pisarskiemu, stworzonemu w materii słowa, ale powrót ten ma już inny, 
realistyczny charakter. Aktor dla Kotarbińskiego nie jest bowiem ani natchnionym 
„ucieleśniaczem”, ani twórcą artystycznie skomponowanych znaków - jest żywym 
człowiekiem w sposób niemal bezpośredni ukazującym to, co inne sztuki mogą tylko 
usiłować wyrazić poprzez dostępny im materiał. Dzięki temu, że aktorstwo jest sztuką 
żywą, powstającą i realizującą się w żywym ciele danym bezpośrednio, ma ono - 
w oczach młodego realisty - znaczną przewagę nad innymi dziedzinami artystycznej 
działalności, jako wręcz jedyna spośród nich mogąca pokusić się o całkowite prze
strzeganie zasad realizmu, rozumianego jako kopiowanie codziennego życia. Literatura 
i sztuki plastyczne z konieczności muszą posługiwać się skrótami, znakami syntetyzu
jącymi, natomiast aktorka/aktor musi dostarczyć widzom materiał całościowo i bezpo
średnio unaoczniony, musi „po szczególe” ukazać każdy gest, intonację, akcent.

Nieprzystawalność środków literackich i tych, którymi posługiwać się musi aktor
ka/aktor ma zasadnicze znaczenie dla określenia dziedziny jej/jego twórczej aktywno
ści. Definiując rolę (twór dramaturga) jako

„(...) szereg napisanych wyrazów, odpowiadających szeregowi pojęć i wyobrażeń, które się skła
dają na literacki wizerunek danej osobistości w utworze dramatycznym”159,

sedno artystycznego wysiłku aktora dostrzegał Kotarbiński w tym, że
„(...) treść tej roli i tego wizerunku odczuwa i rozumie po swojemu, zachowując cechy zasadni
cze, wyrażone na piśmie, a następnie treść zawartą w roli odtwarza w nowej zupełnie dziedzinie 
środków technicznych. Wypowiada on słowa zawarte w roli, dodaje do nich ruchy, pozy, wresz
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cie cały zewnętrzny wizerunek postaci, następnie przedstawia ją jako osobistość żyjącą, która 
myśli, posiada właściwe sobie uczucia i namiętności. Słowem, aktor nie tylko odtwarza to, co 
autor napisał, ale wiele także dotwarza, wiele dodaje od siebie.

W każdej sztuce pięknej wykończenie formy jest jednym z głównych przymiotów dziel do
brych i doskonałych. Otóż ta praca formalna jest w sztuce aktorskiej wyłączną zasługą wykonaw
cy, albowiem autor dramatyczny tworzył dzieło swoje w materiale zupełnie odmiennym”160.

Tamże, s. 24-25.
161 J. Kotarbiński, Kilka słów..., dz. cyt., s. 406.
162 J. Kotarbiński, O sztuce aktorskiej, dz. cyt., s. 27.
161J. Kotarbiński, Kilka stów.... dz. cyt., s. 406.

Specyfika sztuki aktorskiej jako sztuki wykonawczej polega na tym, że aktor- 
ka/aktor nie otrzymuje, otrzymać nie może, precyzyjnego projektu dotyczącego 
wszystkich elementów odtwarzanego przez siebie dzieła, ponieważ materiał, w którym 
ma ono zostać przygotowane do przedstawienia stanowi jego wyłączną własność. Ma
teriał ów to przy tym nie tylko ciało i głos, ale także, co trzeba podkreślić, umysł 
i uczucie. Specyficzny talent aktorski nie zasadza się bowiem wyłącznie na przyrodzo
nym każdemu człowiekowi, a nawet niektórym zwierzętom, instynkcie naśladowczym 
(tezę o jego istnieniu, jak wszyscy w XIX wieku, podpierał Kotarbiński autorytetem 
Arystotelesa) podniesionym do zdolności trafnego kopiowania zewnętrzności, ale także 
na „wrodzonym darze przejmowania się namiętnościami i wzruszeniami przedstawia
nej roli”161. Nie samo więc „formalne wykończenie” stanowi własny wkład aktora 
w odtwarzaną rolę, ale także nadanie jej specyficznego, indywidualnego zabarwienia 
emocjonalnego, cech osobistej prawdy.

I na tym jeszcze nie koniec. Kotarbiński - całe swe aktorskie życie chwalony za 
kulturę umysłową i wiedzę - nie mógł przecież zapomnieć o pracy interpretacyjnej, 
o tym, że aktorka/aktor treść roli nie tylko odczuwa, ale i „rozumie po swojemu”. 
W tym punkcie autor Ze świata ułudy szedł w ślady swych postidealistycznych po
przedników, podobnie jak oni uzależniając stopień twórczej swobody artysty interpre
tatora od stopnia wykończenia roli, którą ma grać:

„Jeżeli w dramacie wizerunek danej postaci jest pełny i skończony, to wykonawca najlepiej 
spełnia swe zadanie, uwydatniając z możliwą dokładnością wszystkie pomysły dramaturga. Do
świadczenie uczy, że w sztukach pisanych z wyższym talentem i świetną charakterystyką figur, 
aktorzy daleko lepiej robią, stosując się do wskazówek tekstu, oraz informacji zamiast fantazjo
wania dowolnego na własną rękę. (...) Jeżeli jednak aktor dostaje rolę kreśloną chwiejnie, ogól
nikowo, opracowaną błędnie, wtenczas często musi ją od siebie uzupełniać, wzbogacać szczegó
łami, a nawet w pewnych wypadkach modyfikować”162.

Widz i admirator Żółkowskiego, przyznaje nawet, że istnieją takie sytuacje, w któ
rych aktorzy przestają być jedynie twórczymi wykonawcami, a stają się wręcz twór
cami charakteru, zbyt blado zarysowanego przez autora. W tych wyjątkowych przy
padkach wychodzą oni „poza granice wykonawczości, która jest głównym znamieniem 
ich zawodu”163.

W przeciwieństwie do Bogusławskiego, argument pozwalający odpowiedzieć 
twierdząco na pytanie „czy aktor może być geniuszem?” znajduje Kotarbiński nie w tej 
wyjątkowej samodzielności twórczej, ale we właściwej artystom dramatycznym sile 
oddziaływania,
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„(...) która, niezależnie nawet od charakteru odtwarzanych postaci, przemawia do tłumu poezją 
uczuć i namiętności dobytych z głębin duszy. Jeżeli aktor, jako siła cywilizacyjna, nie może być 
wytwórcą wartości nieprzemijających, to jednak działanie jego może posiadać w swoim zakresie 
przymioty najwyższe - może być uznany za genialnego artystę-wykonawcę, który wedle słów 
poety «karmi rzesze Chlebem ideału»”164.

164 J. Kotarbiński, O sztuce aktorskiej, dz. cyt., s. 29-30.
165 Podkreślanie racjonalnego charakteru aktorskiej twórczości, akcentowanie konieczności ciągłej pracy, przy 

jednoczesnym negowaniu lub zmniejszaniu znaczenia czynników irracjonalnych (natchnienie) stanowiło charakte
rystyczny element myślenia o sztuce aktorskiej właściwego zwolennikom pozytywizmu.

166 „My nie możemy odstąpić od tego, że panem teatru jest poeta, a aktor jego narzędziem; u nas sława aktora 
polega na tym, żeby był poety pomocnikiem” (F. Koneczny, Teatr krakowski, opr. K. Gajda, Kraków 1994, s. 239).

Ta właśnie siła oddziaływania pozwala pozytywiście Kotarbińskiemu umieścić ak
torki i aktorów w szeregach innych „pracowników cywilizacji”, ocalić znaczenie kultu
rowe ich pracy, przy jednoczesnym pozbawieniu ich nimbu kapłanek i kapłanów wyra
stających ponad swoich bliźnich 6 .

Prezentowana przez Kotarbińskiego koncepcja aktora jako twórczego wykonawcy 
stanowi nie tyle przełom w dotychczasowych poglądach na sztukę aktorską, ile upo
rządkowanie i podsumowanie procesu ewolucji, jaką poglądy te przeszły od lat 40. 
XIX wieku. Rezygnacja z obrazu „kapłańskiego”, podkreślanie nakazu ścisłego reali
zowania projektu zawartego w dramacie (uchylanego w wyjątkowych przypadkach 
i tylko z winy autora), wytyczanie zakresu twórczej aktywności aktorki/aktora poprzez 
dostrzeganie odmienności środków literackich i teatralnych, wreszcie uznanie stopnia 
samodzielności aktorskiej za odwrotnie proporcjonalny do stopnia wykończenia posta
ci - to wszystko są elementy obecne już w poglądach teatralnych autorów reprezentu
jących różnorodne, często bardzo od pozytywizmu odległe, poglądy estetyczne. Kotar
biński ujął je w dość konsekwentny i przejrzysty wywód, wyrażając językiem pozyty
wistycznej filozofii, pozbawiającym działalność artystyczną aspektu religijnego. Dzię
ki swym aktorskim doświadczeniom mógł porzucić, pojawiające się w wielu dotych
czas przywoływanych koncepcjach, złudzenie ciągłości procesu twórczego autora 
i aktora, czy też bezpośredniości aktorskiego „przekładu” postaci literackiej na teatral
ną. Pozwoliło mu to na wyjście poza opozycję odtwórca - twórca i, przy zachowaniu 
nadrzędnej roli autora, stworzenie definicji aktora jako „twórczego wykonawcy”. Zara
zem nie lekceważył znaczenia uzupełnienia wizerunku psychologicznego (czy wręcz 
stworzenia charakteru) oraz interpretacji tekstu przez aktora, tak ważnych dla współ
czesnej mu, choć stworzonej przez pisarzy należących do poprzedniego pokolenia, 
koncepcji twórczości aktorskiej, tyle że tym elementom twórczej pracy artysty drama
tycznego odejmował pozycję najważniejszych jej przejawów, ograniczając ich obec
ność do sytuacji wyjątkowych.

Podobnie sztukę aktorską zdawał się też postrzegać najwybitniejszy krytyk przeło
mu XIX i XX wieku Feliks Koneczny, znacznie młodszy od Kotarbińskiego, ale repre
zentujący podobne zapatrywania na teatr i aktorstwo. Także dla niego najważniejszym 
elementem teatru był dramat, któremu służyć winni aktorzy, co wynikało z przyjętego 
przezeń, a właściwego całemu stuleciu, założenia, że sztuka poety jest wyższa od sztu
ki aktora. Zetknąwszy się w czasie występów trupy Sady Yacco i Kawakamiego 
z teatrem wyrastającym z tradycji odmiennej, przekonanie swoje sformułował Koneczny 
jako aksjomat kultury europejskiej166, nie mogąc, jak wielu jego poprzedników, po prostu 
zanegować możliwości istnienia teatru nierespektującego nadrzędnej roli literatury.
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Z tego aksjomatu wyciągał wniosek, że sztuka aktorska jest sztuką wykonawczą, 
różniącą się jednak od innych, np. muzyki, kilkoma zasadniczymi elementami. Po 
pierwsze, podczas gdy złe wykonanie muzyki niweczy ją zupełnie, „z najgorzej ode
granego Hamleta zostanie przecież tekst, najgorsza Ofelia wyciśnie łzy u niewybred
nych widzów”167 - poezja dramatyczna ma taką siłę, że nie zniszczy jej najbardziej 
nieudane wykonanie. Po drugie, wykonanie postaci dramatycznej wymaga zaangażo
wania całej cielesności i psychiki aktorki/aktora, ma bezpośredni wpływ na jej/jego 
nerwy i życie, zakłada więc użycie olbrzymiego nakładu sił, dla osiągnięcia stosunko
wo niewielkiego, bo wszak wykonawczego tylko, efektu (tę niedogodność rekompen
sują: siła oddziaływania na publiczność oraz popularność, którą aktorki i aktorzy cieszą 
się za życia). Po trzecie wreszcie, aktor w niektórych przypadkach musi uzupełniać lub 
interpretować autora. Z wszystkich tych względów nie może więc zostać uznany za 
„zwykłego” wykonawcę. Koneczny szuka mu innego miejsca i znajduje je w analogii 
do ... reprodukcyjnych sztuk plastycznych, wyznaczając aktorkom i aktorom taki sam 
zakres swobody twórczej, jaki ma kopista wobec rysunku czy obrazu. Artysta drama
tyczny może, podobnie jak wybitni graficy kopiujący dzieła plastyczne na potrzeby 
druku, wniknąć w istotę cudzej kreacji i oddać ją w całej pełni, ale może też, jeśli nie 
starczy mu talentu, jedynie mechanicznie powtórzyć linie zewnętrznego wizerunku 
(porównany zostaje wówczas do fotografa - „czarnego charakteru” dziewiętnasto
wiecznej myśli teatralnej), lub nawet wykrzywić go karykaturalnie168.

167 F. Koneczny, Teatr krakowski, dz. cyt., s. 283.
I6“ Zob.: tamże.

Tamże, s. 275-276.

Dla Konecznego najważniejszym zadaniem stojącym przed aktorką/aktorem było 
całkowite przekształcenie się w odtwarzaną osobę, tak by widz mógł zupełnie zapo
mnieć o wykonawcy i być przekonanym, że widzi żywą, działającą postać. By było to 
możliwe, trzeba jednak podjąć pewien wysiłek, który trudno określić inaczej jak twór
czy. Dotyczy on po pierwsze obmyślenia psychologicznej podstawy wszystkich sce
nicznych działań, znalezienia w tekście dramatu ich motywów, a po drugie interpretacji 
postaci, czyli wyboru sposobu jej naświetlenia według jednego z wielu charakteryzują
cych ją wyrażeń obecnych w tekście. Koneczny, podobnie jak Kotarbiński, znakomicie 
zdawał sobie sprawę, że autor nie może, a nawet nie powinien dawać aktorkom i akto
rom zbyt szczegółowych wskazówek. „Sposób reprodukowania pozostawiony być 
musi aktorowi” - twierdził, wzorowe spełnienie tego postulatu widząc (oczywiście!) 
w grze Heleny Modrzejewskiej, która

„(...) reprodukuje z niesłychaną sumiennością. Tam, gdzie tekst wchodzi w szczegóły, wykonuje 
każdy z pedantyzmem, ale też tekst nigdy na długo w szczegóły nie wchodzi i wchodzić nie mo
że. Otóż p. Modrzejewska posiada tę niepospolitą inteligencję, że potrafi do tych miejsc tekstu, 
w których zewnętrzne drobiazgi nie są pooznaczane przez autora, podorabiać setki stosownych 
szczegółów, tak że każde a każde miejsce roli, nawet najbardziej przez autora pod tym względem 
zaniedbane, wykonuje przecież z jednakową wszechstronnością”169.

Przy zachowaniu zgodności z ogólną charakterystyką autorską, dopuszczalne są 
nawet dodatki, których w ogóle w tekście nie ma, jak na przykład słynne chowanie 
kałamarza i pióra po scenie pisania listu w mistrzowsko przez Modrzejewską wykony
wanej roli Anieli w Ślubach panieńskich.
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Więcej jeszcze - aktor przejęty, uniesiony swoją rolą, znalazłszy w niej coś, co 
w sposób szczególny współgra z jego osobowością może, cały czas pozostając w gra
nicach wytyczonych przez pisarza, rozwinąć indywidualną interpretację, obdarzając 
postać tak wyjątkową intensywnością, jak uczyniła to Władysława Ordon-Sosnowska 
z rolą Marii w IV małym domku T. Rittnera. Owa interpretacja twórcza (Koneczny 
pisze, że Ordon „utworzyła grą swoją coś tak poetycznego, że tej Marii nie zapomni się 
już”170) stanowi swoisty aktorski wariant postaci, jedną z możliwości rozwinięcia 
i uzupełnienia wizerunku stworzonego przez autora.

1711 Tamże, s. 334.
>7> „Sztuka aktorska, jeżeli ma zasługiwać na miano sztuki, musi dawać postacie z charakterystyką obmyślaną 

na podstawie psychologicznej a nie tylko z podpatrzeniem na jakim okazie żywym znamiennych ruchów, komicz
nej dykcji ilp.” (Teatr krakowski, dz. cyt., s. 219).

172 Zob.: F. Koneczny, dz. cyt., s. 221.
173 Dokładne ich omówienie znajdzie zainteresowany Czytelnik w artykule Jana Michalika Aktorstwo w re

cenzjach Tadeusza Pawlikowskiego [w:] Wokół teorii i historii krytyki teatralnej, pod red. E. Udalskiej, Katowice 
1979, s. 158-190.

174 O.O. [T. Pawlikowski], Zapiski teatralne - Aktor i scena, „Nowa Reforma” 1886, nr 167 z 25 VII, s. 2.

Jak zatem widać, dziedzina aktorskiej twórczości wcale nie była, według Konecz- 
nego, tak niewielkich rozmiarów, jak by to mogło wynikać z jego „sztycharskiej ana
logii”. Podkreślić przy tym należy, że - podobnie jak Kotarbiński - krytyk krakowski 
twórczość tę wiązał z „formalnym wykończeniem”, ze szczegółami charakterystyki 
plastycznej i głosowej, zbudowanej na kompleksowo zrekonstruowanym wizerunku 
psychologicznym171. Ponadto w wyjątkowych przypadkach uznawał wybitne aktorki 
i wielkich aktorów za „twórczych wykonawców” także dlatego, że posiedli specy
ficzną, wysoko przez Konecznego cenioną zdolność natchnionego „zespalania się” 
z odtwarzaną postacią, co nadawało ich grze cechę bezpośredniej prawdy, będącej 
własną zdobyczą artysty scenicznego172.

Zawędrowawszy wraz z Feliksem Konecznym do Krakowa lat 90. XIX wieku, 
przyjrzyjmy się jeszcze na koniec niniejszego przeglądu poglądom, bodaj najważniej
szej postaci krakowskiego życia teatralnego tych lat - Tadeusza Pawlikowskiego173. Co 
ciekawe, w interesującej nas kwestii wydają one się zbliżać ku poglądom pozytywi
stycznych przeciwników „aktoromanii”. Pawlikowski stwierdzał w 1886 roku, że:

„Talent aktora polega przede wszystkim na szczęśliwych danych fizycznych otrzymanych od 
natury i na intuicji, z Bożej laski. O geniuszu twórczym - w całym szerokim znaczeniu tego wy
razu mówić tu nie można. Jest to raczej dar odtwarzania, kopiowania - pomimo to nie pozbawio
ny indywidualności i pomysłowości. Bez materiału odpowiedniego jednakże często nie na wiele 
przyda się pomysłowość! Powierzchowność i głos stanowią instrument, z którego intuicja wydo
bywa właściwą melodię i harmonię. Zdarzają się nawet niekiedy aktorowie, którzy przy pięknych 
danych przyrodzonych obchodzą się bez intuicji. Bywa to wtedy, kiedy inteligentny kierownik 
gra za nich i przez nich jak flecista lub skrzypek na swoim instrumencie. Wprawdzie ze zmianą 
reżysera ginie talent podobny. Aktor zatem musi sam nad sobą pracować, musi sam starać się 
o swoją ogładę - nie pomijając ogłady towarzyskiej - jeżeli chce jaśnieć stałym, nieprzemijają
cym blaskiem. Praca talent jego szlifuje, uszlachetnia i służy zarazem do wytworzenia indywidu
alnej metody obserwowania - stanowiącej oryginalność artystyczną - do wygimnastykowania 
pamięci i do zdobycia rutyny scenicznej, bez której artysta dramatyczny, choćby najzdolniejszy 
obyć się nie może. Praca ta tyle czasu pochłania, że o wykształceniu wyższem, ogólniejszem ak
tor marzyć nie jest w stanie”174.
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Aleksander Świętochowski z pewnością przyklasnąłby i uznaniu talentu aktorskie
go za równorzędny z „danymi fizycznymi”, i zestawieniu aktorki/aktora z instrumen
tem, na którym gra kto inny (Świętochowski w roli wirtuoza widziałby jednak pewnie 
dramaturga), i twierdzeniu, że mimo wysiłków pełnego wykształcenia ludzie sceny 
i tak nie są w stanie zdobyć.

Można by nawet pokusić się o wniosek, że Pawlikowski nie uznawał ich za samo
dzielne jednostki twórcze, gdyby nie drobna wzmianka o intuicji, bez której można się 
obejść jedynie wtedy, gdy współpracuje się z „inteligentnym kierownikiem”. To owa 
intuicja byłaby zatem twórczą siłą specyficzną dla aktorstwa, umożliwiającą samo
dzielne rozumienie postaci i odnajdywanie najdogodniejszych sposobów budowania jej 
scenicznego wizerunku. Dalsza analiza poglądów Pawlikowskiego, dokonana przez 
Jana Michalika wyraźnie pokazuje, że zadania stawiane aktorkom i aktorom przez 
przyszłego dyrektora sceny krakowskiej wcale nie ograniczały się do wykorzystania 
„szczęśliwych danych fizycznych”. Były one o wiele poważniejsze i polegały na stwo
rzeniu takiego obrazu postaci, który był zgodny z wymogami „prawdy scenicznej”, 
czyli pozbawiony elementów indywidualnych i przypadkowych, oraz niezgodnych 
z konwencjami estetycznymi. Obok postulatu pozbywania się „swego zwykłego czło
wieka”, Pawlikowski wymagał też od aktorek i aktorów stworzenia pełnego obrazu 
innego oraz wiarygodnej przemiany weń. W sytuacjach gdy słabość kreacji autorskiej 
nie pozwalała na sprostanie temu wymaganiu, dostrzegał - podobnie jak inni krytycy 
działający w II połowie XIX wieku - możliwość pojawienia się twórczości aktorskiej 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Co więcej - powstałe w ten sposób „arcydzieła sztuki 
aktorskiej” cenił, a „walor twórczości największym osiągnięciom sztuki aktorskiej 
przyznawał bez zastrzeżeń”175.

Jako krytyk teatralny, jawi się więc Pawlikowski jako nieodrodne dziecko swojej 
epoki: w wystąpieniach teoretyzujących posuwał się do sprowadzania aktorstwa do 
wykorzystywania szczęśliwego, lecz przypadkowego daru „fizycznego”, lecz w prak
tyce recenzenckiej dostrzegał o wiele większy zakres i wagę sztuki aktorskiej, doce
niając nie tylko jej znaczenie dla pełnego ukazania scenicznego kształtu dramatu, ale 
i jej samoistne wartości. Pisząc o specyfice „prawdy scenicznej”, czynił z aktorek 
i aktorów niemal wyłącznych jej kreatorów, od nich uzależniając zgodność jej kształtu 
z oczekiwaniami publiczności.

8. Pierwsze podsumowanie

Przedstawienie poglądów Józefa Kotarbińskiego, Feliksa Konecznego i Tadeusza 
Pawlikowskiego, których działalność intelektualna i artystyczna przypadła na lata 
przełomu wieków, kończy przegląd XlX-wiecznych wyobrażeń na temat istoty twór
czości aktorskiej i sposobów definiowania aktorstwa jako odrębnej sztuki. Jego chro
nologiczny układ pozwolił, mam nadzieję, na ukazanie w najogólniejszych choćby 
zarysach procesu zmian zachodzących w polskiej myśli teatralnej XIX wieku. Na tej 
podstawie można zaryzykować wstępną tezę, że w stuleciu tym da się wydzielić trzy 
zasadnicze nurty, z których każdy staje się w określonym czasie nurtem głównym:

175 J. Michalik, Aktorstwo w recenzjach Tadeusza Pawlikowskiego, dz. cyt., s. 189.
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1) nurt klasycystyczny, kładący większy nacisk na twórczy wysiłek aktora jako 
kompozytora znaków;

2) nurt romantyczny, najważniejszą siłę twórczą widzący w wewnętrznym procesie 
o charakterze pozaracjonalnym;

3) nurt realistyczny, uznający za główną dziedzinę aktorskiej twórczości „czynne 
znawstwo ludzi” - analizę, kreowanie i przedstawianie w formie czytelnych zna
ków, psychologicznych i socjologicznych aspektów natury ludzkiej.

Przedstawiając ten wstępny i hipotetyczny podział, należy po pierwsze z całą mocą 
podkreślić, że choć każdy z tych nurtów był w swoim czasie dominujący, nie ozna
czało to, że w tym samym okresie nie występowały poglądy wykraczające poza jego 
podstawowe sformułowania. Więcej - poglądy, spostrzeżenia czy refleksje należące do 
innego niż dominujący „porządku” definiowania sztuki aktorskiej obecne są w łonie 
każdej z zaprezentowanych wyżej koncepcji. „Klasycy” od samego początku (czyli od 
Czartoryskiego) mają świadomość znaczenia emocjonalnego, indywidualnego podej
ścia do roli oraz konieczności psychologicznej analizy postaci. Krytycy idealistyczni 
nieodmiennie zwracają uwagę na problemy kompozycji, znaczenie warsztatu wyko
nawczego i subtelności analizy psychologicznej, zaś „realiści” niemal równie wysoko 
jak „klasycy” cenią komponowane przez aktorów znaki, dopuszczając przy tym indy
widualność interpretacji, podkreślając rolę uczucia i natchnienia, a nawet, w szczegól
nych przypadkach, zgadzając się na to, że wielki aktor w natchnieniu ucieleśnia ideę176.

m Zob.: F. Koneczny, dz. cyt., s. 281.

Ową „nieczystość” poszczególnych koncepcji można (i często tak robiono) kłaść na 
karb niekonsekwencji myślowych autorów, którzy (zwłaszcza, gdy byli krytykami 
piszącymi recenzje teatralne na przestrzeni kilkudziesięciu lat) często wygłaszali sądy 
wzajemnie sprzeczne. Niejednokrotnie badacze analizujący poglądy XIX-wiecznych 
teoretyków i krytyków teatru narzekają, że nie stworzyli oni „klarownego programu”, 
że sami sobie przeczą. Wydaje mi się (a przekonanie to postaram się udowodnić 
w dalszych partiach książki), że są to interpretacje błędne, zrodzone z przyzwyczajenia 
do uproszczonych historycznoliterackich opozycji między trzema wielkimi nurtami 
XIX wieku: klasycyzmem, romantyzmem i realizmem. W przypadku teatru, rozwijają
cego się - i na skutek sytuacji politycznej, i w wyniku działania swoistych rządzących 
nim praw - zdecydowanie inaczej niż literatura, mówić trzeba chyba nie o trzech epo
kach, czy (choćby) nurtach, ale o jednej epoce, w ramach której występowały trzy 
główne tendencje, wyrastające ze wspólnego sposobu widzenia „sztuki dramatycznej”, 
a różniące się nie przekonaniami, lecz sposobem ich porządkowania i artykułowania. 
Mówiąc inaczej: nurty klasycystyczny, romantyczny i realistyczny to nie trzy odrębne 
„epoki” lub struktury światopoglądu artystycznego, ale trzy odmienne sposoby akcen
towania tych samych zasadniczych przekonań, których zasób jest w zasadzie nie
zmienny i wspólny. Położenie większego nacisku na świadomą kompozycję znaku nie 
wyklucza „przejęcia się” i natchnienia, „kapłańska” wizja sztuki aktorskiej nie oznacza 
zgody na swobodę formy wyrazu, a krytyk postulujący osadzenie postaci w konkret
nym kontekście psychologicznym i socjologicznym, w tym samym akapicie nie 
omieszka zaznaczyć, że wszystko to nie zda się na nic, jeśli gry aktorskiej nie będzie 
„ogrzewał płomień natchnionego uczucia”.
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W ciągu trwającego przez całe stulecie procesu „zmiany akcentów” mamy do czy
nienia z pojawianiem się kolejnych „tendencji głównych” w rytmie zgodnym z ogól
nymi kierunkami rozwoju kultury polskiej: w okresie postanisławowskim przeważa 
tendencja klasycystyczna, między powstaniami - romantyczna, po 1863 - realistyczna. 
Każdorazowe „objęcie przywództwa” wiąże się w sposób oczywisty z pewną modyfi
kacją tej części modelu, która uważana jest za najważniejszą - nie trzeba chyba długo 
dowodzić, że co innego miał na myśli, mówiąc o obserwacji natury, Czartoryski, co 
innego Kotarbiński. Nie oznacza to jednak zdecydowanej przebudowy samego modelu, 
sprawia jedynie, że jest on uzupełniany, wypełniany w tych miejscach, które wcześniej, 
choć istniały, były w zasadzie „puste”. I tak na przykład formułowany już przez „kla
syków” postulat posiadania jak najpełniejszej wiedzy o postaci został w ciągu stulecia 
rozbudowany i uzupełniony o narzędzia rozwijającej się psychologii i socjologii, 
a romantyczna koncepcja natchnienia wzmocniła istniejące w tej materii przekonania 
o argumenty filozoficzne. Reprezentanci każdej następnej „tendencji górującej”, prze
suwając najważniejsze dla poprzedników idee na plan dalszy i wysuwając własne, 
zachowywali zarazem ich zdobycze i posiłkowali się nimi we „właściwych” im dzie
dzinach. Nic więc dziwnego, że idealista Kremer w ocenie „planu wyrażania” stosuje 
sposób opisu i oceny przejęty od Iksów, a Koneczny zachwycony Modrzejewską się
gnie natychmiast po romantyczne kategorie i takiż język. Nic też dziwnego, że w spo
sób najpełniejszy zasadniczy model myślenia epoki o sztuce aktorskiej i sztuce teatru 
w ogóle reprezentuje tendencja ostatnia, realistyczna, dysponująca pełnią zdobyczy 
i klasycyzmu („symbole”, „pomysły”), i idealizmu („natchnienie”, „uczucie”), uzupeł
nioną o własne osiągnięcia w dziedzinie analizy psychologicznej.

Tak więc tezą wyjściową dla dalszych analiz jest twierdzenie, że w polskiej myśli 
teatralnej XIX wieku w odniesieniu do aktorstwa mamy do czynienia z jednym zespo
łem poglądów występującym w trzech najważniejszych wariantach. W kolejnych roz
działach postaram się tezę tę udowodnić, prezentując poszczególne zagadnienia i sądy 
składające się na ów podstawowy model. Póki co, przyjrzawszy się koncepcjom doty
czącym twórczości aktorskiej, można pokusić się jedynie o sformułowanie kilku 
z nich, odnoszących się do tego właśnie tematu:

1. Aktorstwo, podobnie jak teatr, jest sztuką tylko wówczas, gdy spełnia określone 
warunki; na miano twórcy zasługują tylko najwybitniejsi aktorzy/aktorki.

2. Aktorstwo jest sztuką niesamodzielną zależną od dramatu; jego celem nadrzęd
nym jest dokończenie dzieła tworzenia postaci scenicznej.

3. Aktorki i aktorzy posiadają właściwe im środki materialne i techniczne służące 
do wykonywania cudzego projektu (podobieństwo do muzyka).

4. Aktorzy i aktorki są artystami równocześnie w trzech wymiarach:
a) jako znawcy człowieka, wykorzystujący swą wiedzę (praktyczną i konkretną) 

dla pełnego poznania i przedstawienia postaci (podobieństwo do naukowca);
b) jako osoby posiadające swoisty talent, pozwalający na ustanowienie specy

ficznego związku emocjonalnego między nimi a fikcyjną postacią (natchnie
nie podobne do poetyckiego);

c) jako twórcy dzieł sztuki posługujący się swoistymi znakami i środkami wyra
zu, będącymi ich zdobyczą i własnością (podobieństwo do malarza).
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W dalszych rozdziałach przyjrzymy się kolejno trzem ostatnim podpunktom odno
szącym się do trzech sfer aktorskiej twórczości. Omawiając je, będziemy jednocześnie 
zwracali uwagę na związane z każdym z nich specyficzne problemy, wyznaczające trzy 
kręgi tematów wielokrotnie poruszanych w XIX-wiecznej myśli teatralnej: stosunek 
aktorki/aktora do dramatu i postaci, mechanizm aktorskiej przemiany oraz związek 
między prawdą „życiową” a prawdą sceniczną.



ROZDZIAŁ II 
SZTUKA AKTORSKA A DRAMAT. 

AKTORSTWO TRAGICZNE I KOMICZNE

Tematyka, którą zajmować się będziemy w niniejszym rozdziale stanowi część o wiele 
szerszego problemu relacji między dramatem (czy też literaturą) a teatrem, będącego 
przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, przede wszystkim teoretyków teatru. By 
się o tym przekonać, wystarczy przypomnieć klasyczną już dyskusję wokół szkicu 
Zagadnienie dramatu opublikowanego w 1949 roku przez Stefanię Skwarczyńską1, czy 
też zajrzeć do przeglądu propozycji i stanowisk przedstawionego przez Henryka Mar
kiewicza2. Powojenne polemiki z zaproponowaną przez Skwarczyńską teatralną kon
cepcją dramatu rzadko jednak odnosiły się do interesującej nas szczególnie kwestii 
„sztuka aktorska a dramat”, co łatwo zrozumieć, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 
w ówczesnym życiu teatralnym najważniejszą rolę odgrywali inscenizatorzy. Więcej 
uwagi relacjom między aktorstwem a dramatem poświęcili historycy teatru, czego 
wyrazem była między innymi zorganizowana w Krakowie konferencja „Sztuka aktor
ska a dramat”, która zaowocowała książką pod tym samym tytułem3. Jednak mimo 
powtarzanych od lat tez o konieczności dokładnego przebadania wpływu dramatu na 
sztukę aktorską XIX wieku, wciąż nie dysponujemy opracowaniami systematycznie 
prezentującymi to zagadnienie.

1 S. Skwarczyńską, Zagadnienie dramatu, „Przegląd Filozoficzny” 1949, nr 1-2, s. 102-126; przedruk [w:] 

S. Skwarczyńską, Studia i szkice literackie. Warszawa 1953, s. 95-122.
2 H. Markiewicz, Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych, „Dialog” 1982, nr 2, s. 110-120.
1 Sztuka aktorska a dramat, pod red. L. Kuchtówny, Warszawa 1993.

Niniejszy rozdział stanowić będzie próbę częściowego choćby rozpoznania tej te
matyki przy wykorzystaniu jednego tylko rodzaju świadectw - piśmiennictwa teatral
nego. Moim zamiarem jest przedstawienie zasad i reguł, które zdaniem XIX- 
-wiecznych autorów regulowały stosunki między dramatopisarstwem a aktorstwem. 
Przedstawione poniżej analizy będą częściowo doprecyzowały i uszczegółowiały sądy 
zamieszczone w rozdziale poprzednim, ukazując zależności teatru od dramatu, a jedno
cześnie określając dokładniej specyficzną dziedzinę aktorskiej twórczości.

1. Literacka koncepcja teatru

Wspomniany już przegląd stanowisk sporządzony przez Henryka Markiewicza wyraź
nie pokazuje, że zainteresowanie zagadnieniem „dramat a teatr” wzrosło w okresie tzw. 
wielkiej reformy teatru. Wśród jej haseł pojawiły się także postulaty „reteatralizacji 
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teatru”, czyli przywrócenia tej dziedzinie sztuki jej swoistych wartości oraz odzyskania 
przez nią autonomii utraconej na rzecz literatury. Obie te propozycje - traktowane dziś 
jako oczywiste - zapewne wydałyby się ludziom wieku XIX absurdalne. Epoka ta nie 
dopuszczała bowiem myśli o możliwości istnienia teatru bez dramatu, czy też, mówiąc 
precyzyjniej - możliwości istnienia teatru, który nie służyłby wystawianiu dzieł dra
matycznych. Jeszcze w 1898 roku, gdy w Europie zarysowywały się już nieśmiało 
kontury sztuki teatru niezależnej od dramatu, Józef Mikulski pisał, że aktor i publiczność 
byliby „nonsensem” bez autora i literatury, której „nierozdzielną cząstkę stanowią”'’. Nie 
ulegało też wątpliwości, że właściwym twórcą dramatu, którego wystawienie było celem 
pracy ludzi teatru jest dramaturg - to jemu przysługiwało miano „autora”.

Cała ta kwestia jest dla czytelnika współczesnego o tyle bardziej skomplikowana, 
że sposób, w jaki wiek XIX definiował dramat, był oczywiście odmienny od naszego. 
Odmienność tę bardzo trafnie zdefiniował Zbigniew Przychodniak. Wprawdzie jego 
uwagi zostały sformułowane w odniesieniu do krytyki klasycystycznej (konkretnie: 
Towarzystwa Iksów), ale, co postaram się wykazać, równie dobrze można je stosować 
do całego stulecia. Rozważając poglądy Iksów w kontekście francuskich teorii dramatu 
i teatru, w których „dominowało ujmowanie dramatu w kategoriach teatralnych: środ
ków scenicznych, czasu przedstawienia, deklamacji aktorskiej itp.”, Przychodniak 
pisze:

„W ramach klasycystycznego sposobu myślenia o dramacie zakładano użycie środków te
atralnych (dla klasyków były to przede wszystkim środki gry aktorskiej) jako niemal organiczną 
konsekwencję struktury dzieła literackiego. Można tu mówić do pewnego stopnia o respektowa
niu niektórych założeń tzw. teatralnej teorii dramatu - jeśli wolno projektować w odległą prze
szłość współczesne koncepcje naukowe. (...) Być może, zamiast bogatego we współczesne ko
notacje określenia «teatralna koncepcja dramatu» lepiej w odniesieniu do klasycznej świadomości 
byłoby mówić raczej o literackiej koncepcji teatru. Z pewnością obce były klasykom dwudzie
stowieczne rozterki co do autonomii teatru jako sztuki i teoretyczne dylematy przekładalności 
dzieła literackiego na język znaków teatralnych”4 5 (podkr. Z.P.).

4 J. Mikulski, Sztuka aktorska, Warszawa 1898, s. 9.
5 Z. Przychodniak, U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej 1815-1825, Wrocław 

1991, s. 55-56.
6 X, «Cyd», „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1818, nr 3 z 10 I; cyt. za Recenzje te

atralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 306. Autorstwo F. Morawskiego ustalił 
Z. Przychodniak.

7 Zob.: A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, kurs III, wykład XVI [w:] A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Jubile
uszowe, Warszawa 1955, t. XI, s. 116-126.

W wieku XIX pojęcie dramatu odnosiło się do dzieła wystawionego, a nie tylko na
pisanego. By się o tym przekonać, bez wchodzenia w nienależące do naszego tematu 
rozważania szczegółowe, dość może będzie przywołać kilka znamiennych opinii, po
chodzących od autorów odległych od siebie czasowo i różniących się w wielu innych 
punktach. I tak, na początku stulecia Franciszek Morawski pisał, że „cel (...) główny 
dzieł dramatycznych nie jest tak ich czytanie jak wystawienie”6. Z kolei w roku 1843, 
wygłaszając swoją słynną „lekcję teatralną”, Adam Mickiewicz operował jako oczywi
stym pojęciem dramatu obejmującym zarówno „napisanie”, jak i „wystawienie”, przy 
czym w jego rozważaniach nad możliwościami inscenizacji Nie-Boskiej komedii wy
raźnie zarysował się już problem rozdzielenia tych dwu sfer7.
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Tego problemu zdawał się natomiast nie zauważać Jan Chęciński - co ciekawe ak
tor i dramaturg w jednej osobie - który wręcz uznawał pisarza za dysponenta wszyst
kich, także teatralnych, środków wyrazu:

„(...) autor dramatyczny wprowadza postać przemawiającą żywym głosem, wymagając, aby każ
demu z jego słów nadała właściwą, naturalną intonację, a tym sposobem zajęła i stała się dla 
wszystkich zrozumiałą; aby do swej mowy dodawała jeszcze grę spojrzenia, wyrazu twarzy i po
ruszeń ciała, mogącą ułatwić zrozumienie tego, co mówi (,..)”8.

8 J. Chęciński, Aktor, cz. 1, „Gazeta Polska” 1870, nr 94 z 20 IV, s. 1.
’ E. Lubowski, Nowy autor na scenie warszawskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 333 z 18 V, s. 310.
111 E. Udalska, Krytyka XIX wieku wobec relacji aktor - dramat [w:] Sztuka aktorska a dramat, pod red. 

L. Kuchtówny, Warszawa 1993, s. 188.

Zwróćmy uwagę: postać „przemawiającą żywym głosem” wprowadza autor dra
matyczny i to on domaga się od niej odpowiedniej gry mimicznej, pozwalającej lepiej 
zrozumieć sens wypowiadanych słów. Dramaturg staje się tu kimś w rodzaju wirtual
nego informatora i reżysera zarazem, więcej nawet - to on jest twórcą postaci nie tylko 
dramatycznej („czytanej”), ale także scenicznej („widzianej”).

Wreszcie pod koniec interesującej nas epoki przeciwko pojawiającym się tenden
cjom do uznawania dramatu za dzieło literackie „przekładane” na spektakl teatralny, 
protestował gorąco Edward Lubowski, krytykujący swych kolegów recenzentów za to, 
że czytają tekst sztuki przed jej wystawieniem w teatrze i wnioskują o jego wartości na 
podstawie lektury. Skutki tego zwyczaju jawiły się warszawskiemu krytykowi i dra
maturgowi jako bardzo złe:

„Publiczność zniechęca się bardzo często samą już treścią, która jej na razie nie przypada do 
gustu i wstrzymuje się od pójścia do teatru; krytyk zaś widzi się nieraz po ujrzeniu sztuki na sce
nie w rażącej sprzeczności z własnym sądem, który sobie wytworzył po przeczytaniu spokojnem 
przy biurku. I inaczej być nie może. Utwór bowiem dramatyczny przeznaczony jest nie do 
czytania, ale na to, ażeby żył, ruszał się i rozwijał na scenie, gdyż teatr jest czemś odrębnem, 
rządzącym się według pewnych reguł wypływających z jego natury. Komedia czy dramat do- 
staje się, jak się wyraził Sarcey - bezpośrednio do oczu i uszu zgromadzonych, którzy również 
odniósłszy wrażenie bezpośrednie o wartości ich wyrokują doraźnie. Czytający powieść ma czas 
zastanowić się nad doznanym wrażeniem, zbadać i ocenić szczegóły, wierzyć lub nie wierzyć 
w prawdopodobieństwo opisywanych wypadków; widz w teatrze, podczas tych kilku godzin 
przedstawienia, nie ma czasu na domysły i refleksje dłuższe, ale poddaje się wrażeniom natych
miastowo i udziela go swoim sąsiadom. Stąd, czyli z tej bezpośredniości wrażeń, a także wielu 
konwenansów związanych bezwarunkowo z wystawieniem na scenie, wypłynąć musi wyrok pa
trzących i krytykujących, wyrok różniący się stanowczo od tego, który się wydaje po przeczyta
niu tej samej sztuki”9 [podkr. D.K],

Jak widać, literacka koncepcja teatru utrzymywała się przez całe stulecie, a jej pod
stawą było przekonanie, że siła i ranga „poezji dramatycznej” wynikają z wyjątkowej 
na tle innych gatunków literackich możliwości bezpośredniego, żywego oddziaływania 
na widownię. To oddziaływanie pozostawało przy tym w gestii autora, któremu teatr 
w ogóle, a aktorki i aktorzy w szczególności, służyć mieli za narzędzie do osiągania 
celu.

Na pewien paradoks zakrawać może fakt, że konsekwencją akceptacji tezy o Jed
ności organicznej między dramatem a teatrem”10 był wzrost znaczenia tych elementów 
struktury dramatu, które miały bezpośredni związek z praktyką teatralną. Proces ten 
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zaowocował pojawieniem się kryterium „sceniczności” jako jednego z elementów 
oceny wartości dzieła dramatycznego. Był to efekt rozwoju i dominacji iluzyjnej sceny 
pudełkowej, pod wpływem której

„(...) wytwarza się specyficzna konwencja podporządkowania struktur dramatycznych wymogom 
techniki sceny. Technika zaś służy przede wszystkim iluzji sceny, mającej na celu spotęgowanie 
zainteresowania widza obrazem słownym i wizualnym. Reakcja publiczności wyznacza prawa 
estetyczne i aksjologiczne”11.

11 E. Udalska, „Piece bien faite termin, formula, miejsce w poetykach XIX iv. [w:] Dramat i teatr pozytywi
styczny, pod red. D. Ratajczak, Wrocław 1992, s. 25-26.

12 D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wro
cław 1988, s. 264.

13 Tamże, s. 267.
14 E. Udalska, „Piece bien faite"..., dz. cyt., s. 26.

Skoro podstawowe zadanie dramaturga stanowiło wzbudzenie i utrzymanie zainte
resowania publiczności i skoro był on jednocześnie postrzegany jako dysponent 
wszystkich środków wyrazu, musiał się także liczyć z oczekiwaniami i nawykami wi
dzów. Innymi słowy - musiał respektować konwencje, do których byli oni przyzwy
czajeni, a także dostarczać im atrakcji, jakich oczekiwali. Dążenie to oznaczało re
spektowanie sceniczności, definiowanej przez Dobrochnę Ratajczakową w ścisłym 
powiązaniu z teatrem iluzyjnym jako

„(...) cecha dramatu przystosowanego do sceny zamkniętej, a zatem konstruowanego jako forma 
zamknięta, świat przeznaczony przede wszystkim do oglądania, oparty na wymogach «malarsko- 
ści» i wykorzystujący techniczne «tajemnice» włoskiej organizacji teatru”12.

Rozwijając tę definicję, badaczka przypominała m.in., że mimo deklarowanego 
„arystotelizmu” scena iluzyjna i związany z nią „dramat sceniczny” w rzeczywistości 
większy nacisk kładły na elementy widowiskowe, na efektowność obrazów czy gry 
aktorskiej13. Tak właśnie rzecz się miała z piece bien faite, której kodyfikator, uznawa
ny też za autorytet w Polsce, Francis Sarcey, żywił przekonanie, że propagowany przez 
niego model Jest osnuty na zasadach Arystotelesowskich”14, podczas gdy w rzeczywi
stości jego ideałem była sceniczność zależna od historycznych konwencji i oczekiwań 
publiczności.

Kryterium sceniczności jawi się jako rewers literackiej koncepcji teatru. Skoro wy
stawienie jest organicznie związane z dziełem literackim, stanowiąc jego naturalne 
dopełnienie, to nie ulega wątpliwości, że konwencje sceniczne oraz oczekiwania pu
bliczności wpływać też muszą na dramatopisarza. W przypadku „sztuk dobrze skrojo
nych” ów wpływ doprowadził wręcz do zdominowania literatury przez wymagania 
teatru i do powstawania dramatów świadomie pisanych w taki sposób, by jak najefek
towniej prezentowały się na scenie. O ile respektowanie zasad „optyki teatralnej” było 
przez krytykę polską przyjmowane jako oczywistość, o tyle praktyka całkowitego pod
porządkowania twórczości dramatycznej wymaganiom sceny postrzegana była jako 
patologia i zaburzenie „właściwego” porządku rzeczy. Tak na przykład widział tę kwe
stię Edward Lubowski zdecydowanie negatywnie odpowiadając na pytanie, czy auto
rzy powinni pisać dla aktorów:

„Ci wszyscy rozminęliby się wprost ze swoim powołaniem i dowiedli niemocy własnej twór
czości, gdyby liczyli przeważnie i głównie na ratunek, jaki im może dać aktor grą swoją. Wcho
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dzi on w rachubę dopiero wtedy, gdy się sztukę wystawia, gdyż każdy autor chciałby znaleźć naj
doskonalsze wcielenie dla swych kreacji. Ale z tego właśnie wypływa, że nie autor ma być narzę
dziem i zgoła niewolnikiem aktora, lecz ten raczej narzędziem i dopełnieniem autora. Będę nawet 
tak zuchwały i powiem otwarcie, że dzieło wspierające się wyłącznie na grze aktorskiej niewiele 
chyba samo przez się warte, co nie znaczy bynajmniej, iżby zła gra aktorska nie popsuła w wyko
naniu scenicznym najlepszego dzieła, które w czytaniu zawsze pozostanie niepospolitym”15.

15 E. Lubowski, Czy autor powinien pisać dla aktora?, „Kurier Warszawski” 1893, nr 362 z 1 XI, s. 2
16 AK. [A. Krechowiecki], „Świat” 1888, nr 20 z 15 X, s. 473.
17 J. Kenig, „Słowo” 1893, nr 98 z 29 IV, s. 1-2.

Niechęć do „sztuk dobrze skrojonych” widzianych jako repertuar „aktorski”, po
zbawiony wartości literackich, a także wrogość wobec wszelkich przejawów przewagi 
sceny nad dramatem, wynikała z fundamentalnego dla wieku XIX przekonania o wyż
szości literatury nad teatrem. Jego podstawą było rozpoznanie tego drugiego jako nie
trwałego, przemijającego, oddziałującego wprawdzie silnie, ale „chwilowo”, co spra
wiało, że w hierarchii ważności stał on niżej od literatury, tworzącej dzieła trwałe, 
opierające się wpływowi czasu, przechowujące zawarte w nich prawdy dłużej niż trwa 
jedno ludzkie życie. Spośród wielu dowodów przywołajmy jeden, pozornie drobny, ale 
tym bardziej charakterystyczny. Znalazł się on w zamieszczonej w krakowskim „Świę
cie” sylwetce Wincentego Rapackiego - wybitnego i cenionego aktora - której autor, 
oddawszy cześć jego sukcesom scenicznym, wspomniał też o działalności pisarskiej, 
uznając ją za próbę zostawienia po sobie „trwalszej i zaszczytniejszej pamięci”16. Sąd 
o wyższej trwałości sławy literackiej nie wymaga komentarza, zwraca jednak uwagę 
przymiotnik „zaszczytniejsza”. Słowa te napisano w 1888 roku, a więc w czasach, 
w których aktorstwo cieszyło się niekłamanym społecznym uznaniem. Nie są więc one 
wyrazem deprecjacji zawodu scenicznego, lecz ujawniają oczywisty dla ludzi epoki 
sąd, że literatura jest sztuką bardziej wartościową niż teatr.

Podsumowaniem powyższych uwag niech będzie fragment artykułu, w którym Jó
zef Kenig polemizował z pojawiającymi się tu i ówdzie tezami, że „dzieło dramatyczne 
jest utworem bez życia dopóki go aktor z abstrakcji nie przyniesie w świat realny”. 
Teorię taką nazwał ucieszną i przeciwstawił jej tezy, sumujące niejako wszystko, 
o czym była mowa wyżej:

„Dzieło poety (...) przetrwać może wieki (...). Dzieło aktora jest znikome, uległe zmianom 
smaku, wymagań i wyobrażeń od niego niezależnych. Że jakiś wielki, chociażby tylko znakomi
ty, a publiczności danej wyjątkowy ulubieniec uratuje ramotę jakiegoś dramatycznego mizeraka, 
że ją czas jakiś na scenie utrzyma, że twórczością swego talentu wleje pozór życia w trupka, 
w którym ciepła krew nigdy nie płynęła, wiadomo. Ale i to wiadomo, że poeci, nawet z talentem, 
pisząc sztuki dla jakiego wybranego aktora czy aktorki, fabrykowali tylko popisowe lichoty. Au
tor, który jedynie na aktorów liczy i pod ich chroni się opiekę już tym samym abdykuje, bo o so
bie zwątpił i w niewolę aktorską się zaprzedał”17.

2. Jakość dramatu - jakość aktorstwa

Nie tylko sama trwałość dzieła literackiego decydowała o wyższości literatury nad 
teatrem. Ważnym czynnikiem było również pierwszeństwo aktu twórczego dramatur
ga, dzięki któremu aktorzy i aktorki otrzymywali materiał stanowiący podstawę ich 
artystycznej aktywności. To pierwszeństwo decydowało o ścisłej zależności ludzi sce
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ny od ludzi pióra i o wyższości tych drugich nad pierwszymi. „Aktor największego 
nawet talentu zależy od pisarza, od tego, co mu w usta tamten włoży”18 * - głosił Józef 
Kenig, a twierdzenie to wszyscy jego koledzy po piórze uznaliby zapewne za prawdę 
oczywistą i niewymagającą udowadniania.

I# [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1870, nr 54 z 10 III, s. 2.
” E. Lubowski, Przegląd Teatralny, „Biblioteka Warszawska” 1872, t. 1, s. 292.
211 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm rękopisu, Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN, 

MF410, s. 177.
21 E. Lubowski, Czy autor powinien pisać dla aktora?, dz. cyt., s. 2.

Jej logiczną konsekwencją było uznanie, że to właśnie pisarze i tworzone przez nich 
dramaty mają decydujący wpływ na kształtowanie stylu gry. W przekonaniu autorów 
XIX-wiecznych istniał bowiem ścisły związek między jakością sztuk wypełniających 
wieczory teatralne a jakością aktorstwa prezentowanego na danej scenie. Edward Lu- 
bowski retorycznie pytał:

„A za czyjąż to sprawą rozwijają się (...) talenty sceniczne - jeśli nie za sprawą repertuaru, 
który kształcąc smak publiczności, wyrabia zarazem siły produkcyjne? Jedno z drugim ściśle by
wa połączone, a raczej drugie staje się następstwem pierwszego”15.

Przy generalnej zgodzie co do istnienia owego związku, w XIX-wiecznym pi
śmiennictwie teatralnym występowały dwa odmienne sposoby postrzegania rządzącego 
nim mechanizmu. Pierwszy, bardziej rozpowszechniony, widział zależność między 
wartością dramatu a jakością aktorstwa jako proporcjonalną: im lepszy dramat, tym 
lepsza gra aktorska, i odwrotnie: im dramat słabszy, tym wartość aktorstwa niższa. 
Wynikało stąd, że za wzrost i upadek sztuki aktorskiej odpowiadają nie tyle sami „ar
tyści sceniczni”, co dostarczający im materiału pisarze. Taką opinię głosił m.in. w swej 
książce Jan Tomasz Seweryn Jasiński, twierdząc zarazem, że: „Aktor doskonalić się 
może tylko na wyższej wartości utworach, bo w nich światło, rozwój i kierunek dla 
dramatycznych talentów”. Dzieła „treści pomniejszej” są - jego zdaniem - przydatne 
dla nauki, ale z powodu jednostajności tematycznej zamykają artystę/artystkę w jed
nym kole i wyjaławiają jego/jej sztukę. Pisząc to miał Jasiński zapewne na myśli sytu
ację teatru warszawskiego, do którego prawdopodobnie odnosiła się jego uwaga 
o negatywnym wpływie jednostajności repertuarowej na sceny, które mogą grać tylko 
to, „co dozwolone” (w rękopisie zwrot ten został przekreślony), a nie to, co dobre20.

Tezy zgodne z głoszonymi przez Jasińskiego w sposób bardziej rozbudowany pre
zentował w cytowanym już artykule Czy autor powinien pisać dla aktora? Edward 
Lubowski. Odrzucając, jak wiemy, możliwość pisania pod dyktando teatru, głosił zara
zem hasła swoistej odpowiedzialności pisarzy za jakość gry aktorskiej, twierdząc, że 
prawdziwa twórczość aktorek i aktorów możliwa jest wyłącznie w pracy nad dramatem 
wysokiej wartości:

„(...) każda istotnie dobra sztuka ma tenże sam naturalny przymiot wytwarzania i kształcenia arty
stów. Ona ich pobudza do myślenia, do studiów, ona, jeśli jest np. komedią charakterów, wyrabia 
aktorów, z których niejeden nie znalazłszy dla siebie odpowiedniego pola, był aż dotąd nieznany 
i nieoceniony (...), sztuki dobre są szkołą dla artystów (...), one budzą w nich iskrę Bożą i one 
ich udoskonalają. Poza nimi cała tak zwana «twórczość» artystów ograniczałaby się do kilku cha
rakterystycznych gestów lub wybitniejszej mimiki; na owych zaś dziełach jak na wdzięcznej 
kanwie, mogą już artyści haftować wykwintne arabeski, czyli mówiąc zwięźle: mogą wykazać 
wszelkie zasoby zalet danych im przez naturę i przewyższonych przez usilną pracę”21.
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Zwróćmy uwagę, że związek między jakością dramatu a jakością aktorstwa wynika 
w rekonstrukcji Lubowskiego z wartości inspiracyjnych tego pierwszego, zmuszające
go aktorki i aktorów do samodzielnej pracy i twórczych poszukiwań. Wartościowy 
dramat z natury swojej pobudza twórczość aktorską, uniemożliwiając posługiwanie się 
schematami, prowokując do indywidualnego wysiłku interpretacyjnego. Brak płynącej 
zeń inspiracji sprawiać ma, że ludziom sceny pozostaje tylko sięganie do ograniczone
go rezerwuaru schematycznych trików.

W taki właśnie sposób autorzy akceptujący proporcjonalny związek między jako
ścią dramatu i aktorstwa opisywali niszczący wpływ, jaki miała na sztukę sceniczną 
schematyczna literatura produkowana na potrzeby współczesnego widza.

„Jeśli autorzy dostarczają przede wszystkim sztuk lekkich, płaskich, nieobmyślanych, nie- 
opracowanych, pisanych na kolanie, szkicowanych bez typów, bez charakterów, obliczonych tyl
ko na efekty zewnętrzne, bądź komiczne, bądź melodramatyczne, jeżeli aktorowie skazani są 
przez czas dłuższy na uczenie się tych rzemieślniczych wyrobów pisarskich - nic dziwnego, że 
coraz bardziej nastrajać się będą do ich tonu, coraz bardziej tracić cechy stanowiące artyzm 
przedstawienia. Efekciarstwo musi zastąpić prawdę, miotanie się po scenie wypędzi obmyślaną 
głębiej i konsekwentną charakterystykę, grube sztrychy aktorskiego pędzla zastąpią subtelne cie
niowania artyzmu. (...) Na takiej strawie pisarskiej, gdyby ta miała być ciągła, najdzielniejsi mo
gą stracić artystowskie zdrowie, jeżeli ich nie ratuje dobra tradycja danej sceny (... )”22.

22 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1884, nr 64 z 18 III, s. 1-2.
23 F.H. Lewestam, „Kłosy” 1877, nr 650, s. 378.
24 „Gazeta Narodowa” 1886, nr 68 z 24 III, s. 3.

Niszczący wpływ schematycznej literatury (opis Keniga bez trudu można powiązać 
z komediami obyczajowymi pisanymi według zasad „sztuk dobrze skrojonych”) pole
gałby w tej rekonstrukcji na utracie zdolności do tworzenia pełnego obrazu życia we
wnętrznego osoby ludzkiej, zastępowanego przez efekty czysto zewnętrzne. Postępując 
dalej na tej drodze, aktorki i aktorzy mogliby zatem utracić funkcje czynnych psycho
logów, interpretatorów i tłumaczy, i stać się mechanicznymi wykonawcami zaprojek
towanych przez dramaturga sytuacji.

Tego katastrofizmu nie podzielali (pozostający generalnie w mniejszości) zwolen
nicy drugiego sposobu interpretowania związku między repertuarem a sztuką aktorską, 
twierdzący, że aktorki i aktorzy swój kunszt rozwinąć i pokazać mogą właśnie nie 
w arcydziełach, ale w sztukach „ociosanych z grubsza”. Przyznając, że „szczytną 
wprawdzie jest rzeczą uprzystępnić inteligencji słuchacza i widza wielkie kreacje wiel
kich geniuszów ludzkości”, dodawali zarazem:

„(...) lecz w martwe niekiedy ciało miemiejszych utworów umieć wlewać krew własną i siłę, na 
to już nie dość głębokiego poczucia piękna, ale potrzeba też, aby poczucie to było też samotwór- 
czem”23.

Ich zdaniem:
„(...) najdobitniej (...) objawia się talent artysty, gdy występuje w lichej sztuce (...). Większym 
bowiem bywa zadaniem wykrzesać poklask publiczności dla bezdusznego manekina, aniżeli po
rwać słuchacza w typie szekspirowskim”24.

Konsekwencją takiego podejścia do kwestii twórczości aktorskiej była pewna nie
zależność od projektu autorskiego i dostrzeganie właściwych aktorstwu wartości arty
stycznych. Na tej drodze bodaj nikt nie posunął się tak daleko jak anonimowy recen
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zent „Czasu”, któremu zachwyt nad grą Heleny Modrzejewskiej podyktował takie oto 
słowa:

„(...) gra pani Modrzejewskiej ma to do siebie, że dla widza stają się niemal obojętne te ramy, 
w których jej rola ujęta - czy ramy te są arcydziełem Szekspira, czy efektowną kreacją, choćby 
fabrykatem nowoczesnej dramaturgii francuskiej, to różnica dzieła znika prawie, wszystko to 
niemal jedno, czy czuła Julia, czy ohydna Dalila, czy nienaturalna Adrienna, wrażenie ogółu jest 
równie wysoko nastrojone, bo artystka rozsnuwa pasmo, które wprawdzie zawisło od wątku, jaki 
sztuka podaje, ale jest wysnute z kłębka natchnień i głębokich estetycznych studiów indywidualną 
będących własnością artystki”25.

25 „Czas” 1871, nr 149 z4 VII, s. I.
2,1 J. Kenig, „Słowo” 1893, nr 98 z 29 IV, s. 1-2.

Z cytatu tego wynika ni mniej, ni więcej tylko stwierdzenie, że dramat jest kanwą 
dla twórczości wielkiej aktorki, a jego jakość i charakter są niemal obojętne. Podobne 
głosy pojawiały się w XIX wieku, ale tyczyły zazwyczaj aktorów komediowych (zwł. 
A. Żółkowskiego-syna) występujących w błahych sztuczkach współczesnych. Tu na
tomiast mowa jest m.in. o Szekspirze. Radykalność powyższego fragmentu osłabiał 
sam jego autor, pisząc w dalszym ciągu swych wywodów, że zrównanie obu typów 
dramatów polegało na tym, iż Szekspira grała Modrzejewska, dorównując wielkości 
jego kreacji, zaś melodramat francuski podnosiła na wyżyny, na których sam z siebie 
nigdy by się on nie znalazł. Nie zmienia to jednak faktu, że jakościowa równoważność 
literackiego arcydzieła i dramatu uznawanego za przemijający produkt epoki była 
możliwa właśnie dzięki aktorce. Skoro reprezentowana przez nią sztuka ma moc pod
noszenia wartości dzieł dramatycznych, musi zatem dysponować wartościami nieza
leżnymi od literatury, ujawnianymi w sposób szczególnie wyrazisty w momencie spo
tkania wybitnego talentu aktorskiego z miernymi zdolnościami dramaturgicznymi.

Zarysowane powyżej dwa stanowiska jawić się mogą jako przeciwstawne, ale 
w rzeczywistej praktyce krytycznej XIX wieku często występowały one obok siebie, 
w pisarstwie jednego autora. Wyrazistym przykładem może tu być Władysław Bogu
sławski, który z całym zaangażowaniem bronił pierwszeństwa literatury przed sztuką 
teatru, wiążąc ściśle twórczość aktorską z wartościowym dramatem (pisałem o tym 
w rozdziale poprzednim), a jednocześnie uznawał Alojzego Żółkowskiego za geniusza 
z powodu inwencji twórczej udowadnianej w repertuarze miałkim literacko. Być może 
wzajemne relacje obu stanowisk najlepiej ujął w cytowanym już artykule Kenig, twier
dząc, że z faktu, iż Jakiś wielki, chociażby tylko znakomity, a publiczności danej wy
jątkowy ulubieniec uratuje ramotę jakiegoś dramatycznego mizeraka, że ją czas jakiś 
na scenie utrzyma, że twórczością swego talentu wleje pozór życia w trupka, w którym 
ciepła krew nigdy nie płynęła”26 wcale nie wynika, iżby twórczość aktora/aktorki miała 
być ważniejsza od dzieła pisarza. W przekonaniu ludzi epoki prawdziwa literatura 
zachowuje swoje wartości niezależnie od teatru, a tylko niewiele warte rzemieślnicze 
fabrykaty mogą mu zawdzięczać chwilowe (ale tylko chwilowe) powodzenie.

Opisywane powyżej dwa odmienne sposoby ujmowania relacji aktorstwo - dramat, 
nie powstały zatem w wyniku różnic w ujmowaniu zadań aktorek i aktorów względem 
literatury, lecz same są efektem zetknięcia z określonym typem repertuaru. W osta
teczności bowiem to on wyznacza rodzaj twórczej aktywności aktorskiej i decyduje 
o charakterze podejmowanych działań. W 1870 roku tak pisał o tym nieznany nam 
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z nazwiska recenzent lwowski po zobaczeniu Jana Królikowskiego w legendarnej roli 
Franciszka Moora w Zbójcach F. Schillera:

„Są dwa rodzaje ról. Jedne są tak niedostatecznie skreślone przez autora, że proste wygłosze
nie podobnej roli zrobiłoby fiasko; w takich rolach artysta tworzy charakter, nadaje mu pewne 
kształty - jednym słowem studiuje, aby z tej mierności zrobić przecież coś. Jakość gry w podob
nych rolach podnosi artystę w oczach widzów lub też zniża go do zera. Inne znów role, do któ
rych niezawodnie zaliczyć można rolę Franciszka Moora, są tak napisane, że proste wygłoszenie 
przez rutynowanego artystę zadowoli słuchaczy. Pierwszy lepszy artysta wystąpi w takiej roli, 
wygłosi ją bez zająknienia się i to zjedna mu huczne oklaski; sztuka podoba się, widzowie powie
dzą, że pan N.N. grał tę rolę dobrze, ale nazajutrz każdy z widzów zapomni nawet o tym, że dzień 
przedtem był w teatrze. Ażeby przeto w rolach tego rodzaju być doskonałym, ażeby w umyśle 
widza pozostawić niezatarte wrażenie, potrzeba oprócz zręcznego wygłoszenia takiej roli, także 
gry odpowiedniej”27.

S.r., „Dziennik Polski” 1870, nr z 14 V, s. 3.

W obu przypadkach zadanie aktorskie jest bardzo podobne - stworzenie żywej, wy
razistej postaci ludzkiej. W pierwszym typie ról praca ta odbywa się niejako na kanwie 
dramatu, który sam z siebie nie dostarcza dość materiału do wykonania owego naczel
nego zadania. W typie drugim terenem aktorskich poszukiwań jest przede wszystkim 
sam tekst, stanowiący strukturę bogatą i swoistą, którą aktorka/aktor wzbogaca specy
ficznymi wartościami swej gry.

O podobnej dwoistości aktorskich zadań wynikającej z odmienności pisarskiej tak
tyki (lub pisarskich możliwości) pisał też Tadeusz Pawlikowski po gościnnych wystę
pach w Krakowie innego wybitnego aktora warszawskiego Wincentego Rapackiego.

„Tam, gdzie autor tworząc jakąś postać chce ją w ścisłą wyposażyć charakterystykę, gdzie 
chce typ zamierzony do idealnej doprowadzić perfekcji i skrajnej wyrazistości - słowem, gdzie 
chce go stworzyć takim, jakim rzeczywistość go dać nie może, bo wolnym od naleciałości i zbo
czeń wszelkich przyciemniających zbyt często cechy jego osobiste w życiu, tam i aktor zgodzić 
się musi na postawioną przez Goethego tezę, że «w sztuce prawda różną jest od prawdy w natu
rze», a przynajmniej, że w innej i doskonalszej formie objawia się ona w sztuce. Inaczej też trak
tować wtedy będzie artysta inteligentny i posłuszny intencjom autora taką rolę i położy główną 
forsę na teatralną dobitność a nawet jaskrawość w podniosłym czy też odrażającym przedstawie
niu głównego motywu charakterystycznego powziętego bohatera”.

Tak właśnie Rapacki grał Sołoduchę w Miodzie kasztelańskim J.I. Kraszewskiego, 
Leonidasa Vauclina w Safandułach V. Sardou i Szekspirowskiego Shylocka.

„W zupełnym jednak przeciwieństwie do tych arcydzieł sztuki aktorskiej stoi pełna naturalnej 
prawdy i ujmującej prostoty, a bardziej niż tamte samoistna, skromne intencje autora do potęgi 
podnosząca kreacja: baron Rocheferier” [w Partii pikiety N. Foumiera i H.H. Meyera - przyp. 
D.K.].

Stwierdziwszy, że każdy aktor wielki ma tego typu rolę, która stała się popisem tyl
ko dla niego, Pawlikowski pytał, dlaczego aktorzy zadają sobie trud, by protegować 
takie słabe dramaty, i na pytanie to sam odpowiadał:

„Rola zamknięta w ramach skromnej akcji, o blado określonym charakterze, nie dająca do
sadnego pojęcia o zewnętrznej i wewnętrznej istocie postawionej przez autora marionetki, jest dla 
przeciętnego aktora najlepszym środkiem do skoślawienia jego zdolności, dla twórczych zaś, 
a zatem bardzo wyjątkowych talentów aktorskich jest przeciwnie jakby bezkształtną bryłą mar
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muru, z której wykuć mogą postać we własnej ich zrodzoną wyobraźni: tu mają talenta takie pole 
do samoistnego działania otwarte, fantazji ich nie krępuje wytyczna linia niewzruszonych, chociaż 
często fałszywych, a przez dramatopisarza im narzuconych następstw i szczegółów psychicznych - 
słowem, tu autor im nie bruździ, a to co dająjest istotnie dziełem ich własnej myśli i obserwacji”28.

28 0.0. [T. Pawlikowski], „Nowa Reforma” 1886, nr 209 z 14 IX, s. 2.
29 J. Michalik, Aktorstwo w recenzjach Tadeusza Pawlikowskiego [w:] Wokół teorii i historii krytyki teatral

nej, pod red. E. Udalskiej, Katowice 1979, s. 188.
3,1 J. Lipiński, [Mowa na otwarcie Szkoły Dramatycznej Teatru Narodowego tr Warszawie], „Gazeta Kore

spondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 11 z 7 II, s. 167-168; zob. też: Recenzje teatralne Towarzy
stwa Iksów..., opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 568.

31 Taki postulat głosił m in. prawodawca XIX-wiecznego teatru europejskiego, paryski krytyk Francis Sarcey, 
którego maksyma brzmiala: „Nie istnieje inna prawda dla aktora na scenie, jak tylko grać swą rolę tak, jak była 
napisana” (cyt. za: A. K. [A. Kleczkowski], „Nowa Reforma” 1889, nr 227, s. 3).

Podobnie jak we wcześniejszym cytacie z „Dziennika Polskiego”, występują tu oba 
typy relacji między dramatem a aktorstwem, ukazane niejako odrębne strategie aktor
skie, ale jako sposoby postępowania dyktowane przez charakter dramatu. I choć „sym
patia i szacunek dla tej drugiej grupy kreacji jest u Pawlikowskiego wyraźna”29, po
dobnie jak wyraźna jest sympatia jego lwowskiego poprzednika dla grupy pierwszej, to 
nie zmienia to faktu, iż oba rodzaje relacji aktorstwo - dramat wieść mogą do powsta
nia scenicznych arcydzieł, których wartość polega na stworzeniu żywej i pełnej osoby 
ludzkiej.

3. Zasada wierności i zasada decorum

Z wszystkiego, co wyżej powiedziano wynika, że sztuka aktorska w myśl poglądów 
XIX-wiecznych uznawana była za ściśle zależną od dramatu. Zależność tę wyrażała 
nadrzędna zasada, którą proponuję nazwać zasadą wierności. Jedno z trafniejszych jej 
sformułowań znajdziemy w powstałym u zarania epoki, cytowanym już, tekście wy
stąpienia Józefa Lipińskiego:

„Gruntem sztuki teatralnej jest myśl Autora; do tej wszelkie boczne ozdoby stosować się po
winny. Pojmuje pisarz w umyśle swoim osnowę sztuki, chce wystawić charaktery wzięte 
w naturze, nadaje onym właściwy ton uczucia, obyczaje, mieści w usta dowcipne, zgodne 
z charakterem myśli; lecz wyraża je na papierze. Aktor ma to wydać w rzeczy, co autor pojął 
w umyśle. Cóż się stanie, jeśli aktor nie zrozumiał, nie pojął dokładnie pomysłu pisarza, jeżeli nie 
wszedł w najdrobniejsze okoliczności i znaczenie myśli jego; jeśli je fałszywie lub słabo, lub co 
za równie jest, z przesadą i nad zakres potrzebny wydał. Na ów czas rzecz zupełnie zostałaby 
zmieniona a gra jego zamiast co miała przydać przez wykonanie w rzeczy pomysłu autora, co in
nego wystawując zepsułaby skutek.

Toż można mówić o muzyce, która myśl, czucie autora wyrazić i one mocniej wydać powin
na. Jakżeby im pomóc mogła, gdyby słabo lub niedokładnie wykonaną została?”30 [podkr. D.K.].

Rdzeń zasady wierności stanowił nakaz dokładnego i skrupulatnego realizowania 
myśli autora, grania swej roli tak, Jak została napisana”31. Jest to postulat dość ogólni
kowy i, jak się później okaże, nawet najprostsze próby wywiedzenia zeń przepisów 
szczegółowych otwierały przed aktorkami i aktorami całkiem spore obszary samo
dzielności. Póki co, spróbujmy jednak sformułować choćby najbardziej podstawowe 
reguły, stanowiące rozwinięcie zasady nadrzędnej.
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Pierwsza z nich dotyczy zakazu wprowadzania jakichkolwiek zmian w tekście, nie
zależnie od tego, czy podyktowane by one były nie dość dokładnym jego zapamięta
niem, czy też chęcią uatrakcyjnienia swej roli. W żadnym przypadku aktorce/aktorowi 
nie wolno było mówić ze sceny własnymi słowami, bo, jak pisał Jan Chęciński, „pu
bliczność nie przyszła na komedię dell'arte, nie przyszła słuchać improwizacji, tylko 
sztuki napisanej przez autora”32. Rzecz wydawać by się mogła całkiem jasna i oczywi
sta, wymaga jednak kilku słów komentarza. Tak dobitne sformułowanie zakazu „mó
wienia własnymi słowami” w latach 70. rodzi pewne podejrzenia co do tego, że nie był 
on powszechnie rozpoznawany jako obowiązujący i „naturalny”. Przywołanie komedii 
delfarte w roli „czarnego charakteru” wskazuje przy tym na źródło owego zakazu - 
oświeceniową krytykę włoskich „bufonad”, swoistą „wojnę z Arlekinem” toczoną pod 
koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku. O tej zażartej kampanii będziemy 
jeszcze mówić we fragmencie poświęconym grze w komedii, tu tylko zaznaczmy, że 
używany przez Chęcińskiego argument odwołujący się do życzeń publiczności miał 
charakter nieco demagogiczny, gdyż - na co wskazuje wiele świadectw - istniała spora 
grupa widzów reagująca entuzjastycznie na aktorskie „dodatki”. Na przykład w latach 
działalności Towarzystwa Iksów ulubieńcem Warszawy był Alojzy Żółkowski-ojciec, 
legendarny komik i satyryk, którego „znakiem firmowym” było właśnie ubarwianie ról 
układanymi przez siebie, często improwizowanymi „wstawkami”. Później także zy
skiwali sobie poklask aktorzy (do środków tego typu sięgali głównie mężczyźni) sto
sujący zabiegi znane nam lepiej z kabaretu niż z teatru. Nieodmiennie jednak potępiano 
ich za to, używając argumentu „grania dla paradyzu”, czyli publiczności zajmującej 
najtańsze miejsca i najmniej wybrednej. Wszystko to wskazuje, że formułowany przez 
Chęcińskiego zakaz nie miał charakteru „opisowego”, ale czysto normatywny, zaś 
widownia, na której wolę autor się powoływał, to twór „wirtualny”, składający się 
z wymarzonych, a nie rzeczywistych miłośników teatru.

12 J. Chęciński, Aktor, „Gazeta Polska” 1870, nr 94 z 20 IV, s. 2. 
” [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 153 z 3 IV, s. 2.

Inaczej rzecz się ma z drugą, powszechnie respektowaną zasadą szczegółową wy
wiedzioną z naczelnego nakazu wierności, a mianowicie z zasadą dostosowania sposo
bu gry do tonacji ogólnej dzieła. Na poziomie najprostszym, chodziło o respektowanie 
wyznaczników gatunkowych, czyli o unikanie zbytniego dramatyzowania postaci ko
micznych i „komikowania” bohaterów dramatu. Ta swoista zasada aktorskiego deco
rum, podobnie jak zakaz mówienia „własnymi słowami”, miała przy tym charakter 
nadrzędny nad, fundamentalnym wydawałoby się, postulatem „prawdziwego” przed
stawiania postaci:

„Jakkolwiek prawda w przedstawieniu postaci główną powinna być przewodniczką aktora, 
koloryt jednak, ton gry ogólnej, wiele od owego tytułu [czyli sposobu określania gatunkowej 
przynależności utworu dramatycznego - D.K.] zależy. Nazwijmy rzecz dramatem, koloryt ten 
może być silniejszy, śmielszy, namiętność można tu szerszym traktować pędzlem; połóżmy tytuł 
komedia, starać się musimy o farby wykwintniejsze, cieniowania mniej jaskrawe, które by jednak 
potrafiły te same wydać uczucia”31.

Nadrzędność tonacji wyznaczanej przez określenia genologiczne wiodła do kry
tycznej oceny aktorskich wysiłków nawet wówczas, gdy ich efektem była konsekwent
nie i wyraziście zbudowana, pełna postać ludzka, wykraczająca jednak poza ramy za
kreślone przez charakter całości. Doświadczyła tego niejedna młoda aktorka i niejeden 
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początkujący aktor, którzy nie raz, nie dwa musieli wysłuchać takich uwag, jakie 
w odniesieniu do Filomeny Cieślińskiej sformułował Bronisław Zawadzki po jej wy
stępie w roli Niny w Mężu debiutantki H. Meilhaca i L. Halévy’ego:

„(...) grała z dramatycznym przejęciem się, z rzewnym powabem liryzmu, z poezją szczerych 
wzruszeń i po raz pierwszy ujawnioną zdolnością subtelniejszego cieniowania pewnych śladów 
natury kobiecej. Tyle pochwał! Cóż, kiedy w każdym z tych słów pochwały tkwi surowa nagana 
dla milutkiej i pracowitej artystki. Grała ona własną fantazję, ani przez chwilę nie była Niną... 
Jest to postać farsy, postać, w której ani jednej sytuacji nie należy brać na serio, rola wyłącznie 
charakterystyczna, płytkiej, lichej wietrznicy, którą wypadało grać tylko dowcipem i tempera
mentem, nigdy zaś z uczuciem lub godnością. Pani Cieślińska zatarła wszystkie intencje autorów; 
Nina w grze jej stała się wprost niezrozumiała”34.

34 Br. Z. [B. Zawadzki], „Echo Muzyczne i Teatralne” 1883/84, nr 59, s. 603.
35 B. [Wl. Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1881, nr 22 z 28 I, s. 4.

Zasada aktorskiego decorum nie ograniczała się, jak zresztą wynika już także z po
wyższego cytatu, tylko do wyznaczników gatunkowych. Chodziło o respektowanie 
całego kontekstu, w jakim w dramacie pojawia się i funkcjonuje dana rola, a także 
o dostosowanie jej do pewnego nastroju czy zabarwienia - trudnego do sformułowania 
słowami, ale wyraźnie odczuwanego przymiotu nadającego całości jednolity charakter. 
Znów powraca w tym kontekście analogia z wykonawstwem muzycznym:

„(...) jak w kompozycji muzycznej tonacja, w której autor dzieło swoje stworzył nie jest rzeczą 
przypadkową, obojętną, dającą się zmienić bez szkody utworu, lecz zostaje w ścisłym związku 
z jego naturą- tak w kreacji dramatycznej artysta grać musi w tym tonie, w którym poeta kreślił 
dany charakter, a mniejsza lub większa łatwość, z jaką ten ton odgaduje, jest właśnie miarą jego 
zdolności”35.

Ta formuła, stworzona przez Władysława Bogusławskiego, stanowi teoretyczne 
uzasadnienie sądów podobnych do tych, jak wyżej przytoczona krytyka gry Cieśliń
skiej. Przed zrekonstruowaniem psychologicznego wizerunku postaci trzeba rozpoznać 
ogólny nastrój a zarazem pewną konwencję, w jakiej wizerunek ten jest namalowany. 
Wyznaczają one punkt, z którego należy spoglądać na tworzoną postać, ramy, 
w których umieścić trzeba jej portret.

4. Tragiczny - komiczny

Rozwinięciem i uzupełnieniem sformułowanej wyżej zasady aktorskiego decorum były 
dwa główne modele aktorstwa opisywane przez XIX-wieczną myśl teatralną jako 
wzorcowe, a mianowicie aktorstwo tragiczne i komiczne. Zanim jednak przejdziemy 
do prezentacji zasad każdego z nich, musimy na moment opuścić właściwą nam dzie
dzinę i zwrócić się ku rozważaniom tyczącym literatury, a dokładniej mówiąc pewnego 
zamieszania genologicznego, które właściwe było dramatowi i (w konsekwencji) te
atrowi interesującej nas epoki.

Problem z rekonstrukcją stylu gry zalecanego w komedii i w tragedii polega bo
wiem na tym, że w wieku XIX nastąpił rozkład klasycystycznych, wyrazistych wy
znaczników gatunkowych tych dwu typów dramatu, czemu towarzyszył rozwój „nie
czystych” form dramatycznych łączących elementy tragiczne i komiczne. Proces ten 
rozpoczął się już w wieku XVIII, kiedy to pojawiła się np. komedia łzawa, przybrał zaś 
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rozmiary swoistej epidemii na przełomie stuleci wraz ze wzrostem popularności różne
go rodzaju dram.

Z kolei
„(...) w okresie romantyzmu następuje ostateczny rozkład dotychczasowego systemu: zarówno 
praktyka twórcza, jak i manifesty programowe obalają istniejące reguły, burzą hierarchie gatun
ków, zrywają z ich czystością (... )”56.

36 H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976, s. 164.
37 D. Ratajczak, Tragedia i komedia w krytyce teatralnej pierwszego dwudziestolecia XIX w. [w:] Od tragedii

do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych, pod red. E. Udalskiej, Katowice 1988, s. 16.

Z perspektywy historycznej to właśnie romantyzm jawi się jako epoka graniczna, 
wraz z którą zakończyło się panowanie jasnych wyznaczników gatunkowych, a rozpo
czął okres twórczej swobody nieskrępowanej regułami genologicznymi.

Ta swoboda sprawiała jednak ogromne trudności krytykom literackim i teatralnym, 
usiłującym mimo wszystko wprowadzić w narastający chaos pewien porządek oraz 
związane z nim hierarchie. Zasadniczy problem polegał na tym, że krytycy XIX- 
-wieczni dysponowali niemal wyłącznie pojęciami i hierarchiami będącymi spadkiem 
po tych szczęśliwych czasach, gdy gatunki literackie pozostawały w określonych gra
nicach, a pisarze podejmowali trud dostosowania się do obowiązujących reguł. Wobec 
narastającego chaosu literackiej i teatralnej rzeczywistości reguły owe jawiły się jako 
jedyna szansa na uporządkowanie rzeczywistości i stworzenie logicznej hierarchii zja
wisk.

„Wszak poza językiem gatunków stał wyrazisty model świata, który był efektem dominacji 
człowieka-twórcy nad artystyczną rzeczywistością, w przeciwieństwie do życia uporządkowaną, 
poddaną skali ludzkiej obserwacji i możliwościom racjonalnej weryfikacji. Chaos, przypadek, 
mieszanie się form i ich rozpad - nie miały tu racji bytu, nie mieściły się w ramach języka tej 
krytyki, choć przecież jednocześnie musiała ona brać także pod uwagę bujny gąszcz nowych ga
tunków i odmian gatunkowych. Ale podstawą krytycznego języka pozostawało wciąż trwanie 
form starych, mających ostre linie graniczne, tym wyraźniejsze, im częściej naruszane”57.

Choć Dobrochna Ratajczak opinię tę sformułowała w odniesieniu do teatralnej 
krytyki klasycystycznej, to odnieść ją można również do większości autorów polskich 
piszących o teatrze także w latach późniejszych, a odniesienie to będzie szczególnie 
uprawnione właśnie w przypadku takich zasadniczych pojęć, jak tragedia i komedia. 
Mimo zacierania różnic między tymi dwoma podstawowymi dla klasycyzmu typami 
dramatu, mimo zdecydowanej przewagi, jaką w wieku XIX zyskały formy pośrednie 
(zwł. melodramaty i komedie „wysokie”), w ówczesnym myśleniu i pisaniu o teatrze 
trwa dualistyczny podział na sztuki tragiczne i komiczne.

Na kolejny paradoks zakrawa przy tym fakt, że podział ten był szczególnie widocz
ny i ściśle przestrzegany w odniesieniu do spektakli teatralnych, w tym do gry aktor
skiej. O ile czytelnik (a więc i krytyk literacki) nie musiał rozstrzygać kwestii gatun
kowej przynależności dramatu, o tyle aktorkom i aktorom - zgodnie z przywołaną 
wyżej zasadą scenicznego decorum - konieczna była pewna wiedza na temat tego, 
w jakiej tonacji mają grać. Nic więc dziwnego, że kategorie „tragiczności” i „komicz- 
ności” zachowały swoją trwałość i aktualność właśnie w krytyce teatralnej.

Co ciekawe, autorzy usiłujący zdefiniować różnice między oboma głównymi typa
mi dramatu wskazywali bardzo często na rodzaj bohaterów właściwych każdemu 36 37 * 
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z nich jako na zasadniczy element wyróżniający. Tak czynił np. Fryderyk Henryk Le- 
westam, definiując tragedię i komedię w haśle Dramat, zamieszczonym w Encyklope
dii powszechnej Orgelbranda'.

„Bohaterem tragedii bywa charakter z celem poważnym, głębokim, częstokroć nawet szczyt
nym; bohater ten zawsze ma za sobą słuszność, a niesłusznością i moralną jego winą bywa tylko 
to, że ów cel sam przez się usprawiedliwiony, odrywa od nie mniej uzasadnionych celów całego 
człowieczeństwa; oczywiście tedy ginie, bo cel ogólny wyższym jest nad cele pojedynczej jed
nostki. Bohaterem komedii bywa charakter sam w sobie samowolny, z celem przewrotnym 
i próżnym, a zaś jego samowola i ta przewrotność ślepego trafu, udające niby moralność, tak się 
przedstawić usiłują, jak gdyby rozsądek z nich żywcem przemawiał. Komiczny ten bohater, wy
śmiany przez logiczną konieczność porządku światowego, dochodzi w końcu do samopoznania 
swojej niedorzeczności, a więc i tu zwycięża ostatecznie wiekuista potęga rozsądku i prawdy”38.

” F.H.L. [F.H. Lewestam], Dramat [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda, Warszawa 1861, t. 7, s. 367.
39 H. Struve, O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego, „Biblioteka Warszawska” 1871, t. 2, s. 224-225.

Różnica między tragedią a komedią jawi się przede wszystkim jako różnica między 
typem bohatera: wzniosłego, szlachetnego i poważnego w tragedii, a samowolnego, 
próżnego i poddanego przypadkowi w komedii. Ściśle z nią powiązana jest różnica 
tonacji: podniosłej w przypadku pierwszym, ukazującym zderzenie dwóch wartościo
wych racji, niższej w przypadku drugim, w którym następuje konflikt fałszywych wy
obrażeń i roszczeń z logiką świata. Odmienność tonacji jest przy tym powiązana z ro
dzajem zakończenia: nieszczęśliwego w tragedii (śmierć bohatera), wesołego w komedii 
(ośmieszenie samowoli). Co ważne, w obu przypadkach następuje potwierdzenie moral
nego ładu, któremu podporządkowane być powinny wola i dążenia jednostek.

Jak widać, Lewestam nie odwołuje się w swych definicjach do poetyki, nie sięga po 
kategorie ściśle literackie, poprzestając na opisie różnic w obrazie świata, w doborze 
jego elementów oraz punktu, z jakiego się nań spogląda. Po podobnie ogólne kategorie 
sięgał też Henryk Struve, również za podstawę swego rozróżnienia przyjmujący od
mienne typy bohaterów tragedii z jednej, a komedii i „dramatu właściwego” z drugiej 
strony. Najogólniej rzecz biorąc, chodziło o różnicę między indywidualnymi charakte
rami „wynoszącymi się nad poziom codziennego bytu, stojącymi na wyżynach życia 
ludzkiego i jednoczącymi potęgą swej energii swój los osobisty z losem tysiąca innych 
ludzi”, a typami społecznymi, będącymi

„(...) reprezentantami pewnych psychicznych rysów, pewnych stron i własności, pewnych uprze
dzeń lub zasad, obyczajów lub zwyczajów, charakteryzujących bądź różne warstwy społeczeń
stwa, bądź też różne grupy i gatunki jednostkowych ludzi”39.

Te pierwsze z definicji są zjawiskami wyjątkowymi, niezwykłymi, te drugie przyna
leżą do sfery codzienności. Te pierwsze ukazuje tragedia, te drugie - komedia i dramat.

Oba typy sztuk zajmują się więc niejako odmiennymi sferami rzeczywistości. Ko
media i „dramat właściwy” pozostają w sferze życia społecznego, ukazując uosobione 
czynniki jego rozwoju w postaci typowych przedstawicieli wad, zalet czy tendencji. 
Natomiast

„(...) tragedia przedstawia nam życie z jego najpoważniejszej strony. Na jej widownię występują 
już nie tylko pewne warstwy społeczeństwa (...), pewne typy tylko, lecz życie w całej swej pełni, 
z całym bogactwem swych najróżnorodniejszych dążności, z całą swą doniosłością dla doczesne
go i przyszłego losu tak jednostek, jak całych narodów, państw i ludzkości. Bohaterowie tragedii 
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są charakterami w całym znaczeniu tego słowa; w nich objawiają się wszystkie dążności natury 
ludzkiej, zaspokojone (sic!) w jedną psychologiczną całość, wjedną osobę, wjeden duch”40.

4,1 Tamże, s. 226.
41 Zarówno Lewestam, jak i Struve pisali także o trzecim gatunku - dramacie „właściwym”, uznając go jednak 

za pośredni i (Lewestam) podrzędny. Tym trzecim, sprawiającym XIX-wiecznym autorom wielki kłopot zajmie- 
my się osobno, po omówieniu zasad gry w podstawowych typach dramatu.

42 W podobny sposób cechy charakterystyczne tragedii klasycystycznej definiuje Dobrochna Ratajczak (zob.: 

D. Ratajczak, Wstęp do: Polska tragedia neoklasycystyczna, Wroclaw 1988, s. LXXIV), co pokazuje, że wzorcem 
„bieguna tragiczności” była tragedia jako gatunek dramatyczny rozumiany na sposób klasycystyczny.

41 H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim, Kraków 1843, s. 168.

Ta różnorodność obejmująca i boski, i szatański pierwiastek natury ludzkiej, stano
wi niejako warunek zaistnienia tragedii, której treścią jest walka bohatera z własnymi 
słabościami, przeciwieństwami zewnętrznymi i/lub wyrokami losu, zakończona jego 
klęską, budzącą współczucie, przestrach i pokorę.

Oba przywołane przykłady wskazują wyraźnie na istnienie zasadniczo dwubiegu
nowego podziału gatunków dramatycznych i związanych z nimi typów postaci oraz 
„tonacji”41. Biegun pierwszy to biegun tragiczny, charakteryzujący się wzniosłością 
tonacji, wyjątkowością bohaterów, niecodziennością sytuacji oraz powagą i wysoką 
rangą konfliktów związanych ze zderzeniem dwóch konieczności42. Za charaktery
styczną dla tragedii uznawano też klęskę kończącą dzieje głównego bohatera, a wy
wołującą na widowni wstrząs moralny. Z kolei biegun komiczny wiązano ze sferą 
codzienności, zwykłości, ukazywaną poprzez bohaterów będących typowymi przed
stawicielami życia społecznego, biorących udział w zdarzeniach o stosunkowo niskiej 
randze, dotyczących spraw powszednich, w których podstawową rolę odgrywał przy
padek. Biegun tragiczny łączył się zatem z tym, co „wysokie”, biegun komiczny z tym, 
co „niskie”. Mówiąc jeszcze dokładniej: sztuki tragiczne dotyczyły problemów uni
wersalnych i rudymentarnych zarazem, sięgały po zagadnienia tyczące całej ludzkości, 
podczas gdy dramaty łączone z biegunem komicznym poruszały kwestie doraźne, inte
resujące ludzi danego czasu i danego środowiska. Z tych względów tragedię postrze
gano jako bardziej poetycką i idealizującą, a komedię jako bardziej realistyczną i bliż
szą życiu, co Hilary Meciszewski ujął w poręczny aforyzm głoszący, że „tragedia (...) 
maluje nam najczęściej tylko ideały, komedia zaś, jeśli ma być dobra - portretować 
wyłącznie powinna”43.

Powyższy zarys zasadniczych różnic między „tragicznym” a „komicznym”, tak jak 
je widziano w XIX wieku nie rości sobie oczywiście pretensji do kompletności. Do
kładne przedstawienie sposobów definiowania poszczególnych typów i gatunków dra
matu wymagałoby odrębnych badań, które wykraczałyby poza zakres niniejszej pracy. 
Wobec braku odpowiednich opracowań, zmuszony byłem poprzestać na analizach 
najogólniejszych wyznaczników kategorii „tragiczny” i „komiczny”, odnoszących się 
nie tyle do gatunków dramatycznych, co do pewnych wzorcowych sposobów ukazy
wania świata. Te ogólne wyznaczniki są zapewne niewystarczające dla opisu świado
mości genologicznej epoki, stanowią jednak dostateczną podstawę dla próby rekon
strukcji sposobu gry zalecanego przez XlX-wieczne piśmiennictwo teatralne w przy
padku ról zaliczanych do poszczególnych podstawowych kategorii. Innymi słowy: nie 
wchodząc w szczegółowe rozróżnienia genologiczne, będziemy starali się ukazać cha
rakterystyczne cechy ogólne zalecanych sposobów gry w repertuarze tragicznym 
i komicznym, dążąc tym samym do ukonkretnienia zasady aktorskiego decorum. Jed
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nocześnie należy się zastrzec, że w poniższych analizach pozostawać będziemy na 
poziomie ogólnym wyznaczanym przez „bieguny” tragiczności i komiczności, pomi
jając szczegółowe wskazówki tyczące zalecanych sposobów gry w poszczególnych 
historycznych odmianach głównych modeli. Celem naszym w tym rozdziale, podobnie 
jak w całej książce, jest bowiem wskazanie zasad nadrzędnych, o znacznym stopniu 
uniwersalności, a nie prezentacja ich szczegółowych wariantów.

5. Uniesienie i przemiana

Ponieważ tragedia dzieje się w sferze pozacodziennej, niezwyczajnej, nie dziwi fakt, że 
i związanemu z nią aktorstwu przypisywano cechy szczególne, żeby nie powiedzieć - 
nadprzyrodzone. W XIX-wiecznym piśmiennictwie teatralnym obecne jest trwałe wy
obrażenie o tym, że gra tragiczna wymaga więcej zaangażowania niż komiczna. Pod
czas gdy w komedii wystarczać miało rozumowe opracowanie i przygotowanie roli, 
tragedia, która, jak pisał Henryk Struve, z racji swej uniwersalności nikogo nie może 
pozostawić obojętnym44, wymagała pewnego idealnego nastroju, pewnego naprężenia 
duchowego, odmiennego od codziennego i często trywialnego poglądu na świat i ludzi.

44 „Człowiek musialby być obojętnym dla samego siebie, dla własnej przyszłości, gdyby los takich bohaterów 
nie obudził w nim współczucia, przestrachu i pokory” (H. Struve, O teatrze.., dz. cyt., s. 227). Autor ma tu 
wprawdzie na myśli przede wszystkim widzów, ale skoro tragedia nikogo nie może pozostawiać obojętnym, to 
prawidło to obejmować też powinno aktorki i aktorów w niej występujących.

45 E. Lubowski, Przegląd Teatralny, „Biblioteka Warszawska” 1869, t. II, s. 527-528.
46 Konieczność intensywności emocjonalnej właściwej tragikom naznaczała ich pewnym romantycznym pięt

nem męczeństwa, którego ślady odnajdujemy w jednym ze wspomnień o Witalisie Smochowskim: „Zawód tragi
ka, zwłaszcza tragika starej szkoły, który z natury i przyzwyczajenia zanadto przejmował się swoimi rolami, za 
bardzo się w nie wcielał, za dużo w nie wlewał sil i uczucia, musial wcześniej wyczerpać talent i warunki Smo- 
chowskiego, niż olbrzymi repertuar ról komicznych Nowakowskiego, którego gwiazda nie przygasła nawet pod 
sam koniec scenicznej kariery” (K. Borejko, ¡Vitalis Smochowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 265, s. 50). Ta 
sama legendowa aura męczeństwa aktora zbyt przejmującego się swymi rolami, oddającego im cząstkę swego 
życia, a przez to przedwcześnie zgasłego, otaczała także pośmiertnie Jana Królikowskiego.

„Ażeby widzów usposobić do podniesienia się chwilowego nad najzwyczajniejszy i pospolity 
horyzont, ażeby ich pięknością poetyczną zachwycić lub prawdą rozpaczy i nieszczęścia wzru
szyć lub przerazić, potrzeba tak poecie jak i aktorowi sięgnąć wyżej, w dziedzinę eteryczną, do
strzegalną tylko oku wybranym (sic!) i stamtąd spłynąć na dół, owiać niezwykłym tchnieniem, 
oczarować, podnieść, zapalić tych, którzy się tego najmniej spodziewali. Krótko mówiąc, ażeby 
innych rozpłomienić i podnieść, potrzeba samemu być w zapale, gorzeć ogniem wewnętrznym, 
«świętym», jak chcą niektórzy”45.

Aktor tragiczny musiał zatem sam „przenieść” się w sferę, w której działał kreowany 
przezeń bohater i to do niego przede wszystkim odnosiły się znane nam z rozdziału I 
idealistyczne wyobrażenia o „lunatyku” wstępującym za poetą do krainy ideału. Wyma
gało to szczególnych predyspozycji psychicznych, wyjątkowej wrażliwości i zdolności 
do uniesień, których nie potrzebowali aż w takim stopniu aktorzy komiczni46.

Wrażliwość ta nie miała jednak charakteru subiektywnej uczuciowości. Wprost 
przeciwnie - warunkiem, bez którego nie można było wedle wyobrażeń XIX- 
-wiecznych zostać tragikiem w pełni tego słowa, była zdolność do całkowitego wyzby
cia się swoich osobistych reakcji i przyzwyczajeń. Bohater tragedii jest wszak repre
zentantem cech ogólnoludzkich, a nie jednostkowych (mówiąc dokładniej: jego indy
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widualność jest tak wyjątkowa, że ma rozpiętość uniwersalną), toteż, grając go, należy 
się wznieść na poziom całkowitej obiektywności. Owa obiektywność właśnie była 
jednym z elementów pozwalających oddzielić kreacje prawdziwie tragiczne od melo- 
dramatycznych. Niemożność jej osiągnięcia i poprzestawanie na stojącej niżej lirycznej 
subiektywności, stała się na przykład dla Stanisława Marii Rzętkowskiego podstawą do 
odmówienia miana tragiczki nie byle komu, tylko samej Helenie Modrzejewskiej. Jej 
bohaterki oddziaływały zdaniem krytyka albo samym formalnym pięknem (Maria 
Stuart), albo melodramatycznym subiektywizmem. Postacie należące do tej ostatniej 
grupy

„(...) krzyczą i miotają się, cierpią i jęczą przeklinają i mszczą się w sprawach tak bardzo wła
snych i osobistych, z taką zaciekłością nerwów, a z tak małym zasobem tragicznego spokoju 
i owładnięcia sobą, że i tu zupełna podmiotowość, okraszona urokiem wdzięków, wystarcza.

Artystka nie potrzebuje w uplastycznieniu tych postaci zapominać całkowicie o sobie: wciela 
je w siebie, sobą je czyni - traktuje je zupełnie podmiotowo. A z tego subiektywizmu wypływa 
też bezpośrednio liryzm, który w grze jej akcentuje się najsilniej. Miłość uczuciowością wyraża
ną tkliwość, żal, marzycielstwo - wszystkie stany duszy, osobistym ja aktorki ograniczone, znaj
dują w niej interpretację najdoskonalszą. Ale w sposób taki tragedii grywać niepodobna, 
a dramat tylko współczesny (,..)”'’7 [podkr. D.K.],

47 St. M. Rzętkowski, Helena Modrzejewska, cz. II, „EMTA” 1891, nr 381, s. 38.
4“ H. Modrzejewską Sztuka nowoczesna i klasyczna, „The New York Times” 13 X 1895, cyt. za J. Got, 

J. Szczublewski, Helena Modrzejewska, Warszawa 1958, s. 224.

Co ciekawe, niemal identycznych argumentów przeciwko realistycznemu traktowa
niu „dramatów klasycznych” używała... sama Modrzejewska:

„Moje poglądy na realizm i dramat nowoczesny. No, realizm jest dobry dla współczesnej 
sztuki, ale kiedy przejść do Szekspira i klasyków, już się nie nadaje. U Szekspira musimy utopić 
naszą własną indywidualność w naszych rolach, jeżeli spodziewamy się uzyskać prawdziwy suk
ces. To jest powód, dla którego tylu naszych współczesnych aktorów spotkało niepowodzenie, 
kiedy usiłowali oni grać Szekspira. Byli oni przyzwyczajeni przedstawiać postacie, które autorzy 
do nich dostosowywali, kiedy zaś próbowali grać role napisane dla wszystkich czasów, gubili się 
w swoich wysiłkach. We współczesnych sztukach realistycznych grają oni nerwami. Jest to po 
prostu mechaniczna operacja, która niewiele znaczy, jeśli ją sądzić z punktu widzenia czysto arty
stycznego. Gdy jednak usiłują grać Szekspira tą metodą chybiają. Żeby grać Szekspira albo 
którekolwiek z dziel klasycznych, trzeba dostosować swą indywidualność do danei roli”48 
[podkr. D.K.J.

Z obu przytoczonych świadectw wynika, że warunkiem sine qua non prawdziwie 
tragicznego aktorstwa jest całkowitość przemiany w graną postać oparta nie na su
biektywnym związku emocjonalnym (temacie budzącym uczuciową reakcję aktor- 
ki/aktora), ale na stworzeniu pieczołowicie przygotowanej struktury roli, realizującej 
wszystkie wskazówki autora. Aktorstwo tragiczne jest w sposób szczególny zależne od 
jego woli, co wynika z przekonania, że dzieło tragiczne ma szczególne wartości nie 
tylko artystyczne, ale także poznawcze.

Postulowany obiektywizm gry tragicznej tylko na pozór wydawać się może 
sprzeczny z natchnieniem i uniesieniem postrzeganymi jako powiązane z nią w sposób 
szczególny. Nie ulega wszak wątpliwości, że tylko w natchnieniu twórca jest zdolny 
nawiązać kontakt ze sferą prawdziwej tragiczności, zaś uniesienie charakteryzujące grę 
aktora tragicznego nie ma nic wspólnego z subiektywną reakcją uczuciową czy ner- * 4 
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wową, stanowiąc siłę pozwalającą na całkowitą przemianę w innego, jak o tym była 
mowa choćby w rozważaniach dotyczących poglądów na sztukę aktorską Józefa Kra
mera. Uniesienie stanowi więc niejako warunek aktorskiej obiektywności, drogę do 
niej wiodącą. Obie te wartości połączone, sprawiają, że kreacja tragiczna osiąga ko
nieczną dla jej zaistnienia uniwersalność i ponadczasowość.

6. W świecie ideału

Jak już powiedziano, świat tragiczny jest światem ponadcodziennym, obdarzonym 
znamionami wyjątkowości, a nawet sakralności. Pod tym względem jest on całkowicie 
różny od świata komedii, która „snuje się z życia rzeczywistego”, podczas gdy

„(...) dramat sięga w sfery ideału. Komedia jest, a przynajmniej winna być dagerotypowym obra
zem naszych wad i ułomności. Dramatowi wolno poetyzować uczucia i namiętności. Aktor iść 
musi za tym prawem, a raczej za tym kierunkiem dramatu”'’9.

49 L. [A. Lesznowski-syn], Pani Halpert, „Gazeta Warszawska” 1851, nr 44 z 16 II, s. 6. Lesznowski 

w swych recenzjach używał (odmiennie od zwyczajów innych krytyków) pojęcia „dramat” na określenie sztuk 
obdarzonych cechami właściwymi „biegunowi tragicznemu”. Tak właśnie jest też w przywołanym cytacie, co 
w niczym nie zmienia sensowności jego przywołania w kontekście rozważań o grze w tragedii.

50 [Wł. Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1879, nr 162 z 22 VII, s. 3.

Co oznacza, że i on winien „poetyzować uczucia i namiętności”, czyli nadawać im 
cechy pozacodzienne, wyjątkowe.

Spełnienie tego postulatu sprawiało spore trudności, zwłaszcza aktorkom i aktorom 
działającym w drugiej połowie wieku, kiedy konwencjonalne sposoby idealizacji po
staci jawiły się jako coraz bardziej anachroniczne, a rozwijające się tendencje reali
styczne coraz śmielej pojawiały się także w tragediach (będzie o tym jeszcze mowa 
w dalszej części rozdziału). Na próby pozbawienia bohaterów tragicznych nimbu nie
zwykłości krytycy reagowali zazwyczaj bardzo niechętnie, podkreślając konieczność 
zachowania dystansu między publicznością (a więc ludźmi „zwykłymi”) a wyjątkową 
jednostką ukazywaną w tragedii. Taką radę otrzymał na przykład od Władysława Bo
gusławskiego Bolesław Ładnowski po swym występie w roli Hamleta, którego, zda
niem krytyka, ukazał nie jako bohatera uniwersalnego, ale człowieka współczesnego, 
przez co zamiast grozy zdobył dla niego tylko litość.

„Jest to skutek zbytniego zbliżenia bohatera do publiczności, od której oddzielać go winna 
koniecznie fikcja poetyczna, jeżeli tragedia ma być dziełem sztuki a przedstawienie jej dziełem 
artyzmu”49 50.

Zwróćmy uwagę: zachowanie odrębności, swoistości postaci tragicznej stanowi dla 
Bogusławskiego wręcz warunek uznania przedstawienia tego typu dramatu za działanie 
artystyczne. Trudno sobie wyobrazić, by takie kryterium zastosowane zostało do 
współczesnej komedii obyczajowej. Stanowić więc ono musiało element charaktery
styczny dla gry tragicznej.

I rzeczywiście - w poświęconych aktorstwu tragicznemu tekstach XlX-wiecznych 
nieodmiennie napotykamy postulat szczególnej wzniosłości, która cechować powinna 
wszystkie elementy aktorskiej kreacji. Postulat taki należał do oczywistych wymagań 
klasycystycznej teorii gry, która domagała się od aktorek i aktorów zachowania
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„(...) w postawie, geście, wszystkich ruchach, a zwłaszcza w modulacji głosu godności i wznio
słości, które zabraniają Melpomenie posługiwania się zupełnie dla niej nieodpowiednim i hańbią
cym ją tonem poufałości”51.

51 E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, przekład i opracowanie M. Dębowski, Kraków 1991, s. 37.
52 Zob.: D. Ratajczak, Wstęp do: Polska tragedia neoklasycystyczna, dz. cyt., s. LXX1V.
” Podobną opinię o tej samej roli wyraził też Józef Kenig, który uznawszy, że Franciszek Rapackiego to 

„mały Franek” dodawał zarazem, iż „pokazało się tu, że w wielkich tragicznych rolach sam zimny rozum nie 
wystarcza, by osiągnąć cel, jaki autor zamierzył, by wywrzeć na nas to wrażenie przestrachu czy uwielbienia, 
zgrozy czy litości, by rozgrzać ducha naszego, podnieść go, jak to jest zadaniem tragedii” ([J. Kenig], „Gazeta 
Warszawska” 1869, nr 97 z 5 V, s. 3; podkr. D.K.).

54 F. H. Lewestam, „Kłosy” 1869, nr 202 z 13 V, s. 263.

Środki gry aktorskiej musiały zostać dostosowane do podniosłości tematu oraz od
powiadającego mu stylu, co zgodne było z podstawową dla poetyki klasycystycznej 
kategorią stosowności52.

Aktualność tego postulatu nie ograniczała się jednak wyłącznie do tragedii klasycy
stycznej, ani do związanej z nią myśli teatralnej. Odnajdziemy go wielokrotnie w tek
stach poświęconych szeroko rozumianej grze tragicznej, od której przez cały wiek XIX 
wymaga się specyficznych jakości artystycznych określanych mianem idealizacji czy 
wzniosłości właśnie.

Dobry przykład trwałości tych przekonań stanowi negatywna ocena występu Win
centego Rapackiego w roli Franciszka Moora w Zbójcach F. Schillera, sformułowana 
i w sposób bardzo charakterystyczny uzasadniona przez Fryderyka Henryka Lewesta- 
ma53. Dostrzegając w aktorstwie Rapackiego skłonności do gry realistycznej, „zasa
dzającej całą swą wartość na wiernym chwytaniu i oddawaniu natury”, i przeciwsta
wiając ją idealizmowi, „który cechy pojedyncze podnosi do znaczenia oznak typo
wych, który w odosobnionym objawie dopatruje się idei całości”, krytyk stwierdzał 
zarazem, że w przypadku ról tragicznych ta pierwsza tendencja wiedzie do przekrocze
nia „miary”. Dowodem na to był właśnie Franciszek Moor, „pojęty z całą ścisłością 
nikczemnego zbrodniarza, bez żadnego wyższego, tragicznego w sobie nastroju”, na co 
krytyk nie mógł się zgodzić, jako argumentu używając właśnie dogmatu o wzniosłości, 
będącej nieodłączną, wręcz definicyjną cechą gry tragicznej:

„Niedarmo starożytni obuwali swoich aktorów tragicznych w koturny, które wzrost ich pod
nosiły nad ludzką miarę zwyczajną: w tragedii tak działać, chodzić i mówić na scenie, jakby się 
czyniło w pierwszym lepszym pokoju - przypuszczając nawet, że w okolicznościach tych sa
mych, w jakich postawił swoje figury poeta - byłoby wyzuciem tych figur wprost z uroków po
ezji. Pragniemy, by nas źle nie rozumiano: nie domagamy się bynajmniej od tragika napuszysto- 
ści w deklamacji i gestach, ale mamy prawo domagać się odeń powagi i poczucia godności, tego 
niemal kapłaństwa, w jakim z bezkrwawem całopaleniem cudzego geniuszu ma przed uczestni- 
czącemi w niem tłumami wystąpić"54.

Powtórzmy jeszcze raz: tragedia z natury swojej jest gatunkiem szczególnym, nie
zwykłym, ponadcodziennym. Rozgrywając się w sferze wartościowanej sakralnie, nie 
może być poprzez realistyczne potraktowanie sprowadzona na poziom psychologicznej 
codzienności, wytłumaczalnej w kategoriach ludzkich zwykłości. Odnosi się to także 
do środków ściśle aktorskich, które powinny różnić się od używanych w dramacie czy 
komedii. Lewestam nie mówi, jakie środki ma na myśli. Zastrzega się jedynie, że nie 
chodzi mu o patetyczną deklamację i takież gesty, stanowiące synonimy anachronicz
nej ekspresji. Nie dowiemy się odeń, czego konkretnie wymagał od aktorek i aktorów, 
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gdyż jego sformułowania mają niemal wyłącznie charakter negatywny. Postulatów 
pozytywnych poszukać będziemy musieli w innych dokumentach.

7. Na tropach potęgi

Wzniosłość gry tragicznej opisywana była często przez przywołanie metafory ogrom
nego posągu - figury zachowującej ludzkie kształty, ale spotęgowane, wyolbrzymione. 
Przy jego pomocy na przykład Władysław Bogusławski tłumaczył, dlaczego Makbet 
w wykonaniu Bolesława Ładnowskiego, mimo wszystkich swych zalet nie może zostać 
uznany za kreację w pełni udaną:

„Pan Ladnowski jedyny dziś u nas przedstawiciel bohaterów szekspirowskich myśli samo
dzielnie i pracuje nad tym trudnym zadaniem, ale skala talentu, środki, którymi rozporządza po
zwalają mu tylko stworzyć redukcje, tam gdzie najczęściej posągów trzeba. Otóż Makbet w re
dukcji stracił i zostawił wrażenie nie grozy tragicznej, którą poeta go otoczył, ale mozolnej aktor
skiej roboty. (...) Techniczne warunki p. Ładnowskiego wiele się przyczyniły do takiego zmniej
szenia rozmiarów tej potężnej postaci. Drobne kształty, brak fizjonomii scenicznej, głos w wyso
kim rejestrze i w skali silniejszych wzruszeń zdławiony - wszystko to okoliczności łagodzące dla 
artysty, ale obniżające jego kreację”55.

” Wł. Bogusławski, Przegląd artystyczny „Kurier Warszawski” 1884,nr36Bz5 II, s. 3.
56 Wyjątkiem pod tym względem był Jan Królikowski - aktor niewielkiej postury i takiegoż głosu, który zdo

był sobie sławę jednego z największych tragików epoki. Warto jednak podkreślić, że zawdzięczał ją po pierwsze 
ogromnej pracowitości i wirtuozerii warsztatowej (przede wszystkim głosowej), a po drugie specyfice repertuaru, 
w którym występował. Najsłynniejsze tragiczne role Królikowskiego (Franciszek Moor, Shylock, Wojewoda 
w Mazepie) nie należały do kanonu postaci bohaterskich, lokując się w strefie „tragiczności charakterystycznej”. 
Znaczące wydaje się, że Królikowski nigdy nie podjął ryzyka zagrania np. Makbeta, Otella czy Króla Leara, zaś 
jego interpretacja Hamleta spotkała się z dość chłodnym przyjęciem.

Zdaniem wielu krytyków (przede wszystkim warszawskich, ale nie tylko) Ładnow- 
skiemu w odniesieniu prawdziwych tryumfów w repertuarze tragicznym przeszkadzał 
niski wzrost oraz nie dość rozległy i donośny głos. Na nic się zdała inteligencja i pra
cowitość - bez odpowiednich warunków fizycznych nie można było zrealizować XIX- 
-wiecznego wyobrażenia o wzniosłości, której cechami były potężna postura i meta
liczny „organ”. Wyjątkowość postaci tragicznej rozumiano wówczas dosłownie: aktor 
niski, o drobnej figurze i słabym głosie nie mógł sprostać wymaganiom stawianym 
postaciom tragicznym56.

Ważniejszy przy tym wydawał się głos i umiejętne nim operowanie, co potwierdza 
opinia Bogumiła Dawisona zrelacjonowana przez Józefa Keniga, a dotycząca sposobu 
wykonania dwu głównych ról we wspomnianych już wyżej Zbójcach. Podstawą roz
ważań Dawisona na temat gry w tej tragedii był postulat uwydatnienia właściwej jej 
„potęgi”, do czego wezwani są w sposób szczególny aktorzy grający Karola i Fran
ciszka, których to ról „zdrobniać” w żadnym przypadku nie wolno. Dalej Dawison 
pytał:

„W czym owa potęga aktora leży? Czy w wysokim wzroście i szerokich plecach? Nie! Ta 
potęga leży przede wszystkim w piersi, tam gdzie spoczywa zapał i najgłówniejszy dla niego or
gan: głos. Głos ten musi mieć potęgę dorównującą potędze postaci, którą wypowiadać ma. Glos 
ten musi być tak wytrzymały, by wytrwał do końca zawsze równo dźwięczny, donośny, silny. 
Głos ten musi mieć w sobie tę siłę, że gdy go usłyszysz, zrozumiesz, iż pan jego jest rzeczywi
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stym panem tej całej gawiedzi, krzyczącej wkoło niego, że ma wolę niezłomną, odwagę niepo
skromioną, zapał bez granic. Zapał to cecha główna roli Karola; zapał go zgubił; zapał mu wszę
dzie towarzyszyć powinien. Skądże go aktor weźmie, jeżeli musi się ciągle badać troskliwie, czy 
mu wystarczy tchu? Niech sobie ten zapał będzie i sztucznym przypomnieniem tego, co kiedyś 
było, co kiedyś grzało; ale niech widz tego nie spostrzeże. W tym nasza sztuka, starych prakty
ków. Inaczej zamiast Karola będzie miał Karlusia. Nie sądź bym tak mówiąc, sprowadzał sztukę 
moją wyłącznie do daru naturalnego, który lada katar odbierze lub osłabi; ale są, zwłaszcza w trage
dii, zwłaszcza w takiej tragedii, są położenia takie, że owego daru naturalnego najwyższym rozu
mem, zręcznością i doświadczeniem nie zastąpisz, chyba że chcesz tragedię w tonie zniżyć do dra
matu, tak jak później gotów będziesz zniżyć dramat do komedii a komedię do tonu wodewilu”57.

57 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska] 1868, nr 239 z 29 X, s. I.
5" Zob.. J.T.S. Jasiński. Teoria.... dz. cyt., s. 22.

Wnioskować by stąd można, że mimo odrzucenia „patetycznej deklamacji”, co de
klarowali niemal wszyscy piszący w XIX wieku o aktorstwie, począwszy od Iksów, 
a skończywszy na Feliksie Konecznym, w odniesieniu do tragedii pewną trwałość 
zachował postulat szczególnego rodzaju dykcji, odznaczającej się walorami wcale 
nieodległymi od klasycystycznej szkoły tragicznej deklamacji. Wiązało się to z tak 
podstawowym czynnikiem, jakim był wiersz, którym wszak z założenia pisano utwory 
tragiczne. Mowa wiązana z samej swej natury nadawała wymowie scenicznej szcze
gólną jakość, dla osiągnięcia której zresztą po nią sięgano. Już przez sam fakt mówie
nia wierszem bohater stawał się kimś niecodziennym, a jego słowa i działania nabie
rały charakteru poetyckiego. Oczywiście wierszem pisano też klasyczne komedie, ale 
wraz z upływem czasu i w nich, i w dramatach obyczajowych zwyciężyła proza, pod
czas gdy role tragiczne pozostały przede wszystkim rolami wierszowanymi. Przypo
rządkowanie form podawczych poszczególnym typom dramatu wiązało się także 
z wyobrażeniem o istnieniu związku między dwoma podstawowymi rodzajami dykcji 
dramatycznej a wyrażanymi przez nie treściami oraz sposobami ich scenicznej realiza
cji. Pisał o tym Jan Tomasz Seweryn Jasiński, stwierdzając na kartach swego podręcz
nika, że

„(...) proza będąc mową zwyczajną mową rozsądku, powinna się mówić spokojnie, wiersz, jako 
wyraz namiętności, z większą silą uniesieniem i życiem”58.

Taki podział odpowiadał też dwubiegunowemu podziałowi repertuaru teatralnego na 
sztuki tragiczne, związane z namiętnościami, a więc wierszowane, oraz na komedie, 
posługujące się mową „zwyczajną”.

Specyficzna deklamacja tragiczna właściwa francuskiemu stylowi gry aktorskiej 
doby klasycyzmu, związana ze specyfiką aleksandrynu, została w drugiej połowie 
XVIII wieku zarzucona na rzecz coraz bardziej naturalnego sposobu mówienia, a pro
ces ten rozwijał się w ciągu XIX wieku także w Polsce, doprowadzając ostatecznie już 
w wieku XX do niemal całkowitego zaniku tradycji „pięknej mowy”. Nie tu miejsce, 
by dokładniej przedstawiać przebieg owej ewolucji, wspominamy o niej tylko po to, by 
pokazać, że mimo zmieniających się konwencji, trwa przekonanie, że aktorstwo tra
giczne wymaga specyficznej dykcji, że - innymi słowy - gra w tragedii wymaga de
klamowania.

Że przyznawał to Emanuel Murray, generalnie postulujący dążenie do większej 
naturalności i swobody wymowy scenicznej, dziwić nie może, zważywszy, że swe 
przemyślenia formułował pod wciąż żywą i silną presją teorii klasycystycznych i wo
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bec wysokiej rangi, jaką w repertuarze zachowywała związana z nimi tragedia59. Już 
jednak opinia Hilarego Meciszewskiego - przeciwnika patetycznej deklamacji - przy
znającego, że w „dramatyzowanych poematach” nie sposób jej nie używać, wskazuje 
na obecność wyobrażenia o deklamacyjności gry tragicznej także poza kontekstem 
klasycystycznym. Warto w tym miejscu zacytować argumentację, którą posługiwał się 
autor Uwag o teatrze krakowskim, dla uzasadnienia potrzeby, oszczędnego oczywiście, 
użycia deklamacji w tym jednym typie dramatu. Meciszewski pisał:

59 Zob.: E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, dz. cyt., s. 35-36.
611 H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim, Kraków 1843, s. 124.
61 „Czas” 1874, nr 204 z 8 IX, s. 1.

„Dzieła dramatyczne, o jakich mowa, już dla tego samego, że ich wątkiem jest albo legenda, 
albo starożytne podanie, albo wspomnienie jakie historyczne, albo nareszcie ideał autora poety, 
potrzebują zapewne przy wprowadzaniu na scenę, ażeby mowa osób w nich występujących, dopi
sywała wysokości przedmiotu i natchnień autora. Dzieła te uważane pod względem kunsztu 
i sztuki, jak sztuczniejszemi wyrazy spisane, tak też kunsztowniejszym językiem opowiedziane 
być mogą i powinny”60.

Napotykamy tu wyobrażenie o oczywistej deklamacyjności wzniosłego dramatu 
poetyckiego (określenia Meciszewskiego nie pozostawiają wątpliwości, że chodzi tu 
o sztuki lokujące się na „biegunie tragiczności”, choć sam autor terminu tragedia 
w cytowanym fragmencie nie używa), która wynika z podniosłości tematu i ozdobno- 
ści, niecodzienność używanego przez dramaturga języka. Podobnie jak w koncepcjach 
klasycystycznych, także i u Meciszewskiego, literacka zasada stosowności rozszerzona 
została na aktorskie środki wyrazu, co nie dziwi, zważywszy na trwałość literackiej 
koncepcji teatru.

Skojarzenie tragedii i deklamacyjności utrzymywało się w krytyce teatralnej także 
w drugiej połowie XIX wieku, czego dowodem może być choćby przytaczana już opi
nia o Ładnowskim - Makbecie. Poprzeć ją można także wieloma innymi przykładami, 
wskazującymi na fakt, że odpowiednie warunki głosowe i umiejętności warsztatowe 
predestynowały aktorkę/aktora do ról tragicznych. Tak było na przykład z Aleksandrą 
Rakiewiczową, która, według krytyków, powinna była odnieść wielkie sukcesy w tra
gedii, gdyby nie fakt, że ta coraz rzadziej gościła na afiszach (i gdyby nie konkurencja 
Modrzejewskiej). O niespełnionej tragiczce warszawskiej tak pisał anonimowy recen
zent „Czasu” po jej krakowskich występach gościnnych:

„Silny, dźwięczny, bardzo obszerną skalę obejmujący jej organ, jakim nie wiadomo, czy inna 
artystka w Polsce poszczycić się może, nadaje się wybornie do oddania gwałtownych uczuć, do 
wybuchów namiętności, które wyrażone wibrującym jej głosem, nabierają prawdziwie drama
tycznej potęgi. Właściwym polem dla takiego talentu są zatem przeważnie tragedie klasyczne. 
Żałować należy, że epoka nasza wziąwszy całkowity rozbrat z klasycyzmem, zatarła prawie na
wet jego tradycje. Dziś rzadko się już spotkać można na scenie z dziełami klasycznymi, a realizm, 
jaki równie z życia jak ze sceny usunął wszelką wzniosłość, oduczył nawet według właściwej 
wartości pojmować to, co niedaleka jeszcze przeszłość przekazała”61.

Opinia o usunięciu wszelkiej wzniosłości była pewnie przedwczesna, lecz to, co 
najbardziej dla nas w tej chwili w cytowanym fragmencie interesujące, to ciąg: warun
ki głosowe - dramatyczna potęga - wzniosłość. Ta ostatnia - nieodłączna od tragedii - 
w opinii krytyka wiąże się ściśle ze specyficznie teatralnym sposobem używania głosu, 
z deklamacją.
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8. Spokój posągu

W cytowanej już opinii Stanisława Marii Rzętkowskiego o Helenie Modrzejewskiej 
jako aktorce zbyt subiektywnej jak na tragiczkę, znalazł się także zarzut mówiący 
o „małym zasobie tragicznego spokoju i owładnięcia sobą”6 . Zarzut ten wydać się 
może nieco dziwny po wszystkim, co powiedziano na temat wzniosłości, uniesienia 
i potęgi, jakich oczekiwano od gry tragicznej. A jednak wyobrażenie o „tragicznym 
spokoju” wydaje się jednym z trwałych elementów myślenia o grze w tragedii.

62 St. M. Rzętkowski, Helena Modrzejewska, cz. II, „EMTA” 1891, nr 381, s 38
61 B.L. [B. Lutomski], „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 40, s. 481.
“ E. Murray, O aktorach.. . dz. cyt., s. 34.

Jego fundamenty odsłania opinia dotycząca tragedii klasycystycznej, ale stosunko
wo późna, bo sformułowana w roku 1889, po premierze Fedry J. Racine’a z Zofią 
Noiret w roli tytułowej i z Józefem Kotarbińskim w roli Hipolita. Ten ostatni właśnie 
zdobył uznanie jednego z recenzentów (co ważne związanego z obozem młodych), 
gdyż

„(...) umiał stanąć na wysokości tragedii klasycznej. Szlachetna, spokojna i rytmiczna dykcja pły
nąca równo nie drgnęła ani jednym dysonansem krzyku, pospolitej namiętności lub wzruszenia, 
którego przecież mieć nie wolno potomkom bogów. Artysta zachował godną poklasku klasyczną 
równowagę dykcji i gestów, wytwomości słów i ruchów, znakomitą harmonię między cierpie
niami serca znoszonymi z olimpijskim spokojem a zewnętrzną charakterystyką robiącą zupełne 
wrażenie prawdy. To poświęcenie efektów teatralnych dla sztuki, na jakie zdobywają się tylko 
wykształceni i znakomici artyści, zasługuje na wdzięczne uznanie (...)”.

Nie spełniła natomiast wymagań recenzenta wykonawczyni roli tytułowej, która
„(...) była, naszym zdaniem, bohaterką raczej romantycznej niż klasycznej tragedii. Fedra cier
piała, kochała i nienawidziła głęboko, szalała orkanami rozdzierających namiętności i ... zapomi
nała chwilowo, że jest Fedrą Racine’a a nie Lady Makbet Szekspira. Sprzeczając się jednak o in
terpretację Fedry, przyznać trzeba, że panna Noiret ma wszelkie kwalifikacje na tragiczną boha
terkę; zapewne za lat kilka, skoro zdobędzie w swej grze konieczny w tragedii spokój, równo
wagę między rolą a środkami jej przekazania, artystka da nam klasyczną, rasynowską Fedrę”63 
[podkr. D.K.].

Spoglądając na tragedię klasycy styczną z perspektywy czasu, jak na historyczną 
konwencję, Bolesław Lutomski uchwycił bardzo charakterystyczną jej cechę, a mia
nowicie swoistą koncentrację na grze wewnętrznej, przy jednoczesnym ograniczeniu 
ekspresji, zwłaszcza gestu, wiążąc ją zarazem ze szlachetnością i godnością bohaterów 
należących do innej sfery niż postacie działające w rzeczywistości zbliżonej do co
dziennej.

Takie rozpoznanie kolejnej właściwości gry tragicznej zgodne jest nie tylko z kla- 
sycystycznym nakazem gry subtelnej i godnej, oznaczającej, że ruchy aktora w tragedii 
muszą być „powściągliwe i stateczne”64, ale także z późniejszymi koncepcjami głoszo
nymi na przykład przez Emila Derynga. Pisząc w swym podręczniku o grze tragicznej, 
odrzucał on wprawdzie wyłącznie zewnętrzne jej cechy, takie jak silnie zrytmizowana 
deklamacja czy dbałość o pozy wzorowane na klasycznej rzeźbie lub akademickim 
malarstwie, i postulował koncentrację na emocjach wewnętrznych. Jednocześnie jed
nak przyznawał, że * 61
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,,(...) podstawą tragiczności jest wzniosłość tak w mowie, jak i w poruszeniach. Posągową była 
postać starożytnego świata: przemawiają do nas o tern archeologia, malarstwo, rzeźba. Niechże 
więc i na scenie pozostanie posągową”65.

65 E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, Lwów 1874, s. 23.
“ T. Jeske-Choiński, „Kurier Warszawski” 1888, nr 23 z 23 I, s. 2.

Wynika stąd, że tragiczny gest i ruch miały być spokojne, pozbawione gwałtowno
ści, a zarazem wzorowane na zasadach klasycystycznej plastyki. Aktorki i aktorzy 
winni tak komponować swój ruch sceniczny, by każda przyjęta pozycja i każdy gest 
spełniały wymagania klasycznych kanonów piękna. Ta ostatnia zasada odnosiła się 
wprawdzie także do gry w dramatach i komediach, stanowiąc prawidło, któremu pod
legała sztuka aktorska jako całość, lecz o ile na „biegunie komiczności” dopuszczalne 
były odstępstwa od niej, a z czasem wręcz ją zarzucono, o tyle na „biegunie tragiczno
ści” obowiązywała jeszcze do początków XX wieku.

Postawić zatem można twierdzenie, że tak jak wiązana ze wzniosłością potęga re
alizowana była przede wszystkim poprzez głos i deklamację, tak godność, szlachetność 
i panowanie nad sobą właściwe bohaterom tragedii wyrażały się poprzez oszczędny 
i plastycznie kształtowany gest i ruch sceniczny. Można by w tym momencie zgłosić 
wątpliwość, że powyższe rozgraniczenie odnosi się wyłącznie do tragedii klasycy
stycznej, sięgającej do wzorów i tematów antycznych, nie ma natomiast zastosowania 
w przypadku tragedii nowożytnej. Wydaje się jednak, że takie rozwiązanie tej kwestii 
byłoby fałszywe. Posągowość rzeczywiście wiązana była przede wszystkim z tragedią 
klasycy styczną, ale postulat jej zachowania formułowano także w odniesieniu do sztuk 
tragicznych innego rodzaju. Oto na przykład krytyczna opinia o Balladynie w wykona
niu Heleny Marczello:

„Panna Marczello niezastąpiona dotąd w sztukach mieszczańskich, w których ją temperament 
nerwowy rzadko zawodzi, nie nadaje się do tragedii w szerszym stylu lub do dramatów poetyc
kich. W takich utworach potrzeba spokoju i szlachetnych linii (,..)”66.

Zarzut, formułowany po występie w tragedii romantycznej i przez krytyka dalekie
go od tradycji idealistycznych pozostaje wszakże taki sam, jak w przypadku występu 
Zofii Noiret w roli Fedry, czy melodramatycznych kreacji Modrzejewskiej - jest nim 
brak spokoju, zbytnia nerwowość i uleganie subiektywnym reakcjom emocjonalnym. 
Klasyczny kanon piękna, wzorowanie plastyki ruchu i gestu na dziełach rzeźbiarskich 
i malarskich, stanowią lekarstwo na ową subiektywizację, swoiste wędzidło powstrzy
mujące aktorki i aktorów przed uleganiem osobistym reakcjom.

„Wędzidło” to nie musiało jednak mieć charakteru klasycznego. Mogło, a według 
niektórych nawet wręcz powinno, odwoływać się do innej konwencji estetycznej, jak 
było to w przypadku gry Bolesława Ładnowskiego, opisywanej od tej właśnie strony 
przez Bronisława Zawadzkiego:

„W pozowaniu się pana Ładnowskiego, wykończonem i jednolitem stylistycznie, przeważa 
dążność za osiągnięciem raczej wrażenia piękna, niż wzniosłości. Linie jego ruchów nie mają te
go majestatycznego spokoju, tej imponującej monotonii, którą cechuje się typowa forma klasycz
na, czy to w posągu, czy w pisanej poezji zaklęta... W powolnej, stopniowo nabrzmiewającej fali 
ruchu klasycznego tkwiła olbrzymia groza tragiczna, tkwiła owo nadludzkość siły duchowej, pod 
której naciskiem pękają muskuly cielesne; słowem cechą gestu starożytnego na scenie i w ogóle 
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w sztuce była wzniosłość. Gest pana Ladnowskiego ma romantyczny niepokój, nie gardzi sub
telną ornamentyką, nie przesadza prostotą kosztem estetycznego uroku; jest on nerwowym ge
stem XIX stulecia, jaki wyziera nam z kart Alfreda de Musset i Słowackiego, z Wiktora Hugo 
i Roberta Hamerlinga. Na spokój antyku w nowoczesnym stylu - za późno. Artysta, pragnący na 
nim wzorować plastykę nowoczesnych kreacyj poetycznych, popełniłby nic tylko anachronizm, 
ale popadłby w zasadniczą sprzeczność z duchem charakterów, które wciela...

W zakresie jednak tego ożywienia i temperamentu, który tkwi w postaciach szekspirowskich 
i we współczesnym repertuarze, gest i poza Ladnowskiego falują po najczystszej linii estetycz
nej i oparte są na rdzennem przeniknięciu formy, pierwiastkiem głębokiej poetyczności, któ
ra buduje się na realnej prawdzie ludzkiej, w każdym kroku pragnie mieć jej grunt pod nogami, 
z niej czerpie swą aktualną niespożytość, swój urok czerstwości i Anteuszową siłę, ale pomiędzy 
surowym naturalizmem, nie znającym nic więcej poza materiałem, znalezionym na drodze życia, 
a szlachetną dążnością inteligencji ludzkiej do oglądania ideału w jego możliwem wcieleniu - 
stawia kreacje pośrednią, która i życiu nie kłamie i blaskami czystego piękna się zdobi”67 [podkr. 
D.K.J.

67 B. Zawadzki, „Tygodnik Powszechny” 1879, nr 32, s. 502-503.

Obok precyzyjnego określenia wzniosłości gestu klasycznego, spotykamy w po
wyższym cytacie opinię podważającą sformułowane wcześniej twierdzenie o trwałości 
wyobrażenia o „olimpijskim spokoju” i patetycznej wzniosłości gestu właściwego 
tragedii. A choć można by wymowę tych fragmentów osłabić, przypominając, że 
w oczach większości krytyków Bolesław Ładnowski tworzył postacie nie tragiczne, 
lecz „zredukowane”, to zamiast tego postawmy tezę, iż to, co rzeczywiście trwałe 
w odniesieniu do tragicznego gestu, to przekonanie o konieczności jego daleko posu
niętej estetyzacji, którą większość krytyków wiązała z konwencją klasyczną, ale która 
wcale z nią się wiązać nie musiała.

Dlaczego konwencję klasyczną uznawano za najlepszą dla tragedii, pokazuje wła
śnie cytat z Zawadzkiego, w którym jest mowa o olbrzymiej grozie tragicznej obecnej 
„w powolnej, stopniowo nabrzmiewającej fali ruchu”. Potęga uczuć, napięcie myśli 
i woli wyrażają się w tragedii nie gwałtownością gestu, ale właśnie jego pozornym 
spokojem, oraz głosem i deklamacją, ukazującą „ogień wewnętrzny” płonący pod sko
rupą posągu. Obraz bohaterki czy bohatera, którzy, cierpiąc ponad zwykłą ludzką mia
rę, tocząc zażarty bój z sobą i ze światem, mają zarazem dość siły woli, by opanować 
zewnętrzne przejawy emocji, jawi się w świetle XIX-wiecznych tekstów poświęconych 
teatrowi jako ucieleśnienie heroicznego ideału. 1 ten ideał właśnie aktorki i aktorzy 
mieli ucieleśniać na scenie, za pomocą właściwych sobie środków wyrazu - potęgi 
deklamacji i oszczędnego a pięknego gestu.

9. Tragiczność nieklasyczna

Przedstawiona przez Zawadzkiego analiza gestu Ladnowskiego odsłania bardzo po
ważny problem, jaki z grą tragiczną mieli XIX-wieczni krytycy. Zachowując określone 
powyżej generalne wyznaczniki stylu tragicznego (wzniosłość realizowana poprzez 
deklamacyjność oraz poddany estetyzacji, a zarazem oszczędny gest i ruch), w zasa
dzie odrzucali oni konwencję klasycystyczną, postrzegając ją jako anachroniczną, 
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sprzeczną z „duchem epoki”. Sprzeczność tę wyrażała obecna już w tekście Zawadz
kiego opozycja spokój - nerwowość, statyczność - ruch. Podobne przeciwstawienia, 
wzbogacone jeszcze o parę deklamacja - akcja, znajdziemy też w bardzo ciekawej 
lwowskiej recenzji z występu Heleny Modrzejewskiej w roli Barbary Radziwiłłówny 
w tragedii A. Felińskiego:

„Do silnej, wybitnej gry, której motywem w naszych dramatach bywa romantyczny nie
pokój, nie ma właściwie pola w roli Barbary, za zasługę też poczytać należy artystce, iż zdołała 
się pod tym względem pohamować. (...) Innym niedostatkiem, lecz jest to niedostatek wspólny 
całej naszej generacji artystów była niedostateczność sztuki deklamowania. Zanadto silne i jedno
stajne wybijanie rytmów nuży ucho słuchacza - czasem brak należytych modulacji i siły w głosie 
nie dopina tego efektu, jaki by dał się dopiąć. To właśnie jest cechą klasycznych utworów, iż po
zbawione tej bogato rozwiniętej akcji, jak ją dziś w znaczeniu romantycznym pojmujemy, 
przerzucają swój punkt ciężkości w deklamację i przez to właśnie staje się ona trudną bo na niej 
cała gra polega”68 [podkr. D.K.].

“ „Dziennik Literacki” 1867, nr 22 z 28 V, s. 354.
6’ Zob.: M. Dębowski, Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie oświecenia i klasycyzmu, Kraków 1996, 

s. 15-16.
711 [A. Lesznowski-ojciec?], „Gazeta Warszawska” 1808, dodatek do nr 94 z 22 XI, s. 1569.

Różnica między aktorstwem w repertuarze współczesnym (niekoniecznie - co trze
ba podkreślić - tragicznym) a tragedią klasycystyczną, „czystą”, jawi się krytykowi 
jako różnica między grą dynamiczną, pełną niepokoju, ruchu, działania a statyczną 
„deklamacją w pozie”, której siła ma charakter przede wszystkim wewnętrzny, przeja
wiający się w modulacjach i potędze głosu. Wiemy jednak, że elementy te, jawiące się 
w świetle przywołanego cytatu jako związane ściśle z historyczną, dawną konwencją 
teatralną, uznawano za właściwe biegunowi tragicznemu pojmowanemu w sposób 
ponadhistoryczny. Rodzi się zatem pytanie: jak zachować owe generalne wyznaczniki 
scenicznej tragiczności, nie popadając w statyczną deklamacyjność i pozowanie, 
uznawane za martwe i anachroniczne. Jak połączyć wzniosłość konieczną dla tragedii 
z nowożytnymi wymaganiami „naturalności”?

Z problemem nieklasycystycznego stylu tragicznego borykał się cały wiek XIX. 
Prawdę mówiąc, borykali się z nim już także klasycy drugiej połowy XVIII wieku, dla 
których „prawda przedstawienia” stanowiła wartość wyższą od zachowania określo
nych reguł estetycznych. We Francji już w połowie XVIII stulecia dokonał się przełom 
w stylu gry tragicznej wiodący do unaturalnienia deklamacji oraz zmiany proporcji 
dykcji i gestu na rzecz tego drugiego69. Polscy autorzy z kręgu klasycyzmu głosili w tej 
materii bardzo konsekwentnie poglądy kompromisowe, postulując zachowanie wszyst
kich właściwych tragedii „niuansów”, póz, deklamacyjnych tonów (łącznie z patetycz
nym) przy jednoczesnym dążeniu do ukrycia owego artystycznego bogactwa i ukaza
nia go jako czegoś naturalnego. Tak właśnie o grze w tragediach pisał w 1808 roku 
recenzent „Gazety Warszawskiej” a propos wystawienia Inez de Castro F.H.J. Sodena:

„Gra aktorów w sztukach tego rodzaju powinna być najwyższym wysileniem kunsztu. Wcze
śnie układać się powinni, ażeby żadnego nie widać było musu lub niezręczności w ich porusze
niach ani żadnej przesady lub fałszu w deklamacji”70.

Dokładne przygotowanie wszystkich elementów struktury roli, stanowi według 
krytyka warunek scenicznego wrażenia swobody, naturalności i prawdy. Paradoksalnie 
- najwyższa sztuka wiedzie do ukrycia sztuki.
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Podobne rozwiązanie sprzeczności między tragiczną konwencją teatralną a wyma
ganiami większej naturalności proponował też Emanuel Murray. Zgodnie z jego rada
mi aktorki i aktorzy powinni byli dokładnie przestudiować rolę, obmyślając i przygo
towując „ton właściwy ekspozycjom, dialogom, maksymom i charakterom”, a także 
„wszystkie skomplikowane sytuacje oraz środki wyrazu, które użyczają siły uczuciom, 
intensywności pasjom, znaczenia rozwojowi akcji”. Przygotowanie takie objąć też 
miało „interwały pełne uderzającej siły i harmonii”, przy czym „konieczne tu rzemio
sło, a w jeszcze większym stopniu finezyjność, należy ukrywać pod pozorem prawdy 
i naturalności”71.

71 E. Murray, O aktorach.... dz. cyt., s. 34.
72 Tamże, s. 35.
75 Tamże, s. 36.
74 Więcej na lemat Murrayowskiej koncepcji związków między uczuciem a rozumem w grze aktorskiej

w rozdziale IV.

Zarazem jednak, o czym już wspomniałem wcześniej, w Murrayowskiej koncepcji 
gry tragicznej pojawiał się jeszcze jeden warunek osiągnięcia koniecznego w tym stylu 
tonu wzniosłości. Jest ono zdaniem autora niemożliwe,

„(...) jeśli nie nastąpi rozsądne połączenie postaci dramatu z ożywiającym ją uczuciem, namiętno
ściami, którym się poddaje. motywacją działania, doniosłością jej zamierzeń i szczytnością gło
szonych maksym. Gdyby to wszystko było niepotrzebne, wystarczyłoby, żeby poeta napisał ładne 
wersy, a aktor wydeklamował je z pewną werwą”72 *.

Odrzucenie „wydeklamowania z pewną werwą” jako niewystarczającego dla speł
nienia celów aktorstwa tragicznego, równoznaczne z postulatem zaistnienia emocjo
nalnego związku między postacią a aktorką/aktorem, wydaje się gestem bardzo cha
rakterystycznym, bliższym rozwiązaniom proponowanym przez wiek XIX. Murray nie 
nawołuje do zerwania z zasadami i regułami estetycznymi, nie dąży do pozbawienia 
gry tragicznej właściwych jej cech ponadcodziennych. Wprost przeciwnie - właśnie 
aktorstwo tragiczne postrzega jako z konieczności wymagające „podniosłego, szla
chetnego i niczym nieskalanego stylu”, co powoduje, że „aktorowi nie wolno ani 
w dykcji, ani w geście, postawie i przemieszczaniu ciała zniżyć się do poziomu wul
garności”. Jednak w imię uniknięcia niebezpieczeństwa martwej formy, domaga się 
przepojenia „piękna” prawdą wewnętrznego uczucia. Ostatecznie bowiem

„(...) prawdziwa wielkość nie tkwi w słowach, ani w brzmieniu, swoje istnienie zawdzięcza uczu
ciu i na nim tylko się opiera. Ażeby wyrażać się szlachetnie, trzeba szlachetnie odczuwać. Nada
wać wzniosie brzmienie bez przesady, bez nacisku, jakby nieświadomie poddając się tematowi. 
Te cechy stanowią o nadzwyczajności sztuki. Są dowodem, że artysta przyswoił sobie idee, które 
interpretuje w imieniu autora.

W gruncie rzeczy, podobnie jak pióro piszącego dramat poety prowadzi jego dusza, również 
ona winna kierować stylem prezentowania się aktora podczas przedstawienia”75.

Grze tragicznej grozi według Murraya podwójne niebezpieczeństwo - z jednej stro
ny ryzyko obniżenia tonu, utraty wzniosłości i popadnięcia w wulgarność, z drugiej 
groźba utraty związku z rzeczywistością, dominacji pustej formy i przesadnej sztucz
ności, będącej najczęstszym przejawem wzniosłości fałszywej. By uniknąć obu tych 
błędów, potrzebne jest podwójne zabezpieczenie. Aktorstwo tragiczne musi zachować 
swoje szczególne walory estetyczne, ale jednocześnie musi też stać się dziedziną 
szczególnego zaangażowania emocjonalnego74.
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Rozwiązania podobne do powyższego, zaproponowanego w kontekście wciąż ży
wej, choć już stojącej w blaskach zmierzchu, konwencji klasycystycznej, odnaleźć 
można też w wypowiedziach formułowanych w czasach, gdy zmierzch ten dawno stał 
się faktem. Jedna z najważniejszych spośród nich wyszła spod pióra Józefa Keniga, 
który w 1858 roku, w reakcji na gościnny występ Adelaidy Ristori w roli Lady Makbet 
pokusił się o sformułowanie własnej odpowiedzi na pytanie o tragiczne aktorstwo nie- 
klasyczne. Lady Makbet w wykonaniu włoskiej gwiazdy, której grą w tragediach na
wiązujących do konwencji klasycystycznej krytyk zachwycał się rok wcześniej, roz
czarowała go do tego stopnia, że wręcz odmówił jej zdolności do występowania 
w repertuarze innym niż „klasyczny”. Pisał:

„Nie dla niej Walhalle, nie dla niej chmurne nasze słońce. Zna ona tylko Eumenidy, Furie, nie 
pojmie naszych wieszczek, upiorów, gnomów, a tern mniej aniołów. (. ..) Gra jej pozbawiona tej 
deklamacji, fałdów draperyjnych wychodzi sucha, jednotonna. Świat natury wyrzekł się jej, in
nych wymaga on warunków, których najgenialniejszy rutynizm nie daje. Przede wszystkim nie 
poprzestaje on na grze czysto zewnętrznej, zmysłowej, że się tak wyrazimy, ale żąda owej gry 
wewnętrznej, duchowej (...). Figury starożytne, posągowe są z innego świata; ich zrozumienia 
uczymy się w starożytnościach, ich uczucia komentujemy z poematów umarłym językiem pisa
nych - zimna nauka tylko z nimi nas łączy. Dla tych postaci wystarczy więc może artystce chłod
na rozwaga, nauka, mniej więcej umiejętne użycie środków, formułki dane, niekiedy cudne. Ale 
figury nowego świata żyją w nas chociażby wspólnością wiary, uczuć, słabości lub cnót. Nie pa
trzymy już na nie jak na statuy poruszające się i mówiące, ale jak na ludzi z krwi i kości. Tu więc 
owe pierwsze warunki nie wystarczają, tu sam tylko rozum i wyrachowanie ukażą się martwe. 
Posągu nie podobna tu otrzymać, więc zyskamy tylko automat. By tego uniknąć w nowożytnym 
dramacie trzeba złączyć rozum z imaginacją, tą ostatnią podniecić serce, silą wyobraźni 
umieć się postawić w sytuacji; być na chwilę szekspirowską postacią; nie tylko wyrozumo- 
wać rolę, ale się nią przejąć, kochać, nienawidzić, lękać się naprawdę, wewnętrznie; podnie
cając imaginację własną, podbić imaginację widza; przyspieszając tym środkiem obieg krwi 
własnej, zagrzać mu i jego krew do serca; żyć tym sztucznym, strasznym życiem przez go
dzinę, by i on żyl z nami, nie rachować, by i on nie liczył, być nową, by i on sobie nie przy
pominał. Prawda, że kosztowna to gra, za wiele swego życia tam się kładzie, by długo i często 
powtarzać ją można, kiedy inna może być tylko obmyśloną chłodno gimnastyką głosową. Ale 
w sztuce tej czy innej, w tym nowym świecie, o którym tu mówimy, tyle tylko życia dajemy, ile 
swojego w tę sztukę włożymy; o tyle tylko jako artyści stajemy się bogatszymi, o ile w dokony
wanym dziele włożyliśmy własnego ducha, nie tylko wyrachowania i wprawy”75 [podkr. D.K..].

75 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 78 z 10 III, s. 1.

Cytat długi, ale wart przytoczenia w całości ze względu na jasność, z jaką wyłożony 
w nim został pogląd o konieczności przesycenia nowożytnej kreacji tragicznej emo
cjami i namiętnościami, co jawi się jako jedyny sposób na jej uratowanie przed nico
ścią, którą jest zagrożona wobec nieprzystawalności „posągowej” konwencji estetycz
nej. Ta ostatnia stoi bowiem w sprzeczności z charakterem postaci (w tym przypadku 
szekspirowskiej) odległej od „olimpijskiego spokoju” i klasycznych linii. Posąg jawi 
się jako martwy automat dopóki aktorka nie podejmie trudu „życia życiem postaci”. 
Zwraca przy tym uwagę, że Kenig opisuje aktorski wysiłek nawiązania kontaktu 
z postacią jako trud podniesienia się, podniecenia wyobraźni, rozgrzania krwi i przy
spieszenia jej obiegu, a więc osiągnięcia ponadcodziennego poziomu intensywności 
doznań i reakcji. Nie ma tu mowy o życiu „zwykłym” - wprost przeciwnie: jest ono 
„straszne i sztuczne”. Nie może więc też być mowy o przywoływaniu „zwykłych”, 
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codziennych jego przejawów - w dalszej części recenzji krytyk zdecydowanie potępił 
„realistyczne” środki, do jakich uciekała się Ristori, grając Lady Makbet, dostrzegając 
w nich „tę realność smutną, przenoszącą naśladownictwo pospolitej natury na pole 
tragedii”76.

76 Tamże.
77 E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, dz. cyt., s. 23.

„Nowożytnej” grze tragicznej grożą więc takie same niebezpieczeństwa, jakie zda
niem Murraya groziły klasycystycznemu aktorstwu tragicznemu - formalna martwota 
z jednej, a „realistyczna” trywializacja z drugiej strony. Ten sam także jest ratunek - 
emocjonalna autentyczność, zachowująca jednocześnie zasadę obiektywności (postulat 
„życia życiem postaci”) i przestrzegająca reguł wzniosłości. Te ostatnie nie miały przy 
tym wiele wspólnego z wąsko rozumianą konwencją klasycystyczną, najwyraźniej 
jednak zachowują te jej znamiona, które wcześniej wyróżniliśmy jako charakterystycz
ne zdaniem krytyków XlX-wiecznych dla „bieguna tragiczności”: spokój i majesta- 
tyczność gestu, siłę głosu i deklamacyjność dykcji.

Wyobrażenie o „posągu ożywionym krwią” jako swoistym emblemacie aktorstwa 
tragicznego odnajdziemy też w przywoływanym nieco wcześniej fragmencie podręcz
nika Emila Derynga. Przyznając, o czym była już mowa, że postać starożytnego świata 
była posągowa i posągowa powinna zostać na scenie, autor niemal jednym tchem do
dawał:

„(...) praojcowie nasi byli także jak i my ludźmi (...), a więc zapewne mieli też same co i my wa
dy, cnoty i namiętności. Krew w ich tętnach silniej i goręcej wrzala: więc wskrzeszając te kolosy 
ubiegłych wieków, nie twórzmy istot zmartwiałych, i w ruchach, i w mowie, ale przyuczmy się 
intuicyą objąć ich zwyczaje, natchnijmy piersi płomieniem ich uczuć; a wtedy i głos nasz spotęż- 
nieje, i poruszenia nabiorą sprężystości, a szablonowa nicość ustąpi przed potęgą obrazu świata 
klasycznego”77.

Deryng doradzał swoim czytelnikom - adeptom sztuki aktorskiej - tę samą drogę, 
którą ukazywał im Kenig: zamiast wychodzić od zewnętrznych symptomów „klasycz
nej potęgi”, należy skoncentrować się na wewnętrznym życiu bohaterek i bohaterów. 
Ponieważ wzniosłość, nadzwyczajność jest ich oczywistym i niezbywalnym przymio
tem, pełne (co w obu przypadkach oznacza pozaracjonalne, intuicyjne i/lub emocjonal
ne) zrozumienie postaci musi doprowadzić do nadzwyczajności środków wyrazu. Tak 
jak u Murraya - odczucie szlachetności i podniosłości tragicznego bohatera wiedzie do 
szlachetności gestu i podniosłości deklamacji, które jednak stanowią teraz wynik we
wnętrznej pracy artystycznej, muszą więc z konieczności być obdarzone walorem au
tentyzmu, prawdy.

Inny wariant tego sposobu myślenia zaprezentował Bronisław Zawadzki w pocho
dzącej z roku 1880 recenzji z Fedry Jeana Racine’a wystawionej w Warszawie z Marią 
Deryng w roli głównej. Rozważając na wstępie szanse wznowień dramaturgii tego 
typu, zwracał uwagę na zanik klasycznej tradycji aktorstwa tragicznego, co następo
wało jego zdaniem nie tylko w Warszawie, ale także w „mateczniku” tego stylu, czyli 
w Paryżu. Jednocześnie zauważał (różniąc się pod tym względem od większości swych 
kolegów po piórze), iż francuska tragedia klasycystyczna

,.(...) zapożyczyła wprawdzie form zewnętrznych od tragedyi greckich, ale wlała w nie tyle pier
wiastków nowożytnych, że bez sfałszowania jej ducha, można większą połowę francuskiego 
pseudoklasycznego repertuaru grać w sposób romantyczny. I to jest nawet jedyny dzisiaj sposób 
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porozumienia się pomiędzy pokoleniami trawionymi gorączką i łamanymi przemocą dysonansów 
wewnętrznych, a tą formą poezji, dla której ideałem była spokojna wzniosłość. (...) Wynika stąd 
kategoryczne prawo dla artystów scenicznych XIX wieku, którzy na deskach teatru odtwarzają 
postacie na pół posągowe, a na pół wulkaniczne Rasyna i Kornela. Prawo to jest takie: potrzeba 
zachować w geście i pozie charakter dzieł sztuki plastycznej, bo jak powiedzieliśmy, tragedia sta
rożytna żłobiła swoich bohaterów w kamieniu a rumieniła ich nie krwią żyl gorących, ale krwa
wym odblaskiem nieubłaganego fatum; zarówno więc mimika, jak układ ciała powinien pamiętać 
ciągle o piękności i powadze linii, których nie można rozrywać w zygzaki, pozbawione uroku 
estetycznej szlachetności; potrzeba również dykcji nadać okrągłość i falistość, wynikającą z ryt
miki wiersza. To się należy formie przekazanej przez starożytnych. Z tą jednak formą czysto pla
styczną potrzeba skombinować pierwiastki, które stanowią wobec dzisiejszych pojęć o istocie 
i zadaniu sztuki podstawę piękna: prawdę. Potrzeba zatem w formy posągowe wlać ducha 
szczerze ludzkiego, a zatem wytworzyć wyraz pośredni, złożony z czynników klasycznego 
ideału i z sil, stanowiących istotę dramatyczności w dzisiejszym jej pojęciu. Posągów ani pół
bogów na scenie dziś nie szukamy, bo pierwsze nas nie wzruszą, drudzy nie zajmą. Tylko los 
człowieka, tylko przejścia jego serdeczne, rozkołysania żądz i objawy charakteru mogą obudzić 
żywotne zajęcie. Potrzeba usunąć interwencję bogów z tragicznej kolizji a grać tak, ażeby widz 
wszystko przypisał wewnętrznym warunkom bohatera i bohaterki, a nie jakiejś transcendentalnej 
sile, której nikt nie rozumie bez podręcznika naukowego. Nawet wtedy, gdy Fedra swoją namięt
ność przypisuje mściwej Wenus potrzeba gracją tak, aby w całej prawdzie i sile wyrazu wydobył 
się na jaw wewnętrzny, samorodny szał jej miłości. Chcemy widzieć kobietę kochającą namiętnie 
wedle praw własnego serca i zmysłów, a nie z woli niezrozumiałego fatum” [podkr. D.K.].

Zdaniem Zawadzkiego, na spełnieniu tych warunków, na zespoleniu dwu pozornie 
sprzecznych elementów: „idealizmu w formach, rzeźbiących się plastycznie i posągo
wo, obok realistycznej prawdy w uwydatnianiu całej skali wzruszeń tej olbrzymiej 
roli”78 polegał tryumf, jaki w roli Fedry odniosła Maria Deryng.

7K B. Zawadzki. „Tygodnik Powszechny” 1880, nr 36, s. 570.

W recenzji mowa jest wprawdzie o repertuarze klasycystycznym, nie ulega jednak 
wątpliwości, że określenia Zawadzkiego dotyczące wewnętrznych aspektów gry tra
gicznej odnosiły się także do innych odmian dramatu lokujących się na „biegunie tra
giczności”. To, co Kenig określił jako konieczność „życia życiem postaci”, cytowany 
powyżej krytyk łączył z koniecznością psychologicznego motywowania postaci tra
gicznych. Słowa są inne, ale w istocie chodzi o to samo - o postulat zastąpienia moty
wacji metafizycznej psychologiczną, zdolną uczynić wzniosłych i nadludzkich bohate
rów tragedii zrozumiałymi dla współczesnego widza. Pośrednikami w owym psycho
logicznym wyjaśnianiu mieli być aktorzy i aktorki, którzy poprzez wewnętrzne wzru
szenie, przejęcie się nadawali „posągom” cechy wyjątkowych, ale jednak ludzi.

Tak oto, krok po kroku, pozostając w kręgu tych samych zasad ogólnych, wraz 
z XIX-wiecznymi autorami posuwamy się jednak coraz wyraźniej w stronę koncepcji 
psychologizacji (i ostatecznej desakralizacji) aktorstwa tragicznego, a co za tym idzie 
tendencji do zbliżania heroicznych kolosów do wymiarów coraz bliższych zwykłym 
ludziom. Kolejny krok na tej drodze uczynił Józef Kotarbiński w swych rozważaniach 
o możliwości stworzenia realizmu tragicznego. Młody wówczas krytyk, obserwując 
grę Jana Królikowskiego uznanego przezeń za reprezentanta klasycznego stylu tragicz
nego, bardzo nieśmiało proponował kolejny etap unaturalnienia gry tragicznej, pytając 
retorycznie,
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„(...) czyby nie można w ustępach wznioślejszych bardziej zbliżyć dykcję do zwykłego tonu mo
wy, który jednak nie potrzebowałby wykluczać ani siły głosu, ani namiętności. Czyby (...) nie 
można jeszcze bardziej na ziemię ściągać panów bohaterów z ich wysokich koturnów"79 * 81.

” J. Kotarbiński, Kilka słów o istocie sztuki aktorskiej, „Przegląd Tygodniowy” 1873, nr 51 z 22 XII, s. 407.
8,1 Tamże, s. 406.
81 S. Koźmian [Stadtheater i Burgtheater] [w:] S. Koźmian, Teatr, opr. J. Got, Kraków 1959, t. 1, s. 212.

Na pytania te twierdząco odpowiedział zdaniem Kotarbińskiego Bolesław Lesz
czyński swoją grą w roli Otella, w której „nie deklamował, ale mówił”, co krytyk uznał 
za potwierdzenie słuszności swoich tez o możliwości połączenia realizmu i tragizmu.

Przyznając, że w polskim piśmiennictwie teatralnym wieku XIX istniała stała ten
dencja do uznawania konieczności odchodzenia od tradycyjnych wyznaczników tra
giczności gry aktorskiej, musimy jednak pamiętać, że w stuleciu tym nie tylko nie 
nastąpił w tej kwestii ostateczny przełom, ale, co więcej, nie zrezygnowano z wyobra
żenia o specjalnych właściwościach stylu tragicznego. Generalnych zasad wyznawa
nych przez współczesnych nie poważył się naruszyć nawet tak radykalny (jak na owe 
czasy) reformator-teoretyk, jak Józef Kotarbiński, który we wstępie do cytowanego 
wyżej artykułu przyznawał, że

„(...) postacie tragiczne należą po największej części do idealnych, przemawiają językiem nie
zwykłym, poetycznym, czyny ich i namiętności spotęgowane niezmiernie imponują majestatem. 
Dla oddania takich osobistości aktorowie muszą koniecznie używać środków niezwykłych, nie 
mogą uważać natury za swą wyłączną mistrzynię. (...) Zarówno w idealnym pseudoklasycyzmie. 
jak i w idealnym romantyzmie niemieckim role tragiczne wymagają tzw. «wielkiej szkoły» gry 
aktorskiej (...)”8°.

Ogólnych wyznaczników aktorstwa tragicznego nie porzucał też uznawany za 
twórcę aktorskiego realizmu scenicznego Stanisław Koźmian. We wspomnianej już 
w pierwszym rozdziale relacji z wizyty w teatrach wiedeńskich, protestując przeciwko 
rozplenianiu się nadmiernego realizmu w grze aktorskiej, za absolutnie niedopuszczal
ne uznał próby jego zaszczepienia w tragedii, będącej z definicji dziełem wyobraźni, 
a nie naśladowania rzeczywistości. W jej świecie ludzkie namiętności są spotęgowane 
nie tylko ze względu na specyfikę „optyki teatralnej”, „lecz dla potrzeby ludzkości, 
która wielkie prawdy moralne i psychologiczne dojrzeć może, pojąć i odczuć jedynie 
przez pryzmat wyobraźni”. Dotykając problemów fundamentalnych i uniwersalnych, 
tragedia musi, by zostały one właściwie zrozumiane, ukazywać je jako zjawiska nad
naturalne. Nie spełniając tego warunku, chybia ona zarazem swojemu nadrzędnemu 
celowi. Z tego właśnie powodu nie może być, zdaniem Koźmiana, mowy o zastosowa
niu w grze tragicznej środków realistycznych:

„Tragedia (...) i realizm to dwie sprzeczności, a chcieć grać tragedię realistycznie, to to samo, 
co ją sparodiować. (...) Tu już nic a nic powiedzianym być nie może tak jak w świecie, nic ko
piowanym z życia codziennego, ani jedno słowo odartym z poezji” ”.

Wyobrażenie o nadnaturalności aktorstwa tragicznego pozostało w mocy do końca 
stulecia, a nawet dłużej, mimo postępującej tendencji do unaturalniania gry tragicznej 
i zanikającego jednocześnie zamiłowania i zrozumienia dla wyolbrzymiającej konwen
cji scenicznej, obowiązującej mimo rozstania z będącą jej źródłem tragedią klasycy- 
styczną. W jednym z dalszych rozdziałów postaram się pokazać, że owo wyobrażenie 
stanowiło jeden z elementów zespołu poglądów o znaczeniu wręcz podstawowym dla 



132 Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku - główne problemy

XIX-wiecznego myślenia o sztuce aktorskiej i że „spotężnienie”, jakiego domagano się 
od tragików stanowiło swoisty wariant postulatu idealizacji odnoszonego do każdego 
typu repertuaru. Póki co poprzestańmy jednak na podsumowującym dotychczasowe 
rozważania stwierdzeniu, że gra tragiczna była w piśmiennictwie teatralnym XIX wie
ku wiązana ze wzniosłością realizowaną poprzez:

- deklamacyjność oznaczającą silniejszy i bardziej ozdobny sposób mówienia, za
zwyczaj, za sprawą formy wierszowanej, odznaczający się też swoistymi walo
rami muzycznymi;

- oszczędny i spokojny gest i ruch sceniczny, poddany zasadom estetyzacji, wywo
dzącej się na ogół z klasycznego kanonu piękna;

- silny emocjonalny związek z postacią, połączony z całkowitą przemianą w nią, 
opisywanąjako „życie cudzym życiem”.

Tak, w kategoriach najogólniejszych, scharakteryzowana gra tragiczna postulowana 
przez XlX-wiecznych autorów jawi się jako zjawisko paradoksalne, łączące najwyższą 
„sztuczność” z najwyższą „prawdą”, sięgającą nie tylko subiektywności aktorki/aktora, 
ale także sfery uniwersalnych zasad i ideałów.

10. Komiczna rozmaitość materii

Gatunkowe zamieszanie, o którym była mowa wcześniej, w sposób szczególny doty
kało komedii. Tragedia, której wyznaczniki wsparte były autorytetem Arystotelesa, 
o wiele dłużej opierała się wirom genologicznej swobody. Jej klasyczny wzorzec trwał 
w pojęciach krytyki literackiej i teatralnej względnie nienaruszony, czego ceną był 
jednak zanik żywotności gatunku, który z czasem stawał się uosobieniem sztuki „kla
sycznej”, przeciwstawianej dramatom współczesnym. Zupełnie inaczej rzecz miała się 
z komedią, której bujnemu rozwojowi w XIX wieku towarzyszyło stopniowe rozmy
wanie granic i wyznaczników gatunkowych.

O ile u początku stulecia Euzebiusz Słowacki nie miał większych trudności ze zde
finiowaniem komedii, a dla wyróżnienia dwóch jej odmian (komedii „wyższej” i „niż
szej”) wystarczyło mu proste kryterium społecznych konwencji („sposób działania 
i mówienia” poszczególnych osób)82, o tyle sto lat później Stanisław Krzemiński miał 
już poważne problemy z określeniem cech charakterystycznych gatunku, czemu towa
rzyszyła świadomość jego postępującej korozji. Zgodnie bowiem z zaproponowaną 
przezeń definicją komedia to „najogólniejsza nazwa tego poddziału sztuki dramatycz
nej (...), w którym twórczość nastrojona jest na ton sięgający od zgryźliwej satyry do 
żądzy ubawienia się ludźmi, osnuwa się na tematach śmieszności, humoru i wesołej 
radości”. Już obecna w tej (encyklopedycznej!) definicji rozległość zakresu tonacji 
komediowej wskazuje na trudności z uchwyceniem cech jej właściwych. Potwierdzają 
dalszy ciąg artykułu, w którym Krzemiński sformułował tezę o upadku klasycznej 
komedii, opartej na kontraście między „przywarami i słabościami natury ludzkiej” 
a „naiwnością, z jaką człowiek sam nie dostrzega ich w sobie”. Autor twierdził:

„Komedia dziś już utraciła swą indywidualizację historyczną jako rodzaj sztuki i w najlep
szych i najgłośniejszych utworach tegoczesnych byt swój zawdzięcza nie tyle komizmowi, ile 
złączonym usiłowaniom poważnej, w dramat wpadającej satyry, roztkliwiającej poctyczności

“ Zob.: E. Słowacki, Komedia [w:] Polska krytyka literacka 1800-1918, Warszawa 1959, t. 1, s. 112 
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i żądzy wesołego bawienia się ludźmi, życiem i jego formami (...). Wiek XIX rozłożył komedię 
dawną (...) na farsę i dramat”93 94 95.

” S. [S. Krzemiński], Komedia [w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, Serya 1, t. XXXVII, War
szawa 1904, s. 259.

94 „Rozmaitość scen komicznych, w nich charakterów, tonu właściwego i zalet niemniej ważnych i rzadkich 

tak obszerny wystawia zawód, iż powszechniej jakowe w tym rodzaju talenty znaleźć w uczniach spodziewać się 
można. Te rozwinąć i udoskonalić szkoła mieć powinna na celu” (J. Lipiński, Mowa na otwarcie Szkoły Drama
tycznej Teatru Narodowego w Warszawie), dz. cyt., s. 171; zob. także: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów... 
dz. cyt., s. 573.

95 E. Lubowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 9 z 1 III, s. 138.

Rozpoznanie takie znalazło też swój wyraz w poglądach na temat gry komicznej, 
w których - w przeciwieństwie do opinii tyczących tragedii - odnajdziemy wyraźne 
ślady świadomości różnic dzielących zadania aktorskie w zbliżającej się do dramatu 
haute comedie i graniczącej z farsą komedii niższej, więcej nawet - odnajdziemy prze
konanie, że rozmaitość rodzajów postaci komicznych jest praktycznie nieograniczona. 
Sąd taki głosił na przykład Józef Lipiński, który w rozmaitości owej pokładał nadzieję 
na znalezienie talentów komicznych wśród kandydatów do odnowionej Szkoły Dra
matycznej84, co oznacza, że niejako równolegle do różnorodności typów komicznych 
postulował także różnorodność stylów gry. Niemal sto lat później twierdzenie takie 
sformułował wprost Edward Lubowski, opatrzywszy je na dodatek rozbudowaną ar
gumentacją:

„Komiczność charakterów jest szeroka i niezmiernie bogata. Wszak i w życiu codziennym je
den budzi naszą wesołość przez oryginalny sposób mówienia lub przez dowcip pełen naiwności, 
drugi przez charakterystyczne zachowanie się, inny nareszcie po prostu przez grymas, przez ru
chliwość fizjonomii, przez dziwaczne lub śmieszne ruchy. Otóż w utworze dramatycznym i na 
scenie są tak samo różne rodzaje i sposoby budzenia wesołości, i jakkolwiek wszystkie podcho
dzą pod ogólną nazwę komizmu, różnią się przecież między sobą, tak jak różni się prawdziwy 
dowcip od śmiesznego wykrzywiania twarzy. Stąd tyle podpodzialów na komizm w wyższej ko
medii, w niższej lub w farsie. Aktor będący najzupełniej na swojem miejscu, a nawet grający wy
bornie w roli, gdzie chodzi o pewne charakterystyczne komiczne znamiona, będzie całkiem nie
stosowny w roli, w której komiczność leży w pojęciu całości danego jakiegoś charakteru”85.

By uznać słuszność prezentowanej tezy, wystarczy zresztą uświadomić sobie, że 
wobec jednego emploi „bohaterka/bohater” (ewentualnie amantka bohaterska/amant 
bohaterski) obejmującego role tragiczne, istniała cała, rozbudowana siatka „fachów” 
odnoszących się do postaci komediowych (oprócz komików „pierwszych” i „drugich”, 
zaliczyć by tu trzeba komicznych amantkę i amanta, komicznego ojca i matkę, subret
kę i waleta, naiwną „kokietkę”, „trzpiota” oraz wszelkiej maści postacie charaktery
styczne, do których włączano takie komediowe „specjalności”, jak stare panny czy 
żydzi). Świat tragedii zamieszkiwali herosi we wzniosłości swej i idealności stosunko
wo do siebie podobni. Świat komedii wypełniały osobistości tak różnorodne, jak różni 
są ludzie spotykani w rzeczywistości.

W cytowanym fragmencie wypowiedzi Edwarda Lubowskiego pojawił się, zaka
muflowany wprawdzie, podział na dwa główne typy komizmu: wyższy, który wiązał 
się z koniecznością stworzenia całości charakteru, oraz niższy, polegający na odtwo
rzeniu pewnych zabawnych cech danego osobnika. Podział podobny, lecz wzbogacony 
o jeszcze jedną ważną kategorię, odnajdziemy w poświęconym komizmowi rozdziale 
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Dramaturgii praktycznej Emila Derynga86. Wyróżniał on trzy, uszeregowane hierar
chicznie, rodzaje komizmu: „płaski”, „wyższy czyli sytuacyjny” i „charakterystyczny”. 
Odmianę najniższą, najmniej mającą „łączności ze sztuką” stanowił ten pierwszy, któ
rego celem było rozbudzenie śmiechu za pomocą sztuczek zaliczanych niemal do bła- 
zeńskich, a więc budzących wesołość min, gestów i wszelkiego rodzaju scenicznych 
żartów obliczonych na chwilowy efekt. Ten rodzaj komizmu za najbardziej pospolity, 
najmniej pożądany i przeznaczony wyłącznie dla zaspokajania gustu stłoczonej na 
paradyzie „gawiedzi” uznawali, o czym jeszcze będzie mowa, wszyscy XIX-wieczni 
krytycy teatralni, nieustannie i wytrwale namawiający aktorów (komizm tego rodzaju 
był głównie domeną męską) do jego porzucenia.

Komizm sytuacyjny lokował Deryng na wyższym poziomie artyzmu, gdyż dla jego 
wydobycia potrzebna była pewna inwencja twórcza. Pojawiał się on bowiem w sytu
acji, gdy „autor nie wykończony szkic nakreśli, pozostawiając artyście subtelność wy
kończenia”87, w tym przypadku polegającą na wydobyciu walorów komicznych z sytu
acji, w której sam dramatopisarz ich się nawet nie domyślał. Jest to przy tym sfera, 
w której dominują środki pozasłowne, właściwe grze aktorskiej, a więc intonacja, gest, 
ruch i mimika.

Wreszcie na najwyższym szczeblu hierarchii umieścił autor Dramaturgii praktycz
nej komizm charakterystyczny, stanowiący według niego szczyt sztuki. Zgodnie 
z właściwą sobie skłonnością do ogólnikowości i niechęcią do precyzyjnych definicji, 
także i tej odmiany komizmu nie określił Deryng bliżej, pisząc jedynie, że wymaga 
studiów i „ciepła serdecznego”. Z dalszych jego wywodów, a także z użytego w na
zwie przymiotnika „charakterystyczny”, występującego tu najwyraźniej w znaczeniu 
„odnoszący się do indywidualnego charakteru”, domyślać się jednak można, że cho
dziło o wyróżniane też przez Lubowskiego kreacje, w których „komiczność leży 
w pojęciu całości danego jakiegoś charakteru”. Za idealne wcielenie tego typu komi
zmu powszechnie uważano Alojzego Żółkowskiego-syna88, którego gra była wzorcem 
komizmu głębokiego, mającego ambicje psychologiczne i graniczącego ze „sferą dra- 
matyczności”89.

Jak łatwo zauważyć, każdy z wyróżnionych przez Derynga rodzajów aktorskiego 
komizmu stawiał inne wymagania, wiodąc do gry opisywanej przezeń jako niemal 
odrębne rodzaje aktorstwa. Podobnie o różnicach między komizmem „wyższym” 
a „niższym” pisali też inni autorzy. A jednak ani Deryng, ani krytycy potępiający akto
rów grających „dla paradyzowych oklasków”, nie oddzielili całkowicie tych tak róż
nych odmian gry komicznej. Musiało więc w ich myśleniu o komiczności być coś, co 
mimo różnorodności samego gatunku i będącej jej funkcją różnorodności odmian ak
torstwa, nadawało całemu temu bogactwu walor jedności.

“ E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, dz. cyt., s. 23-28.
” Tamże, s. 25.
“ Nazwisko Alojzego Żółkowskiego wymienia Deryng, pisząc o „komizmie płaskim”, chodzi tu jednak 

z pewnością o Żółkowskiego-ojca, który - o czym poniżej - uważany był za największego w dziejach XIX- 
-wiecznego teatru polskiego komika, odważającego się na żartobliwe wybryki i prowadzenie swoistych gier 
z publicznością.

” Zob. ciekawą pod tym względem charakterystykę autorstwa Stanisława Marii Rzętkowskiego: St.M.Rz. 
[S.M. Rzętkowski], Żółkowski. „Goniec Teatralny” 1877, nr 4 z 25 I, s. 26.
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11. Powaga komizmu

Tym czymś był oczywiście podstawowy walor komizmu, czyli śmieszność. Mówiąc 
najprościej, komedia to wszak utwór budzący wesołość. Tej prostej definicji krytycy 
literaccy i teatralni XIX wieku nie wyrzekli się, pomimo wzrostu znaczenia elementów 
dramatycznych i mimo postępującego procesu „poważnienia” komedii. Próba bliższe
go określenia warunków śmieszności, a co za tym idzie istoty komizmu i zasady jego 
działania, podejmowana za powstałymi w XIX wieku definicjami tego gatunku dra
matycznego zaprowadziłaby zbyt daleko od naszego właściwego tematu, toteż propo
nuję poprzestać na powyższym, bardzo ogólnym powiązaniu komedii z wesołością, 
jaką powinna ona wywoływać na widowni i zająć się odpowiedzią na pytanie o sposo
by, jakimi aktorki i aktorzy ową wesołość winni według krytyki teatralnej budzić.

Z określeniem generalnej zasady obowiązującej w tym zakresie nie będzie tym ra
zem żadnych problemów. Powtarzano ją tyle razy, że przywołanie wszystkich potwier
dzających ją cytatów zajęłoby sporo miejsca i z pewnością zanudziło Czytelnika. Się
gnijmy zatem po przejrzystą formułę autorstwa Emila Derynga:

„Podstawą dobrego komizmu jest: rzecz brać na seryo. - Skoro tylko artysta uwydatni, że 
chce być zabawnym, przestaje być komicznym”90.

911 E. Deryng, dz. cyt., s. 27.
91 „Naturalność w komedii jest pierwszą zaletą aktora” - podkreślał już w 1822 r. recenzent warszawski 

(A. Lesznowski-syn?, „Gazeta Warszawska” 1822, nr 161 z 8 X, s. 2302).
92 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, dz. cyt., s. 123-124.

Reguła ta - nazwijmy ją regułą „komicznej powagi” - oznacza w pierwszym rzę
dzie, że nie należy ubiegać się o komiczność, należy nawet najbardziej zabawną rolę 
grać z całą powagą, nie ujawniając w żaden sposób swego osobistego stosunku ani do 
charakteru postaci, ani do sytuacji, w jakiej się ona znalazła.

Zakaz ten wiązał się przede wszystkim z fundamentalnym dla XIX-wiecznego my
ślenia o sztuce aktorskiej uznaniem „prawdy” gry za jej największą wartość, co wią
zało się z postulatem zachowania „naturalności”, nawet w rolach, których celem było 
rozbawienie publiczności* 91. Charakterystyczna pod tym względem jest argumentacja 
przywołana przez Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego dla uzasadnienia jego własnej 
wersji reguły „komicznej powagi”. Stwierdziwszy, że aktor komiczny powinien przede 
wszystkim wystrzegać się tego, „żeby się nie bawić wraz z publicznością ze swoich 
słów, scen mimicznych, w ogóle ze swojej gry własnej”, jako że dowodzi to „zupełnej 
nieznajomości sztuki, albo zbytniego w sobie zarozumienia”, tłumaczył swoje stanowi
sko przez odwołanie do rzeczywistości, w której „nawet największy prostak i głupiec 
nie śmieje się sam z siebie, ale dziwi się, że to, co on ma za rozsądek, innych bawi”92. 
Ponieważ, o czym jeszcze będzie mowa, źródłem kryteriów oceny gry komicznej 
w stopniu o wiele większym niż w przypadku gry tragicznej była zgodność z doświad
czeniem i wyobrażeniem o naturalności, przeto zachowania uznane za sprzeciwiające 
się im były potępiane jako fałszywe.

Stąd już tylko krok do stwierdzenia, że właściwym celem aktorów i aktorek ko
micznych nie jest troska o wywołanie śmiechu widzów, ale stworzenie charakteru, 
a następnie „przejęcie się” nim. Takie właśnie wnioski wyciągał Antoni Zaleski 
z zasady „komicznej powagi”, którą sam formułował i uzasadniał w sposób następujący: 
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„(...) pierwszym warunkiem efektu komicznego jest powaga ze strony grającego. Jak najśmiesz
niejsze nawet opowiadanie mniej bawi, jeśli opowiadający sam się śmieje, tak i artyście grające
mu najbardziej komiczne role nie wolno czuć, że jest komicznym i nie należy nigdy wychodzić 
z charakteru. (...) Komik bowiem nie powinien wiedzieć, że jest zabawny, ale tak się przejąć 
charakterem, żeby wszystko, co robi wydawało mu się zupełnie naturalne”93 [podkr. D.K.],

” A. Zaleski, Teatr krakowski w r. 1877/78, „Przegląd Polski” 1878, t. 50, s. 402.
94 K. Zalewski, Jedna rola Żółkowskiego, „EMTA” 1889, nr 322, s. 575.
95 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 80 z 12 III, s. 5.

Tak postrzegana komiczność jawi się zatem jako właściwie niezależna od aktorki 
czy aktora - jej/jego stosunek do roli winien być pozbawiony jakiejś komicznej specy
fiki, zaś ewentualna śmieszność wypływać ma z kontekstu sytuacyjnego czy kontrastu 
psychologicznego.

Wyznawcą takiej tezy był też Kazimierz Zalewski, który, powołując się na omawianą 
właśnie zasadę, tłumaczył swym czytelnikom mechanizm komizmu, wskazując, że:

„(...) sam motyw komiczny bardzo często zatrąca o dramat lub tragedię a o charakterze jego ko- 
miczności stanowi jedynie sytuacja poprzednia i następne rozwiązanie”.

By rzecz lepiej wyjaśnić, krytyk użył przykładu z tchórzem obawiającym się wejść 
do ciemnego pokoju - jeśli publiczność wie, że nie ma w nim nikogo, zaś po wyjściu 
bohater bardzo zadowolony będzie przechwalał się swoją odwagą, to scena będzie 
komiczna. Jeśli natomiast widzowie wiedzą, że w pokoju czyha bandyta - śmiać się 
wcale nie będą.

„Wyrazy i gra aktora będą identycznie te same, a pomimo to odmienne wywołają wrażenie, 
bo właściwie reguluje je sytuacja poprzednia i następna. Pomimo to mierny, a nawet średni aktor, 
zawsze w takim przypadku przekroczy granicę prawdy dla wytworzenia większego wrażenia; za
akcentuje mocno nie to, co sam czuć powinien, ale uwyraźni swój stosunek do sytuacji, która 
właśnie w oczach widzów powinna mu pozostać nieznana”94.

Podkreślmy: mierny i średni aktor to ten, który sygnalizuje komiczność sytuacji i za 
pomocą właściwych mu środków od razu daje publiczności znać, że ma do czynienia 
ze sceną wesołą i niegroźną. Zachowuje więc dystans między postacią a sobą, dystans, 
który w teatrze iluzji był zjawiskiem absolutnie nie do przyjęcia. Z tego, że aktor- 
ka/aktor ma się przemienić w postać, oczywiście wynikało, że jej/jego wiedza nie mo
gła być większa od wiedzy postaci. Stosowanie środków ujawniających takową, a co 
za tym idzie, ujawniających aktorkę/aktora jako osobę pośredniczącą między widzami 
a postacią było postrzegane jako błąd. Potwierdza to choćby pozytywna ocena war
szawskiego debiutu Adolfa Ostrowskiego, którego sam Józef Kenig pochwalił, gdyż

„(...) uniknął wady pewnych artystów, którzy dowcip autora komentować chcą publiczności 
uśmiechami, spojrzeniami, figielkami twarzy. To granie dla widza nie dla sztuki jest wielkim błę
dem”95.

12. Wojna z Arlekinem

Idąc tropem zasady „poważnej komiczności”, docieramy do pola pewnej zażartej bi
twy. Toczono ją zaciekle zwłaszcza w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, ale 
i później jej odgłosy nie milkły. Chodzi o walkę z aktorską groteską, bufonadą i wszel
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kimi scenicznymi efektami komicznymi toczoną w imię całości i konsekwencji gry 
psychologicznej. Walkę tę - ze względu na tradycję, której prowadzący ją chcieli poło
żyć kres - nazywać będę wojną z Arlekinem.

Głównym „bohaterem negatywnym” pierwszej, najbardziej bojowej fazy kampanii 
krytyków przeciwko trwającym jeszcze na scenach polskich tradycjom włoskiej kome
dii i jarmarcznych bufonad był Alojzy Żółkowski-ojciec, człowiek wielkich zdolności, 
inteligencji i poczucia humoru, niezwykle w Warszawie popularny nie tylko jako aktor, 
ale też - a może przede wszystkim - autor i wydawca pisma satyrycznego Momus. 
Miał on, oprócz ogromnej vis comica, znakomite wyczucie, jakbyśmy dziś powiedzieli, 
opinii społecznej, stając się (na ile było to w ówczesnych warunkach możliwe) wyrazi
cielem poglądów, oczekiwań, nadziei i frustracji warszawskiej ulicy. Swoje sceniczne 
kreacje niejednokrotnie traktował jako pretekst do aluzyjnych wystąpień, a także roz
bawiającej widzów klownady. Zdarzało mu się nie tylko ozdabiać je działaniami mi
micznymi, gestycznymi czy ruchowymi własnego pomysłu, ale także, horrible dictu, 
wzbogacać i zmieniać teksty ról. Publiczność warszawska, a w każdym razie jej „mniej 
oświecona” część, najwyraźniej uwielbiała ten sposób grania, ale dla „znawców” był 
on absolutnie nie do przyjęcia. I właśnie powody, dla których tak było są szczególnie 
interesujące w kontekście rozważań o grze komicznej.

Bodaj jako pierwszy w sposób zdecydowany (choć pozbawiony szerszego odzewu) 
wystąpił przeciwko Żółkowskiemu Emanuel Murray, który w swych cenzurkach wy
stawianych aktorom warszawskim pisał, co następuje:

„P. Żółkowski byłby dobrym aktorem komicznym, gdyby przestał chcieć być bufonem; gdy
by raczył sobie przypomnieć, że teatr jest rodzajem liceum, gdzie trzeba się poddać w zupełności 
sądowi całej publiczności, gdyby pozbył się zabawnej ambicji rozśmieszania tłumu, gdyby nad 
jego nierozważne oklaski przeniósł pochwalę publiczności z parteru i lóż; gdyby sobie zadawał 
trud nauczenia się swojej roli, gdyby nie zastępował rozsądnych wyrażeń grą słów bez sensu, nie 
mówił żartów, które podobają się tylko dzięki swej śmieszności, kalamburów pozbawionych 
dowcipu i inwencji, dwuznacznych, zahaczających o rozpustę zwrotów i tych dziecinnych kon
ceptów, które zaczynają tracić swoją wziętość nawet w najgorszych teatrach włoskich”96.

96 E. Murray, O aktorach i grze teatralnej [w:] Teatr Wojciecha Bogusławskiego latach 1799-1814, oprać. 

E. Szwankowski, Wrocław 1954. s. 343.
1,7 Por.: D. Ratajczak, Teatralność i scentczność [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, Wrocław 1988, 

s. 261-274.
E. Murray, O aktorach i grze teatralnej [w:] Teatr Wojciecha Bogusławskiego, dz. cyt., s. 345.

Przewinienia Żółkowskiego przedstawione przez Murraya sprowadzić można do 
dwóch zasadniczych: dążenia do rozbawienia publiczności za pomocą środków pocho
dzących spoza dramatu i świata, jaki jego autor usiłuje powołać do istnienia na scenie, 
oraz odwoływania się do „niewłaściwej” części widowni. W przypadku pierwszym 
mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch modeli teatru: włoskiego, wywodzącego się 
z komedii dell’arte, kładącego nacisk na teatralność sytuacji występu aktora wobec 
widzów w określonym miejscu i czasie, oraz francuskiego, iluzyjnego, koncentrujące
go się na sceniczności97. W przypadku zarzutu drugiego pojawia się u Murraya bardzo 
charakterystyczne przeciwstawienie „tłumów” i „publiczności z lóż i parterów”, które 
w dalszej części tekstu rozwijane jest w opozycję niewykształconego paradyzu 
i znawców - „ludzi wykształconych, łączących wysublimowany smak ze znajomością 
teatru”98. Źródłem błędów Żółkowskiego, tym, co rzekomo nie pozwalało mu zostać 
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prawdziwym komikiem, było odwoływanie się do gustu tych pierwszych, dążenie do 
uzyskania ich oklasków, wywołania śmiechu. Tymczasem dla Murraya (i wszystkich 
jego następców) publiczność paradyzowa stanowiła masę, na którą teatr winien od
działywać, propagując wzory przyjęte w lożach i na parterze. W oczach „oświeconych” 
komedia miała wartość przede wszystkim jako narzędzie edukacji, czyli propagowania 
wzorów uznanych przez nich za „właściwe”. Kierunek tej propagandy był oczywisty - 
zgodnie z ówczesną topografią teatralną wiódł od miejsc najdroższych (loże i parter) 
ku najtańszym (górny balkon, zwany paradyzem). Przestępstwo (bo tak już trzeba to 
nazwać) Żółkowskiego i całej tradycji jarmarcznej polegało na lekceważeniu tego kie
runku i zwracaniu się bezpośrednio do „górnych sfer”, zaspokajaniu ich gustów i po
trzeb.

Podobne argumenty jak Murray kierowali przeciwko Żółkowskiemu także Iksowie, 
którzy również przyznawali mu talent i chwalili, gdy (z rzadka) spełniał ich postulaty, 
częściej jednak ganiąc za „ubieganie się za komicznością”. Zacytujmy dwa sympto
matyczne fragmenty Iksowskich recenzji poświęconych „Momusowi”, w których znaj- 
dziemy kolejne powody, dla których krytycy klasycystyczni nie mogli zaakceptować 
stylu gry komicznej reprezentowanego przez Żółkowskiego-ojca. Pierwszy pochodzi 
z 1816 roku:

„Artysta ten im w bardziej śmieszących okaże się rolach, tym bardziej są w nim widoczne 
intencje komiczne, zanadto w grze jego przebija się chęć śmieszenia, gdy przeciwnie, nie powi
nien dać poznać, że wie, iż rola jego jest bawiącą. Pan Żółkowski wpada niekiedy w błąd ten tak 
dalece, iż sam zdaje się żartować z charakteru, który przybrał na siebie. Tym sposobem ubiegając 
się za błędnym celem uchybia prawdziwego; śmiejemy się do rozpuku momentami, lecz ogól 
roli zbyt słabe zostawia wrażenie, bo nie masz ciągłego złudzenia, bo naturalność ginie w przesa
dzie”'’9 [podkr. D.K.].

X, [O aktorach warszawskich], „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1816, nr 97 
z 3 XII, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, dz. cyt., s. 201.

Autor nawiązuje tu do pierwszego zarzutu Murraya, wyraźniej akcentując antyilu- 
zyjność sposobu gry przyjętego przez Żółkowskiego i jego niezgodność z akceptowa
nym przez znawców modelem teatru: aktor krytykowany jest za to, że usiłuje na scenie 
robić coś innego, realizować inne cele niż te, które „oświeceni” uznali za słuszne. Iks 
nie twierdzi (jak czynił to Murray), że rozśmieszające działania Żółkowskiego są po
zbawione dowcipu i przeznaczone tylko dla niewybrednej gawiedzi. Uczciwie przy- 
znaje, że sam śmiał się do rozpuku. To jednak niewiele znaczy wobec faktu, że fajer
werki śmiechu rozbiły całość postaci, a co za tym idzie spójność scenicznego świata, 
więc i wynikającą z niej iluzję. Widownia bawiła się, lecz nie uległa złudzeniu, ergo 
aktor nie spełnił stawianych mu wymagań.

Jeszcze większe działa wytoczyli Iksowie dwa lata później, po występie Żółkow
skiego w roli Speranki w Suplikancie czyli sztuce zyskania funkcji, którą to komedię 
sam według francuskiego oryginału E. Scribe’a sporządził. Autor recenzji z tego 
przedstawienia z oburzeniem opisywał zastosowane przez aktora „przesadnie” komicz
ne elementy stroju, gesty czy arlekinady, na które pozwalał sobie w niektórych sce
nach. Przedstawiwszy ten „materiał dowodowy” uznał, iż jest on wystarczający, by 
wykazać, że „pan Żółkowski jako artysta grzeszy przeciw dramatyce, bo psuje zupełnie 
iluzją prawdy”. Na tym, znanym nam już zarzucie, nie koniec - Iks sięgnął po jeszcze 
poważniejsze argumenty, twierdząc, iż *
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„(...) kto rolę swoją naumyślnie wydaje z przesadą, uchybia najważniejszemu i że tak rzeknę mo
ralnemu obowiązkowi aktora i to dwojako: zmniejszając bowiem w oczach widzów wartość sztu
ki, odbiera część sławy autorowi, co się nie godzi; a potem, przesadzając, w grze swojej do gło
śnego śmiechu tylko pobudza, a nie do poprawy; nasza bowiem miłość własna przeszkadza nam 
już dosyć do poznania się w prawdziwym obrazie, cóż dopiero w przesadzonym? Aktor więc 
grający podobnie osłabia ten skutek moralny, który autor zamierzył sobie, i ów cel tak zbawienny, 
ten cel, który stanowi całą godność sztuki dramatycznej na śmieszną zamienia igraszkę”100.

X, „Suplikant", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1818, nr 3 z 10 I, cyt. za: Re
cenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 301.

"" Jako taki pojawił się na przykład w lwowskiej recenzji z lat 20.: „Mylne to zdanie, jakoby przesada w ro
lach komicznych nie, a przynajmniej mało szkodziła. Najtrafniej jest, jeśli zapominając o aktorze widzimy tylko 
osobę, co nam to czasu, to innych przypomina śmieszności. Przesada psując to wrażenie przypomina nam tylko, że 
patrzymy się na rozśmieszyć nas usiłujących - może ona wprawdzie zyskać liczny nawet poklask, nigdy wszakże 
zadość nie uczyni żądaniom znawców, a do tego zamienia szkołę, gdzie karcić i naprawiać błędy należy na wido
wiska podobne, gdzie Bajaco [sic!] rozśmiesza (...)” (,..k...z, Kronika teatru, „Rozmaitości” 1822, nr 14 z 5 II, 
s. 56).

102 Przykład jeden z wielu - nadesłana do Warszawy z Wilna opinia o występującym wówczas w tamtejszym 

teatrze komiku Janie Aśnikowskim: „Wzorem jego zdają się być ci włoscy ludzigrosze jarmarczni, którzy na 
plecach szatry teatralne przenosząc wciskają się w tłumy, drwinkami parę łokci kwadratowych ziemi u motłochu

Rzecz nie idzie tu już tylko o iluzję, i nawet nie o zwracanie się ku „gawiedzi”. 
Komik chcący wyłącznie śmieszyć, podejmujący próby samodzielnego spotęgowania 
efektu komicznego, łamie zasadę wierności, więcej nawet - niweczy wysiłki autora 
i ukazuje go w gorszym świetle. Nie dość na tym - jego niefrasobliwa działalność powo
duje, że teatr traci swą społeczną rację bytu („godność”) - zamiast być szkołą obyczajów, 
staje się przybytkiem zabawy, która niczego nie uczy i nikogo nie poprawia.

Jak widać, według krytyków teatralnych, Arlekin był w rodzącym się społeczeń
stwie mieszczańskim persona non grata z kilku zasadniczych powodów: jego celem 
było rozśmieszanie, a nie poprawa obyczajów; świadomie igrając z sytuacją teatralną, 
łamał zasadę iluzji i dążył do uzyskania szerokiego marginesu swobody względem 
autora; zwracał się bezpośrednio do publiczności, naruszając zasadę niewidzialnej 
ściany, jaka powinna go od niej oddzielać; wreszcie odwoływał się do gustów tej czę
ści widowni, która przez dysponujących „środkami przekazu” znawców uznana była za 
pozbawioną własnych kulturowych wartości i przeznaczoną do ukształcenia zgodnie 
z zasadami wyznawanymi przez „publiczność z lóż i parterów”.

Wszystkie te argumenty zachowały swoją wagę przez cały wiek XIX, co powodo
wało, że gra komiczna poddawana była bardzo szczególnej presji, ograniczającej aktor
ską swobodę w sferze, która zdawać by się mogła największym polem twórczej inwen
cji scenicznej. Czysto teatralny, aktorski komizm, święcący tryumfy na scenach euro
pejskich w XVI i XVII wieku uznany został za formę najniższą, „płaską”, a jego prze
jawy konsekwentnie tępiono, spychając na dno repertuarowej hierarchii, czyli do fars 
i krotochwili. Arlekin stał się uosobieniem złego smaku,, szarlatanerii, wręcz głupo
ty101 102, ostatecznie przegrywając batalię ze „znawcami”. Alojzy Żółkowski mógł sobie 
nie robić wiele z opinii Iksów, gdyż jego popularność i wciąż trwające (także wśród 
zasiadających w lożach i na parterze) przywiązanie do tradycji „włoskiej” stanowiły 
dostateczną tarczę chroniącą go przed ich kąśliwością. Jednak już aktorzy pokolenia 
następnego, którzy podejmowali próby gry w podobnym stylu karceni byli bezwzględ
nie , a wobec tryumfu, jaki święcił teatr iluzyjny i wzrastającej akceptacji dla opinii 
propagowanych przez krytykę teatralną nie mieli w tym boju najmniejszych szans.
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Warto być może w tym momencie przywołać świadectwo wskazujące, iż zamiło
wanie do komizmu poważnego, wynikającego z sytuacji i/lub charakterów, a nie dzia
łań aktorskich, mogło być cechą szczególną polskiej myśli teatralnej XIX wieku. Cho
dzi o fragment recenzji Władysława Prokescha z gościnnych występów w Krakowie 
Coąuelina młodszego (wł. Ernest-Alexander-Honore Coąuelin), który pojawił się m.in. 
w roli Argana w Chorym z urojenia. Występ ten wywołał u recenzenta „Nowej Refor
my” pewną konfuzję:

„Artysta francuski jest przedstawicielem sil charakterystycznych z pewnym odcieniem komi
zmu. Ten komiczny odcień nie jest jednak u niego wytworem wyższej artystycznej koncepcji, ale 
zbacza miejscami do płaskich efektów «rozbijaczów kulis». Stąd całość gry nie jest u niego jed
nolitą, ale zawsze występują w niej dwa charakterystyczne rysy indywidualizmu Coąuelina, po
ważny jednolity podkład charakterystyczny, upstrzony jaskrawymi efektami płaskiego na poklask 
galerii obliczonego komizmu. (...) Jest to charakterystyka groteskowej gry francuskiej, różniącej 
się wybitnie od gry niemieckiej i naszej”.

Szczególnie niemiłe wrażenie wywarły przy tym na krytyku sceny pogoni Argana 
za drwiącą z niego służącą lub wyrzucania pomocnika cyrulika, zagrane w sposób 
właściwy „krotochwili i zabawy jarmarcznej”. Gdyby któryś polski aktor - dowodził 
dalej Prokesch - zagrał w ten sposób, zostałby oskarżony o profanację Moliera, jako że 
ten styl gry „nie zgadza się z naszymi pojęciami”103. Jedno świadectwo to oczywiście 
zbyt mało, by formułować jakieś daleko idące tezy. Przywołujemy je jednak, by poka
zać, że przekonanie autorów piszących o teatrze, iż komik powinien zachowywać po
wagę, mogło wynikać z braku szacunku dla tradycji komizmu innego rodzaju, której 
trwałość w przypadku sceny francuskiej gwarantowała, uznana za klasyczną, kome
diowa twórczość Moliera.

wyproszą i w oka mgnieniu scenę zbudują, i w oka mgnieniu przystroją się w dziwne postaci; a wlazłszy na scenę 
z rozkosznem ubawieniem gawiedzi makarony zajadają i resztką niedojedzonych obrzucają i widzów, i swych 
kolegów. Tylko że nasz naśladowca nad makarony posilniejszą strawę przenosi; ma minę tuczonego kiełbasami 
i kołdunami pasibrzucha i wchodzi na scenę z nieotartą gębą lśniącą się od tlustości, z której miota bez przerwy 
nieprzebrany materiał plugastwa; bucha niestrawionym zapasem pokarmów i wykrzywia się tak jakby kurcze 
żołądkowe cierpiał. A przez to taki pomnik sławy dla siebie buduje, że się już wyżej nad teatralną galerią wynosi; 
szkoda tylko, że o fundamentach zapomniał. JP Aśnikowski wdzięcznym byłby temu autorowi, któryby w sztuce 
najważniejszą jemu rolę przeznaczył nie pisząc do niej słów żadnych; on by ją wlasnemi konceptami zapełnił. 
Wyższy nad wszystkich w świecie autorów, żadnej sztuki bez dodatków nie puści; jeżeli jej nie może słówkiem 
ozdobić, to pewno coś dowcipnego przyda w akcji lub pantomimie (. . .) Zdolności JP Aśnikowskiemu zaprzeczyć 
nie można, wprawę ma wielką role zawsze umiewa, głos dobry, posiada znajomość muzyki, przeto i w operze ma 
swoje miejsce; byłby aktorem wybornym, gdyby o godności człowieka pamiętał. (. . .) Widny w nim talent zeszpe
cony tylko obrazą przyzwoitości. A wszakże P. Aśnikowskiemu, jako artyście, wyznawcy i czcicielowi sztuk 
pięknych, pomnieć by się na to godziło, że teatr jeśli nie obyczajów, to przynajmniej szkołą gustu dobrego być 
powinien. Do każdej sztuki pięknej należy idealizować i poprawiać, że tak rzekę, przedmioty przyrodzenia, nie zaś 
je oszpecać i poniżać. Jesta gminne i nieprzystojne P. Aśnikowskiego oburzają ohydny a częstokroć gorszący 
i sromotny wystawują obraz” (Adam de Sztrunk, Artystki i artyści dramatyczni składający teraźniejszy teatr 
w Wilnie, „Muzeum Domowe” 1838, s. 2, t. XXI, s. 136-137). Jest to bodaj jeden z najjaskrawszych przykładów 
zacietrzewienia „znawców” (Iksowie przy Adamie de Sztrunku to łagodne baranki), tym bardziej wart przytocze- 
nią że podstawą negatywnej opinii nie jest tu gra Aśnikowskiego, lecz wyobrażenia krytyka. Trudno przy tym nie 
pamiętać, że w czasach, gdy słowo pisane (stosunkowo rzadkie) miało ogromną wagę, taka oceną opublikowana 
w warszawskim tygodniku, stanowiła poważny cios dla prowincjonalnego aktora. O czym tu zresztą mówić, skoro 
w Słowniku biograficznym teatru polskiego Aśnikowski, który spędził na różnych scenach ponad 30 lat obecny 
jest jako przedstawiciel komizmu płaskiego, grający z przesadą i ku uciesze galerii (zob.: Słownik biograficzny 
teatru polskiego, red. Z. Raszewski, Warszawa 1973, s. 11-12).

"u W.Pr. [W. Prokesch], „Nowa Reforma” 1895, nr 296 z 24 XII, s. 3.
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13- Humor, lekkość i ciepło

Poświęciliśmy sporo miejsca „komicznej powadze” propagowanej przez XIX-wieczną 
polską krytykę teatralną, gdyż na ten właśnie element wyobrażeń o grze komicznej 
epoka zdawała się kłaść największy nacisk. Najwyższa jednak pora, by zapytać, jakie 
były pozytywne postulaty odnoszące się do gry komicznej (hasło zachowania powagi 
oznaczało wszak przede wszystkim zakaz podejmowania określonych działań).

1 tu napotykamy na poważną trudność, gdyż autorzy zajmujący się teatrem sami 
najwyraźniej mieli poważne kłopoty z precyzyjnym określeniem własnych w tym 
względzie wymagań, choć jednocześnie powtarzali je często, używając przy tym tych 
samych charakterystycznych określeń. Pierwszym z nich był humor. „Jeżeli aktor zbyt 
się bawi rolą, wtenczas mniej bawi publiczność (...)” - przyznawał Józef Kotarbiński, 
dodając jednak zaraz, że „trzeba jednak mieć pewien «humorek» do odegrania szczę
śliwego roli komicznej”104. O tej szczególnej tonacji, w jakiej utrzymana być winna gra 
komediowa pisano wiele, zwłaszcza w tonie negatywnym, krytykując aktorów, którzy 
grali w sposób zbyt „oschły”, „chłodny”, lub wręcz zbyt „charakterystyczny”. Od ak
torstwa komediowego wymagano pewnej specjalnej właściwości, łączącej szczególny 
stosunek do granej postaci ze specyficznym sposobem użycia środków aktorskich.

Próbując określić bliżej tę „szczególność” i „specyfikę”, przyjrzyjmy się na począ
tek grupie recenzji dotyczących warszawskich występów komików uznawanych za 
wychowanków „szkoły krakowskiej”. Pochodzą one z ostatnich dekad XIX stulecia 
i przenoszą nas na biegun przeciwległy postulatowi „poważnej komiczności”. Zawie
rają bowiem, ni mniej ni więcej, tylko krytyczne uwagi tyczące zbytniej powściągliwo
ści opisywanych aktorów w wykorzystywaniu efektów komicznych. Pierwszy tekst 
z tej grupy poświęcony jest Władysławowi Wojdałowiczowi, w którego przypadku, 
zdaniem krytyka,

„(...) komizmowi szczeremu stoi na przeszkodzie powściągliwość będąca nie najlepszym zabyt
kiem zapominanej już dziś powoli szkoły tzw. koźmianowskiej. Dlatego też pan Wojdalowicz nie 
potrafi wyciągnąć efektów komicznych z nastręczających się co chwila sposobności a glos, ha
mowany dykcją wolną i ruchy trzymane na uwięzi przesadnego spokoju, zacierały wrażenia, 
bledniejąc tam, gdzie zdałoby się więcej jaskrawości”105.

Pozostałe dwie recenzje dotyczą tej samej kreacji - Dzieńdzierzyńskiego w Rozbit
kach Józefa Blizińskiego w wykonaniu Mieczysława Frenkla. Pierwsza wyszła spod 
pióra Władysława Bogusławskiego:

„(...) publiczność widzi zawsze tę staranną, obmyślaną robotę aktorską, ten spokój w grze będący 
dla jednych dyskrecją i powściągliwością, dla innych pewnym chłodem i brakiem nerwu komicz
nego - a wszyscy czekają na rolę, w której owa w skupieniu pozostająca siła komiczna wybuch
nie i oświeciwszy w cieniu dotąd trzymane strony talentu pana Frenkla rozgrzeje zarazem widzów 
ciepłem udzielającego się humoru”106.

Autorem drugiej był Józef Kenig:
„Zawsze taż sama gra staranna, poprawna, przyzwoita, ale jakaś sucha, bez śladu owej vis 

comica, o której nam tyle przed owymi wystąpieniami pisano. Jesteśmy zaciętymi nieprzyjaciól-

1114 J. Kotarbiński, W sprawie aktorskiej, cz. II, „EMTA” 1888, nr 252, s. 346.

-a- [A. Rajchman?], „EMTA” 1890, nr 367, s. 494
Wl. Bogusławski, „Gazeta Polska” 1890, nr 38 z 17 II, s. 2. 
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mi gry dla paradyzu, wszystkich owych podkreślań dla mniej wybrednej publiczności robionych, 
dających jej znać, że to lub owo zdanie jest zabawne lub dwuznaczne, że tu się śmiać należy. Grę 
podobną uważamy za właściwą tylko w ogródkach lub w operetce, a i to w miarę. Pan Frenkiel tej 
wady nie posiada. Gra jego poważna; ani dykcją, ani mimiką, ani gestem tej powagi nie naruszy. 
Jeżeli jednak w roli komicznej znajdziemy komicznym tylko to, co autor w nią komicznego 
włożył, jeżeli aktor temu komizmowi autorskiemu twórczością swą, całością gry swojej, po
stawą, dykcją, gestem, twarzą nie doda kolorytu właściwego, to według nas aktor zrobił za 
mało”107 (podkr. D.K.j.

Wszyscy trzej krytycy domagają się od aktorów tego samego - wyraźniejszego 
podkreślania sytuacji komicznych, ich wyakcentowywania w grze. Wymagania te nie 
mają nic wspólnego z nawoływaniem do komicznego efekciarstwa, ale jednocześnie 
wskazują na istnienie wyobrażenia o istnieniu specyficznych środków aktorskich po
zwalających na subtelne zaznaczenie komizmu sytuacji. Środki te należą przy tym, jak 
wynika z opinii Keniga, do arsenału typowo aktorskiego, obejmując intonację, mimikę 
i gest. By dokładnie je scharakteryzować, trzeba by przeanalizować opisy ról komicz
nych, koncentrując się na tych ich fragmentach, w których autorzy relacjonują działa
nia wzbudzające na widowni szczególną wesołość (fragmentów takich jest sporo 
zwłaszcza w opisach kreacji Alojzego Żółkowskiego-syna). Odkładając te poszukiwa
nia na przyszłość, skonstatujmy póki co fakt istnienia w XIX-wiecznym sposobie my
ślenia o rolach komicznych postulatu wyposażania ich w specjalne środki aktorskie 
podkreślające komizm poszczególnych sytuacji, zachowań, reakcji, przy czym środki 
owe powinny być niejako wtopione w całość roli, odnosić się do charakteru postaci 
i mieścić w kontekście świata przedstawionego. Charakterystyczne jest tu użyte przez 
Keniga określenie „nadanie kolorytu”, odwołujące się do takiego ciągu pojęć, jak 
„właściwa tonacja” czy Jaskrawość”, pojawiających się zresztą w recenzji Rajchmana. 
Role komiczne należało zatem utrzymać w tonacji, czy też kolorycie jaśniejszym niż 
role dramatyczne.

By było to możliwe, gra komiczna musiała odznaczać się kolejną cechą wychwala
ną przez XIX-wiecznych krytyków, a mianowicie lekkością. To ona właśnie służyła do 
odróżnienia tonacji komicznej od tragicznej. W takiej funkcji pojęcia tego użył Włady
sław Bogusławski, chwaląc grę Bolesława Ładnowskiego w Przed ślubem Kazimierza 
Zalewskiego:

„Od pierwszego odezwania się w dialogu pan Ładnowski dowiódł, że pojmuje wybornie całą 
różnicę nastroju komedii i tragedii; od pierwszego słowa wpadlszy na zasadniczy, najwłaściwszy 
ton konwersacyjny, na nim oparł całą gamę dykcji spokojnej, naturalnej, swobodnej i pełnej sub
telnych odcieni. Wszystko było w mierze i na swoim miejscu, nie słyszeliśmy ani jednego zby
tecznego nacisku, ani jedna nuta melodramatyczna nie zakradla się tam nawet, gdzie artysta 
z obawy banalności mógł zabawić się w salonowego Ryszarda lub Franciszka Moora”108.

Lekkość tonacji komicznej wiąże krytyk z dykcją, którą trzeba zbliżać do tonu 
konwersacyjnego, a unikać akcentów poważniejszych, implikujących uczucia czy na
miętności poważne lub „ciemne”.

A zatem gra komiczna winna być utrzymana w tonacji wesołej, lekkiej, wiążącej się 
z uczuciami pogodnymi i dalekiej od prawdziwej powagi. O konkretnych sposobach 
osiągnięcia i utrzymania tej tonacji „durowej” krytyka wypowiadała się rzadko, wska-

J. Kenig, „Słowo” 1890, nr 43 z 22 II, s. 3.
IIIH B. [Wł. Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1879, nr 194 z 30 VIII, s. 3. 
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zując jednak czasami na pewne generalne zasady, jak przyjęcie za podstawę dykcji 
tonu konwersacji salonowej, większą niż w tragedii swobodę w gestach i mimice, przy 
generalnie większej ruchliwości, delikatne i nieprzesadne podkreślanie sytuacji 
i zwrotów komicznych, wreszcie szybsze niż w tragedii i dramacie tempo gry109.

To jednak jeszcze nie wszystko. Prawdziwy komik (co ciekawe, większość świa
dectw odnoszących się do gry w komedii dotyczy mężczyzn, kobietom przypadały 
w tym repertuarze role zaliczane bądź do wydziału charakterystycznych, bądź pozba
wione specyficznie komediowych cech partie amantek, matek etc.) musiał według 
wyobrażeń XIX-wiecznych odznaczać się jeszcze jednym przymiotem, a mianowicie 
„ciepłem serdecznym”. Jest to bodaj najtrudniejsza do zdefiniowania cecha gry ko
micznej. Sens tego określenia może najłatwiej będzie zrozumieć, przywołując cechy 
mu przeciwstawiane, którymi były: oschłość, chłód i sarkazm. Zwłaszcza pod koniec 
stulecia mnożyły się w recenzjach narzekania na przedstawicieli młodego pokolenia, 
spośród których, jak pisał z goryczą recenzent krakowskiego „Świata”, nawet najzna
komitsi „wlewają w kreacje swe nadmiar refleksji i pessymizmu, które wesołe postacie 
utworów lekkich zbytecznie ochładza i wysusza. A przecież na świecie są jeszcze lu
dzie dobroduszni i szczerze komiczni!”110.

Dobroduszność i szczera komiczność jest tu przeciwstawiona komizmowi złośli
wemu o charakterze satyrycznym i prześmiewczym, zaprawionemu goryczą. Różnica 
polega na stosunku do ludzi - życzliwym i serdecznym z jednej, a sarkastycznym 
z drugiej strony. Poszukiwany i zalecany w prawdziwej grze komicznej humor ma swe 
źródło w tym pierwszym i polega na dążeniu do wzbudzenia sympatii dla granej posta
ci. Obrazowo przedstawił to zjawisko Władysław Bogusławski, pisząc o grze Adolfa 
Ostrowskiego, jawiącego się jako jeden z ostatnich prawdziwych komików:

„Grając szlachcica w Posażnej jedynaczce czy Przed ślubem, artysta bierze się do publiczno
ści po szlachecku, buzi pali z dubeltówki, ramiona szeroko roztworzy do serdecznego uścisku, 
zakrzyczy, zagada (...). Śmiać się z niego można do syta, ale i lubić go trzeba. I ten właśnie cie
pły w grze p. Ostrowskiego pierwiastek sprawia, że humor jego udziela się łatwo, rozwesela zaw
sze

Jesteśmy tu blisko istoty tej trudnej do zracjonalizowania cechy, którą usiłujemy 
opisać. Wiemy już, że aktorce/aktorowi nie wolno żartować z postaci, ale wiemy też, 
że nie można grając w komedii nie uderzyć w odpowiednią tonację. Swe komiczne 
brzmienie zawdzięcza ona zdaniem krytyków XIX-wiecznych sympatii, z jaką aktorzy 
odnosili się do swoich postaci, serdeczności charakteryzującej sposób, w jaki ukazy-

"w Jeden charakterystyczny cytat na dowód: chwaląc występ Adolfa Ostrowskiego w Rozbitkach Józefa Bli- 
zińskiego Władysław Bogusławski napisał, że jego pojawienie się oznaczało „powrót do akcji siły komicznej, 
która chwilami w ogóle słabła dzięki zakorzenionej u nas metodzie gry rozwlekłej i jakby świadczącej o anemii 
zbiorowego organizmu aktorskiego. Wyrobiło się na naszej scenie błędne z gruntu przekonanie, jakoby miarą 
wystudiowania sztuki była rozciągnięta dykcja, nadużycie pauz, cedzenie dialogów a unikanie wszystkiego, co 
tylko jest wyraźniejszym objawem życia. Tymczasem efekt poważnej gry nie taki jest, jak się go artyści spodzie
wają- bo nuży publiczność a co gorsza pozwala jej lepiej podczas pauz i rozwlekłości słyszeć suflera i naprowa
dza na myśl, że zawzięte cieniowanie jest najczęściej następstwem niedokładnego wyuczenia się roli” (Wl. Bogu
sławski, „Kurier Warszawski” 1882, nr 76 z 5 IV, s. 3). Jest to przy okazji kolejna opinia pokazująca, że stopnio
we poważnienie komedii będące konsekwencją wypowiedzianej przez krytyków wojny z Arlekinem, tym samym 
krytykom w ostateczności wcale nie przypadało do gustu.

1111 „Świat” 1891. nr 20 z 15 X. s. 488.
111 Wl. Bogusławski, Siły i środki naszej sceny. Warszawa 1961, s. 185. 
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wali ich wady jako drobne, niegroźne i śmieszne, oraz dobroduszności stanowiącej 
główny rys charakteru. Satyryczne odsłonięcie zła, czy dramatyczne ukazanie groźby 
czającej się za pozornie zabawnymi nawykami, spotykane na scenach coraz częściej 
pod koniec stulecia, nie należało zdaniem krytyki do sfery „prawdziwej komiczności”, 
podobnie jak nie należały do niej bufonady, żartobliwe gesty, przebieranki czy grote
skowe zachowania. Ówczesna komiczność ma swe źródło w wierze w możliwość po
zytywnego rozstrzygnięcia wszystkich konfliktów, w przyrodzoną dobroć człowieka, 
która sprawi, że w finale to, co wydawało się groźbą, przestępstwem i grzechem, okaże 
się głupstwem, drobiazgiem i zostanie wybaczone.

W takim właśnie sposobie podejścia do granych przez siebie postaci i do ludzi 
w ogóle widział Edward Lubowski wyjaśnienie tajemnicy powodzenia największego 
komika epoki Alojzego Żółkowskiego-syna:

„Co zaś najsilniej oddziaływa na publiczność, to wrażenie dziwnej pogody, miłego rozwese
lenia i jakby ufności, że przecie ludzie na tym świecie wcale nie są tacy źli, jak nam się wydaje 
nieraz w codziennych stosunkach; to uśmiech Żółkowskiego nadzwyczaj pociągający i serdeczny, 
a okraszony zawsze spojrzeniem takiej pobłażliwości, takiego porozumienia się poufnego i peł
nego rozumnej filozofii, jak gdyby mówił: Wierzcie mi, moi drodzy, że więcej jest na świecie 
głupich nie z własnej winy, aniżeli złych, i kiedy na pierwszych gniewać się nie należy, drugich 
trzeba koniecznie rozbrajać przebaczeniem”112.

112 E. Lubowski, „Kłosy” 1878, nr 698, s. 307-308.
111 S. [S. Krzemiński], Komedia, dz. cyt., s. 259.

Ciepło przepajające stosunek postaci komicznych do świata i ludzi było warunkiem 
nawiązania serdecznej więzi między komikiem a widownią. Mówiąc po prostu - ak
torki i aktorów komicznych publiczność powinna lubić, a ich zadaniem było wzbudze
nie i utrzymanie tej sympatii, gdyż stanowiła ona jeden z warunków ich powodzenia. 
Żółkowskiemu udało się to bodaj w stopniu najdoskonalszym - wielokrotnie pisano 
o jego szczególnym związku z publicznością warszawską, którego aktor był najwyraź
niej świadom, odmawiając (wbrew ówczesnym zwyczajom) propozycjom wyjazdu na 
występy gościnne.

Opisywana tu serdeczność, wypływająca z przekonania o harmonijnym porządku 
świata, najwyraźniej stopniowo w ciągu XIX wieku zanikała, tak samo jak zanikała 
tragiczna wzniosłość. W latach 80. i 90. (zwłaszcza po śmierci Żółkowskiego w 1889 
roku) krytycy niemal nieustannie narzekają na zanik prawdziwego komizmu. Ich zda
niem także w sztuce aktorskiej dokonało się to, co cytowany już Stanisław Krzemiński 
opisywał w odniesieniu do dramaturgii: „wiek XIX rozłożył komedię (...) na dramat 
i farsę”113.

14. Farsa

Choć do aktorstwa farsowego odnosiły się w zasadzie wszystkie reguły obowiązujące 
w komedii, to jednak występując w sztukach tego rodzaju trzeba było jeszcze spełnić 
kilka specyficznych postulatów. Ich omówienie nie od rzeczy będzie przy tym zacząć 
od przywołania definicji tej odmiany komedii zamieszczonej w cytowanej już Ency
klopedii powszechnej Orgelbranda, w której występowała pod polskim terminem 
„krotochwila” („także farsą zwana”). Autor poświęconego jej hasła Fryderyk Henryk * 111 
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Lewestam w pierwszej kolejności odwołał się do historycznego znaczenia terminu i do 
francuskich fars średniowiecznych, dopiero na końcu zaznaczając, że

„(...) dziś pod tą nazwą rozumiemy wesołe, nawet swawolne sztuki dramatyczne najczęściej jed- 
noaktowe, w których więcej chodzi o wesołość i dowcip, aniżeli o zadośćuczynienie innym wa
runkom dramatu. W znacznej części krotochwile odznaczają się również sytuacjami lub koncep
tami mniej przyzwoitymi”114.

114 F.H.L. [F.H. Lewestam], Krotochwila [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda, Warszawa 1864, t. 16, 

s. 147.
115 [A. Lesznowski-ojciec?], „Gazeta Warszawska” 1805, Dodatek do nr 1 z 1 I, s. 13.
116 K. Zalewski, „Kurier Warszawski” 1896, nr 276 z 5 X, s. 2.

Definicja ta zwraca uwagę na dwa charakterystyczne elementy fars ważne też 
z punktu widzenia aktorstwa. Po pierwsze, są to sztuki w pewnym stopniu wolne od 
zasad obowiązujących w całej „dramatyce” - ich celem jest zabawienie publiczności, 
toteż nie obowiązują tu tak ściśle zasady iluzyjnego prawdopodobieństwa, psycholo
gicznej jednolitości oraz dążenia do jak najpełniejszej charakterystyki. Po drugie - 
farsy są nieprzyzwoite.

Konsekwencją właściwości pierwszej było przekonanie, że farsy z natury swojej są 
nieprawdopodobne, a ich autorzy przesadzają w staraniach o komiczny efekt. Wobec 
tego zadaniem aktorek i aktorów było osłabianie zarówno nieprawdopodobieństwa, jak 
i przesadnej komiczności. Sposobem na realizację pierwszego z tych dwu celów miało 
być przede wszystkim utrzymanie wysokiego tempa gry oraz lekkości tonu, które po
winny być o wiele większe niż w komedii. Już na początku stulecia pisano, że farsy 
powinno się grać „z wielką lekkością, zręcznością i żywością”115, a sąd ten uzasadnia
no wielokrotnie w późniejszych tekstach krytycznych.

Przytoczmy dla przykładu ciekawą opinię o sposobie, w jaki, według Kazimierza 
Zalewskiego, należało grać Nikt mnie nie zna Aleksandra Fredry:

„Jest to krotochwila, jak zwykle bywają tego typu utwory z nieprawdopodobnym założeniem, 
które nagradza żywość akcji, humor sytuacji, a jak w danym utworze niezrównany iście fredrow
ski dowcip wierszowanego dialogu. Czy można jednak taką krotochwilę brać na serio, czy może 
Marek Zięba być dramatycznym w istotnie przykrej sytuacji, że go ani żona, ani domownicy po
znać nie chcą? Powtarzam sytuacja byłaby przykra, gdyby mogła być prawdziwa i gdybym ja 
w to uwierzył, że taka istotnie przytrafić by się mogła. Ale w takim razie przepadłaby krotochwi
la, a z nią śmiech i zabawa, które miał autor jedynie na względzie. (...) Nie w ten sposób wyzy
skuje się humor i dowcip a przede wszystkim tu nie można dramatyzować jako Zięba i dochodzić 
do patetycznego wybuchu. Grać całą tę krotochwilę należy leciuchno, z pewną szarżą, nawet 
nieco karykaturalnie, bawić się samemu bawiąc publiczność i nie brać rzeczy na serio, kiedy 
ona stworzona tylko na śmiech i zabawę”116 [podkr. D. K.].

Argumenty Zalewskiego odwołują się, zauważmy, do zasady wierności - skoro in
tencją autora było Jedynie” zabawienie publiczności, teatr musi czynić wszystko, by 
zadaniu temu sprostać. W przypadku krotochwili wiedzie to do swoistego podkreślania 
za pomocą środków aktorskich sztuczności sytuacji, jej nieprawdopodobieństwa, nie- 
naturalności. Do tego właśnie odnosi się powracające w tekstach poświęconych aktor
stwu w farsie zalecenie gry z „pewną szarżą”. By w pełni zrozumieć jego niezwykłość, 
musimy sobie uświadomić, że szarża, czyli przesadne podkreślanie teatralności gry, 
odejście od zasad „naturalności” i prawdopodobieństwa, była w XIX wieku jedną 
z najzacieklej tępionych wad aktorskich (wiemy to już zresztą z rozdziału o „wojnie 
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z Arlekinem”). Tu natomiast pojawia się jako zalecana właściwość gry, pozwalająca 
oderwać całość przedstawienia od rzeczywistości i zanurzyć się w przyjemności czy
stej zabawy.

Przy traktowaniu aktorstwa farsowego jako specyficznie szarżowanego, koncen
trującego się na wydobyciu całego dowcipu sytuacyjnego i słownego, nie dziwi już, że 
aktorki i aktorów wręcz przestrzegano przed próbami tworzenia w tym repertuarze 
charakterów, przed pogłębianiem psychologicznego tła kreacji. Przyzwyczajenie do 
takiego, właściwego wyższym gatunkom dramatycznym, sposobu traktowania postaci 
sprawiło, zdaniem tegoż samego Kazimierza Zalewskiego (autora kilku udanych fars, 
więc i znawcy tematu), że „komiki niższej” próżno było na przełomie wieków oczeki
wać od zespołu warszawskich „Rozmaitości”117. Dziesięć lat wcześniej Władysław 
Bogusławski radził Mieczysławowi Frenklowi porzucenie w farsie zbyt poważnego 
tonu i psychologicznych ambicji118. W obu przypadkach (a i w wielu innych jeszcze) 
zasada była ta sama: „Miara (...) wykończenia aktorskiego nie znosi w farsie półtonów 
zbyt subtelnie trzymanych” 119. Farsa, zdaniem krytyków XIX wieku, wymagała pew
nej przesady i karykaturalności, posługiwania się mniej subtelną charakterystyką, szki- 
cowości w rysowaniu charakteru.

117 „Artyści teatru Rozmaitości nie umieją grać farsy, nie przynosi im to ujmy, po prostu nie czują się 
w swoim żywiole, to nie jest ich rodzaj Nie umieją się podporządkować pod ton ogólny, wyrzec się swojej indy
widualności, nie mogą wyzyskać komizmu sytuacji, który w krotochwili tylko ogólnym zestrojem w szarży może 
być osiągnięty. Oni chcą, bądź co bądź tworzyć charaktery, nadawać je postaciom, kiedy o tym w krotochwili, 
a tym bardziej w farsie mowy być nie może” (K. Zalewski, „Wiek” 1902, nr 101 z 14 IV, s. 3).

118 Miało to miejsce po jednym z warszawskich gościnnych występów Frenkla, w czasie którego zagrał on 
wykonywaną wcześniej przez Adolfa Ostrowskiego role Coquardiere’a w farsie Durand i Durand A. Valbraque’a: 
„Pan Frenkiel gra swojego mieszczucha jak postać z komedii i traktuje ją odpowiednimi środkami, obcinając 
trwożliwie skrzydła zrywającemu się w lot humorowi. Cóż stąd wynika? Oto jego Coquardier wyrasta prawie na 
charakter, ale za to otoczenie jego sprawia wrażenie marionetek. (. ..) Miałoby się tu i ówdzie ochotę powiedzieć: 
Ależ panie Coquardier, wlazłeś między wrony, krakaj jak i one - inaczej nie przypuszczę nigdy, żebyś był tak 
kolosalnie głupi, jakim cię chcial mieć autor. Rozmachaj się tak jak wszyscy, bo tylko tym rozmachem żyjesz ty 
i twoja córka (...) i cały ten światek karnawałowy, wśród którego nie wolno ci być jedynym trzeźwym człowie
kiem, ani też wesołości przez stylowe filtry przecedzać” (Wł. Bogusławski, „Gazeta Polska" 1890, nr 29 z 6 II, 
s. 3).

119 A. Rajchman, Jan Tatarkiewicz, „EMTA” 1891, nr 397, s. 246.
120 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1824, nr 164 z 12 X, s. 1974

Co ciekawe, przyjąwszy tę zasadę za obowiązującą, recenzenci co i rusz wysuwają 
tezy, iż Polacy niejako ze swej natury nie mogą wypaść w farsie w sposób zadowalają
cy, gdyż ten rodzaj sztuk jest ściśle związany z odmiennym od polskiego, charakterem 
narodowym Francuzów. Taką argumentację przedstawił już w roku 1824 anonimowy 
recenzent warszawskiej „Gazety Korespondenta”:

„W ogólności mówiąc tę uwagę uczynić należy, że trudno żądać po artystach Polakach tejże 
samej żywości w sztukach dla Francuzów pisanych, jakiemi są ich wodewile, które, że tak po
wiem, stanowią część ich narodowości. Różni się w ułożeniu, ruchawości i w lekkości ogół naro
du naszego od Francuzów: są tylko indywidua podobne do siebie. Powolniejszym i poważniej
szym jest Polak, a ta cecha narodowa musi naturalnie i w grze naszych artystów ukazywać się. 
(...) Wreszcie język polski jest językiem męskim, poważnym i bardzo niedawno zaczęto go uży
wać do wodewilów i kalamburów”120.

Opinie takie powracały i później, a ich autorzy posługiwali się bardzo podobnymi 
argumentami o żywszym temperamencie narodowym Francuzów i większej giętkości 
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ich języka. Czasem używano też bardziej realistycznej argumentacji wskazującej na 
różnice w warunkach pracy aktorów paryskich i polskich121.

121 Po taki właśnie argument sięgnął dla usprawiedliwienia aktorów krakowskich recenzent „Nowej Refor
my”: „Taka żywość gry, taka potoczystość dialogu, taka finezja w najdrobniejszych szczegółach, z jakimi spotkać 
się można na scenach francuskich, u nas jest zupełnie niemożliwa. Inaczej wystudiować mogą artyści swoje role, 
jeżeli wiedzą, iż sztuka liczyć może na sto z rzędu reprezentacji, a inaczej, gdy po trzech lub czterech wypada im 
w innej już wystąpić. We Francji, mając grać sto razy najniedorzeczniejszą farsę, wystudiują każdy gest, intonację, 
każdego wyrazu tak, jakby to wiekopomne było arcydzieło; grą swoją nadadzą wartość utworowi bez wartości. 
U nas artyści są zbyt obarczeni pracą aby takie wymaganie było możebnem” ((P ), „Nowa Reforma” 1883, nr 1 
z3 I,s. 2).

122 Jako cechę zasługującą głównie na zaznaczenie w grze wszystkich artystów podnosimy szczególniej dys
krecję, z jaką prześlizgiwano się po sytuacjach drażliwych, zręczność, z jaką unikano zbytecznego akcentowania 
i wyraźnego stawiania kropek nad i - tym sposobem wiele rzeczy straciło drastyczność, zachowując siłę komiczną 
i komedia toczyła się biegiem żwawej, dowcipnej farsy” (Wł. Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1883, nr 141 a 
z 9 VI, wyd. poranne, s. 2).

123 B. Zawadzki, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1883/84, nr 8, s. 86.

Drugą ze wspomnianych na początku właściwości farsy była jej nieprzyzwoitość, 
a w każdym razie dwuznaczność. W odniesieniu do niej krytycy nie mieli żadnych 
wątpliwości - zadaniem aktorów i aktorek było robić wszystko, by dwuznaczniki po
zostały w sferze niedopowiedzenia, a wszelkie nieprzyzwoitości zostały zatarte. Tu 
także (a może tu przede wszystkim) obowiązywał postulat lekkości i finezji oraz dys
krecji, za którą np. Władysław Bogusławski pochwalił aktorów warszawskich grają
cych w krotochwili Jana Aleksandra Fredry Oj, młody, młody22.

Na czym cechująca się tymi walorami gra polegała może najlepiej pokazuje frag
ment filipiki, którą Bronisław Zawadzki skierował przeciwko farsowemu stylowi gry 
aktorów warszawskiego Teatru Małego, przeciwstawiając mu francuską wirtuozerię 
i lekkość:

„Francuski autor ma (...) swą dykcję, która lotną łyżwą delikatnej formy umie prześliznąć się 
po surowej brutalności konceptu, która falującą kokieteryjnie gazą przysłania nagość kształtu i w 
tej przejrzystości swojej może niebezpieczniejsza jest od nagości, która wszakże nigdy nie jest 
niesmaczna w sensie wprost brutalnym... Aktorzy francuscy wychowani w szkole takiej dykcji 
dopełniają wybornie autora: ze słów robią półsłówka, z obrazów kontury... I w ten sposób niemo- 
ralność frazesu i sytuacji przewiewa się, że tak powiem, nad wyobraźnią widza; aktorzy skrzy
dłami humorystycznego Pegaza przelatują ponad «niedyskrecjami»; pieprzne pikanterie dialogu 
zamigocą jak błędne ogniki na trzęsawisku i nikną. Farsa nie przestaje być fantasmagorią (...). 
Cynizm nie jest tam celem sztuki. U nas, gdy aktor Teatru Małego ma wygłosić nieobyczajny 
koncept, namaszcza się już do tego przez pól sceny poprzedniej, obiera starannie miejsce, efek
towną pozę i wysuwa się na proscenium, jak gdyby pragnął zaanonsować publiczności: »A teraz 
szanowni państwo, ubawię was - dowcipem!« I zajeżdża na scenę ciężką landarą tłusty koncept, 
od którego uszy zabolą”123.

Swoistą nierealność farsy odnajdujemy tu właśnie w kontekście aluzji erotycznych, 
które oderwane od rzeczywistości, umieszczone w świecie gry, zabawy stają się nie
groźne, tracą swą niemoralność. Sprowadzenie ich „na ziemię” poprzez nadanie kon
kretnego znaczenia i ciężaru, czyni z finezyjnego żartu tłusty dowcip, obrażający zasa
dy obyczajowości.

Tak więc ze względu na obie wyróżnione na początku cechy charakterystyczne far
sy - jej zabawowość i nieprzyzwoitość - właściwe jej aktorstwo winno się, zdaniem 
XIX-wiecznej krytyki, oddalać od sfery psychologicznego prawdopodobieństwa, jed
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nolitości i pełni charakteru. Nawet postulat aktorskiej przemiany zostaje tu w pewnym 
stopniu wzięty w nawias. Wygląda na to, że farsa - gatunek marginalny i lekceważony 
przez „znawców” - stał się ostatnią ostoją resztek dawnego imperium Arlekina, ostat
nim miejscem, w którym teatralna zabawa, przyjemność gry znaczyły jeszcze cokol
wiek i nie musiały uciekać przed iluzją bycia gdzie indziej.

15. Sztuka dramatyczna

Omawiając grę aktorską w tragedii i komedii, co pewien czas natykaliśmy się na stoją
cy pomiędzy tymi „biegunowymi” gatunkami „dramat właściwy”. Niektórzy autorzy 
umieszczali go bliżej „bieguna komiczności” (H. Struve), niektórzy niemal utożsamiali 
z tragedią (A. Lesznowski-syn). Generalnie jednak postrzegano dramat (bądź dramę, 
bo i ta nazwa funkcjonowała jeszcze w drugiej połowie stulecia, mimo że drama 
w znaczeniu, jakie nadajemy temu pojęciu dzisiaj, odesłana już została do teatralnego 
lamusa) jako gatunek pośredni (a zarazem podrzędny), który „cel poważny bierze 
z tragedii, szczęśliwe i wesołe rozwiązanie z komedii”'24. Już jednak autorowi powyż
szych słów Fryderykowi Henrykowi Lewestamowi taka definicja wydawać się musiała 
niewystarczająca, skoro o jedno hasło wcześniej podawał inną, wykorzystującą znaną 
nam już z jego encyklopedycznej twórczości kategorię typu bohatera. Dowiadujemy 
się z niej, że w „dramie”

l24F.H.L. [F.H. Lewestam], Dramat, dz. cyt., s. 367.
I2S F.H.L. [F.H. Lewestam], Drama [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda, Warszawa 1861, t. 7, s. 366.

„(...) kontrast poetyczny jest (...) czysto zewnętrzny i przypadkowy; wypadki wyłącznie osobiste 
dotyczą pojedynczego tylko człowieka, który nie wyobrażając sobą żadnego typu, trafem stał się 
bohaterem dramy. Celem jej nie jest więc wzniesienie i wstrząśnienie duszy, ale tylko zabawa, 
a raczej zajęcie chwilowe”24 125.

Tak rozumiany dramat różniłby się od tragedii brakiem konieczności i rudymentar- 
ności konfliktu oraz związanej z nimi wzniosłości bohatera. Ten ostatni jawi się bo
wiem jako człowiek zwykły, nie dla swych wyjątkowych walorów czy celów, lecz 
z przypadku „wplątany” w niezwykłe wydarzenia.

Podobnie o dramacie pisał też Henryk Struve, umieszczając go, jak pamiętamy, na 
„biegunie komiczności” właśnie ze względu na typowość i codzienność bohaterów. 
Warszawski filozof przeprowadzał jednak także rozróżnienie między komedią a dra
matem, twierdząc, że ten drugi „przedstawia nam działanie i życie ludzkie z bardziej 
poważnej strony; w nim działa nie tylko pierwiastek śmiechu, lecz zarazem i pierwia
stek współczucia dla osób działających, dla ich przykrego lub przyjemnego położenia, 
pierwiastek troski i obawy o rozwiązanie ich losu i przeznaczenia”, a wszystkie te 
„pierwiastki” łączą dramat z tragedią. Tu więc także mamy do czynienia z wyobraże
niem o dramacie jako gatunku pośrednim, który przez wybór bohaterów zbliża się do 
komedii, a przez cel i uczucia, jakie budzi - do tragedii. Jego cechami charakterystycz
nymi byłoby więc z jednej strony unaturalnienie postaci, pozbawienie jej działań sank
cji metafizycznych, zastąpionych przez motywacje psychologiczne, z drugiej dążenie 
do wzruszenia widzów i powaga w traktowaniu tematu.

Powyższe cechy definicyjne, choć w zasadzie sformułowane zostały w odniesieniu 
do dramatu jako części literatury, mają także fundamentalne znacznie dla określenia 
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aktorstwa dramatycznego, które jawi się jako pośrednie między komicznym (codzien
ność i typowość bohaterów, psychologiczna motywacja ich działań) a tragicznym (po
waga tonu, wzruszenie widzów). Pamiętać przy tym trzeba, że pojęcie dramatu rozu
mianego jako gatunek pośredni między tragedią a komedią obejmuje w XIX wieku 
zjawiska tak różnorodne, że jedyną łączącą je rzeczą jest to, że nie spełniają wymagań 
stawianych któremuś z dwóch tradycyjnych typów dramatu. Wprawdzie pisząc o nie
których zjawiskach, rozpoznawanych (najczęściej ex post) jako odrębne konwencje 
dramatyczne i teatralne (drama, dramat romantyczny, melodramat), usiłowano czasem 
określić specyficzne dla nich cechy sposobu gry, generalnie jednak powiedzieć można, 
że w świetle XIX-wiecznego polskiego piśmiennictwa teatralnego aktorstwo drama
tyczne stanowi „nurt główny” ówczesnej sztuki aktorskiej, którego wersjami szczegól
nymi były aktorstwo tragiczne i komiczne. Tak jak wedle rozpoznania badaczy gatun
ków dramatycznych, tragedia i komedia, każda ze swej strony, w ciągu XIX wieku 
zbliżały się do dramatu, tak i ówczesna sztuka aktorska postrzegana poprzez sposób jej 
opisywania i oceniania jawi się jako dziedzina stopniowo tracąca swą tragiczno- 
-komiczną dwubiegunowość i zmierzająca do stanu pośredniego - aktorstwa drama
tycznego. Teatralny komizm z jednej i tragiczna, poetycka wzniosłość z drugiej strony 
stanowiły pewien szczególny przypadek, czasem nawet wyłom w regułach, które sto
sowano dla zjawisk, z jakimi w teatrze XIX wieku obcowano na co dzień. Ze względu 
na autorytet tradycyjnych definicji i hierarchii nie odrzucano ich, lecz poszukiwano 
sposobu na pogodzenie z wymogami czasu. Dążono przy tym - jak usiłowałem poka
zać - do uwspółcześniania szacownych konwencji poprzez ich psychologizację i una- 
turalnianie oraz odchodzenie od tradycyjnych sposobów kształtowania obecności akto
rek i aktorów na scenie (posągowość, statyczność i deklamacyjność w tragedii, klow- 
nada, wygłup, gra z publicznością w komedii).

Wszystko to nie oznaczało jednak całkowitego odrzucenia swoistej teatralności na 
rzecz podobieństwa do prawdy i iluzji rzeczywistości. Myśl teatralna XIX wieku nigdy 
nie wyrzekła się postulatów estetyzacji, czy też stylizacji materiału czerpanego z rze
czywistości, zwalczała jednak czysty konwencjonalizm teatralny, co spowodowało, że 
tak wielkie kłopoty sprawiała jej sprzeczność między szacunkiem dla tradycyjnych 
gatunków a niezgodą na związany z nimi konwencjonalny sposób gry. Rozwiązaniem 
tej sprzeczności była pośredniość właściwa dramatowi i ściśle z nim związanemu ak
torstwu, przechylającemu się w zależności od potrzeb to ku „biegunowi komiczności”, 
to ku „biegunowi tragiczności”, pozostającemu jednak cały czas w sferze leżącej mię
dzy nimi. Z tego względu, choć z nieco innych powodów niż dla używających tego 
określenia ludzi XIX wieku, trudno dla ówczesnego aktorstwa o trafniejszą nazwę niż 
„sztuka dramatyczna”. Zasady, postulaty i wyobrażenia opisujące to właśnie zjawisko 
stanowią główny przedmiot opisów i analiz wypełniających tę książkę, są jej zasadni
czym tematem.





ROZDZIAŁ III 
POSTAĆ DRAMATYCZNA A POSTAĆ AKTORSKA. 

TYP I CHARAKTER

Określiwszy najogólniejsze wyznaczniki charakteryzujące sposób gry w „bieguno
wych” odmianach dramatu i stwierdziwszy, że właściwym terenem rozwoju sztuki 
aktorskiej wieku XIX była sfera pośrednia między tragedią a komedią, powrócimy 
teraz niejako do punktu wyjścia, czyli do zasady wierności, by wyruszyć zeń jeszcze 
raz, tym razem nie w stronę literackich uwarunkowań aktorskiej twórczości, lecz inne
go, bardziej ogólnego jej kontekstu - swoistych wyobrażeń antropologicznych, wpły
wających na sposób postrzegania i oceniania pracy aktorek i aktorów, także w związku 
z ich stosunkiem do literatury. Wyobrażenia te wpływały bowiem także na twórczość 
pisarską, a jako nadrzędne i wobec niej, i wobec teatru, w niektórych przypadkach - 
jak się okaże - stanowiły mocny punkt oparcia dla aktorskiej swobody twórczej.

1. Obrona i komentarz

Poza zakazem „mówienia od siebie” oraz postulatem zgodności z wyznacznikami ga
tunkowymi i ogólną tonacją dramatu, z zasadą wierności wiązano w XIX wieku, i to 
wiązano bardzo ściśle, pewne specyficzne powinności, jakie aktorki i aktorzy mieli 
wobec autora. Powinności owe wykraczały poza proste i ogólnikowe sformułowanie 
„grać rolę tak, jak została napisana”, z jednej strony doprecyzowując zasadę wierności, 
z drugiej jednak (może wbrew intencjom autorów) modyfikując ją, otwierając prze
strzenie aktorskiej swobody twórczej.

Z przyjęcia zasady wierności, według której - jak pamiętamy - „aktor ma wydać 
w rzeczy, co autor pojął w umyśle”, wynika, że pierwszym aktorskim zadaniem jest 
poznanie intencji dramaturga. Tak też kwestię tę postrzegali XlX-wieczni autorzy, 
zaraz jednak, niejako na tym samym oddechu, dodając pewien postulat, który wcale nie 
wynika ściśle z nakazu dotarcia do „właściwej” wersji postaci. Przytoczmy dla przy
kładu dwa fragmenty z wypowiedzi wybitnych ludzi teatru pierwszej połowy stulecia. 
W swej rozprawie o sztuce aktorskiej Jan Nepomucen Kamiński głosił, że

„(...) umnik dramatyczny (...) ma wyśledzić piękności, o których autor sam nie wiedział; że mu 
nie wolno w niczym autora ukrzywdzić, jednakże wszędzie go podnieść pierwszą powinnością 
jego (...)”’.

J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, „Haliczanin” 1830, t. 2, s. 246.
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Po szesnastu latach tę samą myśl w tym samym kontekście formułował Antoni 
Lesznowski-syn:

„Artysta dramatyczny słowa poety w życie, w czyn wprowadza. Wszystkie uczucia, które po
eta wylewa na papier, przyswaja sobie. On jest pierwszym krytykiem, on pierwszy analizuje 
i rozbiera rolę, szuka i odkrywa jej piękności, słabsze ustępy osłania i podnosi”2.

2 L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1846, nr 280 z 22 X, s. 6.
3 Oto przykład: „Czegóż my to nie wymagamy od tych biednych artystów! A to ten żle wytłumaczył myśl 

autorą a to ów źle zrozumiał, a tamten spaczył charakter, a ten to oto zaprzepaści! akcję sztuki przez swoją grę 
Winy swoje lubią autorzy spędzać na aktorów; nie zawsze chcą wiedzieć, że jeśli sztuka na scenie żle poszła, to 
dlatego, że ją autor kulawą na scenę wyprowadził i jakże iść miała?” (S. Krzemiński, „Bluszcz” 1882, nr 20, 
s. 159).

J „Czas” 1859, nr292 z21 XII,s. 2.

W obu fragmentach następuje naturalne, niemal bezwiedne przejście od zasady 
wierności głoszącej, że aktorka/aktor wykonuje, ucieleśnia, wprowadza w czyn projekt 
dramaturga, do sugestii, że powinni oni być adwokatami, obrońcami i rzecznikami 
dramatu. Jest to rola odmienna od, wynikającej z zasady wierności, funkcji „dokładne
go wydania”. Jeśli zadaniem aktorek i aktorów miałoby być wyłącznie granie „tak jak 
autor napisał”, to, logicznie rzecz biorąc, nie mogłoby być wówczas mowy o tuszowa
niu jego błędów, a i wybijanie miejsc szczególnie pięknych, ważnych czy dowcipnych 
musiałoby mieć ograniczony zasięg. Tymczasem w recenzjach pisanych na przestrzeni 
całego stulecia napotkać możemy fragmenty dotyczące znakomitej gry, dzięki której 
uratowano od klęski nieudaną lub wadliwą sztukę. Największe gwiazdy chwalone były 
szczególnie za to, że potrafiły dać życie i siłę „scenicznym trupkom”, a Alojzemu Żół
kowskiemu—synowi właśnie za to przyznano nawet tytuł geniusza. Dopiero pod koniec 
wieku zaczęły częściej pojawiać się głosy zwalniające artystki i artystów z obowiązku 
ratowania poronionych płodów dramatycznych, ale b^ły one rzadkie i formułowane 
często jako wyraźnie odrębne od opinii przeważającej3. Wniosek nasuwa się sam: od 
aktorów i aktorek oczekiwano czegoś więcej niż wykonania tego, co napisane.

Nie chodziło przy tym o samo korygowanie błędów. Pojawiające się bardzo często 
określenie „aktor komentator” odsyła do o wiele szerszego rozumienia postulatu „do
pełniania” czy „uwypuklania”. W tym kontekście szczególnie chętnie porównywano 
korzyści czerpane z wizyty w teatrze z pożytkami z lektury. Zastanawiając się, co 
sprawia, że wystawiany po kilka razy dramat wciąż przyciąga nierzadko tych samych 
widzów, odpowiadano zazwyczaj - znakomita gra aktorska.

„Kiedy sztuka dobrze jest graną, pociąga widzów i nie przykrzy się im, choćby kilkanaście 
razy powtórzona. W takim przypadku nie tyle zajmuje sama treść, którą można znać od końca do 
końca, ile uwagę zaostrza oddanie roli w sposób przechodzący spodziewanie, co nazwiemy stwo
rzeniem charakteru, przejęciem się sytuacją dopełnieniem samego autora. Aktor, który niewolni
czo trzyma się litery, który, że tak powiem, nie robi z siebie żywej ilustracji do tekstu, może być 
dobrym recytatorem, deklamatorem, ale nigdy artystą. Czyby książka przeszła przez jego usta, 
czy jąsam sobie przeczytam - wypadłoby prawie na jedno”21 [podkr. D.K.].

Anonimowy recenzent „Czasu” nie zdawał sobie zapewne sprawy, że jego postulaty 
podważały jedną z zasad uznawanych przez jego współczesnych, a pewnie i przez 
niego samego, za podstawowe i nienaruszalne. Żądał on bowiem od aktorek i aktorów, 
by byli zaskakujący, by wyposażali swe postacie w cechy, których nie można się po 
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nich spodziewać na podstawie lektury, by, jednym słowem, odkrywali w nich coś no
wego.

Jak się wydaje, postulat ten nie dotyczył interpretacji postaci w znaczeniu „ukaza
nia jej w jednej z możliwych wersji”. Takie zabiegi twórcze dopuszczane były wpraw
dzie w szczególnych przypadkach, o których mowa będzie poniżej, tu jednak pozosta- 
jemy wciąż w kręgu wyobrażenia o jednym wariancie postaci, o jej jedynym możli
wym wizerunku. Chodzi nie tyle o przedstawienie odmiennego obrazu, co o odkrywa
nie jego nieznanych, ukrytych elementów, których nie można dostrzec w trakcie lektu
ry, oraz o uzupełnienie tych jego fragmentów, które w tekście, ze względu na jego 
naturalne ograniczenia lub konwencję, zostały pominięte. Tę właśnie umiejętność 
uznał Antoni Lesznowski-syn za szczególny tytuł do sławy Leontyny Halpertowej:

„Nic nie uszło, ani nie skryło się przed tym badawczym okiem. Tam gdzie nawet autorowi nie 
śniło się o efekcie, w ustępach najzwyczajniejszych, z jednego frazesu, umiała pani Halpert z jed
nego wyrazu korzystać i właśnie tam sprawiał oklaski, gdzie ich najmniej mógł spodziewać się 
autor. Dlatego pani Halpert nie tylko tłumaczem, ale i protektorką niejako była dzieł, w których 
wystawieniu brała udział. Z jakąż skwapliwością garnęli się ci biedni autorzy pod opiekuńcze 
skrzydła jej talentu! Iluż bladym i słabym utworom zapewniła powodzenie i długie życie!”5.

5 L. [A. Lesznowski-syn], Pani Halpert, „Gazeta Warszawska” 1851, nr 44 z 16 II, s. 6.
6 K. Kaszewski, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 341, s. 23.

Wykrzyknik kończący pochwałę Lesznowskiego potwierdza, że funkcja uzupełnia
nia i poprawiania dramatu przez aktorki i aktorów miała szczególne znaczenie w przy
padku tych sztuk i ról, których autorzy nie potrafili dać swym postaciom życia, tworząc 
figurki jednowymiarowe, papierowe lub nie dość umotywowane. Gdyby osoby grające 
w takich dramatach chciały postępować wedle ściśle przestrzeganej zasady wierności, 
naraziłyby się z pewnością na zarzuty braku wyrazistości, chłodu gry, a nawet lekce
ważenia swych obowiązków, co stało się na przykład udziałem Edwarda Wolskiego po 
jego występie w Starym mężu Józefa Korzeniowskiego. Mimo że recenzujący premierę 
Kazimierz Kaszewski zdawał sobie sprawę z ułomności dramatu, nie uznał jej za oko
liczność łagodzącą, ponieważ

„(...) artysta dramatyczny każdy wiedzieć o tym powinien, że to nie autor gra, ale aktor, że źle 
nawet jest dla sztuki, jeżeli ona usiłuje zastąpić aktora i podpowiada mu wszystko jak drugi su
fler, że w sztuce więcej powinno być sytuacji niż słów, że nareszcie aktor zaledwie wskazane 
kontury wypełnia ciałem przez własną grę (... )”6.

Na przestrzeni jednego zaledwie zdania następuje w owym cytacie bardzo charakte
rystyczne i ważne przejście od postulatu dopełniania i doprecyzowania tych fragmen
tów, które dramaturg jedynie zarysował, do sugestii, że autorzy powinni zostawiać 
takie „miejsca niedookreślone” jako pole dla specyficznych umiejętności aktorskich. 
Konsekwencją takiego sposobu myślenia była w praktyce zgoda na to, by dramat 
w swym charakterze zbliżał się do scenariusza, zarysu struktury sytuacyjnej, by pisarze 
rezygnowali ze szczegółowego określania wszystkich elementów charakteryzujących 
tak wewnętrzną, jak i zewnętrzną stronę postaci.
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2. „Sztuki dobrze skrojone”

Takie zasady konstruowania dramatów i występujących w nich postaci stanowiły jeden 
z podstawowych wyznaczników bardzo ważnej dla XIX-wiecznego teatru struktury 
dramatycznej - pièce bien faite, czyli „sztuki dobrze skrojonej”. Zjawisko to sprawiało 
i sprawia bardzo poważne kłopoty definicyjne. Hasła słownikowe posługują się for
mułą „nazwa sztuk”7 lub „nazwa nadana w XIX wieku pewnemu typowi sztuk”8, lecz 
te historyczne określenia stanowią raczej zręczny sposób na ominięcie trudności niż ich 
rozwiązanie. A problem polega na tym, że struktura „sztuki dobrze skrojonej” przekra
cza granice gatunków i odnaleźć ją można zarówno w farsie, jak i w wyższej komedii 
salonowej czy melodramacie, nie wspominając już o tym, że na właściwe jej zasady 
kompozycyjne natrafić można współcześnie w scenariuszach hollywoodzkich filmów 
czy telewizyjnych seriali. Zgodzić się więc wypada z proponowanym przez Eleonorę 
Udalską szerokim rozumieniem terminu jako swoistej praktyki dramatopisarskiej na
stawionej na sukces u jak najszerszej grupy widzów, co wiedzie do powstania sztuk 
„kształtowanych ściśle według aktualnych wyobrażeń o sceniczności”9. Równie ważny 
jest przy tym, podkreślany przez tę samą badaczkę, związek pièce bien faite z określo
nymi wyznacznikami formalnymi: przebiegiem fabuły wzorowanym na schemacie 
klasycznym, przestrzenią o charakterze zamkniętym, dążeniem do zaskakiwania widza 
niespodziewanymi sytuacjami oraz, co dla nas najważniejsze, schematyzmem i szki- 
cowością postaci.

7 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wro
cław 1989, s. 352,

* P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 1998, s. 353.
9 E. Udalska, Piece hien faite - termin, formuła, miejsce w poetykach XIX u1 [w:] Dramat i teatr pozytywi

styczny, pod red. D. Ratajczak, Wrocław 1991, s. 28.
Gwoli przypomnienia fragment cytowanego już tekstu T. Pawlikowskiego: „Rola zamknięta w ramach 

skromnej akcji, o blado określonym charakterze, nie dająca dosadnego pojęcia o zewnętrznej i wewnętrznej istocie

Celem autorów XlX-wiecznych „sztuk dobrze skrojonych” było stworzenie scena
riusza, który dzięki uwzględnieniu specyfiki percepcji teatralnej mógł stać się podsta
wą efektownego, silnie działającego na publiczność widowiska. Najważniejszy ich 
przymiot, najbardziej ceniony walor stanowiła sceniczność, czyli, mówiąc najprościej, 
zdolność przykuwania uwagi widza, wywierania na nim wrażenia. Podstawowym 
środkiem do realizacji tego celu była fabuła układająca się w ciąg intrygujących wyda
rzeń biegnących od jednej do drugiej sceny węzłowej, które Udalska określa mianem 
„ognisk napięć”. Koncentracja na efekcie teatralnym, funkcjonalne podporządkowanie 
świata przedstawionego sytuacjom dramatycznym powodowały, że bohaterowie pièce 
bien faite stawali się coraz bardziej schematycznymi figurami wplątanymi w pewien 
ciąg wydarzeń nadrzędny wobec ich wizerunku psychologicznego, indywidualnej 
prawdy etc. Scenariusze pisane według zasad „sztuki dobrze skrojonej” nie potrzebo
wały (tak jak nie potrzebują dziś) osób, wystarczały im stereotypy. Z punktu widzenia 
literatury, był to ich poważny niedostatek. Z punktu widzenia teatru - zaleta.

Wiemy już z wcześniejszych rozdziałów, że uzupełnianie charakterystyki postaci 
przedstawionej przez dramaturga stanowiło jeden z podstawowych dowodów na istnie
nie odrębnej sfery aktorskiej twórczości. Wyobrażenie takie wiązało się ściśle z prze
konaniem, że „prawdziwym”, wybitnym aktorkom i aktorom lepiej się gra w sztukach 
pozostawiających im znaczną swobodę10, że właśnie w nich wspinają się na wyżyny 
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swych umiejętności. Nic więc dziwnego, że właśnie je uznawano za repertuar „aktor
ski”, okazję do scenicznego popisu, czemu towarzyszyło przekonanie, że sztuki te nie 
mają wartości literackich.

Tak właśnie o jednej z nich (Sumienie A. Dumasa-syna) pisał Józef Kenig:
„Sztuki podobne nie mają za sobą istotnej pisarskiej wartości, ratują się tylko grą aktorów. 

Oni to powinni zdolnością zapełnić luki pomiędzy jednym wyskokiem scenicznym (coup de 
théâtre) a drugim, usprawiedliwić je cieniowaniem gry, o ile się da, zrobić je prawdopodobnymi, 
naturalniejszymi. Staranność więc jest konieczna, wykończenie niezbędne; są to sukienki okryć 
mające szkieletowatą nagość podobnych płodów pióra, draperia, na którą liczyć musi autor, a któ
rej publiczność wymagać musi. Całość, jedność gry zbawia jedynie tę akcję fajerwerkową, dość 
treści istotnej w sobie nie mającą”11.

postawionej przez autora marionetki, jest dla przeciętnego aktora najlepszym środkiem do skoślawienia jego 
zdolności, dla twórczych zaś, a zatem bardzo wyjątkowych talentów aktorskich jest przeciwnie jakby bezkształtną 
bryłą marmuru, z której wykuć mogą postać we własnej ich zrodzoną wyobraźni: tu mają talenta takie pole do 
samoistnego działania otwarte, fantazji ich nie krępuje wytyczna linia niewzruszonych, chociaż często fałszywych, 
a przez dramatopisarza im narzuconych następstw i szczegółów psychicznych - słowem, tu autor im nie bruździ, 
a to co dają jest istotnie dziełem ich własnej myśli i obserwacji” (O.O. [T. Pawlikowski], „Nowa Reforma” 1886, 
nr 209 z 14 IX, s. 2).

11 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska" 1858, nr 242 z 2 IX, s. 3.

Wobec konwencjonalności postaci, schematyczności typowych tematów i sytuacji 
oraz ich efektowności (często bliskiej efekciarstwa) na aktorkach i aktorach spoczy
wało niezwykle trudne zadanie nadania bohaterkom i bohaterom cech żywych osób, 
uprawdopodobnienia sztucznie wysilonych zachowań i reakcji, nierzadko wręcz wy
tłumaczenia widzom motywów i sensu podejmowanych działań. To ludzie sceny spra
wić mieli, że prezentowane przez nich postacie spełnią ówczesne wymagania stworze
nia pełnego, wielowymiarowego wizerunku osoby ludzkiej. Zasadą pièce bien faite 
było, że autor nie podejmował prób realizacji tego zadania, pozostawiając jego wyko
nanie wdzięcznym mu za to aktorkom i aktorom.

Ich wdzięczność wynikała z tego, że wszystkie wyżej wymienione trudności stwa
rzały niezwykle atrakcyjne możliwości wykazania się własną inwencją i oryginalno
ścią. W recenzjach z najpopularniejszych i najczęściej granych „sztuk dobrze skrojo
nych” powtarzają się opisy i porównania dotyczące sposobów interpretowania i wyko
nywania najbardziej efektownych scen, rozwiązywania pozostawionych przez autorów 
sprzeczności czy „miejsc niedookreślonych” w motywacjach działań postaci. Stano
wiły one swoisty probierz, dzięki któremu rozpoznawano i ukazywano rangę wyko
nawczyni czy wykonawcy. Dobrze widać to na przykładzie roli Małgorzaty Gauthier, 
bohaterki Damy kameliowej A. Dumasa-syna, która stawiała przed grającą ją aktorką 
bardzo poważny (bo posiadający ważkie konsekwencje etyczne) problem interpreta
cyjny. Chodziło mianowicie o uzasadnienie podjętej przez Małgorzatę decyzji o po
wrocie do dawnej profesji. Przypomnijmy: odrodzona przez miłość do Armanda Duval 
kurtyzana, składa swe uczucie w ofierze, by nie niszczyć życia młodzieńca i jego ro
dziny (opinia publiczna odsuwa się od Duvalôw „skażonych” skandalicznym związ
kiem Armanda). Po tym szlachetnym i dla ówczesnej publiczności zrozumiałym akcie, 
Małgorzata powraca do dawnego życia, co uważano za poważny błąd autora, niszczący 
linię rozwoju duchowego bohaterki i poddający w wątpliwość szczerość jej „nawróce
nia”. I tu właśnie otwierało się pole popisu dla aktorki, której owa „psychologiczna 
nielogiczność” stwarzała swobodę w obmyśleniu i wykonaniu roli. 1 tak np. Helena 
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Modrzejewska ukazywała bohaterkę prawdziwie odrodzoną przez miłość, traktując 
powrót do zawodu jako konieczność, rodzaj fatalizmu losu wiodącego ostatecznie do 
śmierci „damy kameliowej”. Z kolei Sara Bernhardt widziała w tej decyzji rodzaj 
gorzkiej rezygnacji podjętej przez nieszczęśliwą kochankę, zmuszoną do wyrzeczenia 
się Armanda. Takie niuansowe różnice nie tylko pozwalały wyraźniej dostrzec twórczy 
wysiłek aktorek czy odrębność ich osobowości. Umacniały także przekonanie, że sztu
ka aktorska nie jest jedynie prostym przełożeniem na inne warunki tego, co autor napi
sał, podważając zarazem wagę „zasady wierności” jako ściśle przestrzeganego do
gmatu.

Na to ostatnie stwierdzenie zwrócić należy szczególną uwagę - piece bien faite sta
nowiła bowiem zaprzeczenie XIX-wiecznych wyobrażeń o teatrze jako miejscu, 
w którym dopełnia się akt twórczy rozpoczęty i w zasadzie do końca sterowany przez 
pisarzy. Autorzy owych sztuk niejako z zasady (a i ze względów praktycznych) rezy
gnowali ze swoich prerogatyw, przekazując istotną cząstkę swej władzy aktorkom 
i aktorom. W tej sytuacji spełnienie zasady wierności wiodło niejako do jej zaprzecze
nia. „Sztuk dobrze skrojonych” nie dało się grać „tak, jak je autor napisał”, bo autor 
napisał je tak, by aktorzy i aktorki samodzielnie je interpretowali i uzupełniali. Dla 
większości autorów piszących w XIX wieku o teatrze sytuacja taka była nie do przyję
cia, toteż rozwiązywali jej wewnętrzną sprzeczność poprzez negację literackich warto
ści piece bien faite. Sztuki te - ich zdaniem - mogły być tak „sceniczne” i „aktorskie” 
właśnie dlatego, że w istocie nie były „literackie”. W ten sposób udało się połączyć 
praktykę z teorią i ocalić tę drugą przed kompromitacją, jaką gotowała jej ta pierwsza.

3. Klasyka i współczesność

W tym kontekście zupełnie zrozumiałe wydaje się, iż za przeciwieństwo współcze
snych „sztuk dobrze skrojonych” uważano dzieła klasyczne, stworzone przez arcymi- 
strzów literatury, takich jak Szekspir czy Molier12, zaś opozycyjność ta odnosiła się 
także do sposobu ich interpretowania przez aktorki i aktorów. Przekonuje o tym bardzo 
charakterystyczny cytat z pochodzącej z 1874 roku recenzji „Gazety Warszawskiej” ze 
Świętoszka. Protestując przeciwko sposobowi, w jaki Wincenty Rapacki grał Tartuffe’a 
(chodziło m.in. o rezygnację z obdarzania molierowskiego bohatera obfitą tuszą), 
ukrywający się pod pseudonimem ...ski krytyk pisał:

12 Te dwa nazwiska wymieniano w tym kontekście najczęściej. Pozostali autorzy zaliczani byli do klasyków 
albo do (np. F. Schiller), albo od (np. J. Słowacki) pewnego momentu w dziejach ich XlX-wiecznej recepcji.

” ...ski, „Gazeta Warszawska” 1874, nr 223 z 12 X, s. 2.

„(...) przede wszystkim tak p. Rapackiemu, jak i każdemu innemu artyście zaprzeczamy stanow
czo prawa dowolnego zmieniania najwyraźniejszych instrukcji autorskich w tego rodzaju kome
diach jak Świętoszek. W utworach kulawych, chybionych lub młodzieńczych aktorowie z powo
dzeniem usuwają usterki autora albo też wypełniają jego braki; ale tam gdzie geniusz użył całej 
swej potęgi na niezmierne wyrazu i oznaczenia rysów charakteru wycieniowanie, wszelkie sa
mowolne zboczenia są dowodem braku zrozumienia i poszanowania ducha poezji. Tacy mistrzo
wie jak Szekspir i Molier powinni być dla aktorów źródłem nauki, nie zaś przedmiotem dowol
nych poprawek”13.
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Nie chodzi tu przy tym tylko o to, że zmiany ewentualnie dozwolone w odniesieniu 
do Scribe’a są całkowicie zakazane w stosunku do Moliera. Autor cytowanej opinii 
głosi przede wszystkim niezwykle istotne i, jak się wydaje, trwałe przekonanie, że 
wielkie dzieła dramatyczne, stworzone przez geniuszy zawierają pełny obraz osobowo
ści postaci, poza który wykonawcom i wykonawczyniom wychodzić nie wolno. Zasada 
wierności naruszona na skutek rozwoju pozostawiających szeroki margines aktorskiej 
swobody „sztuk dobrze skrojonych” zdaje się w odniesieniu do „klasyki” odbywać tu 
swój tryumfalny powrót.

Tryumf to jednak pozorny. W istocie mamy raczej do czynienia z próbą ocalenia 
nadrzędności zasady wierności wobec niedających się uniknąć sprzeczności, między 
nią a codziennym doświadczeniem teatralnym. Po pierwsze, autor cytowanego sądu, 
protestując przeciwko dokonywaniu zmian, gdy chodzi o arcydzieła, najwyraźniej 
zgadzał się na nie w dramatach pozbawionych większej wartości literackiej. Po drugie, 
zamiast mówić o prostym i bezpośrednim „wprowadzaniu w życie pomysłu dramatur
ga”, ograniczał zasadę wierności do postulatu koniecznego przestrzegania „najwyraź
niejszych instrukcji autorskich”. Zakres swobody aktorskiej pozostawał więc nadal 
bardzo szeroki, zaś zasada wierności jawi się już nie tyle jako dyrektywa o charakterze 
pozytywnym („należy realizować projekt autorski”), co wytyczona przez zakaz granica 
(„nie wolno naruszać i zmieniać wskazówek autora”).

Takie przeformułowanie zasady naczelnej odnosiło się w sposób szczególny wła
śnie do bohaterów „klasycznych” - zazwyczaj postaci niejednoznacznych, o skompli
kowanej psychice. Grając je,

„(...) aktor może i powinien być (...) samodzielny w kombinowaniu różnych cech charakteru, 
może jednym lub drugim nadawać znaczenie ważniejsze, jedne lub drugie momenty uwydatniać 
stosownie do naczelnego poglądu na rolę”14.

14 J. Kotarbiński, O sztuce aktorskiej [w:] J. Kotarbiński, Ze świata ułudy, Warszawa 1926, s. 33.
15 H. Modrzejewska, Aktor [w:] J. Got, J. Szczublewski, Helena Modrzejewska, Warszawa 1958, s. 215.

Cała trudność polegała jednak na sposobach wytyczania owej granicy, której prze
kroczyć nie wolno, oraz na wyznaczeniu osoby, która miałaby w tej kwestii być auto
rytetem nienaruszalnym.

Trudność tę dobrze ukazuje przykład warszawskiej inscenizacji Hamleta, w której 
głównego bohatera kreował Jan Królikowski, a Ofelię Helena Modrzejewska. Ta ostat
nia napisała po premierze (24 III 1871) niepublikowany współcześnie szkic zatytuło
wany Aktor. Pretekstem do jego powstania stał się sposób, w jaki postać Poloniusza 
grał Alojzy Żółkowski, który z Szekspirowskiego dworaka uczynił ... szlachetnego 
polskiego wojewodę. Taka interpretacja została przez Modrzejewską uznana jedno
znacznie za wyraz niegodnego wirtuozowania i dążenia do solowego popisu. Jako taka 
spotkała się z nieodwołalnym potępieniem w myśl zasady, że sztuka aktora jest całko
wicie podległa dramaturgowi i jego wizji, a zadaniem artysty dramatycznego jest wy
dobyć z dramatu wszystko, co wydobycia warte i ukryć wady:

„Artysta chcący godnie wypełnić zadanie powinien się starać spoić ze sztuką nierozerwalnym 
węzłem, zlać się z myślą autora, w grę swoją przenieść wszystkie zasoby uczucia, zapału i logiki, 
starać się jedynie być wykonawcą, a nie kompozytorem, jednym słowem powinien zapomnieć 
o swojej osobie a myśleć jedynie o powierzonej mu roli”15.
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Podkreślić przy tym trzeba, że w rozumieniu autorki nie znaczy to, że ów artysta ma 
się wyrzec twórczości - powinien tworzyć, ale postacie prawdziwe, to jest zgodne 
z intencją autora.

Tę zasadę złamał według „Ofelii” Żółkowski, który
„(...) stworzy! postać poważną szlachetnego wojewody polskiego, nie kłaniającego się prawie 
przed królem, z dumą spoglądającego na Hamleta i mówiącego z namaszczeniem wszystkie ba
nialuki przed tronem w drugim akcie. 1 cóż się stało? Oto publiczność nie mogła zrozumieć, jak 
Hamlet mógł się poważyć wyśmiewać tego wspaniałego starca - wyraźnie musiał naprawdę zwa
riować - zwłaszcza że na wszystkie prawdy Hamleta Poloniusz umiał odpowiedzieć pełnym 
dowcipu i dobroci uśmiechem. A jakże go żałowano, gdy został zabity!”16.

16 Tamże, s. 216.
17 L. Siemieński, Sprawozdanie, cyt. za: K. Ostrowski, Dzieła polskie, Paryż 1876, s. 75.
11 Wl. Bogusławski, Siły i środki naszej sceny, Warszawa 1961, s. 227.
19 Zob.: tamże.

Przestępstwo Żółkowskiego wydaje się oczywiste, ale jest tak tylko w kontekście 
przekonań interpretacyjnych podzielanych przez aktorkę - autorkę. Tymczasem przy
pomnieć trzeba, że Alojzy Żółkowski grał swojego „polskiego wojewodę” nie dlatego, 
że takie miał widzimisię, ale dlatego, że taką postać znalazł w tekście, który mu wrę
czono. Hamlet w roku 1871 został przedstawiony w przekładzie Krystyna Ostrowskie
go, w którym „Poloniusz to prawdziwy dworak - polityk, dobry do rady, w potrzebie 
przebiegły. (...) Śmierć jego przez pomyłkę nie jest obojętną dla widza”17. Co więcej, 
przemowy Poloniusza w wersji Ostrowskiego są istotnie pełne zwrotów zaczerpniętych 
z języka polskiej szlachty, tchną też powagą i godnością. Wygląda więc na to, że Żół
kowski działał w zgodzie z tekstem i hołubioną przez Modrzejewską „zasadą wierno
ści”!

Mało tego: sama aktorka, tak namiętnie protestująca przeciwko naruszaniu „intencji 
autora”, wielokrotnie była oskarżana o przestępstwo naginania postaci do własnych 
możliwości, a nawet o dokonywanie takich zmian w interpretacji, które pozwalały na 
mocniejsze uwypuklenie jej aktorskich zalet. Żeby pozostać w kręgu dramatycznych 
arcydzieł, przywołajmy dla przykładu krytyczną ocenę Julii w tragedii Szekspira, za
mieszczoną w książce Wł. Bogusławskiego:

„Sentymentalizm (...) dany przez Modrzejewską za podstawę charakteru Julii, jest pozą psy
chologiczną, która w scenie balkonowej, wśród estetycznie obmyślanych akcesoriów scenerii, 
w idealnym świetle przedstawia - samą artystkę, ale wręcz zaprzecza wyraźnym intencjom po
ety”18 19.

Podobnie nisko ocenił też Bogusławski... Ofelię w opisywanym przez jej wyko
nawczynię Hamlecie^.

Całe to zamieszanie dowodzi, że kryteria zgodności z intencjami autora były 
o wiele bardziej płynne, subiektywne i niepewne, niż chcieliby to przyznać XIX- 
-wieczni krytycy, teoretycy i praktycy. Czczona przez nich „myśl autora” okazuje się 
zazwyczaj pewną projekcją indywidualnych lub zbiorowych wyobrażeń na temat „wła
ściwego” sposobu interpretowania i postaci, i całego dramatu. Sposób jej określania 
zależy od doświadczenia, wrażliwości, inteligencji, nawyków kulturowych itd. czytel
nika czy widza. Toteż postulat „właściwego” odczytania dramatu oprzeć można na 
kilku jedynie punktach stałych, niedających - nawet w przypadku arcydzieł (a może 
właśnie przede wszystkim w ich przypadku) - odpowiedzi na wszystkie wątpliwości
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i nierozwiązujących wszystkich zagadek. Z tego powodu zasada wierności, choć po
woływano się na nią przez cały wiek XIX, nie mogła stanowić jedynego kryterium 
oceny aktorskiej interpretacji postaci.

4. Jednolitość i konsekwencja

Jak się wydaje, w interesującej nas epoce dość często uświadamiano sobie wskazane 
wyżej komplikacje i sprzeczności. Szczególnie wyraźnie widziano je wówczas, gdy 
aktorka lub aktor przedstawiali spójną i logiczną interpretację roli, w mniejszym lub 
większym stopniu odbiegającą bądź od znanego z dotychczasowej tradycji sposobu jej 
interpretowania20, bądź po prostu od sądów wyznawanych przez krytyków. Istnienie 
dwu, odmiennych, a zarazem równie przekonujących wariantów tej samej postaci 
w sposób oczywisty stawiało pod znakiem zapytania przydatność, a nawet prawdzi
wość zasady wierności. Jej podstawą, fundamentem było wszak przekonanie o istnie
niu jednego, „właściwego” wizerunku postaci. Cóż zatem zrobić, gdy interpretacja 
aktorska, odbiegająca czasem nawet znacznie od „właściwej”, jawiła się jako równie 
niesprzeczna z sensem całości? Gdzie znaleźć kryterium pozwalające na rozstrzygnię
cie tego problemu?

211 W tym kontekście ponownie wypada zwrócić uwagę na znaczenie „sztuk dobrze skrojonych”, jako że z za
sady jeden z warunków ich powodzenia stanowiło stwarzanie możliwości zaistnienia różnorodnych interpretacji.

21 W., Zwolennicy sceny - Goście, „Dziennik Literacki” 1853, nr 26 z 2 VII, s. 202.

Znaleziono je dzięki odniesieniu postaci stworzonej przez aktora nie do kontekstu 
literackiego, lecz do wyobrażeń na temat psychiki człowieka, a w szczególności do 
wyobrażenia o jednolitości i konsekwencji charakteru, których przestrzegać powinni 
zarówno autorzy, jak i aktorzy i aktorki. W przekonaniu ludzi epoki

„(...) jest albowiem przez wszystkie sytuacje człowieka jednego pewna nitka uczuć, wyrazów, 
głosu, ruchu, aż do układu całego ciała nieruchomego, snująca się tylko z jednej piersi, z jednego 
serca, z jednej duszy - i to nazywamy konsekwencją psychy. Ona nie znosi indywidualności arty
sty; owszem w każdej indywidualności jest inna, ale zawsze tylko jedna, nigdy dwoista. Stąd róż
nica nawet między wielkimi mistrzami na scenie: w każdego grze widać jasno charakter i konse
kwencję w nim; lecz każdy bohater inny, bo indywidualność, która go przedstawia, inna. Poeci 
i artyści mają w tern coś wspólnego z narzędziami, ich role zaś z utworami muzycznymi. Jeden 
utwór muzyczny na różnych instrumentach grany zostanie zawsze tym samym lubo wrażenia 
dźwięku są różnej przyrody. Przeciwnie nic tak nie uderza (...) jak owa dwoistość uczucia, ruchu, 
obyczaju, ułożenia ciała, które zdają się należeć raz do tej, raz do innej osoby, raz do tej, raz do 
innej warstwy społecznej"21.

Przyjęcie tezy o istnieniu pewnej jednolitej, swoistej dla każdego człowieka linii 
psychofizycznej decydującej nie tylko o sposobie reagowania i zachowania, ale także 
o najdrobniejszych ich zewnętrznych przejawach, miało niezwykle ważkie konsekwen
cje dla myślenia o sztuce aktorskiej. Po pierwsze, zachowanie jednolitości charakteru 
decydowało o uznaniu stworzonej przez aktorkę/aktora postaci za prawdopodobną. 
Działał tu mechanizm swoistego sprzężenia zwrotnego: skoro wyobrażenie 
o jednolitości i konsekwencji stanowi jeden z ważnych elementów sposobu, w jaki 
postrzega się ludzi, to oczywiste jest, że po to, aby kreacja aktorska została uznana za 
prawdopodobną, czyli zgodną z wyobrażeniami o rzeczywistości, musi ona przylegać 
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do tego wyobrażenia. Zachowanie konsekwencji nadaje postaci spójność, czyni po
szczególne jej zachowania i decyzje zrozumiałymi i umotywowanymi22.

22 Por. stwierdzenie z cytowanej powyżej recenzji z „Dziennika Literackiego”: „Niewyniklość (...) wgrze nie 
tylko nie zgadza się z gruntownym pojęciem sztuki, która ma przedstawić jedną indywidualność, jeden charakter 
w wielu sytuacjach; lecz niszczy częściowo ułudę, ową poetyczną tkankę, którą się otacza plastyka sceniczna” 
(W., Zwolennicy sceny - Goście, „Dziennik Literacki” 1853, nr 26 z 2 VII, s. 202).

21 W. .. z Olecka [W. Zaleski], „Rozmaitości” 1827, nr 7 z 16 II, s. 59.
24 L.D.-B. [L. Dunin-Borkowski], „Dziennik Mód Paryskich” 1845, nr 3, s. 23.

Po drugie, i chyba jeszcze ważniejsze, zasada zachowania konsekwencji obowią
zywała zarówno w teatrze, jak w literaturze, stanowiąc dla obu dziedzin sztuki regułę 
nadrzędną:

„Utrzymanie jedności w charakterze jak dla poety, tak dla aktora pierwszym jest przepisem: 
w tym względzie uchybienia pierwszego aktor znacznie naprawić może, jeśli rzecz swoją rozu
mie”23 24.

Zgodnie z tym prawidłem zasada wierności wobec tekstu była uchylana w tych 
przypadkach, w których jej respektowanie oznaczałoby naruszenie nadrzędnego wy
magania dotyczącego jednolitości i konsekwencji postaci. Nadrzędność ta stanowiła 
zarazem punkt oparcia w sytuacji istnienia odmiennych, a równie przekonujących in
terpretacji. Przestrzeganie zasady konsekwencji dostarczało wówczas podstawowego 
kryterium oceny wartości kreacji aktorskiej, decydowało o możliwości potraktowania 
jej jako propozycji odmiennej od znanych, ale równie dopuszczalnej. Więcej nawet - 
stanowiło podstawę uznania tego, kto ją stworzył za wybitnego artystę:

„Tym tylko przekonuje artysta, że ma jakiekolwiek pojęcie roli, czy to w duchu autora, czyli 
według własnego wyobrażenia, jeżeli w różnych jej odcieniach i odmianach zachowuje pewną 
jednakowość odpowiednią przyjętej zasadzie czyli swojemu pojęciu. Bez tego może aktor z przy
padku lub z naśladownictwa grać tu i owdzie dobrze lub źle, ale takowa przypadkowość i chwiej- 
ność nie czyni nigdy artysty pierwszego rzędu”2'’.

Wobec takiego postawienia sprawy nie dziwi fakt, że w XIX-wiecznych recenzjach 
jedną z najczęściej powracających pochwał była ta za „konsekwentne przeprowadzenie 
roli” łączone zazwyczaj z „oryginalnym jej pojęciem”. To charakterystyczne zestawie
nie wskazuje na to, że oryginalność i konsekwencja stanowią parę ściśle z sobą powią
zanych i niejako wzajem się ubezpieczających przymiotów gry. Konieczność utrzyma
nia postaci w jednym „tonie”, z którego wynikają wszystkie jej działania, stanowi 
swoisty hamulec bezpieczeństwa strzegący aktorki i aktorów przed tym, by w pogoni 
za tak wysoko cenioną oryginalnością nie popaść w dowolność, w puste efekciarstwo. 
Fascynującą XIX-wieczną publiczność odmienność aktorskiego odczytania postaci 
ceniono bowiem tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że powstawała w jego efekcie 
odmienna od znanej „główna linia”, którą można było odnaleźć w każdej 
z poszczególnych sytuacji, w jakich znajdowali się bohaterka czy bohater. Jak pisał 
Kazimierz Zalewski:

„Jeżeli tylko aktor tworzy mi postać na scenie i utrzymuje jej jednolity charakter, mogę z nim 
dyskutować o pojęciu roli, ale muszę w nim uznać artystę i śledzić go aż do końca sztuki, czy 
istotnie nie wyjdzie z tonu i charakteru nie złamie. To właśnie wytwarza zajęcie, które przykuwa 
uwagę do gry aktora i sprawia, że rzeczy umianej na pamięć słuchać można i oceniać ją z nowego 
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punktu widzenia, jaki wytwarza po raz pierwszy przedstawiający rolę aktor w oświetleniu i pla
styce swojego o niej pojęcia”25.

25 K. Zalewski, „Kurier Warszawski” 1889. nr 214 z 5 VIII, s. 2.
“„Kurier Warszawski” 1891, nr 151 z 3 VI, s. 1.
27 M. Massonius, „Gazeta Polska" 1902, nr 199 z 24 VII, s. 2.

Trzeba przy tym podkreślić, że dla większości XIX-wiecznych krytyków przyjęcie 
zasady konsekwencji nie oznaczało zniesienia zasady wierności, a jedynie jej uzupeł
nienie. Pokazują to bardzo wyraźnie recenzje oceniające postacie aktorskie zbudowane 
konsekwentnie, ale stojące w sprzeczności z podstawowymi informacjami zawartymi 
w tekście dramatu lub zeń wynikającymi. Niech za przykład posłuży napisana przez 
cytowanego tylko co Kazimierza Zalewskiego krytyka gry Bolesława Leszczyńskiego 
w Ojcu marnotrawnym A. Dumasa-syna. Warszawski aktor wystąpił w roli Ferdynan
da de la Rivouniere ucharakteryzowany na Dumasa-ojca, co krytyk uznał za zgodne 
z rekonstruowaną genezą sztuki, ale sprzeczne z charakterem bohatera, w którym ko
biety rzeczywiście się kochają i który ma urodę oraz prawdziwie wielkoświatowe 
wzięcie (Leszczyński pozbawił postać obu tych cech, wystąpiwszy jako brzydki Du- 
mas-ojciec). Ta niezgodność głównej linii charakteru z sytuacjami sprawiła, że inter
pretacja aktora została jednoznacznie odrzucona:

„Pan Leszczyński miał dobre intencje, nad rolą pracował widocznie i dużo, ale chybił 
w samym założeniu i błąd nawet grą staranną naprawić się już nie dal"26.

Owo „chybienie w założeniu” polegało na wykroczeniu przeciwko tym elementom 
scenariusza, które nie podlegają zmianie czy reinterpretacji jako „najwyraźniejsze in
strukcje” autora zawarte w samym tekście, czy też wynikające z sytuacji lub działań 
bohaterów.

Otrzymujemy zatem podwójne kryterium oceny kreacji aktorskiej pod względem jej 
stosunku do dramatu, które, już na progu XX wieku, w zręczną formułę ujął Marian 
Massonius, pisząc, że

„(...) proces można wytaczać aktorowi tylko albo wtedy, gdy jego koncepcja staje w widocznej 
sprzeczności z akcją, albo wtedy, gdy nie jest jednolita”27.

W myśl XIX-wiecznych zasad aktorki i aktorzy mogli zatem (czasem wręcz powin
ni) we własny, oryginalny sposób interpretować rolę, musieli jednak spełnić dwa wa
runki:

a) powstała w wyniku twórczej pracy postać sceniczna musiała mieć jednolity cha
rakter, a wszystkie jej reakcje, zachowania, odcienia uczuciowe, znaki mimiczne, 
głosowe itp. powinny konsekwentnie zeń wynikać;

b) aktorska interpretacja nie mogła stać w sprzeczności z informacjami o postaci 
zawartymi w tekście oraz z przebiegiem akcji dramatu.

5. Prawdopodobieństwo regulowane społecznie

Sformułowawszy powyższe zasady, trzeba jeszcze raz podkreślić, że w niektórych 
sytuacjach pierwsza z nich zajmuje wobec drugiej pozycję nadrzędną. Gdy aktor- 
ka/aktor odchodzi od tradycyjnego sposobu interpretacji postaci, gdy poszukuje wła
snego jej kształtu, reguła jednolitości charakteru i zasada wierności niejako wspierają 
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się wzajemnie. Natomiast, gdy w samym tekście naruszona zostaje pierwsza z nich, 
druga, jak już wspomniano, zostaje zawieszona.

Dziewiętnastowieczne recenzje pełne są wzmianek informujących o takim właśnie 
traktowaniu obu zasad. Aktorki i aktorów zdecydowanie zachęca się do zacierania 
nieprawdopodobieństw psychologicznych tekstu dramatycznego, chwaląc, gdy trudu 
tego się podejmują, ganiąc, gdy tego nie czynią. Najczęściej chodzi w takich przypad
kach o nieprawdopodobnie szybkie zmiany decyzji, o zachowania niewytłumaczalne 
w kontekście wcześniejszych słów lub działań postaci - jednym słowem o brak jedno
litości i konsekwencji.

I sprawa byłaby może prosta, gdyby nie to, że zarzut popełniania tych i innych jesz
cze błędów można było sformułować nie tylko wobec początkujących lub nie dość 
utalentowanych pisarzy współczesnych, ale także wobec największych autorów dra
matycznych, czczonych przez epokę, uważanych za klasyków. Nie dało się ich „ode
słać do kąta”, ale zarazem wyraźnie dostrzegano, że sposób ukazywania człowieka 
w ich dramatach odbiegał od tego, który za „oczywisty” i „naturalny” przyjęto w XIX 
wieku. Przyjrzyjmy się kilku wybranym opiniom na temat stosunku aktorek i aktorów 
do postaci dramatów należących do tej grupy. Przykłady pochodzą z całego stulecia 
i dotyczą różnych typów repertuaru, którego konwencję uważano za odmienną od 
„naturalnej” konwencji własnej.

1 tak np. w latach 20. XIX wieku w gronie krytyków „Gazety Warszawskiej” za 
pełne wad uważano sztuki Pierre’a Corneille’a, który jako autor nie spełniał współcze
snych wymagań stawianych „poecie dramatycznemu”. Zarzucano mu przede wszyst
kim błędy w konstrukcji fabuły i niekonsekwencje psychologiczne. W tym kontekście 
nie dziwi, że Marcin Szymanowski grający Króla w Cydzie obdarzony został wyjątko
wą pochwałą, sformułowaną w tonie uniwersalnej zasady:

„Jest to szczególną zaletą aktora, kiedy przez grę swoją potrafi pokryć uchybienia autora 
i wystawić nam osobę taką, jaką być w istocie powinna”28 29.

28 T., „Gazeta Warszawska” 1823, nr 128 z 12 VIII, s. 1773.
m Rok później w lej samej „Gazecie Warszawskiej”, o tym samym dramaturgu pisano po debiucie Ławryno

wicza (imię nieznane) w roli Horacjusza w Horacjuszach: „Aktor, który się odważa występować w sztukach 
Kornela nie tylko zalety, ale i uchybienia tego Mistrza znać powinien, pierwszych lepsze oddanie, a pokrycie 
drugich do gry jego należy” (A. Lesznowski-syn?, „Gazeta Warszawska” 1824, nr 142 z 4 IX, s. 2022).

Określeń typu „antropologiczne wyobrażenia epoki” czy też „społecznie akceptowany obraz człowieka” 
używać będę jeszcze wielokrotnie. Zastrzec się więc wypada, że - poza ogólnikowymi wzmiankami - treści tych 
pojęć nie będę dokładniej precyzował. Jestem wprawdzie przekonany, że poprzez badanie piśmiennictwa teatral
nego oraz literatury dramatycznej można dotrzeć do bardzo wielu informacji tyczących antropologicznych wy
obrażeń epoki, ale zadanie to zdecydowanie wykracza poza zakres niniejszej rozprawy. Na jej użytek wykorzy
stuję więc kategorię „społecznie akceptowanego obrazu człowieka” jedynie jako punkt oparcia dla analizy sposo-

Zasada, w swej części pierwszej już nam znana, jako że odwołuje się do postulatu 
poprawiania dramatopisarskich błędów i wyobrażenia o aktorze jako „przyjacielu pisa
rza” i jego życzliwym korektorze29, zawiera w części drugiej sąd pozornie „pusty”, 
a mimo to bardzo interesujący. Cóż to bowiem znaczy „wystawić osobę taką, jaką być 
powinna”? Ano tyle, że charakter postaci stworzonej przez aktorkę/aktora powinien 
być zgodny z oczekiwaniami publiczności. Na zasadzie rozpowszechnionego mechani
zmu wiodącego do uznania tego, co akceptowane przez większość pewnej zbiorowości 
w pewnym czasie za obowiązujące zawsze i wszystkich, antropologiczne wyobrażenia 
swej epoki i swojej grupy podnosi autor do rangi uniwersalnej powinności'9. To histo
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rycznie uwarunkowane i bezzasadnie zuniwersalizowane wyobrażenie staje się swo
istym wzorcem dla dramatu sprzed ponad 180 lat! Wzorcem tym z przyczyn oczywi
stych nie może się już posłużyć pisarz, jedyną osobą, dla której jest on przeznaczony, 
pozostaje zatem aktorka/aktor. Zuniwersalizowane wyobrażenie zbiorowe staje się dlań 
wartością nadrzędną, przewyższającą wierność wobec dramaturga (Szymanowski jest 
szczególnie chwalony za to, że potrafi naprawić „błędy” Corneille’a), jawiąc się zara
zem jako podstawa zasady jednolitości i konsekwencji. Przymioty te zostają bowiem 
przyznane tej postaci, która jest, Jaką być powinna”.

Kolejne przykłady ukażą działanie tego mechanizmu w sposób jeszcze bardziej wy
razisty. Przyjrzyjmy się dwóm, dość typowym, fragmentom recenzji dotyczących dra
matu romantycznego, powstałych w czasach, gdy fala fascynacji romantyzmem opadła 
i miejsce niedawnych uniesień zajęła racjonalistyczna i krytyczna analiza. Przede 
wszystkim odrzucono „przesadną” emocjonalność, żądając od aktorek i aktorów jej 
wyciszenia i złagodzenia. I znów - ten, kto w imię zmienionych wyobrażeń o „właści
wym” sposobie reagowania i zachowywania się człowieka odchodził od historycznej 
konwencji właściwej dramatom romantycznym, uznawany był właśnie z tego względu 
za wybitnego artystę lub twórczą artystkę. Tak przytrafiło się na przykład Anieli 
Aszpergerowej grającej w grudniu 1855 roku w Krakowie tytułową rolę w Marii Tudor 
V. Hugo:

„Artysta mający wykształcone czucie piękna i pojęcie sztuki, przedstawiający jakąś postać 
dramatu W. Hugo, narysowaną przesadnie już przez samego autora, stara się o ile możności od
dać ją z największą prostotą i naturalnością, złagodzić rażące rysy i potwora w ludzką zamienić 
istotę. Taką właśnie artystką ukazała się p. Aszpergerowa, przedstawiająca Marię Tudor, tę 
w wielu scenach nienaturalną a przeto trudną do oddania postać”* 31 32 [podkr. D.K.j.

bu postrzegania i oceny gry aktorskiej, poprzestając na stwierdzeniu konieczności istnienia zgodności między 
kreacją aktorską a wyobrażeniami zbiorowymi.

31 „Czas” 1855, nr 282 z 12X11, s. 3.
32 Ta obcość nie zawsze i nie przez wszystkich postrzegana była jako wada, naruszenie „uniwersalnej” zasady. 

Najinteligentniejsi krytycy epoki, np. Józef Kenig, dostrzegali w niej znak możliwości istnienia całkowicie innego 
teatru, który kiedyś, gdy przeminie konwencja im współczesna, odrodzi się w nowej epoce wielkiej poezji. Zob.: 
[J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1872, nr 101 z 15 IV, s. 2 (recenzja z Marii Stuart) i „Gazeta Warszawska” 
1873, nr 100 z 6 V, s. 3 (recenzja z Mazepy).

Autorskiej sztuczności i przesadzie przeciwstawiona zostaje naturalność i prostota 
aktorskiej interpretacji, które dopiero czynią z literackiej kreacji postać ludzką. Nie 
ulega wątpliwości, że w tym przypadku to aktorka jest bliżej „prawdy” niż pisarz - to 
ona dopiero tworzy człowieka, którego zaakceptować mogą widzowie.

Jeszcze większe problemy niż Hugo stawiał przed XIX-wiecznym teatrem Juliusz 
Słowacki. Po okresie zapomnienia czy niechęci, mniej więcej od lat 60., twórca Balla
dyny został uznany za „wielkiego poetę”, co sprawiło, że nie można już go było lekce
ważyć i odsyłać na półkę z poronionymi płodami literackimi. Przestał być nieudaczni
kiem - stał się wyzwaniem. Wyzwaniem bardzo kłopotliwym, ponieważ w opinii 
znacznej grupy, ^jeśli nie większości, krytyków teatralnych XIX wieku Słowacki był 
„ciałem obcym” . Jego dramaty nie przystawały do obowiązujących reguł i wyobra
żeń, a że jednocześnie posiadały już rangę „dzieł”, przeto teatr musiał podjąć próby ich 
wystawiania. Pojawiała się tu zasadnicza sprzeczność między „uniwersalną” konwen
cją, której podstawą było przestrzeganie racjonalistycznie pojmowanego, logicznego 
następstwa przyczynowo-skutkowego, a uznanymi za wybitne i „wielkie” dramatami, 
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konwencji tej nieprzestrzegającymi i ukazującymi człowieka niekierującego się roz
sądkiem, poddanego wielorakim, odmiennie ukierunkowanym wpływom, często wręcz 
przeczącego samemu sobie. Uzgodnienie tych odrębnych porządków zależało właśnie 
od aktorek i aktorów. Sposób, w jaki należało tego dokonać przedstawia np. poniższy 
fragment recenzji z krakowskiego „Czasu”, w którym mowa o trudnościach roli Maze
py i Wojewody:

„Tu trzeba koniecznie rolę dopiero stworzyć; autor kapryśny rzucił pojedyncze rysy, często 
i kontrasty, porozsypywal, jak bogacz kamienie, a do myślącego artysty należy pozbierać je i uło
żyć w diadem artystycznej całości, a z rysów porozrzucanych, ze wskazówek, a nawet sprzeczno
ści, łagodząc i zlewając je nieznacznie, utworzyć charakter pełny, żywy a nie cień błąkający się 
po scenie, któremu tylko afisz daje nazwisko (...)”33 (podkr. D.K.).

” „Czas” 1864, nr 176z30X, s. 3.
34 „Świat” 1891, nr 12 z 15 VI, s. 292.

Stworzenie postaci jest tu równoznaczne z uzgodnieniem jej z obowiązującymi wy
obrażeniami o człowieku takim, Jakim być powinien”. Słowacki jawi się w świetle 
tego cytatu niemal jak dostarczyciel pięknego, ale surowego materiału, z którego do
piero w wyniku odpowiedniej obróbki powstać może akceptowany „wyrób”. Oczywi
ste jest, że z tego punktu widzenia nie może być mowy o „odtwórczości” czy „wyko
nawstwie”, zaś zasada wierności zaczyna nabierać całkowicie innego znaczenia.

Jednak największe problemy w grupie dramatów uznawanych za arcydzieła, a jed
nocześnie odbiegających od „właściwego” obrazu człowieka stwarzały sztuki Szekspi
ra. Stosunek ludzi XIX wieku do twórczości Stradfordczyka stanowi sam w sobie zja
wisko warte dokładnego przebadania i szczegółowego opisania, na co oczywiście nie 
tu miejsce ani czas. W skrócie (i uproszczeniu) powiedzieć jedynie można, że Szekspir 
fascynował, ale zarazem poddawany był bardzo daleko idącej i bardzo upraszczającej 
racjonalizacji. To właśnie w XIX wieku powstały i upowszechniły się pokutujące po 
dziś dzień szablonowe klisze, takie jak „Otello - tragedia zazdrości”, „niebiańska mi
łość Romea i Julii” czy „hamletyzowanie”. Uważano Szekspira za wielkiego znawcę 
ludzkiej duszy, ale jednocześnie poszukiwano w jego dramatach potwierdzenia prawd 
już przyjętych jako obowiązujące, wyobrażeń już zaakceptowanych. Elementy do nich 
nieprzystające tuszowano lub wręcz usuwano, skracając i przerabiając teksty dramatów 
oraz postulując i promując daleko idące aktorskie zabiegi interpretacyjne. Jeszcze wy
raźniej niż w przypadku Słowackiego widoczne jest tu traktowanie dzieł dramaturga 
jako swoistej „natury” - materiału stanowiącego podstawę aktorskich działań twór
czych, materiału tak różnorodnego i rozległego, że bez tych działań właściwie nie mo
że się on obejść. Tym właśnie tłumaczono na przykład sukcesy, jakie w tym repertu
arze odnosiła Helena Modrzejewska:

„Tu p. Modrzejewska poruszać się zdaje w właściwej, niemal przyrodzonej sobie dziedzinie, 
charaktery bowiem mistrza Williama, złożone (jak w naturze) z najróżnorodniejszych odcieni 
i subtelności psychicznych - często pozornie sprzecznych - pozwalają jej rozwinąć grę szczegó
łów, w której artystka celuje"34.

Owe „szczegóły” to nic innego jak aktorskie znaki interpretacyjne, służące swoistej 
rekompozycji postaci i jej wytłumaczeniu, przystosowaniu do oczekiwań i przyzwy
czajeń widzów. „Naturalne” (w domyśle: barbarzyńskie, wymagające „ucywilizowa
nia”) postacie Szekspirowskie muszą zostać poddane aktorskim zabiegom modyfika- 
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cyjnym, by mogły pojawić się na scenie we „właściwym” oświetleniu, bez którego 
pozostaną niezrozumiałe, obce.

Żadna chyba z kreacji Szekspirowskich nie ukazuje tego zjawiska tak dobitnie, jak 
Shylock z Kupca weneckiego. Postać ta sprawiała teatrowi ówczesnemu wielkie kło
poty (sprawia je zresztą i dziś), jako że łączy pierwiastki tak odmienne, iż w oczach 
ludzi XIX wieku właściwie nie do pogodzenia. Chodziło przede wszystkim o kontrast 
między (znów upraszczając) Shylockiem - kochającym ojcem i Shylockiem - bez
względnym lichwiarzem. Interpretowanie postaci w sposób kładący równy nacisk na 
obie te, niejako wzajemnie się oświetlające, „wersje” uznawano (czynił tak np. 
E. Lubowski) za anachroniczne i „obce naszym czasom”. Postulowano ogładzenie 
i skrócenie dramatów Szekspira oraz zmianę ich interpretacji, co winni na siebie wziąć 
ludzie sceny:

„Aktor przeto dwojakie ma zadanie: modyfikowania artyzmem jaskrawości sprawiających 
zbyt drastyczne wrażenie i tendencyjne niemal podnoszenie tych odcieni, które się z korzyścią dla 
dzisiejszych potrzeb wieku (a bez szkody dla kreacji poetycznej) uwydatnić dają”35 (podkr. E.L.).

55 E. Lubowski, Przegląd Teatralny, „Biblioteka Warszawska” 1869, t. II, s. 341.
36 Wł. Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1886, nr 246 z 6 IX, s. 2.

Postulat ten, zachowując „negatywną” wersję zasady wierności, zaleca jednocze
śnie działania zdecydowanie naruszające jej „pozytywne” konsekwencje. Co więcej, 
Lubowski nie ukrywa, że dzieje się tak nie w imię rzekomych uniwersaliów, ale ze 
względu na historycznie uwarunkowane potrzeby współczesnych widzów i współcze
snego świata.

Jeszcze wyraźniej postulaty dokonywania zmian modyfikujących sens dramatów 
Szekspira formułowano w odniesieniu do jego komedii, które, nawet złagodzone moc
no przez tłumaczy, zachowywały wiele elementów sprzecznych z obowiązującymi 
konwencjami, czy wprost - konwenansami. Dla ich neutralizowania znów trzeba było 
wzywać na pomoc aktorki i aktorów. O tym, czego od nich oczekiwano, informuje na 
przykład bardzo charakterystyczny fragment recenzji Władysława Bogusławskiego 
z Poskromienia złośnicy, w którym rolę Kasi grała Maria Wisnowska:

„Panna Wisnowska zredukowała postać «złośnicy» do dzisiejszych rozmiarów, zmodernizo
wała poniekąd i odjęła rozpasaną dzikość, której poeta w oryginale nie szczędził; była to złośnica 
rozkapryszona, co najwyżej trochę zepsuta, nie zaś zła z gruntu.

Możnaż mieć za to do artystki pretensję?
W takim razie należałoby procesować tłumaczy łagodzących dosadności oryginału, reżyserów 

przystosowujących układ do dzisiejszych wymagań i wszystkich, którzy nie zawsze puszczają 
Szekspira in crudo.

Katarzyna odbywając podróż do domu mężowskiego w ślubnej sukni wpada po drodze 
w błoto. Panna Wisnowska wchodzi na scenę z dwiema ostrożnie na białej szacie symulowanymi 
plamami, które za pomocą szarej krepy przypominają tylko sytuację, nie wykluwając oczów re
alizmem. Można było grą jaskrawą unurzać całą postać Katarzyny w kałuży realistycznej - panna 
Wisnowska wołała to złagodzić krepową obsłoną... słowem zrobiła to, co tłumacze, reżyserzy 
robią dla samej sztuki - niechaj kto chce, czyni jej z tego zarzut, my nie myślimy”36.

Świadectwo to cenne jest nie tylko poprzez bezpośrednie zestawienie modyfikacji 
czynionych przez aktorkę z działalnością tłumaczy i reżyserów (powstaje w ten sposób 
cały ciąg działań cywilizujących angielskiego „barbarzyńcę”), ale także dzięki odnie
sieniu ogólnych zasad zarówno do interpretacji postaci, jak i do znaczących szczegó
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łów roli. Dzięki temu można się przekonać, że postulat przystosowywania kreacji do 
współczesnych oczekiwań dotyczył wszystkich jej aspektów, pełniąc funkcję jednej 
z naczelnych zasad kompozycyjnych w procesie powstawania postaci scenicznej.

Bogusławski nie był przy tym wcale pierwszym krytykiem, który przyznawał ak
torkom i aktorom prawo do modyfikowania swej roli tam, gdzie była ona niezgodna ze 
społecznym poczuciem przyzwoitości czy szlachetności. Postulaty takie napotykamy 
już w powstałej ok. 1810 roku książce Emanuela Murraya, który zgodnie z klasycy- 
styczną ideą „pięknej natury” zgadzał się na to, że „aktor może w pewnych wypadkach 
wprowadzić zmiany w charakterach”37. Nie było wprawdzie wolno czynić tego według 
własnego uznania, lecz jedynie w myśl zasad nakazujących uszlachetnianie postaci 
i nadawanie im pewnego poloru, niemniej jednak już samo pojawienie się takiej moż
liwości oznaczało uznanie aktorek i aktorów za osoby nie tylko wykonujące cudze 
dzieła, ale też reprezentujące określoną grupę społeczną, delegowane do występowania 
w imieniu respektowanych przez nią wartości.

17 E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, przekl. i opr. M. Dębowski, Kraków 1991, s. 70.

Wszystkie opisywane wyżej wymagania co do swej zasady nie różnią się od współ
czesnych nam zaleceń krytyki, która nieustannie namawia teatr do poszukiwania spo
sobów na „przybliżenie” dawnych dramatów wrażliwości i doświadczeniu widza 
współczesnego, widząc w tym jedyną szansę na ocalenie tego, co w dziełach przeszło
ści żywe i wartościowe. Jednak w przeciwieństwie do współczesności, w XIX wieku 
z postulatem tym wiązały się jeszcze dwa żywe i obowiązujące wyobrażenia, powo
dujące, że nie mógł on być formułowany w sposób tak jednoznaczny i wyrazisty, jak to 
ma miejsce dzisiaj. Pierwszym z nich była zasada wierności, rozumiana jako nakaz 
przestrzegania wzorca „autorskiej”, obiektywnej, niezależnej od zmieniającego się 
kontekstu interpretacji dramatu. Jej presja była tak wielka, że dopiero w drugiej poło
wie XX wieku udało się teatrowi w sposób jawny i jednoznaczny sformułować to, co 
w istocie w sposób ukryty postulowano i realizowano sto lat wcześniej: konieczność 
każdorazowego odczytywania i interpretowania tekstu w sposób stanowiący rodzaj 
dialogicznego kompromisu między możliwymi jego znaczeniami a uwarunkowanym 
różnorodnymi kontekstami sposobem jego rozumienia. Drugi czynnik wiodący do 
ukrycia, naturalnej niejako, konieczności teatralnej reinterpretacji dramatu stanowiło 
przekonanie o uniwersalności historycznych wyobrażeń o człowieku, uznawanie war
tości akceptowanych przez określoną grupę społeczną w określonym czasie za obowią
zujące powszechnie. Oba zjawiska nałożyły się na siebie, sprawiając, że deklarowane 
przez krytykę zasady generalne niejako przesłoniły niezgodne z nimi postulaty szcze
gółowe, formułowane i promowane przez tych samych krytyków. Wśród tych pierw
szych prym wiodła zasada wierności, która w odniesieniu do konkretu kreacji scenicz
nej sprowadzana była do roli negatywnego regulatora, wyznaczającego granice działal
ności aktorskiej reinterpretacyjnej, modyfikującej kształt i znaczenia dramatu. Z kolei 
artystki i artyści dramatyczni, jako osoby reprezentujące określoną grupę społeczną, 
podzielające jej wyobrażenia, miały specjalne prawo do naruszania, oficjalnie nienaru
szalnej, integralności kształtu i znaczenia tekstu. Przysługiwało im ono jednak tylko 
pod warunkiem występowania w roli reprezentantów, delegatów broniących wartości 
podzielanych przez zbiorowość.

Warto może w tym momencie zwrócić uwagę na dwie ciekawe polemiki z pierw
szych lat XIX wieku, które pokazują, w jaki sposób aktorzy (na polemiki poważyli się 
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mężczyźni) wykorzystywali argument „zasady wierności” dla oddalenia zarzutów do
tyczących niewłaściwej interpretacji. Pierwsza z nich miała miejsce już w 1802 roku, 
a doszło do niej po warszawskiej premierze Oktawii A. Kotzebuego (14 XI 1802). 
W poświęconej jej recenzji „Gazety Warszawskiej” po bardzo krytycznej ocenie same
go dramatu, zamieszczono też fragment dotyczący wykonania. Chociaż recenzent 
przyznawał, iż „żebyśmy samych mieli Garricków, nie potrafiliby sprawić, żeby się to 
podobało, co jest nienaturalnym”38, to jednak pod adresem kilku aktorów skierował 
zarzut niewystarczająco dokładnej charakterystyki postaci historycznych i postulat 
sięgania do historii, by z niej dowiedzieć się, kim byli grani przez nich ludzie. Te, dość 
łagodne, zarzuty wywołały natychmiastową reakcję zespołu, w imieniu którego wystą
pił Marcin Szymanowski (grający Antoniusza). Jego argumentacja przeciwko krytyce 
„Gazety Warszawskiej” warta jest zacytowania, gdyż pokazuje, jak ludzie sceny poj
mowali swoje uzależnienie od autora. Szymanowski pisze:

[A. Lesznowski-ojciec?], „Gazeta Warszawska” 1802, dodatek do nr 92 z 16 XI. s. 1560; zob. także: Teatr 
Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814, opr. E. Szwankowski, Warszawa 1954, s. 94.

w M. Szymanowski, „Gazeta Warszawska” 1802, dodatek do nr 93 z 23 XI, s. 1593; zob. także: Teatr Wojcie

cha Bogusławskiego ..., dz. cyt., s. 95.
411 X, „Dwaj Klingsbergowie", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1816, nr 9 z 30 I, 

cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815-1819, opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 122.

„Nie każdy błąd jest błędem artysty, dlatego rozumowanie o doskonałym lub niedoskonałym 
wyrażeniu namiętności, żeby było niemylne, należy dać baczność nie tylko na grę artysty, ale i na 
ścisłe powinności, jakie są do stanu jego przywiązane, z których szczególniejsza jest ta, aby 
tak wystawiać każdy charakter widzom, jak go twórca dzieła odmalował. Że Antoniusz miał 
więcej poważnych, niż lekkomyślnych ruszeń, nie było to wykroczeniem moim, wynikającym 
z niedostatku znajomości historii, jak się zdawało, ale chyba winą autora, że Antoniuszowi nie dal 
lekkomyślnego charakteru, ten zaś chcąc wyobrazić przeciw woli autora, musialbym istotnie 
zboczyć od obowiązku i znajomości sztuki teatralnej”39 [podkr. D.K.],

Jak widać, Szymanowski uznawał „zasadę wierności” za niepodważalną i nawet 
wówczas, gdy był przekonany, że autor popełnił błąd, nie ośmielał się go poprawiać. 
Odrzucał też zdecydowanie możliwość istnienia innego, zewnętrznego wobec dramatu 
kryterium prawdy postaci. W kontekście przywołanych wcześniej zarzutów takie po
stawienie sprawy było bardzo wygodne, gdyż zawężało odpowiedzialność aktor- 
ki/aktora jedynie do kwestii czysto wykonawczych. Zmuszało do szukania innych 
argumentów, gdyż chcąc dalej polemizować na tym samym gruncie, krytyk musiałby 
wprost przyznać, że dopuszcza ingerencję „wykonawcy” w strukturę kreacji autorskiej.

Podobnych argumentów używano też w słynnej polemice między Wojciechem Bo
gusławskim a Iksami o wykonanie roli starego Klingsberga w dramacie tegoż Kotze
buego Dwaj Klingsbergowie. Wywołała ją recenzja Iksa, ogłoszona 30 I 1816, w której 
czytamy m.in., że

„(...) rola starego Klingsberga dla wielorakich śmieszności, które jej autor narzucił, przez aktora 
tylko we właściwej godności utrzymana być może; nie miał tego względu artysta, wziął ją wła
śnie z płaskiej najwygodniejszej strony”“’0.

Postulując, by aktor przeciwstawił się autorskim błędom, Iks wskazywał zarazem na 
kryteria, które powinny mu wskazać kierunek potrzebnych zmian. Odwoływał się mia
nowicie wprost do społecznie podzielanych wyobrażeń i dowodził, że:
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„Klingsberg jest jednym z pierwszych magnatów wiedeńskich, obcuje w najwyższym społe
czeństwie, powinien zatem mieć ułożenie szlachetne mimo zdrożności, w które się wdaje”41.

"Tamże, s. 122-123.
42 Zob.: W. Bogusławski, Stary Klingsberg do JPana X, „Gazeta Korespondenta Warszawskiego 

i Zagranicznego” 1816, nr 10 z 3 II, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 421-422
41 W. Bogusławski [Jeszcze o ..Dwóch Klingsbergach ”], „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagra

nicznego” 1816, nr 12 z 10 II, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 427
44 [A. Lesznowski-ojciec?], „Gazeta Warszawska” 1806, dodatek do nr 34 z 29 IV, s. 543.

W odpowiedzi na tę krytykę, najwyraźniej rozzłoszczony, Bogusławski użył prze
ciwko adwersarzowi wielu argumentów wykraczających poza interesujące nas obecnie 
zagadnienia, ale list swój rozpoczął od odparcia powyższych zarzutów. Dążył przy tym 
przede wszystkim do wykazania, że Iks jest laikiem niemającym pojęcia o sztuce ak
torskiej i wypowiadającym się z przekonaniem o rzeczach, na których wcale się nie 
zna. Podobnie jak wcześniej Szymanowski, tak i Bogusławski zasłonił się przed ata
kami tarczą uczynioną z autora, a właściwie z postępującej wiernie za jego wskazów
kami analizy tekstu42. Tezę swego przeciwnika, że aktor powinien prostować błędy 
autora w ogóle pominął milczeniem, w swym kolejnym polemicznym liście jeszcze 
mocniej dowodząc, że jego interpretacja wypływa bezpośrednio z analizy dramatu i że, 
podobnie jak jego niemieccy poprzednicy, Jaką sztukę autor onej napisał, taką wysta
wił”43 44.

Obie polemiki ujawniają pewną hipokryzję środowiska teatralnego w odniesieniu 
do zadań względem dramatu. Zasada wierności autorowi, na co dzień usuwana na dru
gi plan w imię aktorskiej swobody twórczej, bywała w razie potrzeby wykorzystywana 
jako poręczne narzędzie do zbicia krytycznych opinii, formułowanych w imię niezgod
ności kreacji scenicznej z akceptowanymi społecznie wyobrażeniami o człowieku. 
Hipokryzja ta utrzymała się przez całe stulecie - głosząc oficjalnie generalną zasadę 
„przezroczystej” realizacji projektu autorskiego, w odniesieniu do konkretnych sztuk 
i postaci dopuszczano daleko idące koncesje na rzecz prawdopodobieństwa uwarun
kowanego przez kontekst społeczny.

6. Typ i charakter

Tak oto, wychodząc od pozornie jednoznacznej zasady wierności tekstowi dramatycz
nemu, doszliśmy do sformułowania norm pozwalających, a nawet wymuszających, 
zasady tej przekraczanie. Najogólniej rzecz biorąc, chodzi tu o ukazywanie prawdzi
wego obrazu człowieka, co już na samym początku stulecia ujęto w następującą for
mułę:

„W dziełach dramatycznych i graniu ich pierwszym obowiązkiem jest zachowanie ścisłe 
i zgodne z prawdą charakterów”4'1.

Mamy tu do czynienia z ujawnieniem pewnego porządku, który jest uprzedni i nad
rzędny wobec zależności rola - postać aktorska. Ową uprzedniość zauważył i podkre
ślił Ryszard Strzelecki pisząc, że w XlX-wiecznej
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„(...) teorii gry nie tylko rola jest uprzednia wobec postaci, ale i charakter. (...) Oczywiście jest to 
uprzedniość innego rodzaju. Rola wnosi pierwotność tekstu dramatu, uprzedniość konkretnego, 
szczegółowego projektu, charakter - uprzedniość ogólnej wiedzy o ludziach”45.

45 R. Strzelecki, Aktor i wiedza o człowieku, Rzeszów 2001, s. 20-21.
46 W tym miejscu zauważyć trzeba, że określenia „charakterystyczny", „charakterystyczność” mają 

w kontekście teatru XIX w. jeszcze inne, odmienne znaczenie. Odnoszą się one bowiem do specyficznego emploi 
obejmującego, najogólniej mówiąc, role osób odbiegających (najczęściej na skutek wpływów środowiskowych 
i/lub dziwactw psychicznych) od akceptowanej normy.

47 Zob.: Wł. Bogusławski, Siły i środki naszej sceny, Warszawa 1961, s. 147-148.

Owa ogólna wiedza kryptonimowana w cytowanym fragmencie pod pojęciem 
„prawdy charakterów” stanowiła zespół wyobrażeń i dyrektyw, obowiązujących za
równo autora, jak i aktorkę/aktora. Najlepiej było, kiedy postulat zgodności z nią speł
niały i literatura, i teatr. Jednak w przypadku, gdy pierwsza „chybiała”, pracownicy 
drugiego w imię zasady wyższej powinni byli zrezygnować z wiernego trzymania się 
„litery słowa” i tak zmodyfikować rolę, by spełniała ona normy „prawdopodobień
stwa”.

Powiedziawszy to, warto chyba zapytać, cóż to były za normy i czego ostatecznie 
wymagano w XIX wieku od aktorek i aktorów, jako swoistych pośredników pomiędzy 
postacią dramatyczną a widownią. Wiemy już, że wymagano respektowania społecznie 
akceptowanych zasad psychologicznego prawdopodobieństwa, którego podstawę sta
nowiły jednolitość psychiki i konsekwencja wynikających z niej działań. Przytoczone 
wcześniej cytaty dotyczące tej kwestii zdają się sugerować, że w XIX stuleciu za 
prawdopodobną uważano postać, której działania, słowa i emocje były logicznie umo
tywowane i wynikały z głównych cech jej charakteru. Aktorka czy aktor powinni 
uchwycić zasadniczy „ton” psychiki swych bohaterów i wszystkie środki wyrazu wy- 
cieniować tak, by był on wyczuwalny na każdym niemal kroku, by wiązały się z nim 
najdrobniejsze reakcje. Otrzymany w ten sposób schemat osobowości ludzkiej można 
ująć jako linię ciągłą, rozwijającą się od tego, co ogólne i determinujące życie jednost
ki, aż do poszczególnych, najdrobniejszych reakcji i zachowań. Te ostatnie mogą być 
modyfikowane przez różnorodne czynniki poboczne, lecz nie zmienia to faktu, że sta
nowią one przejaw cechy głównej. Biegun ogólny łączy przy tym daną jednostkę 
z innymi, reprezentującymi podobne „cechy główne”, biegun szczegółowy decyduje 
natomiast o jej odrębności zarówno indywidualnej, jak i w znaczeniu przynależności 
do specyficznej, wąskiej grupy społecznej. Tak scharakteryzowane, bieguny te propo
nuję nazwać, odpowiednio, biegunami typowości i charakterystyczności, by następnie 
przyjrzeć się, jak w odniesieniu do nich określano zadania stojące przed aktorkami 
i aktorami.

W czasie lektury XlX-wiecznych tekstów wielokrotnie napotykamy na opinie suge
rujące, że celem twórczym przyświecającym każdej artystce i każdemu artyście jest 
zbliżanie się do bieguna typowości i ukazywanie raczej tego, co powszechne i ogólne, 
niż tego, co specyficzne i jednostkowe. Aktorki i aktorzy są chwaleni za to, że stwo
rzyli „typ”, zaś do wykazania zawodowej niższości niektórych spośród nich służy czę
sto argument niemożności wyjścia poza zakres charakterystyczności46 (używał go na 
przykład w swej książce Władysław Bogusławski w odniesieniu do Wincentego Ra
packiego47). Przekonanie o większej wartości bieguna typowości zdają się potwierdzać 
także uwagi teoretyczne, pojawiające się od czasu do czasu w recenzjach. Przytoczmy 
dla przykładu jedną z bardziej znamiennych, autorstwa Jana Brzezińskiego:
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„W sztuce nie chodzi o podobizny ludzi prywatnych, lecz o stworzenie kreacji artystycznych 
z pewnego rodzaju lub pewnej klasy osób z ich wadami, zaletami, wpływem lub szkodliwością. 
Tą drogą powstaje to, co się w sztuce typem nazywa. (...) Wszak ludzie, wraz ze wszelkimi stwo
rzeniami, podlegają powszechnym prawom natury. Opisując jej odmiany, iść trzeba drogą wska
zaną przez przyrodników. Czy hipolog, chcąc opisać wyścigowca, będzie fotografował tego lub 
owego bieguna? Nie, on zbada sto, tysiąc koni i trzymając się wiernie natury wykuje to, co jest 
wspólnego w tych pozornie tak różnych indywiduach i z nich dopiero utworzy jeden obraz. W obra
zie tym każdy pozna swojego rumaka, choć tenże zewnętrznie do niego podobnym nie będzie”48.

48 Incognitus [J. Brzeziński], „Gazeta Polska” 1885, nr 92 z 27 IV, s. 1-2.
49 Takie przekonanie było też podstawą klasycystycznej idei be Ile naturę, o której szerzej piszę w dalszej czę

ści książki.
50 F. Koneczny, Teatr krakowski, opr. K. Gajda, Kraków 1994, s. 171.
51 J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, dz. cyt., s. 244.

Obrazowe porównanie hipologiczne odwołuje się do szeroko rozpowszechnionego 
wyobrażenia o dziele sztuki jako wyniku syntezy cech, z których każda występuje 
w rzeczywistości, ale niejako w rozproszeniu i przemieszaniu z innymi przymiotami. 
Zadaniem sztuki jest te cechy odnaleźć i skomponować z nich pewną całość, która - 
jako złożona wyłącznie z elementów bezpośrednio ją definiujących - staje się „ide
ałem”, doskonałym egzemplarzem gatunku, jego wzorcem49. W sposób jeszcze bar
dziej obrazowy i przekonujący tę samą ideę w odniesieniu do postaci dramatycznej 
wyraził Feliks Koneczny, pisząc o „typie Jowialskiego” stworzonym przez Fredrę:

„Nie ma Jowialskiego, ale jest mnóstwo ludzi, z których każdy ma w sobie coś z Jowialskie
go. Gdyby wystawić każdego z nich na scenie byłby to «charakter», podczas gdy wszystkie te ich 
rysy razem dają «typ». Owe «charaktery» mają jednak i mieć muszą, obok rysów Jowialskiego, tak
że jeszcze inne rysy: opisując «typ» opuszcza się te rysy, wybierając umyślnie tylko jednorodne”50.

„Typ” jako odrębna struktura nie istnieje w świecie społecznym, stanowi pewne 
uogólnienie, abstrakcję. Jest on pod tym względem podobny do „ideału”, który jako cel 
stawiano przed artystami w pierwszej połowie XIX wieku. Przypomnijmy w tym kon
tekście choćby przykazania Karola Libelta protestującego gorąco przeciwko tezom 
o naśladowczym charakterze sztuki aktora, czy namiętne zalecenia Jana Nepomucena 
Kamińskiego dowodzącego, że „prawy umnik (...) chce ideału”, co znaczy tyle, że

„(...) nie chce w scenicznem zwierciadle nikomu ani twarzy swojej, ani twarzy którego z widzów 
okazać, bo się obawia, aby się i on, i widz nie przebudził, a przeto omamienie nie zniknęło”51.

Aktorski „ideał” jawi się właśnie jako swoisty wzorzec czy też zespół jednorodnych 
elementów pozbawionych przypadkowych przymiotów, „zakłócających” jego obraz 
w rzeczywistości.

Zwraca uwagę fakt, że w wypowiedziach przytoczonych wyżej przeciwieństwem 
„ideału” czy „typu” jest realnie istniejąca jednostka, którą można by bezpośrednio na 
scenie naśladować, imitować. Istotnie tego typu zabiegi krytykowane były nieodmien
nie przez całe stulecie, nieodmiennie też cieszyły się pewnym powodzeniem u publicz
ności. Powody negatywnej ich oceny przedstawił w sposób instruktywny anonimowy 
recenzent lwowski, ganiący aktorów występujących w 1871 roku w Pracowitych próż
niakach M. Bałuckiego za „trywialne przez charakteryzację karykaturowanie znanych 
osób”:
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„Nie dozwala tego przyzwoitość publiczna zarówno, jak i pojęcie sztuki. Aktor, który kary- 
katuruje kogoś z ulicy, schodzi do plaskości niższej komiki, ubliża kreacji autora, bo ten nie ko
piuje, nie fotografuje, ale tworzy swoje własne typy - a że są prawdziwe, więc w życiu znajdują 
się ich podobizny. Aktor winien osoby brać z komedii, nie zaś szukać ich na ulicy, czy w towa
rzystwie. Wynikałoby bowiem z tego, że kreacje komedii mają wartość w Krakowie, a nie mają 
jej gdzie indziej. Aktorowie dopuszczając się wspomnianej samowoli, ubliżają sami sobie, poję
ciu sztuki, wyrządzają krzywdę autorowi; pracują tylko dla galerii”52.

52 „Kurier Teatralny Lwowski” 1871, nr 31 (brak paginacji).
55 H. Struve, O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego, „Biblioteka Warszawska” 1871, t. 1, s. 224.

Pojęcie „typu” oznacza w tym kontekście pewien stopień uogólnienia powodujący, że 
postacie dramatyczne ze swej natury nie są imitacjami ludzi rzeczywistych, lecz kon
strukcjami sztucznymi i tak winny być traktowane przez aktorki i aktorów.

Inną opozycję z udziałem typu przywoływał w swoim odczycie O teatrze i jego 
znaczeniu dla życia społecznego Henryk Struve, który przeciwstawiał mu „samodziel
ne charaktery” występujące tylko w tragediach. Były to wyjątkowe jednostki, „wyno
szące się nad poziom codziennego bytu, stojące na wyżynach życia ludzkiego i jedno
czące potęgą swej energii swój los osobisty z losem tysiąca innych ludzi, z losem ca
łych narodów i ludzkości”. Natomiast typy, zaludniające komedie i dramaty, to według 
Struvego postacie zwykłe, codzienne, „nie mające żadnego osobistego znaczenia, 
a obudzające nasze zajęcie li tylko jako (...) reprezentanci różnych stron życia spo
łecznego”53. Kryterium typowości jest tu zwykłość, przeciętność - właściwości powo
dujące, że dana postać jawi się jako Jedna z wielu”. Uwaga aktorska powinna być 
skoncentrowana na cechach wspólnych, charakteryzujących nie przedstawiciela, ale 
całą „klasę”. Zwraca uwagę, że Struve tak przywykł do myślenia kategoriami zbioro
wości, że nawet tragiczne charaktery jawią mu się jako wyjątkowe nie dlatego, że wy
różniają się cechami indywidualnymi, ale dlatego, że ...uosabiajązbiorowość.

Jeszcze inną charakterystyczną opozycją pojawiającą się niemal zawsze, gdy 
w XIX wieku mowa jest o stosunku aktorstwa i teatru do rzeczywistości jest przeciw
stawienie portret - fotografia (wcześniej dagerotyp). Celem działania ludzi sceny jest 
stworzenie portretu, jeśli natomiast zdarzy im się zbliżyć do fotografii, nieodmiennie 
zostająza to zganieni. Różnica między oboma rodzajami wizerunków polegać miała na 
tym, że podczas gdy drugi oddaje całościowy obraz rzeczywistości z wszelkimi jej 
przejawami, na pierwszy składają się tylko pewne jej cechy dobrane funkcjonalnie ze 
względu na cel przedstawienia. Tak właśnie tę stronę aktorskiego procesu twórczego 
postrzegał i opisywał Józef Kotarbiński, wyprowadzając przy tym praktykę uogólnia
nia cech zaobserwowanych w rzeczywistości z samej natury teatru. Choć związany 
z pozytywistami, podobnie jak zwalczani przez nich „idealiści” przeciwstawiał się 
„realizmowi zewnętrznemu, fotograficznemu” na scenie, twierdząc, że

„(...) mało da się [on] zastosować w sztuce scenicznej, która w ramach danego czasu i miejsca 
musi przedstawić obszerne dziedziny rzeczywistości, której główną treściąyes/ charakter ludzki 
w stanie czynnym, t.j. ścieranie się uczuć, namiętności, interesów i popędów jednostek” (podkr. 
J.K.). * 55
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Z tego względu
„(...) w sztuce aktorskiej największe ma znaczenie kombinacja cech pochwytywanych z różnych 
osobników i stopienie ich w całość odpowiednio do pomysłów autora, pojętych tak lub owak 
przez wykonawcę”54 55.

54 J. Kotarbiński, Gawędy o sztuce aktorskiej. 1. Naśladownictwo, „EMTA” 1889, nr 311, s. 435
55 Tezę taką postawił Jan Michalik w swym wystąpieniu na konferencji Sztuka aktorska a dramat w roku 1990 

(zob.: J. Michalik, Sztuka aktorska a dramat. Kilka banałów i co dalej [w:] Sztuka aktorska a dramat, pod red. 
Lidii Kuchtówny, Warszawa 1993, s. 13), wykorzystując w charakterze dowodu m in. przywołany wyżej cytat 
z odczytu Struvego i łącząc w sposób przekonujący postulat poszukiwania typu zarówno z praktyką dramatur
giczną, jak i teatralną (emploi). Nie negując zasadniczej tezy, proponuję jej uzupełnienie oraz pewną modyfikację, 
o czym mowa w dalszych fragmentach niniejszego rozdziału.

56 E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, Lwów 1874, s. 18.
57 Tamże.

Praca ta ma wieść do otrzymania pewnej syntezy, zgodnej z aktorską interpretacją, 
autorskiego pomysłu. Jak się można domyślić, cechą podstawową takiego syntetyczne
go obrazu powinna być znana nam już dobrze jednolitość powodująca, że wszystkie 
elementy postaci scenicznej podporządkowane zostająjednemu „tonowi głównemu”.

Wszystko, co powiedziano wyżej, zdaje się potwierdzać tezę, że myśl teatralna XIX 
wieku kierowała zainteresowania aktorek i aktorów raczej w stronę bieguna typowo- 
ści55. Zauważmy jednak, że przytoczone świadectwa mają charakter pewnych zasad 
ogólnych, odnoszących się w znacznym stopniu do wszystkich dziedzin sztuki. By 
więc rozstrzygnąć wątpliwości co do zalecanego sposobu ukazywania człowieka na 
scenie, trzeba przyjrzeć się świadectwom dotyczącym konkretu twórczości aktorskiej.

Na początek zajrzyjmy do podręcznika Emila Derynga. Autor Dramaturgii prak
tycznej podstawową trudność aktorstwa widzi w oddaniu różnorodności ludzkich przy
zwyczajeń i przejawów poszczególnych uczuć, podkreślając ich zmienność i różnorod
ność, zależną od wielu czynników. Szczególnie interesujący w kontekście naszych 
obecnych rozważań jest zaczerpnięty z rozdziału o zwyczajach, nieco trywialny, ale 
przez to poręczny, przykład „trzech pijaków, równych sobie miarą użytego napoju 
i siłą tegoż jednako zwalczonych”. Są to pijacy „rzeczywiści”, swoisty materiał obser
wacyjny, wykorzystywany przez aktora w trakcie przygotowań do wykonania roli 
pijanego. Otóż zadanie artysty scenicznego polega zdaniem Derynga na tym, by

„(...) uchwycić te typy z natury, odrzucić to, co byłoby obrazą estetyki, a przyswoić sobie to 
wszystko, co istotnie cechuje pijaństwo i najwłaściwiej dałoby się zastosować do osoby np. pana 
X według myśli autora”56.

Trudność polega w tym przypadku właśnie na dokonaniu wyboru, jako że mamy „aż 
trzech pijanych, a każdy z nich w stanie trzeźwym ma odrębne zwyczaje i dopóki tru
nek go całkowicie nie zwalczy, nimi się posługuje”. Co w tej sytuacji radzi Deryng?

„Musimy wybierać: a wybierać te tylko oznaki pijaństwa, które najwłaściwiej przystąją do 
naszej indywidualności, i które niejako są najpospolitszemi między pijakami, bo inaczej publicz
ność nie pojmuje, i nie domyśli się nawet, że wzór był wzięty z natury”57.

A zatem zasada, zgodnie z którą należy, według Derynga, korzystać z materiału po
chodzącego z obserwacji jest taka sama, jak w przytoczonych na początku niniejszych 
rozważań zaleceniach Brzezińskiego i Konecznego: dobierać te elementy, które odno
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szą się do bieguna typowości, unikając tym samym zbyt ścisłego związania z konkret
nym miejscem i sytuacją, co z kolei pozwoli na przybliżenie postaci widzom.

Co ciekawe, Deryng mówi wprost, że obserwacja cudzych zwyczajów dostarcza 
„materiału charakterystycznego”, który

„(...) skrzętnie potrzeba [...] zbierać, ale nigdy nie brać za normę gry: bo wówczas sami przy
wyknąć możemy do cudzych zwyczajów, staniemy się niewolnikami naśladownictwa, a twór
czość zgaśnie w nas bezpowrotnie. Mimowiednie utworzy się w nas gra szablonowa (...)”S8.

5" Tamże, s. 19.
59 A. Trapszo, Podręcznik sztuki dramatycznej, Kraków 1899, s. 15-16.

Tamże, s. 41 ^»2.

Niebezpieczeństwo polega na możliwości przyjęcia pewnego wariantu jednostko
wego, pewnego indywidualnego zwyczaju, sposobu zachowywania się, jako właściwe
go dla danego typu. Szablon rodzi się z podstawienia tego, co charakterystyczne, na 
miejsce tego, co typowe, a nie - jak zazwyczaj się przyjmuje - z zastosowania do kon
kretnego przypadku pewnego uogólnionego schematu. Typ rozumiany na sposób ak
torski nie jest więc wzorcem ograniczonym do zasadniczych cech, rodzajem szkieletu, 
lecz w pełni ukształtowaną osobą ludzką, tym różniącą się od indywiduum, że wszyst
kie jej zachowania, zwyczaje, sposoby reagowania etc. mają ścisły związek z pewną 
zasadniczą właściwością, decydującą o jej tożsamości. Między tak rozumianym typem 
a charakterystycznością nie ma już zdecydowanego i jednoznacznego przeciwieństwa. 
Materiał charakterystyczny staje się bowiem składnikiem konstrukcyjnym struktury 
typowej przez fakt podporządkowania go naczelnej cesze definiującej tę strukturę.

Podobny sposób rozumienia związku typowości i charakterystyczności obecny jest 
też w podręczniku gry aktorskiej napisanym przez Anastazego Trapszę. Znajdujemy 
w nim dwie, zbliżone definicje powinności stojących przed aktorkami i aktorami. We
dług pierwszej mają oni

„(...) obok całej drobiazgowości indywidualnych zarysów życia i charakteru odtwarzanej jednost
ki podkreślić te zasadnicze cechy, które ją czynią typem, przedstawicielem całej kategorii podob
nych ludzi, aby widz uznał w tej postaci typ idei ogólno-społecznej”59.

Z pewnością chodzi tu o równowagę między indywidualnym i ogólnym, jednak 
pewne wątpliwości co do zgodności poglądów Trapszy z zasadą jednolitości postaci 
wywołać może pozornie niewinne słówko „obok”. Z jego powodu przytoczoną opinię 
można wszak interpretować w ten sposób, że to, co charakterystyczne występuje 
w postaci scenicznej niezależnie od tego, co typowe. Konsekwencją takiego poglądu 
byłoby zanegowanie opisanej powyżej syntetycznej metody pracy, ponieważ można by 
wówczas tworzyć postacie imitujące rzeczywistych ludzi, modyfikując je jedynie po
przez zaakcentowanie cech decydujących o ich przynależności do pewnego typu.

Że tak nie jest i że pojawienie się inkryminowanego słówka nie niesie za sobą ta
kich konsekwencji, sugeruje opinia zamieszczona w dalszej części książki. Czytamy 
tam, że

„(...) prawdziwa, istotnie naturalna gra, zasadza się na dokładnem uchwyceniu charakteru danej 
kreacji i odtworzeniu nie wyjątkowego, indywidualnego subiektu, ale typu ogólnego tej postaci ze 
wszystkimi jej właściwościami (,..)”60.
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Pojawia się tu bardzo ciekawe określenie „typ ogólny postaci ze wszystkimi jej 
właściwościami”. Wydaje się ono niemal paradoksalne, jeśli uświadomić sobie, że 
niejako ex definitione pojęcie typu odnosi się do cech wspólnych dla całej grupy posta
ci. Tymczasem Trapszo wyraźnie ma na myśli typ konkretnej postaci, który na dodatek 
ściśle wiąże z koniecznością „uchwycenia jej charakteru”. Napotykamy tu ślad pewne
go wyobrażenia, wychodzącego poza opozycję typowości i charakterystyczności, uj
mowanych jako dwa niemożliwe do pogodzenia sposoby przedstawiania osoby ludz
kiej w dziele artystycznym. Postulowany przez Trapszę wizerunek człowieka prezen
towany przez aktora miałby łączyć je w paradoksalny twór, który można by określić 
mianem „indywidualny typ”.

7. Typowy charakter

Inne dowody potwierdzające istnienie podobnego wyobrażenia napotkać można 
w recenzjach poświęconych aktorom przejawiającym skłonności do gry charaktery
stycznej, do silnego i wyrazistego zaznaczania specyficznej indywidualności postaci. 
W tym kontekście nie sposób nie przywołać, wspomnianego już, Wincentego Rapac
kiego - aktora sprawiającego pewien kłopot zarówno swoim współczesnym, jak i hi
storykom (tym drugim chyba większy). Jeden z pionierów nowoczesnego aktorstwa 
realistycznego w Polsce, z prawdziwą pasją ukazujący w swych kreacjach specyficzne 
wpływy środowiskowe i jednostkowe przymioty, często o charakterze przywar lub 
dziwactw, wydaje się wręcz modelowym aktorem zbliżającym się do bieguna „cha
rakterystyczności”. Jako takiego postrzegał go w przywoływanym już fragmencie Sił 
i środków naszej sceny Władysław Bogusławski, jako takiego krytycznie opisywało go 
wielu innych autorów współczesnych, jako takiego postrzega go i dziś historia teatru. 
Rapackiego przyjęło się uważać za aktora o skłonnościach realistycznych, wręcz no
watora tępionego przez idealistycznie nastawioną krytykę.

Pewnym zaskoczeniem jest wobec tego wysoce pochlebna opinia na jego temat 
sformułowana po gościnnych występach we Lwowie w roku 1872 (a więc w samym 
rozkwicie charakterystyczno-realistycznych skłonności) przez Bronisława Zawadzkie
go, krytyka jak mało kto wiernego zasadom idealizmu. Co więcej, opinia ta poprze
dzona została rozważaniami o celach sztuki potwierdzającymi idealistyczny punkt 
widzenia, zaś pochlebne oceny gry warszawskiego gościa formułowane są właśnie 
z tych pozycji. Ze względu na wyjątkowość tego świadectwa, pozwolę sobie przyto
czyć dłuższy jego fragment:

„Dziwną jest natura ludzkiej twórczości na polu sztuki. Bo i cóż to jest sztuka? Jeżeli spytam 
pozytywistę estetycznego, odpowie mi, że: całkowita zgodność z rzeczywistością; jeżeli zapytam 
Hegla, powie mi daleko głębsze słowo, bo powie, że jest to synteza pojedynczych objawów ży
cia w jednym idealnym całokształcie, że jest to okazanie na przykładzie jednostki rozpryśniętych 
w przestrzeni świata zjawisk moralnych. Tak jest w istocie - każda postać dramatyczna o tyle tyl
ko ma uprawnienie, o ile jest zbiorowym wyrazem szczegółów odnajdywanych na każdym 
kroku życia, o ile jest w stosunku do faktu życia-jego ideą. Życie jest czymś ułamkowym, nie 
przedstawia w żadnym swoim objawie pełnej, logicznej całości - z gromady dopiero objawów 
wytwarza sobie syntetyczny umysł ludzki wyobrażenie o niej. Sztuki chlubnym jest zadaniem 
przenosić na scenę takie idealne, typowo skończone postacie, w których się przejrzeć i odpoznać 
może każdy, noszący w sobie choć tylko ułamkowo, pokrewne tamtym rysy charakteru.
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Zaczęliśmy dzisiejszą pogadankę aż od definicji sztuki, bo aż tak daleko myśl naszą zawiódł 
gość warszawski - p. Wincenty Rapacki. Toż charakterystyczną, właściwą cechą jego potężnego 
talentu jest to właśnie, że postacie tworzone przezeń nie mają w sobie żadnej li zewnętrznej 
przypadkowej ornamentyki, ale są od razu tak zupełnymi obrazami ludzkiej natury w pew
nym jej kształcie, że sztuka w nich schodzi się z życiem na całej jego przestrzeni, tylko że co 
w życiu jest przypadłością chwili, dysonansem psychicznym, przeradza się u p. 
R.|apackiego] w szlachetny wyraz czystej idei. Żaden może z artystów nie zetknął się tak moc
no z życiem, jak p. R.fapacki], żaden nie stanął na tak śliskim gruncie. Krok niżej a realizm byłby 
już za silny, prawda natury za pospolita; wysoko jednak wykształcony instynkt sztuki u p. 
R.[apackiego] wskazuje mu zawsze granicę, na której zatrzymać się należy. To skojarzenie się 
rysów natury najcodzienniejszych, najpospolitszych w jeden artystyczny i piękny cało
kształt, jest zadziwiające u p. R.fapackiegoj. Jak archeolog doszukuje się skwapliwie najnędz
niejszego pieniążka, wypłowiałej sztuki jedwabiu, zgruchotanego marmuru, aby z nich odtworzyć 
po Cuvierowsku fizjonomię przeszłości, tak można by się patrzeć godzinami w każdą postać 
stworzoną przez p. R.[apackiego] i odczytywać z niej pojedyncze rysy ludzkiej natury, zbierając 
kamyk po kamyku, budować z nich drgającą życiem całość. Trudno o gruntowniejsze studium 
życia, jak to, które przebył p. R.[apacki], Nie wiemy, czy jest znakomitszym psychologiem, czy 
humorystą, czy anatomem, ale to wiemy, że na widok jego gry owlada nami takie jakieś serdecz
ne zadowolenie, taki sybarytyzm wrażeń, jak zresztą nigdy; bo wszelka prawda jest ciepłą i twór
czą, a gra p. R.[apackiego] jest obrazem najczystszej prawdy, dla tego tak grzeje, tak mile po
drażnia...” [podkr. D.K.]61.

61 B. Zawadzki, „Świt” 1872, nr 16. s. 194.

Jak widać, lwowski krytyk idealista widzi w grze oskarżanego o przesadnie cha
rakterystyczny realizm aktora ucieleśnienie wyznawanych przez siebie zasad. Zawadz
ki zachwyca się artystycznymi walorami kreacji Rapackiego dostrzegając je, zgodnie 
ze swymi estetycznymi założeniami, nie w dokładnym imitowaniu rzeczywistości, ale 
w doprowadzeniu do mistrzowskiego połączenia tego, co codzienne, zwykłe, z tym, co 
idealne, czyli wysyntetyzowane z chaosu życia, typowe. Rewelacyjność aktorstwa 
„warszawskiego gościa” zasadza się właśnie na niezwykłości owego połączenia - cha- 
rakterystyczność posunięta zostaje do dopuszczalnych granic, za którymi rozpoczyna 
się sfera „dagerotypowania” rzeczywistości, lecz granic tych nie przekracza, pozostając 
w jak najściślejszym związku z ogólnością. Połączenie sztuki i życia nie zostaje ze
rwane. Wszystko to jest możliwe, ponieważ Rapacki przeprowadza operację swoistego 
uzgodnienia poszczególnych, bardzo rozmaitych, przymiotów postaci z głównym te
matem, określającym jej charakter i funkcje w dramacie. Zwróćmy uwagę, że Zawadz
ki, jak wielu innych krytyków XIX wieku, odwołuje się w tym kontekście do termino
logii muzycznej, zachwycając się sposobem, w jaki opisywany przezeń aktor zamienia 
„psychiczne dysonanse” zakłócające w życiu przebieg owego „tematu”, na wyrażające 
go i stanowiące jego wariant elementy kompozycji. Podobne znaczenie ma przywołane 
przez Zawadzkiego zestawienie kreacji aktorskiej z dziełem plastycznym, w którym 
nie pojawiają się żadne przypadkowe ozdobniki.

Kluczowym elementem przytoczonego fragmentu jest określenie postaci tworzo
nych przez Rapackiego jako „zupełnych obrazów ludzkiej natury w pewnym jej kształ
cie”. Ujmuje ono związek między ogólnym a poszczególnym w sposób podobny do 
przywołanego wcześniej cytatu z Trapszy. I tu, i tam akcent pada na to, co ogólne, na 
typ czy też naturę ludzką, która jest przedstawiana poprzez odpowiednie komponowa
nie elementów charakterystycznych, indywidualnych przejawów i specyficznych ry
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sów. Takie określenie przedmiotu aktorskiej pracy pozostaje w zgodzie ze sformuło
wanymi wcześniej tezami o typie i ideale, jako jej najważniejszym celu. Zarazem jed
nak przywołane świadectwa pozwalają tezy te zmodyfikować i uzupełnić o postulat 
niepomijania zaczerpniętych z rzeczywistości cech specyficznych, które jednak muszą 
zostać zestrojone z głównym „tonem” postaci, służąc jako środki do jego jak najpeł
niejszego „wybrzmienia”. Celem twórczych działań aktorskich pozostaje ukazanie tego 
co typowe, ale nastąpić to może jedynie za pośrednictwem odpowiednio dobranych 
i oświetlonych cech charakterystycznych.

Nic może tak dobitnie nie potwierdza tej tezy, jak pełne zachwytów nad „rozmaito
ścią w jedności” recenzje z występów Alojzego Żółkowskiego-syna. Był on bez wąt
pienia jednym z wzorców aktorskich epoki, artystą uosabiającym wartości i przymioty 
uznawane przez nią za pożądane i decydujące o mistrzostwie, a nawet geniuszu. Jedną 
z najważniejszych cech aktorstwa Żółkowskiego wychwalanych przez krytyków była 
właśnie umiejętność urozmaicania powtarzających się w jego repertuarze typów posta
ci, nadawania im odmiennych rysów przy zachowaniu podobieństwa cechy głównej. 
Jednocześnie wszystkie rozmaite odmiany i warianty „tematu przewodniego” potrafił 
Żółkowski wygrywać w ten sposób, że nie powtarzając się, nie gubił też zasadniczej 
linii łączącej poszczególne „egzemplarze” należące do danej grupy. Jednym słowem: 
ukazywał ogólne za pośrednictwem poszczególnego. Zachwycał przy tym zarówno 
rozmaitością odmian, jak i zdolnością do łączenia ich w typy. Wszystko to powodo
wało, że jego kreacje stawały się „typowymi indywiduami”, które w pośmiertnym 
artykule o artyście tak opisywał Aleksander Rajchman:

„Żółkowski uczył nas prądów, jakie wyrażają się przez namiętności i temperamenta ludzkie 
w tym lub owym typie. Żółkowski byl arcymistrzem typów, górując często nad twórcą pogłębie
niem psychicznem i planem rysunku. Bez gry Żółkowskiego nie zrozumielibyśmy w poezji dra
matycznej ambitnych karierowiczów cesarstwa, rubasznych despotów rewolucji, przejętych waż
nością tradycji arystokratów, giętkich służalców, ciężkich samolubów, spokojnych obłudników. 
Żółkowski zapoznał nas z galerią typów nałogowego pijaństwa i obłudnej dewocyi, namiętnej 
ambicyi i szlachetnej prostoty; środkami więc jakiemi rozporządza plastyka sztuki teatralnej, za
poznał z całą gamą ludzkich przywar, usposobień i odrębności.

Nie będę dalekim od słusznego porównania, gdy taką sztukę odsłaniania różnorodności cha
rakterów ludzkich nazwę psychologią sui generis. Na odmalowanie punktów wytycznych strony 
psychicznej człowieka składa się zarówno naukowe studium ścisłego badacza, jak i dzieło arty
styczne beletrysty. I jeden, i drugi zajmuje się niewyczerpaną dotąd, a tak dla samego człowieka 
interesującą, bo wieczną zagadką ludzkiego ducha.

Oświetlenie tej głębi niezmierzonej blaskiem talentu plastycznego - to zasługa nie mniejsza 
od zasługi drobnowidzowego badacza. Talent aktorski, o ile się wzniesie do samodzielnych rzu
tów tego psychicznego uwypuklenia człowieka, przestaje być talentem niższego rzędu. Staje na 
równi z twórczym natchnieniem i głęboką wiedzą, daleki od naśladownictwa fotograficznego 
a tym mniej od niewolniczego powtarzania”62.

62 A. Rajchman, Alojzy Żółkowski, „EMTA” 1889, nr 322, s. 570.

Wielkość i niezwykłość Żółkowskiego w interpretacji Rajchmana polegała na tym, 
że potrafił on, niejako niezależnie od dramatycznego materiału, którym dysponował, 
ukazać ponadindywidualne uwarunkowania, znakomicie przezeń z sobą zestawianych, 
specyficznych nawyków, reakcji, nawet dziwactw. Co ciekawe, w przytoczonym frag
mencie na stosunkowo* niewielkiej powierzchni pojawiają się określenia „typ” 
i „charakter”, występujące nie tylko obok siebie, ale wręcz funkcjonujące niemal jak 
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synonimy. Właściwa Żółkowskiemu umiejętność tworzenia typów zostaje po chwili 
utożsamiona z darem „odsłaniania różnorodności charakterów ludzkich” i „odmalowa
nia punktów wytycznych strony psychicznej człowieka”.

Gdyby pokusić się o próbę uporządkowania wyobrażeń stojących za sposobem, 
w jaki terminologii związanej z typowością i charakterystycznością używa Rajchman, 
otrzymałoby się swoistą hierarchię, której najniższe szczeble zajmowałyby (jak zawsze 
w XIX wieku) powtarzalny schemat, szablon oraz fotograficzna imitacja rzeczywisto
ści. Wyżej znajdowałby się typ, ale niewyjaśniony, niezrozumiały, ukazany tylko po
przez zewnętrzne przejawy, zaś na poziomie najwyższym umieścić by należało ten sam 
typ, lecz umotywowany, wytłumaczony poprzez całe bogactwo indywidualnych cech 
charakteryzujących takie, a nie inne jego odcienia. Na tym poziomie typ nie byłby już 
tylko uosobionym przedstawicielem pewnej klasy postaci, pewnej grupy ludzkiej, ale 
pełną osobowością, która przez swą jednorodność stanowi niejako wzorzec czy ideał 
samej siebie, ukazując zarazem skończone i niepowtarzalne uosobienie natury czło
wieka61 * 63.

61 Ta trzystopniowa hierarchia przypomina trzy poziomy aktorstwa opisane przez Anastazego Trapszę w Pod

ręczniku sztuki dramatycznej. Opisując etapy rozwoju artysty dramatycznego przyjął on, że najpierw adept rozwija 
grę „liryczno-subiektywną”, wyrastającą z osobistych emocji i opartą na „prywatnych” reakcjach. Następnie 
opanowuje grę „epiczno-obiektywną”, starając się „stworzyć typ postaci co do zewnętrznych form i zarysów”
i przypominając pod tym względem malarza. Wreszcie, jeśli rozwój jego odbywa się prawidłowo, dociera do
poziomu gry „dramatycznej”, na którym „tworząc rolę, odtwarza rzeczywistość, ale w formie tak oryginalnej 
i nowej, że nie jest ona tylko niewolniczą kopią natury, ale zawierając w sobie prawdę życiową, jest zarazem 
produktem piękna”. To z tym właśnie, najwyższym etapem związany jest, cytowany już wcześniej, postulat takie
go połączenia elementów charakterystycznych i ogólnych, „aby widz uznał w postaci typ idei ogólno-spolecznej” 
(A. Trapszo, Podręcznik sztuki dramatycznej, dz. cyt., s. 15-16).

64 Z tego względu budzić może spore zdziwienie fakt, że w polskiej literaturze historycznoteatralnej brak 
opracowania ukazującego genezę zjawiska, rządzące nim reguły oraz cechy charakterystyczne poszczególnych 
„wydziałów ról”. Zagadnienie to wymagałoby wprawdzie żmudnych i długotrwałych badań, ale temat wydaje się 
na tyle wdzięczny, że powinien wynagrodzić trud jego podjęcia. W niniejszej pracy poprzestanę jedynie na wska
zaniu pewnych ogólnych zasad związanych z tematem emploi w kontekście zagadnienia typowości, szersze 
i bardziej „autonomiczne" potraktowanie tej kwestii odkładając do przygotowywanej właśnie książki o zagadnie
niach praktycznych.

8. Emploi

Jako kontrargument przeciwko zarysowywanej powyżej tezie o istnieniu w XIX- 
-wiecznym piśmiennictwie teatralnym idei „zindywidualizowanego typu” przywołać 
by można trwającą wszak w tym samym piśmiennictwie zgodę na przestrzeganie re
guły łączącej zakres działania poszczególnych aktorek i aktorów z określonymi rodza
jami ról, zwanymi z francuska emploi, z. niemiecka „fachami”, a w teatralnej pol- 
szczyźnie określanych najczęściej mianem „wydziałów”. Przez całe stulecie zdecydo
wana większość aktorek i aktorów, podpisując umowy z kierownikami zespołów, wy
rażała zgodę na zaangażowanie w charakterze wykonawców określonych ról, zaś re
cenzenci nagminnie stosowali kategorię „właściwego zakresu” repertuarowego do 
oceny kolejnych kreacji. Nie ulega wątpliwości, że w XIX wieku instytucja „wydzia
łów ról” stanowiła jeden z ważniejszych elementów porządkujących i kategoryzują
cych życie teatralne, a w szczególności aktorskie64.
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Jej podstawą było przekonanie, że mimo różnorodności zakresu talentów poszcze
gólnych aktorek i aktorów żadna i żaden z nich nie jest wszechstronny i nie może rów
nie znakomicie grać zupełnie odmiennych typów ról65. Na przykład Kazimierz Zalew
ski pisał:

65 Czasem, w zachwycie nad grą tej czy innej gwiazdy, uznawano ją/jego za fenomen, wyjątek od zasady 
ogólnej. Tak na przykład pisał Bronisław Zawadzki w swym peanie na cześć Bolesława Ładnowskiego: „Mamy 
do czynienia z aktorem należącym do tej wyjątkowej zawsze i wszędzie drużyny artystycznych indywidualności, 
które wyrastają poza ramy pewnych specjalnych fachów i w sferę zakreśloną siłami swego talentu wciągają 
wszystkie problematy artystyczne, rozwiązując różnorodne zadania sztuki z równie giętką, swobodną i naturalną 
twórczością. W rzeczach talentów aktorskich zjawisko to powszechne, że tylko na szczeblu mniejszych, pospolit
szych uzdolnień odzywa się dobitnie i stanowczo specjalność, w pewnej zaś linii ponad przeciętnym poziomem, 
na pewnej wyżynie potężnych organizacyj artystycznych, rodzi się w aktorze żywioł uniwersalności, szydzący 
z teoretycznych systematów, na jakie podzielono galerię charakterów i typów w dramacie, bo równie intuicyjny, 
równie oryginalny i plastyczny w odtworzeniu każdej formy duchowej ludzkiego typu

Homo sum et nihil humani a me alienum pulo, oto prawo służące za legitymację tym wyższym naturom 
w dziedzinie sztuki, które jak Buonarotti równocześnie malują pędzlem i lamią cyklopowym dłutem skały, albo - 
nie wykraczając poza dziedzinę sztuki scenicznej - jak Rossi, współzawodniczą dzisiaj rykowi burzy w roli obłą
kanego starca Lira, a jutro kwilą słowiczymi nokturny w czarownej nocy werońskiej - pod balkonem Julii” 
(B. Zawadzki, „Tygodnik Powszechny” 1879, nr 32, s. 502-503). Istnienie opinii tego typu nie narusza jednak po 
pierwsze zasady generalnej, a po drugie często taki fajerwerk zachwytu jednego krytyka stał w sprzeczności 
z ocenami innych. Bodaj najlepszy tego przykład stanowią oceny gry Alojzego Żółkowskiego-syna, przez niektó
rych wychwalanego za rozległość talentu pozwalającego mu grać role komediowe i dramatyczne (np. Cromwell 
w Muszkieterach A. Dumasa-ojca i A. Maqueta), przez większość zaś uznawanego za artystę osiągającego wielkie 
rezultaty, ale w wąskim zakresie.

“ K. Zalewski, „Kurier Warszawski” 1897, nr 179 z 1 VII, s. 4.
67 K. Raszewski, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 337, s. 377. Nie mogę się w tym miejscu oprzeć pokusie, 

by zacytować inne, bardziej złośliwe sformułowanie tej samej reguły, pochodzące z krakowskiego „Świata”: 

„W żadnym innym zawodzie podział pracy według danych przyrodzonych i zdolności nie jest bardziej obowiązu
jący jak w scenicznym. Bywają wprawdzie doskonale służące do wszystkiego, ale nie znaliśmy doskonałych 
aktorów do wszystkiego” („Świat” 1890, nr 23 z 1 XII, s. 583).

„Granice pewnej specjalności w sztuce aktorskiej ściśle określić się nie dadzą, bywają talenty 
zacieśnione do bardzo małego pola pracy, na którym jednak dochodzą prawie że do doskonałości, 
ot, jak nieboszczyk Panczykowski na przykład; inne znowu wielostronne, które obejmują szerokie 
horyzonty, przerzucając się z całą łatwością z jednego rodzaju ról w drugie, zawsze jednak mię
dzy sobą pokrewne. Wszechstronnych talentów nie ma jednak w żadnym rodzaju sztuki, a tym 
bardziej w aktorskiej. Inteligentny i doświadczony artysta posiadający rutynę sceniczną każdą 
rolę zgra poprawnie, ale nie tylko znawca oceni od razu, że on tu nie jest w swoim żywiole, że 
wziął się nie do swoich rzeczy”66.

Z takim rozpoznaniem natury aktorskich zdolności wiązał się, wynikający zeń kon
sekwentnie postulat nierozpraszania się i koncentrowania na jednym tylko rodzaju ról. 
Aktorki i aktorów w przeciągu całego stulecia nieustannie namawiano, by zrezygno
wali z ambicji rozszerzenia swego repertuaru, a zamiast tego doskonalili się w rolach 
im „właściwych”. Różnorodność wiązali XIX-wieczni krytycy z miernością, powta
rzając, że

„(...) kto zdolny do wszystkiego, ten niezdolny do niczego, a kto robi coś dosyć dobrze i tym się 
zadowalnia, ten nie zrobi nigdy nic dobrze, by zadowolić drugich”67.

Takie myślenie o aktorskich specjalnościach stanowiło czynnik zdecydowanie skie
rowujący aktorstwo ku typowości. A trzeba jeszcze przy tym pamiętać, że począwszy 
od końca XVIII wieku teatr miał do czynienia z dramatem, którego różne odmiany (od 
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XVIll-wiecznej komedii, przez dramę, po różne wcielenia „sztuk dobrze skrojonych”) 
posługiwały się ograniczonym zestawem podobnych do siebie postaci. Komiczne su
bretki, melodramatyczni amanci, pierwsze naiwne, wszystkowiedzący rezonerzy za
pełniali karty wystawianych „na teatrze” sztuk, siłą rzeczy doprowadzając do zawęże
nia aktorskich specjalizacji i do utożsamienia danej wykonawczyni czy danego wyko
nawcy z określonymi typami postaci. Związek między postulatem tworzenia typów 
a zjawiskiem utrzymywania się zasady emploi wraz z jej dramaturgicznymi podstawa
mi dostrzegł w swych rozważaniach o wpływie dramatu na sztukę aktorską XIX wieku 
Jan Michalik68, słusznie uznając, że „wydziały ról” z natury swojej wzmacniały nasta
wienie na typowość.

“ Zob.: J. Michalik, Sztuka aktorska a dramat..., dz. cyt., s. 13-15.

Trzeba jednak pamiętać także o drugiej stronie medalu. Postulat niewykraczania 
poza jeden, stosunkowo wąski zakres ról wiązał się nierozerwalnie z podkreślaną 
z naciskiem koniecznością pogłębiania charakterystyki i odchodzenia od stereotypo
wych, konwencjonalnych sposobów oznaczania danego typu. Recenzenci radzący ak
torkom i aktorom, by nie przerzucali się z jednego rodzaju ról w drugi, krytykujący 
dyrektorów za nadmierne eksploatowanie poszczególnych członkiń i członków zespo
łów, wszak nie czynili tego wszystkiego dla utrzymania jakiejś abstrakcyjnej zasady. 
Nieodmiennie twierdzili, że czynią to dla dobra ludzi sceny, w przekonaniu, że 
wszechstronność jest dla nich szkodliwa, ponieważ wiedzie do powierzchowności 
i poprzestawania na stereotypie. Ograniczenie różnorodności ról do tych, do których 
aktorka/aktor jest predestynowany przez swe cechy zewnętrzne i wewnętrzne było 
równoznaczne ze znalezieniem stałych ram, których istnienie pozwalało skupić całą 
swą inwencję na tym, co właściwe nie typowi, ale jego konkretnemu przedstawicielo
wi. Innymi słowy, upraszczało realizację tego co ogólne, typowe, kierując uwagę i 
talent aktorki/aktora ku temu, co indywidualne, charakterystyczne.

Taki właśnie sposób traktowania najbardziej nawet schematycznych fachów popie
rali XIX-wieczni krytycy teatralni. Dla przykładu przywołajmy fragment znakomitego 
portretu Wiktoryny Bakałowicz, który tuż po jej śmierci napisał Józef Kenig. Dotyczy 
on ról naiwnych, należących do jednego z najbardziej konwencjonalnych „wydziałów”, 
których zmarła aktorka była wzorcową odtwórczynią. Na wstępie swego wspomnienia 
Kenig wyznawał, że nie od początku zachwycał się Bakałowiczową, widząc w niej 
młodą, ładną panienkę o pewnym talencie, ale nie dostrzegając w niej wówczas twór
czości. Wspominał:

„Odpowiadano nam, że rodzaj ról przez nią grywanych, że role niewiniątek nadzwyczaj roz
winięcie tej najważniejszej strony aktorskiego talentu utrudniają że role zbyt bywają do siebie 
podobne, że zatem dość natchnąć je życiem, ruchliwością nie znudzić, zająć nimi, by swemu za
daniu zadość uczynić. Trudno nam było zgodzić się na to rozumowanie mające wszakże za sobą 
pozór prawdy. Te role niewiniątek bywają więcej powierzchownie niż wewnętrznie do siebie po
dobne. Dziewczyna chłopską panienka wyszła z pensji, panienka wyszła z klasztoru, dziewczę 
wychowane w domu, wyrosłe w mieście lub na wsi, otoczone pomyślnością lub przeciwnościami 
etc., muszą być od siebie bardzo różne nie tylko obejściem, ale całą istotą. A różnica ta powinna 
być przez artystkę uwydatnioną jeżeli artystce tej chodzi nie tylko o zewnętrzność roli, ale o treść 
jej wewnętrzną. Wprawdzie wszystkie te role mogą mieć jedną cechę wspólną cechę wdzięku, 
jaki daje młodość i niewinność, ale ten wdzięk w każdej z tych postaci inaczej, innymi sposobami 
wypowiadać się musi. W tej odmienności leży twórczość. Jeżeli zaś artystka grająca role niewi
niątek tylko o wdzięku i o niczym innym nie pamiętą co przy młodości i nadobności twarzy nie 
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jest rzeczą tak trudną, nie tylko niknie twórczość, ale nawet przyczepić się może ciężka wada, a tą 
jest sceniczna wabność. Dostajemy wówczas artystkę może bardzo milą, ale artystkę o jednej roli, 
że się tak wyrazimy, to jest przedstawiającą jedynie siebie samą, tylko w różnych kostiumach, 
w różnych sytuacjach i innymi wyrazami mówiącą”69.

69 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1874, nr 241 z 2 XI, s. 1.
711 J. Michalik, Sztuka aktorska a dramat..., dz. cyt., s. 13.

W ten sposób rodzi się stereotyp (tu tym bardziej niebezpieczny, że związany 
z osobistymi, „prywatnymi” przymiotami aktorki), przed którym chronić może tylko 
„twórczość”, oznaczająca wszak nie co innego, jak tylko poszukiwanie cech charakte
rystycznych dla tej konkretnej postaci. Zadaniem aktorki grającej naiwne (a potwierdza 
ten sąd wiele innych poświęconych temu emploi tekstów) nie było, według krytyków, 
wzbudzanie zachwytu widzów wdziękiem i urodą, lecz stworzenie jak najpełniejszego 
wizerunku osoby ludzkiej, będącej przedstawicielką danego typu.

Widzimy zatem, że choć zasada emploi, wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej 
konsekwencjami, istotnie wzmacnia typowość kreacji aktorskich, to, paradoksalnie, jej 
akceptacja stanowi według XIX-wiecznych autorów warunek indywidualizacji typu. 
Także i w tym kontekście równie ważne jest zachowanie obu wyznaczników wizerun
ku postaci: powinna ona być reprezentantem określonej grupy, ale zarazem nie może 
być pozbawiona cech indywidualnych, osobowościowych, których odnalezienie i pod
kreślenie stanowi najczęściej zadanie aktorki/aktora. Zasada emploi była równoważona 
przez nakaz indywidualizującej typ twórczości aktorskiej, a ostatecznym rezultatem 
owego wzajemnego równoważenia się było powstanie wspomnianego już, paradoksal
nego tworu - zindywidualizowanego typu czy też typowego charakteru.

9. Zwierciadło sceny

Możemy teraz odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju wizerunek człowieka ukazy
wać należało na scenie według zasad przyjętych przez XIX-wieczną myśl teatralną. 
Miała to mianowicie być jednostka obdarzona swoistymi przymiotami, przyzwyczaje
niami i nawykami określającymi jej indywidualność, a zarazem stanowiącymi wynik 
i przejaw działania pewnej cechy dominującej o charakterze uniwersalnym i/lub typo
wym dla określonej grupy społecznej, wiekowej, charakterologicznej itp. Zadaniem 
aktorki/aktora było określenie owej dominanty i takie skonstruowanie postaci, by 
wszystkie jej działania (zgodnie z tezą Arystotelesa głoszącą, że charakter przejawia 
się w działaniu) odnosiły się do niej i dały się wytłumaczyć w związku z nią. W tym 
sensie miał rację Jan Michalik, twierdząc, że „typowość była ambicją dramaturga, 
który wymuszał ją następnie na aktorze”70. Zarazem jednak na samej typowości aktorki 
i aktorzy poprzestawać nie mogli. Ich zadaniem było wszak stworzenie żywej osoby 
ludzkiej, a nie abstrakcyjnego zespołu cech typowych. Recenzje teatralne epoki pełne 
są narzekań na papierowe i tendencyjne postacie będące takimi właśnie „reprezentan
tami gatunku”, które uratować mogli (i powinni) tylko ludzie sceny, poprzez nadanie 
brakujących cech indywidualizujących. Odwrotnie rzecz miała się z postaciami niejed
noznacznymi, wewnętrznie sprzecznymi, z różnych przyczyn niedającymi się zrozu
mieć w ramach wyobrażenia o konsekwencji i jednolitości charakteru. Te z kolei nale
żało objaśnić poprzez takie rozłożenie akcentów interpretacyjnych, by całości nadać 
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jednolitość, pozwalającą „zaklasyfikować” ją do któregoś ze znanych „gatunków” (np. 
Otello - zazdrość, Makbet - ambicja, Hamlet - wola sparaliżowana przez nadmiar 
refleksji etc.).

Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że aktorki i aktorzy mieli za zadanie 
troszczyć się o zachowanie koniecznej równowagi między typowością a charaktery- 
stycznością. Zadaniem dramaturga było stworzenie charakteru zrozumiałego, to znaczy 
takiego, którego cecha dominująca była czytelna i jasna dla publiczności, a zarazem 
żywego, czyli obdarzonego określonym zasobem przymiotów indywidualnych. Jeśli 
z jakichś przyczyn autorowi nie udało się spełnić tych warunków, do realizacji tego 
celu zobowiązani byli aktorka lub aktor. W przypadku postaci zbyt typowych („papie
rowych”) musieli oni wzbogacić stronę charakterystyczną. Natomiast w przypadku 
postaci niejednoznacznych lub zbudowanych niekonsekwentnie, czyli takich, których 
główny „ton” był albo trudny do znalezienia, albo stał w sprzeczności z poszczegól
nymi działaniami, ich zadanie polegało na wskazaniu i przeprowadzeniu w całości roli 
głównej linii interpretacyjnej. Nie wolno im przy tym było (za wyjątkiem dramatów 
zbyt długich jak na przyzwyczajenia widzów lub zbyt jawnie przekraczających obo
wiązujące konwenanse) naruszać integralności tekstu ani zmieniać kolejności wyda
rzeń. Mogli natomiast korzystać z wzajemnej nieprzystawalności słów i czynów, ko
mentując pierwsze lub zmieniając znaczenie drugich za pomocą dostępnych środków 
wyrazu, przede wszystkim mimiki, gestu i intonacji.

Aktorski stosunek do postaci dramatycznej jako kreacji autonomicznej nie był więc 
w XIX wieku tak prosty, jakby to wynikało z przyjęcia literackiej koncepcji dramatu. 
Mimo teoretycznych założeń i deklaracji, postać dramatyczna nie stanowiła jedynego 
przedmiotu i celu twórczej pracy ludzi sceny71. Była raczej rodzajem materiału wyj
ściowego, poprzez modyfikację i interpretację którego dochodzono do przedmiotu 
właściwego i celu nadrzędnego - uogólnionego, jednorodnego obrazu człowieka, bę
dącego wzorcem, pozwalającym poszczególnym indywiduom na rozpoznanie swej 
tożsamości psychicznej. Tak rozumiana, twórczość aktorska w swym najwyższym 
wcieleniu stanowiła z jednej strony rodzaj działalności poznawczej - czynnej psycho
logii, czy też praktycznej humanistyki - z drugiej jednakże wiodła do utwierdzenia 
akceptowanych przez daną grupę społeczną ogólnych przekonań, tworzących zespół jej 
wyobrażeń na temat człowieka i świata. Teatr stanowił narzędzie rozpoznawania 
i utwierdzania wzorców osobowych akceptowanych lub odrzucanych przez określone 
grupy społeczne, przy czym pamiętać należy, że ostateczny kształt owych wzorców 
tworzony był przez aktorki i aktorów występujących jako szczególnego rodzaju „dele
gaci” grupy społecznej stanowiącej najważniejszą (co nie zawsze znaczy największą) 
część publiczności. Jako tacy podlegali oni szczególnym, wielokierunkowym wpły
wom indywidualnym i zbiorowym, których różnorodność widać wyraźnie w przypad
ku ról odwołujących się do wyobrażeń odmiennych od przyjętych przez daną grupę 
z racji dystansu czasowego (np. postacie Szekspirowskie), kulturowego („typowi” 
reprezentanci narodowej specyfiki, np. Mirandolina w komedii C. Goldoniego) lub 
środowiskowego (postacie ludowe). Także i w tym kontekście ostateczną instancją 
potwierdzającą „prawdziwość” postaci aktorskiej była reakcja publiczności. Ponieważ 
zbiorowe wyobrażenia ulegały niemal nieustannym zmianom, dopiero akceptacja lub 

71 Właściwą sztuce aktorskiej podwójność układów odniesienia ujął w zręczną formulę Ryszard Strzelecki pi- 

sząc, że w XIX w. „aktor wykonuje rolę, ale naśladuje rzeczywistość” (R. Strzelecki. Aktor..., dz. cyt., s. 238).



182 Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku - główne problemy

odrzucenie danej kreacji przez widownię stanowiło argument decydujący i rozstrzyga
jący o zgodności ze społecznie podzielanymi wyobrażeniami. W tym właśnie sensie 
mówiono, że scena jest zwierciadłem, dzięki któremu społeczeństwo mogło rozpoznać 
samo siebie. W XIX wieku o kształcie widocznego w nim odbicia decydowali ludzie 
pracujący na scenie - aktorki i aktorzy. Ponosili oni wprawdzie ryzyko odrzucenia, ale 
stawali przed szansą zyskania ogromnej sławy, jeśli zdołali się stać wcielonymi wzor
cami ludzi swoich czasów.



ROZDZIAŁ IV 
„ZIMNO - CIEPŁO”. UCZUCIE I ROZUM 
W AKTORSKIM PROCESIE TWÓRCZYM

1. Z inspiracji Diderota

W książkach i artykułach poświęconych polskiej myśli teatralnej XVIII i XIX wieku 
szczególnie wiele miejsca poświęca się zagadnieniu mechanizmów rządzących proce
sem twórczym aktorki/aktora, a dokładniej mówiąc temu, czy dla realizacji zadań 
i celów przed nią/nim stojących („ucieleśnienie” projektu dramaturga, stworzenie po
staci, którą widz uznałby za wiarygodną i „żywą”, oddziaływanie na widza zgodnie 
z intencjami autora i w sposób wzmacniający wymowę dramatu) konieczne jest 
jej/jego osobiste zaangażowanie emocjonalne, czy też wystarczy świadome operowanie 
środkami wyrazu, w celu wywołania zamierzonego wrażenia. Używając terminologii 
epoki, mówi się zazwyczaj o opozycji „rozum” - „uczucie” czy też „gra zimna” - „gra 
gorąca”. Dzięki wyrazistości przeciwstawnych stanowisk, filozoficznej tradycji, z któ
rej wyrastał, a także randze inicjujących go na terenie europejskim osób, spór ów jawi 
się często jako jedna z najważniejszych dyskusji teatralnych XIX wieku. Czasem 
wręcz odnosi się wrażenie, że ludzie teatru tamtej epoki niczym nie zajmowali się tak 
intensywnie, jak odpowiedzią na pytanie o charakter wewnętrznych przeżyć aktor
ki/aktora przed i w trakcie gry. Tymczasem problem „uczucie - rozum”, choć rzeczy
wiście poruszany często, nie wiódł do jakichś szczególnie zażartych sporów, a poświę
cone mu teksty nie wnosiły wiele nowego do wyobrażeń dotyczących sztuki aktorskiej. 
Jak postaram się wykazać, działo się tak, ponieważ zdecydowana większość autorów 
wypowiadających się na ten temat wyznawała te same poglądy, różniąc się między 
sobą jedynie pewnymi niuansami, zależnymi od osobistych preferencji i kontekstu, 
w jakim poszczególne sądy wygłaszano. To, co zastanawiające i ważne to owa zgod
ność, dotycząca spraw podstawowych, a nie, bardzo rzadko wiodące do polemik, róż
nice, do których przywiązuje się chyba zbyt wielką wagę.

Jak wiele innych toczących się w XVIII i XIX wieku dyskusji dotyczących spraw 
sztuki, także i ta rozpoczęła się we Francji1, a rozgorzała, co bardzo ciekawe, w kon

1 Francuskie początki sporu relacjonuję za Markiem Dębowskim, który o XVIIl-wiecznych polemikach na 
temat sztuki aktora pisał w szkicu Poglądy na aktorstwo tragiczne a styl gry najwybitniejszych aktorów narodo
wych (w: M. Dębowski, Trzy szkice o aktorstwie tragicznym w dobie oświecenia i klasycyzmu, Kraków 1996, 
s. 55-100), we Wstępie do książki E. Murraya, O aktorach i grze teatralnej, Kraków 1991, oraz w poświęconym 
aktorstwu rozdziale rozprawy Francuskie konteksty teatru polskiego u> dobie oświecenia, Kraków 2001, s. 119— 
121.
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tekście sporów o natchnienie (entuzjazm) jako siłę twórczą najbardziej zbliżającą akto
ra do poety - ideału twórcy. Powszechnie akceptowane przekonanie głosiło, że, po
dobnie jak poeta, także aktorka/aktor może tworzyć postacie sceniczne tylko dzięki 
autentycznemu wzruszeniu. Sąd taki w sposób szczególnie dobitny wyraził w 1747 
roku pisarz Réumoud de Sainte-Albine w swojej rozprawie Le Comédien, powołując 
się na niepodważalny autorytet antyczny:

„Horacy powiedział: Po to byś łzy me wycisnął, wpierw sam zapłakać musisz. Maksyma ta 
była przeznaczona dla poetów. Tę samą maksymę można zaadresować do aktorów. Czy aktorzy 
tragiczni chcą w nas wywołać iluzję? Muszą wpierw wywołać ją w samych sobie. Muszą wy
obrazić sobie, że są w istocie tymi, których przedstawiają i że jakiś szczęśliwy szal wpaja im 
przekonanie, że to oni właśnie są zdradzani i prześladowani”2.

2 R. De Sainte-Albine, Le Comédien, ouvrage divisé en deux partes, Paris 1747, część 1, s. 91-92, cyt. za: 
M. Dębowski, Wstęp [w:] E. Murray, O aktorach ..., dz. cyt., s. 21-22; przekład M. Dçbowski.

3 A.-F. Riccoboni, L 'art du théâtre, Paris 1732, s. 36, cyt. za: M. Dębowski, Wstęp, dz. cyt., s. 22; przekład 

M. Dębowski.
4 Za Ryszardem Strzeleckim (Aktor i wiedza o człowieku, Rzeszów 2001, s. 30-31) warto w tym miejscu za

uważyć, że odwołania te najczęściej były dość powierzchowne - Diderot przywoływany byl zazwyczaj jako 
twórca opozycji „gra zimna” - „gra gorąca”, przy czym pojęcia te poszczególni autorzy rozumieli dość dowolnie.

Przeciwko tym tezom jako pierwszy wystąpił... aktor, Antoine-François Riccoboni, 
który w 1750 roku uznał postulat utożsamiania się z postacią za bezsensowny, ponie
waż celem aktora nie jest przekonywanie siebie samego o autentyczności postaci, ale 
oddziaływanie w tym duchu na widza. Z tego względu za najważniejszą dziedzinę 
twórczej aktywności aktorskiej uznał Riccoboni opanowanie techniki, stanowiące wa
runek doskonałości w „sztuce wyrażania wszystkiego”. Przeciwstawiając emocjonalnej 
identyfikacji ekspresję, Riccoboni tak definiował tę ostatnią:

„Ekspresją nazywamy zręczność, dzięki której aktor daje odczuć widzowi wszystkie impulsy, 
którymi zdaje się być poruszony. Mówię, że zdaje się, a nie że jest poruszony naprawdę”3.

Przełomowe znaczenie i dla tej dyskusji, i dla sposobu myślenia o sztuce aktorskiej 
nie tylko we Francji, ale w całej Europie miał powstały w latach 1773-1778, słynny 
Paradoks o aktorze Denisa Diderota. Stojąc na stanowisku bliskim Riccoboniemu, 
widział on w aktorze nie artystę natchnionego, w uniesieniu przeżywającego wzrusze
nia postaci, ale doskonale panującego nad swą sztuką i właściwymi jej środkami tech
nicznymi mistrza, świadomie wywołującego emocje publiczności.

Nie wchodzimy głębiej w sens i znaczenie oraz w kontynuacje francuskiego sporu, 
ponieważ jego przywołanie było potrzebne jedynie dla zaznaczenia ważnego w tym 
przypadku kontekstu historycznego (na Diderota wielokrotnie powoływali się polscy 
krytycy i teoretycy podejmujący kwestię roli emocji i intelektu w aktorskim procesie 
twórczym4). Zacytowaliśmy autorów francuskich także dlatego, że ich sądy wyzna
czają w sposób wyrazisty poszczególne stanowiska, ujmując je zarazem jako przeciw
stawne. Po jednej stronie opozycji znajduje się pogląd uznający związek emocjonalny 
aktorki/aktora z postacią za konieczny warunek powstania „żywej” postaci scenicznej, 
po drugiej negacja takiej konieczności i postulat poprzestawania na świadomym mani
pulowaniu określonymi znakami, wykorzystywanymi w celu wywołania odpowiednie
go wrażenia.
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2. Ibrahim kontra Objaśniacz świec

Pierwszym polskim echem francuskich sporów, a zarazem pierwszą poważną polemiką 
w dziejach polskiej myśli teatralnej była dyskusja, do której doszło na przełomie lat 
1777 i 1778 na łamach „Journal Littéraire de Varsovie”. Wzięło w niej udział dwóch 
autorów, ukrywających się pod pseudonimami Ibrahim z Arabii oraz Objaśniacz świec. 
Jako pierwszy wystąpił Ibrahim, który nadesłał do redakcji list, zawierający pochlebną 
ocenę aktorów zespołu francuskiego występującego od 22 X 1777 w Warszawie5. Sta
rając się udowodnić, że zarówno poszczególni jego członkowie, jak i ansambl jako 
całość prezentują wysoki poziom, sięgnął po argumenty „teoretyzujące”, skierowane, 
jak się można domyślać, przeciwko nieprzychylnym Francuzom opiniom. Pokusił się 
więc najpierw o odpowiedź na pytanie, co to znaczy być dobrym aktorem:

5 Pozytywna ocena zespołu francuskiego stanowi argument zwolenników tezy, że autorem listu był jeden z je

go członków - Degreville.
6 List Ibrahima z Arabii do autora „Journal de Varsovie", „Journal Littéraire de Varsovie” 1777, t. III, 

s. 262-271, cyt. za: Teatr Narodowy 1765-1794 pod red. J. Kotta, Warszawa 1967, s. 194-197, przekład 
J. Pawłowiczowa. Wszystkie cytaty według tego wydania.

„Wybornym aktorem jest, kto, jak powiadają, umie pogodzić swobodne udanie z charakte
rem, jaki wystawia; kto deklamując potrafi dla dwóch najistotniejszych wierszy poświęcić dwa
dzieścia innych, kto bądź strach, bądź czułe afekty w sercu spektatora budzi, kto całą postawą 
wyraża przerażenie lub radość, ujawniając stan swojej duszy, kto wreszcie całą fizjonomią śmieje 
się, płacze i zgoła przemienia zupełnie w osobę wystawianą.

Kto takowe cechy wziął był od natury, bądź je w sobie wykształcił, jest dobrym aktorem. Je
go postawa zgadza się z charakterem, jaki reprezentuje, jego deklamacja ma płynność 
i wyrazistość, a nieco przesadne wymawianie niektórych dźwięków nie pozbawia widowiska ani 
czułych efektów, ani mocnych impresji, które sprawiają, iż spektator razem z aktorami los postaci 
przeżywa”6.

Zwraca uwagę, że w odniesieniu do czynności przez aktorkę/aktora wykonywanej 
używane jest tu słowo „udanie”, a niemal cały fragment odnosi się do zewnętrznych 
aspektów sztuki dramatycznej. Jako warunki aktorskiej doskonałości Ibrahim wymie
nia kolejno: swobodę, zgodność z charakterem, akcentowanie najistotniejszych frag
mentów roli, oddziaływanie na widza przez wzbudzanie jego uczuć, całkowitość gry, 
nieograniczonej tylko do deklamacji, ale przejawiającej się przede wszystkim w po
stawie i mimice, oraz zdolność do tworzenia mimicznych znaków wewnętrznego stanu 
człowieka. Kryteria oceny aktorek i aktorów odnoszą się wyłącznie do siły „wyraża
nia” i oddziaływania na widza. W sposób bezpośredni o procesie wewnętrznym, 
o przeżywaniu roli jest tu mowa tylko raz, w ostatnim zdaniu, które, być może, ozna
cza, że los postaci przeżywają i aktorzy, i widzowie. Nie zmienia to jednak faktu, że 
istota pracy aktorskiej to dla Ibrahima „udanie”, a nie „przeżywanie”.

Wątpliwości co do takiej interpretacji poglądów autora pierwszego listu do „Journal 
Littéraire de Varsovie” wywołuje sformułowanie o „ujawnianiu stanu swojej duszy” 
oraz powracające w tekście kilkakrotnie przeciwstawienie „naturalność - reguły”, które 
można uznać za odpowiednik opozycji „uczucie - rozum”. Autor najnowszej interpre
tacji omawianej polemiki, Ryszard Strzelecki uznał na podstawie tych przesłanek, że

„Ibrahim (...) opowiada się za autentycznością przeżycia. Głoszona przez niego naturalność 
jest nie tylko odpowiedzią na władztwo reguł. Naturalność (rozumiana tu jako spontaniczność) 
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ma zapewnić prawdę przedstawienia. Powinna również służyć drugiemu rodzajowi prawdy - 
prawdzie przeżycia. Toteż aby «przemienić się zupełnie w osobę wystawianą», potrzebne jest za
równo dokładne naśladowanie natury «zewnętrznej» człowieka - taką opinię wypowiedział kilka 
lat wcześniej w Przedmowie do Panny na wydaniu sam Czartoryski - ale potrzebna jest też 
«przemiana» wewnętrzna”7 [podkr. D.K.].

7 R. Strzelecki, Aktor i wiedza o człowieku, dz. cyt., s. 34.
8 Objaśniacz świec do Ibrahima z Arabii, „Journal Littéraire de Varsovie” 1778, t. I, s. 65-72; cyt. za: Teatr 

Narodowy ¡765-1794, dz. cyt., s. 198-202, przekład J. Pawłowiczowa. Wszystkie cytaty według tego wydania. 
Zaznaczyć przy tym trzeba, że poglądy Objaśniacza świec nie były oryginalne, co wykazał B. Korzeniewski (zob.: 
B. Korzeniewski, Poglądy na grę aktora w czasach Stanisława Augusta [w:] B. Korzeniewski, Drama i inne 
szkice, Wrocław 1993, s. 112-120).

Interpretacja taka wydaje się mocno przesadzona. Wszystkie uwagi Ibrahima, także 
ta o przemianie „w osobę przedstawianą”, formułowane są w kontekście „natury ze
wnętrznej”. Pisząc o „stanie swojej duszy” i „człowieku natury” cenionym wyżej niż 
reguły, autor listu postuluje co najwyżej uznanie aktorskiej emocjonalności i irracjo
nalnej intuicji za siły równie twórcze jak rozum (zwłaszcza reprezentowany przez re
guły) i dopuszczenie ich do głosu nawet wówczas, gdy prowadzą poza granice norma- 
tywności. Być może ma on przy tym na myśli jakąś formę emocjonalnego związku 
między aktorką/aktorem a postacią wątpić jednak należy, czy zasadne jest utożsamie
nie owego związku z „przemianą wewnętrzną” lub „spontanicznością”. Jak zobaczy
my, nawet sto lat później bardzo trudno byłoby znaleźć autora, który postulowałby 
„spontaniczność” w grze aktorskiej.

Stanowisko Ibrahima z Arabii staje się nieco jaśniejsze, jeśli odczytać je w kontek
ście odpowiedzi Objaśniacza świec8. Jego polemiczną reakcję wywołały przede 
wszystkim te fragmenty listu jego poprzednika, w których przeciwstawił on natural
ność regułom. W odpowiedzi zdecydowanie zaprotestował przeciwko rezygnacji 
z poddania natury kontroli norm, rozwijając zarazem koncepcję aktorstwa świadomego 
i racjonalnego, polegającego na naśladowaniu natury, a nie na „postępowaniu za nią”.

Kontrola rozumu nad naturą przejawia się przy tym na kilku płaszczyznach i w kil
ku różnych formach. Po pierwsze, istnieje jako postępowanie zgodne z akceptowanymi 
regułami, co ma gwarantować utrzymanie natury w zalecanych granicach. Takie sta
nowisko wynika już z samej definicji sztuki teatru jako „natury sprowadzonej do re
guł”. Natura nieokiełznana grozi bowiem popadnięciem w jedno z największych nie
bezpieczeństw czyhających na artystę - w przesadę.

Po drugie, kontrola znającego i stosującego reguły rozumu ma decydować o wpły
wie aktorek i aktorów na publiczność - rzeczy dla oświeceniowych (i nie tylko) ludzi 
teatru fundamentalnej. Objaśniacz bez najmniejszych wahań i wątpliwości stwierdza, 
że choć „głosem, duszą i twarzą wyrażamy namiętności”, to „bez dowcipu wywołana 
impresja jest słaba, serce bowiem wyrok wydaje, a serce jest bardziej wymagające, 
niżby mniemać można”. O środkach wyrażania uczuć powinien więc decydować 
„dowcip”. To on ma „zebrać wszystkie zewnętrzne cechy najbardziej zbliżone do rze
czywistości, którą musi spektator wyczuwać”, a także pilnować, by „poruszenia ciała 
aktora” nie wykroczyły „poza naturę i prawdę”. Wbrew temu, co sądzą życzliwi aktor
kom i aktorom widzowie, skłonni w ekspresyjnych gestach i patetycznej deklamacji 
widzieć przejawy „zuchwałego geniuszu, żywej imaginacji, burzliwych afektów”, sta
nowią one tylko wynik „braku dowcipu”.
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Za używanym przez Objaśniacza pojęciem „dowcip” kryje się kilka przymiotów, 
które koniecznie posiadać powinien dobry aktor: wiedza dotycząca reguł wyznaczają
cych granice ekspresji oraz właściwe jej formy, świadomość ograniczająca skłonność 
do ulegania niekontrolowanym emocjom i poddająca cały proces twórczy żelaznej 
dyscyplinie, wreszcie inteligencja, pozwalająca na dobieranie takich środków wyrazu, 
które w sposób najpełniejszy oddziaływać będą na widzów. Nic zatem dziwnego, że 
„ze wszystkich wrodzonych przymiotów wielkiego aktora dowcip jest bez wątpienia 
przymiotem najpożyteczniejszym”.

Najpożyteczniejszym... Ale czy jedynym?
„Po nim kładziemy wrażliwość, ową subtelną skłonność serca, która pod osłoną sztuki 

i udawania pozwala przeżywać wszelkie kłopoty i wszelkie rozkosze natury i prawdy. Potem kła
dziemy ekspresję - to dzięki niej aktor myślom poety dodaje żywość i wdzięk, których nie ma 
w zamyśle i które oddaje z największą dokładnością”.

A więc obok nadrzędnego i najważniejszego - rozumu - pojawiają się jeszcze dwa 
inne przymioty. Zrozumienie drugiego z nich - ekspresji - nie nastręcza większych 
trudności. Chodzi o umiejętność wyrażania, uzewnętrzniania tego wszystkiego, co 
aktorka/aktor chce przekazać widzowi. Ale interpretacja rozumienia i funkcji „wrażli
wości” oraz roli uczucia w sztuce aktorskiej nie jest już tak prosta.

Potrzebną aktorce/aktorowi wrażliwość Objaśniacz definiuje w bardzo charaktery
styczny sposób. Mówi mianowicie o „subtelnej skłonności” oraz o przeżywaniu praw
dziwych smutków i radości „pod osłoną sztuki i udawania”. Dopuszcza więc pewien 
rodzaj aktorskiej emocji, pozwala na obudzenie się uczuć u rzekomo udającego jedynie 
artysty. Czy tylko dopuszcza? Czy mamy tu do czynienia - jak zdaje się sądzić 
R. Strzelecki9 - jedynie ze swoistym ustępstwem na rzecz sił rozpoznawanych jako 
niebezpieczne? Wydaje mi się, że nie. Objaśniacz umieszcza wszak wrażliwość - obok 
rozumu i ekspresji - wśród przymiotów pożądanych dla aktorek i aktorów, a więc wi
dzi w niej nie zagrożenie, ale siłę pozytywną, umożliwiającą realizację aktorskiego 
powołania.

Potwierdzają to i inne fragmenty listu, w których mowa jest o uczuciu. Pisząc o za
daniach aktorki/aktora, widzi je Objaśniacz w swoiście dwojaki sposób - jako ko
nieczność dopełniania „prawdziwości reprezentacji” i „prawdziwości intrygi”. Ta 
pierwsza polega na tym, że „aktor musi uczynić udanie najbardziej podobnym do 
prawdy (...), co znaczy zebrać wszystkie zewnętrzne cechy najbardziej zbliżone do 
rzeczywistości, którą musi spektator wyczuwać”. Mowa tu o „prawdzie” aktorskiej 
zewnętrzności, odczytywanej przez widza, który, obserwując naśladowane przez ak
torki i aktorów przejawy uczuć, ma odczuć udawanie jako rzeczywiste przeżycie. Jej 
zasadąjest podobieństwo, odpowiedniość. Aktorski wysiłek koncentrować się tu ma na 
doborze znaków zdolnych przekonać widza o autentyczności reakcji i emocji, których 
jest świadkiem.

O wiele ciekawsza jest prawdziwość drugiego rodzaju - prawdziwość intrygi. Za
sadza się ona na tym,

„(...) iż spektator widzi w aktorze osobę, którą tenże reprezentuje. Wyraża się ona głównie 
w poruszeniach twarzy i ciała; aby poruszenia twarzy czyniły należytą impresję, potrzeba, aby oczy 
tchnęły namiętnością, siłą i prawdą, ajeśli im zabraknie ognia wszystko będzie bezużyteczne”.

’ Zob.: R. Strzelecki, Aktor i wiedza o człowieku, dz. cyt., s. 41.
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Tu także występuje odwołanie do widza w kontekście uznania przezeń aktora za 
tożsamego z graną postacią, lecz tym razem fundamentem tej aktorskiej iluzji jest ... 
uczucie przejawiające się w grze mimicznej. Z cytowanego zdania wynika, że dla Ob- 
jaśniacza „namiętność, siła i prawda”, a więc autentyczność uczucia aktora, jest zasad
niczym warunkiem, bez którego widz nie uwierzy, że ma przed sobą postać, a nie tyl
ko kogoś ją udającego. W myśl tej właśnie zasady w dalszej części swego listu autor 
krytykuje aktora Desrosieresa m.in. za to, że:

„(...) jego fizjonomia ułożona i zachowująca zawsze tylko wyraz godności w układzie rysów, 
jest nadto smutku pełna, a wesołość ma tylko przymuszoną. Przez tę jednostajność twarzy nie do
puszcza, aby spektator odczytywał różne poruszenia jego duszy. Pan Desrosieres powinien za
tem aplikować się w regułach swego rzemiosła, udoskonalać swoją wrażliwość, poskramiać 
ekspresję, rozjaśniać fizjonomię i harmonizować gesty, aby wyjść z klasy owych miernych akto
rów, którzy nie dorównują nigdy wielkością postaciom, jakie wystawiają” [podkr. D.K.].

Można więc zatem postawić tezę, że w kwestii potrzeby uczucia w grze aktorskiej 
między Ibrahimem a Objaśniaczem nie ma istotnego sporu. Obaj nie tylko dopuszczają 
istnienie emocjonalnego związku między aktorką/aktorem a postacią, ale wręcz uznają 
go za siłę konieczną do stworzenia pełnej iluzji. Obaj też dostrzegają jego działanie 
w momencie wykonania, gry scenicznej. Zasadniczy punkt niezgody nie tkwi 
w negacji bądź apologii uczucia, ale w sposobie oceny wpływu jego działania na sto
pień przestrzegania reguł. Ibrahim zdaje się sugerować, że pod wpływem naturalnego 
uczucia aktorka/aktor może przekraczać wyznaczone przez nie granice, natomiast Ob- 
jaśniacz takie postępowanie uznaje za niedopuszczalne, jako prowadzące do afektacji, 
„hałasu i łoskotu”, żądając w zamian poddania uczucia kontroli rozumu. W jego kon
cepcji -jak się wydaje, bliższej współczesnym przekonaniom - twórczość ma charakter 
przede wszystkim świadomy, jest racjonalna i zgodna z obowiązującymi normami 
i zasadami. Jednak mimo przyznania racjonalności pewnej przewagi, warunkiem zaist
nienia scenicznej prawdy pozwalającej uwierzyć w teatralną iluzję i tu pozostaje uczucie.

Poświęciliśmy polemice Ibrahima i Objaśniacza tak wiele miejsca nie tylko ze 
względu na jej rangę historyczną jako pierwszej na gruncie polskim dyskusji o zasa
dach sztuki aktorskiej, ale także dlatego, że wyznacza ona teren, po którym poruszać 
się będą wszyscy właściwie autorzy podejmujący podobne zagadnienia. W jej trakcie 
zarysowany został taki obraz aktorskiego procesu twórczego, w którym swoje miejsce 
i funkcje mają i uczucie, i rozum. Zamiast wykluczającej jedno lub drugie alternatywy, 
wzajemne relacje między nimi jawią się jako oparte na zasadzie uzupełniania, a nawet 
koniunkcji. Wiekowi XIX właściwe pozostanie przekonanie, że aktorka/aktor tylko 
wtedy spełnia swe zadanie, gdy w jej/jego twórczej pracy obecne są oba elementy. 
Różnice między poszczególnymi stanowiskami dotyczą natomiast wzajemnego stosun
ku obu sił oraz etapów, na których i warunków, pod jakimi jedna z nich może zyskiwać 
przewagę nad drugą. Taki dwoisty sposób myślenia o interesującej nas kwestii odnaj
dujemy u wszystkich zajmujących się nią autorów XIX-wiecznych. Na pewnym etapie 
pracy nad rolą zalecają oni zazwyczaj szczegółową racjonalną kontrolę, by na innym 
postulować rezygnację z niej na rzecz bezpośredniego, organicznego działania, ujmo
wanego zazwyczaj w kategoriach „poddania się emocjom”.
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3. Rozum i przypadki szczególne

Subtelne rozróżnienia między „zimnymi” i „gorącymi” fazami aktorskiego procesu 
twórczego odnajdziemy w książce Emanuela Murraya O aktorach i grze teatralnej. 
Zarówno w odniesieniu do tragedii, jak i do komedii jej autor postuluje grę drobiazgo
wo opracowaną, poprzedzoną dokładnym wystudiowaniem roli. W przypadku gry 
tragicznej powinno ono obejmować m.in. przygotowanie z góry i wykorzystanie 
„wszystkich skomplikowanych sytuacji oraz środków wyrazu, które użyczają siły 
uczuciom, intensywności pasjom, znaczenia rozwojowi akcji” oraz „rozumne stopnio
wanie emocji, które zwiastują katastrofę, przygotowują upadki, doprowadzają do nie
szczęść” l0. Propozycje te zdają się wyrazem dążenia do ustanowienia racjonalnej kon
troli nad emocjami aktora, a nawet do „manipulacji” środkami wyrazu w celu wywoła
nia odpowiedniej reakcji widzów. Murray nie odrzuca przy tym całkowicie gry silniej
szej - wprost przeciwnie - postuluje pojawianie się „interwałów pełnych uderzającej 
siły i harmonii”, ale jednocześnie zaznacza, że wywrą one tym większe wrażenie, im 
mniej będą oczekiwane, przestrzegając zarazem przed zbytnią „błyskotliwością”. 
A zatem gra aktorki/aktora w tragedii musi być pieczołowicie przygotowana od strony 
interpretacyjnej i technicznej, jako całość powinna być „godna i stateczna” (więc pod
dana regułom), a jedynie w określonych momentach zaskakująco silna.

E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, dz. cyt., s 34.
" Tamże, s. 35.
12 A.F. Riccoboni, L 'art du théâtre, Paris 1732, s. 36, cyt. za: M. Dębowski. Francuskie konteksty. .. dz. cyt., 

s. 121; przekład M. Dębowski.

Autor O aktorach i grze teatralnej nie poprzestaje jednak na tych postulatach. 
Omówiwszy elementy „rozumowe” przechodzi do uczuć, a czyni to w sposób charak
terystyczny - poprzez krytykę twierdzeń, że dla oddania szlachetności tonu tragedii 
wystarczy „wzniosłość tragicznego wiersza (...) wsparta analogiczną deklamacją”. Jak 
głosi w znanym nam już fragmencie:

„(...) to, co nazywamy deklamacją analogiczną, nie zabrzmi nigdy szlachetnie, jeśli nie nastąpi 
rozsądne połączenie postaci dramatu z ożywiającym ją uczuciem, namiętnościami, którym się 
poddaje, motywacją działania, doniosłością jej zamierzeń i szczytnością głoszonych maksym. 
Gdyby to wszystko było niepotrzebne, wystarczyłoby, żeby poeta napisał ładne wersy, a aktor 
wydeklamował je z pewną werwą”11.

Wygląda na to, że wszystko, o czym była mowa dotychczas - drobiazgowe opra
cowanie i przygotowanie gry - pojmował Murray jako etap rekonstrukcji postaci, two
rzenia struktury zbudowanej ze znaków aktorskich, która w trakcie przedstawienia, gry 
ma zostać ożywiona m.in. dzięki „dołączeniu” emocji. Takie wyobrażenie na temat 
obecności uczuć w procesie twórczym aktora zbliżone jest do sądów A.-F. Riccobo- 
niego, który także, przedstawiwszy projekt aktorstwa jako swoistej manipulacji środ
kami technicznymi, uznawał, że na końcu odtwarzający postać dramatyczną artysta ma 
„dorzucić ekspresję osobistego uczucia”12. W tym punkcie Murray zgadzałby się też 
z Objaśniaczem świec w wizji świadomej twórczości poddanej kontroli rozumu, połą
czonej jednak ze swoistą wrażliwością nadającą emocjonalny, osobisty ton grze.

Na tym jednak francusko-polski teoretyk nie poprzestaje. Dostrzegając kilka po
ważnych niebezpieczeństw grożących aktorowi tragicznemu (pusta, lub co gorsza 
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pompatyczna, deklamacyjność z jednej strony, a zbyt daleko posunięta, trywialna natu
ralność z drugiej), ratunek przed nimi widzi w ... uczuciu:

„Prawdziwa wielkość nie tkwi w słowach, ani w brzmieniu, swoje istnienie zawdzięcza uczu
ciu i na nim tylko się opiera. Ażeby wyrażać się szlachetnie, trzeba szlachetnie odczuwać. Nada
wać wzniosłe brzmienie bez przesady, bez nacisku, jakby nieświadomie poddając się tematowi. 
Te cechy stanowią o nadzwyczajności sztuki. Są dowodem, że artysta przyswoił sobie idee, które 
interpretuje w imieniu autora.

W gruncie rzeczy, podobnie jak pióro piszącego dramat poety prowadzi jego dusza, również 
ona winna kierować stylem prezentowania się aktora podczas przedstawienia”13 * 15.

13 E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, dz. cyt., s. 36.
N Tamże, s. 38.
15 Tamże, s. 39.

Pozornie, ale tylko pozornie, Murray popada tu w sprzeczność z formułowanymi 
wcześniej postulatami szczegółowego opracowania i przygotowania gry oraz poddania 
jej świadomej kontroli. Obie metody - racjonalna i emocjonalna - istnieć mają bowiem 
obok siebie, uzupełniając się. Aktorka/aktor musi dokładnie przeanalizować rolę 
i przygotować ją, ale jej/jego przewodnikiem, zarówno w czasie tych przygotowań, jak 
i później, w trakcie gry, powinno być uczucie, analogiczne do intuicji poetyckiej, de
cydujące o doborze środków oraz zachowaniu koniecznej równowagi między entuzja
zmem a kontrolą. Zwraca uwagę, że Murray nie mówi, jak większość późniejszych 
autorów, o przejęciu się uczuciami czy charakterem postaci, ale o „przyswojeniu sobie 
idei, które [aktor] interpretuje w imieniu autora”. Nie chodzi tu zatem o jakieś emocjo
nalne zlanie się z postacią, ale o coś o wiele prostszego - o niepozostawanie obojętnym 
na to, w czym się bierze udział, o nawiązanie osobistego kontaktu ze światem tworzo
nego przedstawienia. Tak rozumiane uczucie ma chronić aktorkę/aktora przed wszel
kimi grożącymi niebezpieczeństwami, w tym zapewnić pozostawanie na właściwym 
dla „świata Melpomeny” poziomie przewyższającym codzienną, „trywialną” natural
ność.

Emocjonalny związek aktorki/aktora i postaci odgrywa też szczególną rolę w wy
konaniu ważnych, a trudnych fragmentów ról tragicznych: „tyrad pełnych werwy 
i wigoru, tchnących wyłącznie uczuciem”, w których bohaterowie zdają się być unie
sieni entuzjazmem. W ich przypadku - twierdzi Murray -

„(...) gra kalkulowana (...) jest niezręczną szarlatanerią, w której więcej żmudnej pracy niż inteli
gencji i gustu. Zmanierowanie, wystudiowany gest i przygotowana wcześniej postawa, nie przy- 
stojągodności ani pasji uczuć”14.

Tyrady stanowią szczególne miejsca erupcji tej ostatniej, przez co nie poddają się 
ani drobiazgowemu przygotowaniu, ani regułom. Człowiek przeżywający silne emocje 
nie może troszczyć się o formę ich wyrażania. Ulegając mocy uczuć, zapomina o nor
mach regulujących sposób ich przejawiania się na zewnątrz. Takie wyobrażenie odnosi 
się też, oczywiście, do aktorek i aktorów, których zadaniem w tych scenach jest pod
danie się namiętnościom i działanie niejako pod ich wpływem. Muszą oni zatem od
czuwać to, co przekazują:

„Trzeba być wzruszonym (...) ażeby odmalować właściwie namiętności. Odczuwać, ażeby 
prawdziwie przekazywać. Jeśli aktor jest dogłębnie przekonany o tym, czego chce byśmy sami 
doświadczyli, pozwoli się ponieść namiętności i rozczuli się zgodnie z wymaganiami roli”15.
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Wśród przymiotów potrzebnych aktorowi do realizacji tak postawionego celu wy
mienia Murray „głęboką wrażliwość”:

„Pozwoli mu ona od razu przeniknąć wszelkie uczucia, które chce w nas obudzić. Utożsami 
go z przedstawianą postacią tak dalece, iż mylimy postać z aktorem (...), wypełni mu serce, roz- 
grzeje wyobraźnię, poruszy bez żadnego wysiłku wszystkie zmysły”16.

16 Tamże, s. 40-41.
17 Zob.: M. Dębowski, Francuskie konteksty..., dz. cyt., s. 123.
18 Zob.: R. Strzelecki, Aktor..., dz. cyt., s. 42.

Wrażliwość zatem jest siłą działającą na wszystkich etapach procesu twórczego - 
od zrozumienia postaci po jej sceniczne wykonanie. Nie wydaje się przy tym, by wy
kluczała ona racjonalne przygotowanie roli i kontrolę nad procesem gry. Stanowi ra
czej siłę wewnętrzną, nadającą działaniom aktorek i aktorów szczególny walor zaanga
żowania, co znakomicie wyraża tak często przywoływana w tym kontekście (obecna 
także u Murraya) metaforyka określeń związanych z obrazem „wewnętrznego ognia”. 
Wbrew temu, co sądzi Marek Dębowski17, nie chodzi tu chyba o jakiś rodzaj „entuzja
zmu” czy uniesienia, ale o emocjonalny związek z postacią, rodzaj współczucia czy em
patii. Podobnie interpretuje ten termin Ryszard Strzelecki, pisząc, że „wrażliwość” Mur
raya nie oznacza „wprost uczuciowości, raczej uczuciową przenikliwość artysty”18.

Tak więc w tekście O aktorze i grze teatralnej mamy do czynienia z podobną ko- 
niunkcją czy dwoistością osobistego zaangażowania i racjonalnego dystansu, z jaką 
zetknęliśmy się już, relacjonując dyskusję łbrahima z Arabii i Objaśniacza świec. Mur
ray zbliża się do tego ostatniego, uznając za podstawę twórczej działalności aktora 
dokładne opracowanie roli i przygotowanie gry (w tym także tych momentów, które 
mają stanowić fundament dla późniejszych „erupcji” namiętności), oraz postulując 
kontrolę nad uczuciem w trakcie przedstawienia. Ma to nadać kreacji charakter dzieła 
„pięknego” i wzniosłego, strzegąc ją przed zbytnim obniżeniem, trywializacją. Zara
zem uznaje, że na każdym etapie pracy aktorzy powinni kierować się szczególną, wła
ściwą im wrażliwością, która ochroni ich przed pustą „deklamacją w pozie”. A zatem 
obie siły mają zachowywać się względem siebie jak strażnicy, pilnujący, by każda 
z nich pozostała we właściwych sobie granicach, by zachowana została krucha i trudno 
osiągalna równowaga. To ona właśnie wydaje się ideałem całego stulecia, co przejawia 
się nie tylko w poglądach poszczególnych autorów, ale także w występujących okre
sowo zmianach w obowiązujących hierarchiach, stanowiących niejako odpowiedź na 
procesy zachodzące w stylu gry aktorskiej.

Być może taką właśnie reakcją jest podnoszony powszechnie w okresie klasycyzmu 
- epoce „racjonalistycznej” i „normatywnej” - postulat poddawania się uniesieniom 
i rezygnacji z reguł w momentach szczególnie intensywnego natężenia uczuć. Zwraca
liśmy już uwagę na jego obecność w książce Murraya, wspominaliśmy też w rozdziale 
I o jego pojawieniu się w podręczniku Wojciecha Bogusławskiego. Poglądy tego ostat
niego na temat osobistego, autentycznego zaangażowania w grę sprawiają szczególnie 
wiele kłopotów. W opublikowanym pośmiertnie fragmencie pierwszej, historycznej 
części Dramaturgii czytamy m.in.:

„Co do widowisk, w których dusza jedynie działa, nie może się znajdować w nich tylko samo 
udanie. Chęć pokazania się tym lub owym na scenie nie dopuszcza działającemu żadnych praw
dziwych uczuć. Człowiek bowiem, który się gniewa dlatego, ażeby się zagniewanym wydawał, 
ma tylko wyobrażenie gniewu, a zatem każda namiętność, kiedy tylko służy za widowisko, musi 
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być koniecznie udana, zmyślona lub naśladowana; a ponieważ działanie rozumu jest ściśle połą
czone z działaniem serca, w takim przypadku gniew aktora jest zmyślony i sztucznie udany”19.

19 W. Bogusławski, O potrzebie widowisk, „Gazeta Teatralna” 1843, nr 16-17, s. 7.
211 W. Bogusławski, Mimika, Warszawa 1965, s. 84.
21 Tamże, s. 93.
22 Tamże, s. 149.
21 Tamże, s 167.
24 Tamże, s. 172.

Cytat ten nie pozostawia właściwie wątpliwości - Bogusławski odrzuca możliwość 
istnienia „autentycznych” przeżyć w grze aktorskiej, dowodząc, że nie mogą się one 
pojawić wobec nadrzędności sytuacji „udania” - aktor występuje po to tylko, żeby 
ułudzie, nie może więc czuć naprawdę. Z takiego rozpoznania biorą też swój początek 
rady i zalecenia zawarte w Mimice, gdzie mamy przecież do czynienia z projektem 
aktorstwa polegającego na manipulacji środkami wyrazu w celu wywarcia wrażenia na 
publiczności.

W tym samym podręczniku pojawiają się jednak wyjątki od tej generalnej zasady. 
Wspomnieliśmy już o nich pobieżnie. Czas najwyższy, by przyjrzeć im się bliżej. Oto 
lista uczuć, których wyrażenie sceniczne nie może, według Bogusławskiego, zostać 
podyktowane w formie przepisu czy normy:
1) wesołość - jej mimika „przechodzi często przepisy dać się jej mające i im więcej 

niespodziewanych okazuje uniesień, tym więcej maluje wesołość i patrzących do 
śmiechu pobudza”20; jako stan mający źródło w umyśle i stanowiący pochodną natu
ry człowieka, wesołość wymaga improwizacji i dopuszcza pozanormatywną sponta
niczność;

2) gwałtowne uczucia radości i miłości - według psychologii Bogusławskiego są one 
uczuciami powodującymi nieład w poruszeniach, które „nie mogąc być doskonale 
opisanymi zostawia się uniesieniom osoby, która nimi przejęta, pozwalając całej po
staci ciała iść samowładnie za mocnym wzruszeniem swej duszy, najlepiej go wy
obrazi”21;

3) strach - opisany dokładnie w całej rozmaitości swych przejawów tylko po to, by 
opis ten zakończyć wnioskiem, że wyrazić go jest trudno, bo to uczucie wewnętrznie 
sprzeczne: gwałtowne, a często objawiające się bezruchem; wobec tego Bogusław
ski może udzielić swym uczniom jednej tylko rady: powinni oni wyobrazić sobie 
przyczynę przestrachu, a gdy będzie się im się zdawało, że istotnie się boją, wów
czas „wszystkie okazy przestrachu doskonałymi będą”22;

4) rozpacz - kolejne silne uczucie, przejawiające się w „poruszeniach nierozmyślnych, 
prędkich, okrutnych i strachem przerażających”, co powoduje, że „udając one trzeba 
wzbudzić w sercu swoim uczucia tak mocne, jak gdyby w istocie rozpacz obłąkaw- 
szy zmysły nasze do tak gwałtownych i niepohamowanych poruszeń członki ciała 
przywiodła”23;

5) szaleństwo i wściekłość - stany utraty zmysłów niepodlegające żadnym przepisom, 
bo „któżje (...) szalonemu człowiekowi nadać potrafi”24.
Te pięć wyjątków tworzy, zauważmy, listę sytuacji, na które w recenzjach i współ

czesnych Bogusławskiemu, i późniejszych zwracano szczególną uwagę, traktując je 
jako swoisty probierz zdolności aktorki/aktora, a „szczęśliwe ich wydanie” uznając za 
dowód najej/jego wyjątkowe mistrzostwo i talent. Nie są to zatem jakieś sceny margi-
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nalne, drugorzędne, ale sytuacje kluczowe, węzłowe, o szczególnym znaczeniu. To po 
pierwsze.

Po drugie, trzeba zauważyć, że Bogusławski dopuszcza, a nawet zaleca, wzbudze
nie emocji autentycznych, osobistych wtedy, gdy nie ma innego sposobu na znalezienie 
naturalnych środków wyrazu. „Przeżycie” (tu koniecznie w cudzysłowie) jest w tych 
przypadkach jedynym możliwym ich źródłem. Czy takie, funkcjonalne jego wykorzy
stanie przeczy przyjętej przez Bogusławskiego definicji gry aktorskiej jako udania? 
Wydaje się, że nie - wesołość, radość, strach, rozpacz czy wściekłość wzbudzane tylko 
po to, by mogły być jak najbardziej prawdopodobnie ukazane, nie przestają być, wedle 
przytoczonej wyżej definicji, „wyobrażeniami uczuć”. Pozostają na cienkiej granicy 
między przeżyciem autentycznym a fikcyjnym. Ich wyobrażeniowe wzbudzenie ma na 
celu nie bezpośrednie doznanie emocji postaci, ale czynne zrozumienie tego, co ona 
czuje.

4. Siła i niebezpieczeństwo natchnienia

O krok dalej natomiast zdają się iść, poruszający to samo zagadnienie, autorzy z kręgu 
Towarzystwa Iksów. Ludwik Osiński w wierszu O sztuce aktorskiej, napisanym dla 
swej przyszłej żony, aktorki Rozalii Bogusławskiej (córki Wojciecha), dawał jej m.in. 
i takie rady:

„Więcej się radź twego serca, niż zwierciadła,
A kiedy cię gniew, zemsta uniesie zajadła,
Umiej czuć, mów do duszy: gdy twe łzy obaczę, 
Z jaką przyjemną rozkoszą wraz z tobą zapłaczę! 
Są prawidła, nie przeczę, są sztuki przepisy (...). 
Lubo w ognistej scenie, w ostatnim zapale, 
O uczone przepisy nie pytam się wcale. 
Tu strach wszystkich przenika, tu się zapał szerzy, 
Któż wtenczas niewolnicze cyrklem kroki mierzy?”25

Zamiast przyjmowanego przez Bogusławskiego i Murraya założenia, że podstawą 
sztuki aktorskiej jest przygotowanie, a poszczególne środki wyrazu powinny być do
bierane przede wszystkim na drodze świadomej pracy wspieranej przez wrażliwość 
i wyobraźnię emocjonalną, Osiński wysuwa twierdzenie, że rdzeniem aktu twórczego 
artystki dramatycznej powinno być uczucie. Przyznaje mu pierwszeństwo, widząc 
w nim źródło środków wyrazu, a zarazem gwarancję wywarcia pożądanego wrażenia 
na widzach. Podobnie jak autorzy wcześniej cytowani, Osiński uznaje też, że w sce
nach szczególnie gwałtownych uczucie ma przywilej znoszenia obowiązujących norm 
i zasad. Przy tym wszystkim podkreślić trzeba, że większa część wiersza Osińskiego 
(ukrywająca się w powyższym cytacie za wielokropkiem) poświęcona jest nie czemu 
innemu, jak tylko właśnie regułom oraz tajnikom sztuki, których opanowanie jest ko
nieczne do wypełnienia stawianych przed aktorem zadań. Nie ma więc mowy o tym, 
by Osiński sugerował odrzucenie pracy, zasad i kontroli świadomości. On także uznaje 
dwoistość sił wykorzystywanych w procesie twórczym aktora. Różnica między nim 
ajego teściem polegała na uznawaniu aktorskiego uczucia za czynnik posiadający

25 L. Osiński, O sztuce aktorskiej, „Świat Dramatyczny” 1838, nr 6, s. 90-92
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znaczenie decydujące na etapie doboru środków wyrazu oraz w czasie gry, a więc 
w początkowej i końcowej fazie procesu twórczego. W pierwszej impulsy emocjonalne 
stanowią źródło inspiracji, w drugiej nadają grze walor szczerości, warunkujący od
działywanie na widza. Nie wolno jednak zapominać, że tak jak w cytowanym wierszu 
pomiędzy dwoma fragmentami o uczuciu znajduje się długi wywód poświęcony temu, 
co aktorka powinna umieć i nad czym panować, tak w procesie twórczym pomiędzy 
dwiema fazami, w których najważniejszą rolę odgrywają emocje, rozciąga się długi 
okres pracy nad świadomym kształtowaniem i komponowaniem struktury roli.

W sposób nieco zbliżony o znaczeniu uczucia mówił też Józef Lipiński. Jego wy
stąpienie, jak już wspomniałem w rozdziale I, miało charakter pewnej polemiki z pro
pozycjami zawartymi w Dramaturgii Bogusławskiego. Lipiński wyraźnie sprzeciwiał 
się „uczonym” poruszeniom i gestom,

„(...) które się z przepisu na pewne słowa, na pewne uczucia, potrzebne czy niepotrzebne, powta
rzają. Wydają one i zdradzają zimnego aktora, który się staje prawdziwą machiną grającą”26.

26 J. Lipiński, [Mowa na otwarcie Szkoły Dramatycznej Teatru Narodowego w Warszawie], „Gazeta Kore
spondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 11 z 7 II, s. 168, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa 
Iksów..., opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 568.

22 Tamże.
2* X, „ Młoda osoba romansowa ", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1817, nr 4 z 14 1, 

cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 231.
29 X, Występ p. Werowskiego w trajedii i roli Otella, „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagraniczne

go” 1815, nr 58 z 22 VII, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów..., dz. cyt., s. 33.

Machinie tej i prezentowanej przez nią „grze zimnej” Lipiński przeciwstawiał aktora 
kierującego się uczuciem, formułując zarazem zasadniczy warunek realizacji jego pod
stawowego zadania - przeistoczenia w odtwarzaną postać: „Kto nie jest przejęty tym, 
co mówi, kto sam nie czuje, ten udać dobrze nie potrafi”27.

Przed wyciągnięciem wniosku, iż mamy tu do czynienia z propozycją utożsamienia 
aktora i postaci, czy też postulatem „autentyczności” uczuć, powstrzymuje pojawiające 
się i w cytowanym zdaniu, i w innych fragmentach wypowiedzi Lipińskiego słowo 
„udać”. Gra aktorska jest „udaniem”, złudzeniem, a nie „przeżywaniem”. Czynniki 
emocjonalne umożliwiają aktorowi dotarcie do „naturalnych” i „prawdziwych” (co 
znaczy w tym przypadku: niesztampowych) środków przekonującego udania, odgry
wają więc szczególną rolę w trakcie ich poszukiwania.

W recenzjach członków Towarzystwa Iksów pojęcia związane z emocjonalnością 
aktorki/aktora pojawiają się także w innym znaczeniu, odnosząc się do samego przed
stawienia, do fazy gry. Jeden z Iksów pisał:

„Aktor dla złudzenia widza sam zupełnego złudzenia doznawać powinien. Nic mu nie powin
no przypominać ani widzę, ani kulisy. Zamieszkałym, zażyłym powinien się wydawać na sce
nie”28.

To właśnie w Iksowskich recenzjach teatralnych bodaj po raz pierwszy w Polsce 
pojawił się postulat „ciągłego natchnienia” i „życia w swojej roli”, których to stanów 
nie można osiągnąć „bez zatopienia się w całości i głębokiego rozważenia charakte
ru”29 *.

Środowisko Iksów doceniało więc znaczenie aktorskiej uczuciowości, co jednak nie 
oznaczało rezygnacji z domagania się opanowania określonych umiejętności technicz
nych, zdobycia odpowiedniej wiedzy estetycznej, psychologicznej i historycznej czy 



Rozdział IV. „Zimno - ciepło Uczucie i rozum w aktorskim procesie twórczym 195

zachowania świadomej kontroli nad procesem twórczym. Wydaje się jednak, że te 
kwestie uważali Iksowie za podstawowe i oczywiste, kładąc zarazem nacisk na to, 
czego ocenianym przez nich aktorkom i aktorom brakowało - na umiejętność „gry 
wewnętrznej”. Respektując fundamentalną dwoistość rozum - uczucie, zgodziliby się 
zapewne z anonimowym recenzentem stawiającym Bonawenturę Kudlicza (ulubionego 
aktora Iksów) za wzór do naśladowania, ze względu na charakteryzujące jego grę 
„przejęcie się charakterem roli nie będąc wszelako jej niewolnikiem”30. Użyta tu for
muła wydaje się bowiem stanowić syntetyczne określenie stanu równowagi między 
obiema siłami, który stanowił ideał warszawskich klasyków.

„Kurier dla Płci Pięknej” 1823, nr 21 z 17 II, s. 104.
51 L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1843, nr 248 z 20 IX, s. 3-4.
32 L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1845, nr 230 z 1 IX, s. 4.

W pewnym sensie kontynuatorem ich poglądów był Antoni Lesznowski-syn, który 
również nie negował konieczności namysłu i pracy, ale większą uwagę zwracał na 
obecność lub nieobecność w grze ocenianych przez siebie artystek i artystów natchnie
nia. Przyznawał mu przy tym większe znaczenie niż czynili to Iksowie, silniej akcen
tując niedostatki wynikające z jego braku. Konsekwentnie krytykował aktorki i akto
rów operujących wyłącznie dokładnie opracowanymi i przygotowanymi środkami 
wyrazu, oczekując uniesienia i twierdząc (przypomnijmy recenzję cytowaną już 
w części 1), że „natchnienie budzi się na scenie w artyście i nieraz obala całą budowę 
gry obmyślanej i wyrozumowanej poprzednio”31.

Jakiego rodzaju aktorstwo Lesznowski podziwiał i admirował, pokazuje fragment 
recenzji z Księżnej i pazia A.N. Berauda i Charlesa (właśc. Ch. Puysaye), poświęcony 
Józefowi Komorowskiemu (Teodor):

„Namiętność podniósł do takiej wysokości, wyrzuty taką zaprawił goryczą, mowie taką nadal 
energię a twarzy taki wyraz, tak zatarł artystę i tak wcielił się w tego szlachetnego Pazia, że do 
każdego serca doskonale trafić potrafił i że w najzimniejszej naturze na wrażenie tego, co jest 
piękne sympatię wzbudzić zdołał. To tryumf największy dla artysty. I kiedy artysta swój zapal 
w duszę widza potrafi przelać, kiedy potrafi zatrzeć siebie w charakterze, który przedstawia, god
nym staje się wyznawcą sztuki”32.

Jak z tego cytatu widać, emocjonalne uniesienie w trakcie gry było dla Lesznow- 
skiego siłą decydującą o oddziaływaniu aktora na widzów. Używana przezeń metafora 
przelewania wskazuje na przyjęcie założenia, że kto sam nie jest wzruszony, innych 
wzruszyć nie potrafi. Nie chodzi tu więc tyle o źródło środków wyrazu, co o nadanie 
grze cech autentycznego przeżycia, równoważącego dokładność i drobiazgowość opra
cowania.

Intrygujący wydaje się fakt, że dwaj ludzie teatru uznawani za najwybitniejszych 
polskich dyrektorów okresu romantyzmu: J.N. Kamiński i H. Meciszewski głosili 
w interesującej nas kwestii poglądy odmienne i od Iksów, i od Lesznowskiego, najwy
raźniej wyżej od uniesienia ceniąc wiedzę, racjonalne przygotowanie i świadomość 
twórczą. Kamiński mówił o tym wprost, w słowach przypominających wywody Dide
rota:

„Lecz jakiż to środek powinien by mieć prawdziwy i rzetelny, nie pseudoświecący i wyświę
cony kapłan przedstawczego umnictwa, aby się liczba przed nim będących osób przedstawą jego 
zapomniała i zabawiła? Oto nie inny zapewne, jak tylko ten, aby chcąc sprawić zapomnienie i za
bawę drugim, sam się wprzód nie zapomniał i dobrze się pierwej zewnątrz i wewnątrz z sumą 
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zdolności swej obliczywszy do tego, co przedstawiać zamyśla, rozsądnie i umiejętnie i własną, 
i wzorową, i z głębi ducha swego, i z autora, i z nauk, i z przykładów wziętą rozwagą do dzieła, 
które chce wykonać przysposobił (...)”33.

33 J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, „Haliczanin”, 1830, t. 2, s. 238-239.
34 Tamże, s. 242.
35 H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim, Kraków 1843, s. 144-145.

Dyrektor teatru lwowskiego miał tu oczywiście na myśli przede wszystkim pracę 
przygotowującą do występu, jednak, mówiąc o samym przedstawieniu, także nie rezy
gnował z postulatu „niezapominania się”, twierdząc, że zadaniem aktora jest „razem: 
aby się zachwycił i zapamiętał, a przecież skrycie pamięć i uwagę i rozsądek na straży 
swego działania postawił”34. Być może różnica między Lesznowskim a Kamińskim 
wynika z różnicy doświadczeń i punktów, z których spoglądali na teatr. Lesznowski, 
patrząc z widowni, postrzegał uniesienie i zapomnienie aktorskie jako stan jednolity 
i obejmujący całość psychiki, Kamiński dzięki swej scenicznej praktyce wiedział, że 
stan ducha artysty dramatycznego jest paradoksalny i polega na jednoczesności kon
troli i uniesienia. Być może też, świetnie znając światek aktorski, zdawał sobie sprawę, 
że „natchnienie” może być pojęciem niebezpiecznym, wręcz demoralizującym, może 
stanowić argument usprawiedliwiający lenistwo i brak przygotowania.

Te same cele przyświecały też zapewne Hilaremu Meciszewskiemu, gdy formuło
wał swój pogląd na stojące przed aktorami zadania. Autor Uwag o teatrze krakowskim 
widział je przede wszystkim w podtrzymywaniu teatralnej iluzji, czego warunkiem 
podstawowym jest,

„(...) ażeby artysta przeobraził się zupełnie w charakter i stan osoby, którą na scenie przedstawiać 
ma, żeby się, że tak rzekę, wcielił w jej naturę. 1 przeobrażenie też takie i wcielenie jest najwyż
szą zaletą dramatycznego artysty, ale zalety tej nie daje nikomu natura i zaledwie jeśli jej nabycie 
ułatwia, darząc artystę przyrodzonym talentem. Przy pomocy więc talentu można jej nabyć i na
być w wysokim stopniu, nabyciu jednak temu poświęcić trzeba całe nieledwie życie, całą że tak 
powiem istność swoją”35.

Zarówno ten fragment, jak i następujący dalej szczegółowy opis dziedzin życia 
i wiedzy, które aktor musi poznać i przestudiować, by zdobyć umiejętność przeobraża
nia się, wskazują na bardzo racjonalistyczne, a zarazem literackie podejście do sztuki 
aktorskiej. Meciszewski zdaje się nie dowierzać specyficznemu darowi wnikania 
w osobowość postaci dramatycznych, nie ufa też natchnieniu. Postuluje ciężką i dłu
gotrwałą (właściwie nieskończoną) pracę nad sobą, która ma być drogą do „wcielenia 
się”. Nie ma tu mowy o działaniu sił irracjonalnych - aktorka/aktor ma przede wszyst
kim zdobyć pewien zasób doświadczeń i wiedzy pozwalającej na odtworzenie zacho
wań postaci. Także w trakcie gry należy zachowywać samokontrolę, pamiętając nie
ustannie o swej odpowiedzialności wobec widzów i powołaniu teatru (świadczy o tym 
choćby koncepcja „gestów personifikujących”, stanowiących swoisty etyczny komen
tarz do sytuacji).

Takie racjonalistyczne koncepcje procesu twórczego, akcentujące jego aspekt świa
domy i „naukowy”, wydają się przede wszystkim reakcją na aktorską „sztampę” (uży
wanie schematycznych, konwencjonalnych środków wyrazu i znaków teatralnych) 
wspartą patosem, fałszywie uznawanym za dowód uniesienia czy „natchnienia”. Zara
zem wiążą się one z właściwym dla romantyzmu zainteresowaniem indywidualnością 
człowieka, jego cechami specyficznymi i niepowtarzalnymi, a także środowiskiem 
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społecznym i epoką, w której żyje. Wiodło to do rozwoju aktorstwa charakterystyczne
go, które, odchodząc od jednolitości uniwersalnych typów, przedkładało zarazem prze
obrażenie przez opracowanie i przybranie licznych drobnych znaków charakteryzują
cych nad przemianę na drodze współodczuwania, emocjonalnego kontaktu. Tego typu 
przeobrażenie, raczej „znakowe” niż „organiczne”, bardziej świadome niż emocjonal
ne, zdawali się propagować i Kamiński, i Meciszewski, co, być może, zgodnie z po
stawioną wyżej hipotezą o równoważeniu przez postulaty krytyczne zbytniej jedno
stronności działalności praktycznej, wiązało się z przewagą w tej ostatniej elementów 
irracjonalnych: intuicji, „przejęcia się” i natchnienia.

5. Równowaga z lekkimi wychyleniami

Konieczność zachowania równowagi między oboma rodzajami sił twórczych stanowi 
jeden ze stałych punktów poglądów dwóch najwybitniejszych krytyków drugiej poło
wy XIX wieku: J. Keniga i Wł. Bogusławskiego. By się o tym przekonać w odniesie
niu do pierwszego, wystarczy porównać fragmenty dwóch jego recenzji, pochodzących 
z tego samego, 1858 roku. Pierwsza to cytowana już w rozdziale II opinia opublikowa
na po występie Adelaidy Ristori w roli szekspirowskiej Lady Makbet, w której między 
innymi była mowa o tym, że trzeba „nie tylko wyrozumować rolę, ale się nią przejąć, 
kochać, nienawidzić, lękać się naprawdę, wewnętrznie”, gdyż według wymagań nowo
żytnych „o tyle tylko jako artyści stajemy się bogatszymi, o ile w dokonywanym dziele 
włożyliśmy własnego ducha, nie tylko wyrachowania i wprawy”36. W recenzji drugiej 
mowa jest o Salomei Palińskiej (późniejszej Kenigowej) grającej panią de St. Geron 
w Więzach E. Scribe’a:

36 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 78 z 10 III, s. 1.
37 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 153 z 3 IV, s. 2.

„Panna Palińska zawsze miała zapału wiele i głos bogaty, rzadkiej siły i piękności; ważne to 
dwa dary na scenie; potrzeba było tylko umieć owładnąć i jednym, i drugim, nie dać się unosić 
zapałowi, a kierować nim, nie puszczać głosu a modulować. Któryś ze scenicznych teoretyków, 
przyznając, że zapał aktorowi jest konieczny, porówna, go do bystrego konia, artystę zaś do 
jeźdźca, któremu koń powinien być posłuszny. To władanie zapałem spostrzegliśmy w grze pani 
de St. Geron; nie wybiegł on za daleko, nie uniósł, a nadał wykonaniu tę cechę skoncentrowania 
i siły, które wyrażenie każdego uczucia na scenie tylko dzielniejszym zrobić może. W sztuce każ
dej tylko obmyśleniem dochodzimy do formy prawdziwej, w sztuce dramatycznej równie jak 
w innych”37 [podkr. D.K.J.

Jak widać, Kenig jest świadom niebezpieczeństw uniesienia i zapału, postuluje za
chowanie ciągłej nad nimi kontroli, ale zarazem gra pozbawiona silnego zaangażowa
nia osobistego jest dlań martwa. Życie roli nadać może tylko życie wewnętrzne akto- 
ra/aktorki pobudzane przez wyobraźnię. By ta ostatnia z kolei mogła wprowadzić 
w świat zewnętrzny i wewnętrzny postaci, konieczne jest uprzednie przygotowanie 
przez świadomą pracę. Tworzy się swoisty mechanizm, w którym to, co racjonalne 
i nieracjonalne jest ściśle z sobą połączone, niczym zębate kółka we wnętrzu zegara. 
W trakcie przedstawienia obie siły powinny bez zgrzytów działać niemal jednocześnie, 
dając efekt tak doskonały, jak w przypadku Sary Bemhardt:



198 Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku - główne problemy

„Przy pierwszych dwóch występach wierzyliśmy w jej natchnienie, w porywy szczęśliwej 
chwili, co w danych razach może podwyższać, ale i obniżać skalę gry. Teraz wierzymy w nie tak
że, ale wierzymy w potęgę talentu i inteligencji, która świadoma celów i środków działa z rozwa
gą, ale na pewno. Sara Bernhardt przeto musi grać zawsze świetnie, jest zawsze sobą, a w na
tchnieniach chwil znajduje tylko siłę potęgującą, poezję żywą porywającą tłumy. W inteligencji 
swojej, w wyobraźni niezmiernie zasobnej, w fantazji bujnej a ruchliwej i czujnej, odnajduje ona 
dla postaci swoich charakterystyczne kształty, indywidualne rysy, formy prawdziwe, jakby z ży
cia na scenę porwane; w natchnieniu, w błyskach poezji, szuka dla nich właściwego światła i cie
nią krwi żywej, tętniącej, wykrzyków uczucią siły i ekspresji. Właściwością geniuszu jest, iż 
oba te czynniki - rozwaga i natchnienie - działają prawie równomiernie, równocześnie. 
Pierwsza daje sztuce ciało, druga duszę. I dlatego to postaci artystki żyją takim życiem prawdy, 
którą ten i ów wziął za wykwit celowego realizmu”38 [podkr. D.K.].

31 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 9 z 12 I, s. 2.
” Wł. Bogusławski, Siły i środki naszej sceny, dz. cyt., s. 80.

Kwestię dwoistości sił biorących udział w aktorskim procesie twórczym oraz rów
nowagi między nimi, rozwiązywał Kenig przypisując każdej właściwą jej dziedzinę. 
Inteligencja i wyobraźnia decydują o kształcie roli, o sposobach przejawiania się i wy
rażania charakteru, reagowania na sytuację. Natomiast natchnienie (co charaktery
styczne, łączone z poezją) nadaje owym znakom i przejawom cechy autentycznej, ży
wej ekspresji, a jednocześnie modyfikuje je i różnicuje w subtelny sposób. Zarówno 
bez jednego, jak i bez drugiego gra aktorska nie może osiągnąć prawdziwej wielkości, 
pozostając albo dyletanckim „intuicjonizmem”, albo pustym automatyzmem.

Podobnie, choć kładąc nieco większy nacisk na racjonalność i kontrolę, pisał o tej 
samej kwestii Władysław Bogusławski. W swej książce cytuje on z akceptacją frag
ment On the Actors and the Art ofActing George’a Henry’ego Lewesa, w którym autor 
zwracał się przeciwko jednostronności zbytniego zaufania do natchnienia chwili, pod
nosząc zarazem konieczność dokładnego przygotowania się do gry. Akcentując, zbyt 
często lekceważone, racjonalne aspekty aktorskiego procesu twórczego, Bogusławski 
stawiał za Lewesem (znaną nam już) tezę, że:

„Dobra gra dlatego właśnie jest tak rzadką że aktor powinien być jednocześnie namiętnym 
i umiarkowanym, że drżeć musi ze wzruszenia i z czujnością wyższego umysłu panować nad 
każdym tonem, nad każdym spojrzeniem, nad każdym gestem”39.

Nic chyba lepiej nie pokazuje, że w myśleniu Bogusławskiego ów postulat dwoistej 
równowagi rzeczywiście odgrywał znaczącą rolę, jak zestawienie dwóch par jego po
zornie sprzecznych sądów. W Siłach i środkach naszej sceny Bogusławski zamieścił 
obok siebie oceny Królikowskiego i Leszczyńskiego, krytykując pierwszego za zbytnią 
analityczność, zbyt drobiazgowe cyzelowanie i brak uczucia, a drugiego za kierowanie 
się w swej scenicznej działalności wyłącznie intuicją, natchnieniem, lekceważenie 
pracy i przygotowania. W tej samej książce, we fragmencie poświęconym Helenie 
Modrzejewskiej znajdują się dwie równie krytyczne, choć przeprowadzone z przeciw
stawnych sobie punktów widzenia oceny dwóch typów ról granych przez wielką aktor
kę. Pierwsza - współczesne kobiety walczące o swą niezależność - jest oceniana bez 
entuzjazmu, bo Modrzejewska (zdaniem Bogusławskiego) grała te postacie szczerze 
i prawdziwie, wykorzystując swe osobiste atuty, przede wszystkim wdzięk oraz własną 
emocjonalność. Z kolei druga - cierpiące bohaterki repertuaru klasycznego - została 
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oceniona równie nisko, gdyż Modrzejewska jedynie w nich pozowała, brakowało jej 
natchnienia koniecznego do gry prawdziwie wielkiej, opartej na uczuciu.

Można by sądzić, że w swej niechęci do warszawskich aktorek i aktorów Bogu
sławski przeczy sam sobie, wyszukując za każdym razem inne argumenty dla pognę
bienia niechętnych mu artystów, ale choć jego osąd grzeszy stronniczością, to w odnie
sieniu do teorii nie ma w nim żadnej sprzeczności. Każdy z krytykowanych popełnił 
bowiem w istocie ten sam błąd - zniszczył kruchą równowagę sił konieczną do zaist
nienia tego, co w teatrze XIX-wiecznym najważniejsze: pojawienia się żywej postaci 
dramatycznej.

Przy zachowaniu generalnej zasady dwoistości aktorskiego procesu twórczego, Bo
gusławski zdaje się należeć do tych krytyków, którzy nieco większą uwagę przywią
zują do racjonalnej strony roli. Wynikało to chyba nie tyle z jakichś osobistych prefe
rencji, ile z charakteru błędów i niedoskonałości przeważających w opisywanym prze
zeń teatrze. O wiele częściej zdarzały się na warszawskich scenach fragmenty czy też 
całe role „podniesione uczuciem”, zagrane w uniesieniu, niż kreacje rzetelnie wypra
cowane, starannie przygotowane i dogłębnie przemyślane. 1 w swej książce, i w pi
smach krytycznych Bogusławski oskarżał aktorów przede wszystkich o uleganie sche
matom i lenistwo. O wiele rzadziej natomiast zarzucał im brak natchnienia czy zapału. 
Znów więc większy nacisk kładziony na kwestie „wypracowania” roli wiąże się z dą
żeniem do zapewnienia równowagi i z reakcją na niekorzystne dla niej zjawiska za
chodzące w bieżącym życiu teatralnym.

Podobną postawę reprezentowali krytycy krakowscy, związani ze szkołą koźmia- 
nowską, która w pewnej części sama była reakcją na pseudouniesienia wiodące do 
sztampowego patosu. „Gospodarski”, pragmatycznie skromny program Koźmiana 
znajdował odzwierciedlenie w opiniach związanych z nim krytyków, akcentujących 
„naukowe” aspekty sztuki teatralnej w ogóle, a sztuki aktorskiej w szczególności. 
W „Czasie” w 1873 roku można było przeczytać:

„Sztuka dramatyczna jak w ogóle sztuki piękne, nie polega jedynie na luźnych objawach na
tchnień mniej lub więcej estetycznych; jest ona przede wszystkim umiejętnością i to umiejętno
ścią prawidłową, a sam wyraz sztuka zawiera już w sobie znaczenie nauki. Niezawodnie, że na
tchnienie, fantazja, wyobraźnia, wrodzony instynkt estetyczny, poczucie artystyczne stanowią 
najwznioślejszą część sztuki dramatycznej, ale to dopiero jej część, to jeszcze nie sztuka, to jesz
cze coś niedokończonego, embrio zaledwie, coś bezkształtnego, nieuchwycalnego, nie uplastycz
nionego, jednym słowem zbyt często na stanowisku sztuki dziwoląg; bo czynniki owe są tylko, że 
tak powiem, surowymi materiałami dla sztuki, a dopiero ich ociosanie, wyrobienie i wyrzeźbienie 
jest sztuką. Są to środki ludzkie, bez których piękno staje się dla ludzkości niedosięgniętem lub 
mdłem, a które stanowią prawdziwą plastykę, nie tylko plastykę form zewnętrznych, ale także tę, 
która uwydatnia myśl ducha, natchnienie, i które stwarzają się w sztuce dramatycznej - grą. Do 
tego głównym a niezbędnym warunkiem - zbyt często pomijanym i zapominanym - jest praca. 
Pod tym wyrazem rozumieć trzeba naukę, rozpadającą się na różne gałęzie, na rozmaite studia 
psychiczne i historyczne, następnie studiowanie i wpatrywanie się we wzory, dalej doświadcze
nie, które aby było dobrem, musi być skutkiem pracy równie jak znajomość i umiejętność sceny. 
Bez tych owoców pracy nie może być owoców sztuki, mogą być tylko jej próby i próbki. Facho
we, prawidłowe wykształcenie jest wynikiem pracy, a bez niego nie ma prawdziwego artyzmu, 
nawet przy najwdzięczniejszych warunkach i najwznioślejszych porywach; fachowe wykształce
nie zdolne jest jedynie nadać prawidłową formę sztuce, a sztuka bez tej formy nie istnieje. I wła
śnie ta konieczność formy, która jest znamieniem ziemskości sztuki a bez której nie mogłaby ona 
pomiędzy ludźmi istnieć, lecz uleciałaby do swej pierwotnej nadziemskiej ojczyzny, pociąga za 
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sobą konieczność pracy, która jest znamieniem wszystkiego co ludzkie. Nie ma więc sztuki bez 
pracy (...) Połączenie dopiero harmonijne pierwiastków czysto duchowych z warunkami ludzki
mi, a ujęte w karby prawideł, stanowi prawdziwą sztukę i stwarza prawdziwie artystyczne kre
acje. Jedno bez drugiego jest niczem. A jak praca i rutyna bez duchowych i poetycznych pier
wiastków jest tylko manierą, tak duchowe porywy lub estetyczne instynkta bez pracy i rutyny są 
na scenie tylko dyletantyzmem. Sztuka zaś prawdziwa wyklucza zarówno manierę i dyletantyzm 
a dopiero gra wolna od nich stanowi w sztuce dramatycznej artyzm”40.

40 „Czas”, 1873 nr 136 z 17 VI, s. 1-2.
41 Termin ten - mocno anachroniczny, bo przejęty z języka Jerzego Grotowskiego - wydaje mi się tu na miej

scu, gdyż oznacza on właśnie strukturę określonych działań fizycznych i głosowych, która pozwala zarazem na 
zafiksowanie i odnowienie w trakcie gry wewnętrznego procesu aktorki/aktora. Właściwa myśleniu Grotowskiego 
dwoistość spontaniczność/dyscyplina i proces/struktura w pewnej mierze jest analogiczna do opisywanej tu XIX- 
-wiecznej dwoistości uczucie/rozum.

42 S. Koźmian, Feliks Benda [w:] S. Koźmian, Rzeczy teatralne, Kraków 1904, s. 164, cyt. za: S. Koźmian, 
Teatr, opr. J. Got, Kraków 1959, t. 2, s. 290.

Znane nam już przekonania zostały tu wyłożone w sposób przejrzysty, pozwalający 
na przypisanie poszczególnym siłom i mechanizmom działającym w aktorskim proce
sie twórczym właściwych im dziedzin oraz uporządkowanie ich. Podstawą, źródłem, 
czynnikiem wyróżniającym i decydującym o specyficznym talencie aktorskim są 
„pierwiastki duchowe”, w tym natchnienie. Te jednak muszą zostać połączone z „ele
mentami ziemskimi”, wymagającymi wiedzy i pracy. Złączenie to dotyczy dwóch sfer: 
kształtowania aktora - jako artysty (rozwój warsztatu, zmysłu estetycznego) i jako 
człowieka (wiedza o świecie i ludziach, wzbogacanie doświadczenia) - oraz wypraco
wania kształtu plastycznego, zewnętrznego dla poszczególnych „natchnień” i myśli. 
Autor odróżnia przy tym ów kształt od „form zewnętrznych”, przez które, jak się wy- 
daje, rozumieć należy pewne społecznie akceptowane i narzucane jako „właściwe” 
sposoby prezentowania samego siebie (poza, gest) - tych również musi się aktor- 
ka/aktor wyuczyć, ale nie one są najważniejsze - najważniejsza jest umiejętność stwa
rzania specyficznej konstrukcji znakowej („partytury”41), bez której „natchnienia” 
pozbawione są wyrazistości, siły i ciężaru.

Mówiąc o szkole krakowskiej, trzeba też podkreślić, że choć reprezentujący ją ak
torki i aktorzy często oskarżani byli o „chłód” i brak zapału, to ani w programie jej 
twórcy, ani w opiniach krytyków związanych z teatrem krakowskim i obserwujących 
jego pracę na przestrzeni wielu lat, nie pojawiają się wypowiedzi postulujące czy też 
zachwalające grę „na zimno”. Sam Koźmian, pisząc (po latach wprawdzie) o swojej 
„szkole” i wymieniając jej cechy charakterystyczne, swoiste znaki rozpoznawcze, za 
najważniejszy uznał to, że aktorzy krakowscy mieli „nie udawać uczucia, ale odczuwać 
to, co mówili”42. Owo odczuwanie łączył przy tym z odejściem od sztampowych ge
stów i konwencjonalnych form, niejako przeciwstawiając znaki wyuczone i przejęte 
z zewnątrz, zachowaniom i sposobom reagowania wynikającym z procesów we
wnętrznych. Związek emocjonalny aktorki/aktora i postaci stawał się źródłem i gwa
rantem „naturalności” środków wyrazu. Zjawisko to opisywał Zygmunt Przybylski 
w swojej (pisanej wspólnie z Koźmianem) książce o Antoninie Hoffmann. Według 
niego należała ona

„(...) do tych artystek, które zawsze przejmują się rolą na scenie i nigdy nie grała na zimno, zaw
sze i to głęboko odczuwała to, co przedstawiała i mówiła, z wyjątkiem tego, co nie warte było od
czucia lub tego, co przeciwne było jej przekonaniu. (...) Ale jej przejęcie się rolą, miarkowane 
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było wybornym zmysłem artystycznym, który nigdy nie ustępował przed teatralnym; sztuki 
i prawdy nie poświęcała dla efektu; stąd wołała może nie dociągnąć jak przeciągnąć nutę (...). 
Stąd było więcej ciepła niż światła, więcej siły wewnętrznej niż zewnętrznego blasku w jej grze. 
Wrażenie było więcej trwałe niż na razie silne”43.

43 Z. Przybylski, Z rozwoju polskiego teatru. Antonina Hoffmann, Kraków 1901. s. 252.
44 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm rękopisu, Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN, 

MF410.S. 17
45 Tamże, s. 27.
46 Tamże, s. 30.

Przybylski, usiłując opisać specyfikę gry Hoffmannowej, odwołuje się do znanej 
nam już metaforyki „wewnętrznego ognia”, która, jak pamiętamy z fragmentu poświę
conego Murrayowi, stosowana była do opisu osobistego odcienia emocjonalnego 
nadawanego przez aktorkę/aktora grze uprzednio dokładnie opracowanej. Nie dziwi 
więc, że w tym kontekście Przybylski pisze raczej o „przejęciu się” niż o natchnieniu, 
rozumianym na sposób romantyczny, reprezentowany np. przez Lesznowskiego.

Podobne przekonania o konieczności poddania emocji pewnej dyscyplinie wynika
jącej z dokładnego opracowania gry głosili też autorzy XIX-wiecznych podręczników 
sztuki aktorskiej. Pierwszy z nich, Jan Tomasz Seweryn Jasiński na początku swej 
książki bardzo wyraźnie i jednoznacznie podkreślał rolę uczucia, wiążąc przy tym 
pogląd taki z przekonaniem o sile, z jaką oddziałuje na słuchaczy słowo mówione:

„Kto chce innych zająć, wzruszyć, wzbudzić wrażenie, powinien sam czuć żywo i w mowie 
duszę objawiać. (...) Wymowa podniesiona uczuciem właściwem obudzą najsilniejsze, najtrwal
sze wrażenia, które nawet siłę duszy podnoszą; żywe słowo jest potęgą”44.

Tę potęgę zawdzięcza ono nie czemu innemu jak właśnie uczuciu.
Przyznając to i kilkakrotnie powtarzając znane nam już sądy o mówieniu sercem do 

serca oraz o niemożności bycia artystą dramatycznym bez zdolności do wzbudzania 
w sobie scenicznego „zapału”, Jasiński jednocześnie zdaje się z większym zaangażo
waniem ostrzegać przed niebezpieczeństwami zbytniego polegania na emocjach i na
woływać do poddania ich kontroli rozumu.

„Trzeba się zawsze starać bydź [!] panem uczuć, przede wszystkiem gwałtownych, aby za 
daleko nie uniosły. Lubo uczucia te z natury wychodzą poza granice rozwagi, przecież o ile tylko 
można kierować nimi należy”45.

Podkreślał też, że sama wrażliwość nie wystarczy do wykonania podstawowych 
aktorskich zadań, zaś o artystach polegających całkowicie na natchnieniu i w jego imię 
rezygnujących z pracy nad skrupulatnym przygotowaniem roli miał zdanie jak najgor
sze. Więcej jeszcze: jako bodaj jedyny z piszących o aktorstwie w XIX wieku dopusz
czał wyrażanie uczuć, których się nie czuje, radząc „wydać [je] silniej, niżby się wyra
żały prawdziwe, aby mocą zastąpić prawdę”46. W istocie sposób, w jaki Jasiński poj
mował owo uczucie, o którym tyle zrazu pisał, jest dość specyficzny - nie chodzi bo
wiem o wrażliwość i osobiste emocje, ale o rodzaj wyobrażeniowej wiedzy emocjonal
nej pozwalającej wzbudzić wzruszenie w widzach. Aktor nie ma się sam wzruszać, ale 
ma przejawiać wzruszenia w taki sposób, jak powinna to czynić postać. Nie znaczy to 
jednak, że wrażliwość osobista nie jest w tym pomocna. Stanowi ona rodzaj czułego 
instrumentu, z którego poprzez umiejętne użycie można wydobyć właściwy dźwięk. 
W ostatecznym rozrachunku to jednak publiczność decyduje o tym, czy uznać, że ak
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torka/aktor posiada „czucie”, a warunkiem tego jest zdolność do wywoływania wzru
szeń:

„Kto ma w duszy to brzmienie uczucia, ten je niewątpliwie w głosie wydać potrafi; uwierzą 
wszyscy w jego płacz choćby zmyślony, w udaną rozpacz, bo mową duszy znajdzie echo w duszy 
słuchacza”47.

47 Tamże, s. 149.
48 E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, Lwów 1874, s. 42.
49 Zob.: J. Chęciński, Aktor, cz. I, „Gazeta Polska” 1870, nr 94 z 20 IV, s. 3.
50 Jej tłumaczenie polskie pióra Józefa Mikulskiego, zatytułowane Sztuka aktorska ukazało się w Warszawie 

w 1913 r.

Bez tak rozumianego uczucia (więcej o tym specyficznym rozumieniu poniżej) zawsze 
gra będzie martwa.

W poglądach Jasińskiego występuje zatem postulat „podwójnej siły” zauważalny 
u wszystkich przywołanych dotychczas autorów, przy czym jego część „uczuciowa” 
jest tu poddana ścisłej kontroli, a nawet wręcz odróżniona od osobistego wzruszenia. 
„Uczucie”, o którym pisze autor Teorii sztuki dramatycznej to rodzaj emocjonalnego 
poznania, wewnętrznego zrozumienia przeżyć postaci. Stanowi ono drugie, obok ro
zumowej analizy roli, źródło sposobów „wydania”.

Podobne stanowisko reprezentował Emil Deryng, który, powtarzając postulat 
„przejęcia się” uczuciami postaci, zarazem zdawał się większe niebezpieczeństwo 
widzieć w sztampach oraz w niekontrolowanej i niepopartej technicznymi umiejętno
ściami emocjonalności. Uznawał przy tym, że tego typu przewinień, nazywanych prze
zeń „przesadą” i „zuchwalstwem scenicznym”, można uniknąć, pod warunkiem że 
aktorka/aktor posiądzie odpowiednią wiedzę i niezbędne umiejętności, oraz że podda 
swą emocjonalność kontroli „taktu”. Pod tym pojęciem rozumiał Deryng „sztukę pa
nowania nad sobą”, co wiązał z umiejętnością rozplanowania siły głosu i ekspresji, 
z dokładnym odmierzeniem „wszystkich przejść roli”48. Dostrzegając podatność emo
cjonalną aktorek i aktorów oraz związaną z nią groźbę utraty kontroli nad sobą, postu
lował (podobnie jak wielu innych podejmujących ten temat autorów) stworzenie pre
cyzyjnego planu, którego przestrzeganie stanowiłoby podporę dostatecznie silną, by 
można się było oprzeć pokusie poddania się emocjom.

Inaczej nieco wypowiadał się na ten temat Jan Chęciński w odczycie Aktor, 
w którym więcej miejsca poświęcał uczuciu, nie tylko definiując zadanie artysty sce
nicznego w kategoriach zapomnienia o teatrze i przejęcia się rolą, ale także odrzucając 
możliwość istnienia gry całkowicie sztucznej. Jego zdaniem, nawet wówczas, gdy 
aktor ma gorszy dzień i pomaga sobie „sztuką”, to choć osiąga przyzwoite wyniki, gra 
taka nigdy nie „porywa” publiczności. Dla Chęcińskiego większym niebezpieczeń
stwem była gra „sztuczna”, pozbawiona walorów autentycznego przeżycia, niż zbytnie 
uniesienie, toteż na podstawie swojego doświadczenia usiłował nawet dowieść, że 
„przejęcie się” nigdy nie może aktorowi przeszkadzać49.

Pod koniec stulecia słabnąca dyskusja wokół dylematu „uczucie czy rozum” otrzy
mała nowy impuls za sprawą wystąpienia znanego francuskiego aktora Constanta- 
-Benoîta Coquelina, zwanego starszym, który w swej książce L’art et le comedién 
wydanej w 1880 roku50 dowodził, odwołując się m.in. do autorytetu Diderota, że zapał, 
uczucie nie stanowią warunków koniecznych powodzenia aktora, że powinien on uda
wać „na zimno”. Przeciwko temu stanowisku wystąpił znakomity angielski tragik John 
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Irving, a polemika obu aktorów wywołała ogólnoeuropejską dyskusję, której echa do
tarły też do Polski. Stała się m.in. inspiracją do obszernego wystąpienia Józefa Kotar
bińskiego, który na łamach „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” zamie
ścił rozprawę zatytułowaną W sprawie aktorskiej.

Od razu na początku Kotarbiński jasno i wyraźnie zadeklarował się jako zwolennik 
stanowiska Irvinga, żądającego, aby aktor

„(...) łączył indywidualną siłę przejęcia się z opanowaniem techniki, bo wtedy łatwiej będzie mu 
wzruszyć słuchaczy. (...) Doświadczenie, obserwacja a nareszcie odczucie wewnętrznej logiki 
aktorskiego zawodu, każę mi bezwarunkowo głosować za zdaniem Irvinga. Do wyżyn swej sztuki 
żaden aktor się nie wzniesie bez boskiego płomienia zapału.

Nie znaczy to jednak, aby ten zapał był wszystkim, aby pędzące na ślepo uczucie lub fantazja 
stwarzały wielkich aktorów. Żaden artysta wykonawczy, a więc i aktor nie może być znakomi
tym, jeżeli nie włada potężną techniką, nie może opanować całości i doskonale wykończyć szcze
gółów.

Zapał, werwa, uczucie to są siły płodne, twórcze - samowiedza artysty i wyrobienie technicz
ne, to są siły porządkujące.

Współrzędność i zlanie się tych czynników poparte odpowiednimi warunkami artysty stwarza 
dopiero całość efektu sztuki wykonawczej”51.

51 J. Kotarbiński, W sprawie aktorskiej, cz. I, „EMTA” 1888, nr 251, s. 335-336.
52 Obawiam się nawet, że Czytelnik może być już nieco znużony ilością świadectw i ich powtarzalnością, pro

szę jednak o wybaczenie i cierpliwość - to nagromadzenie cytatów jest świadomym zabiegiem mającym pokazać, 
że cala kwestia „uczucie czy rozum” jest w polskim piśmiennictwie rozwiązywana przez różnych autorów w ten 
sam sposób.

Cytowane słowa przywołuję nie po to, by przedstawić jeszcze jeden dowód na rze
czywiste istnienie w XIX-wiecznej myśli teatralnej przekonania o konieczności za
chowania „równowagi sił”52 *, ale ze względu na kolejną próbę określenia ich funkcji. 
Kotarbiński widzi w elementach pozaracjonalnych „siły twórcze”, wiedzy, technice, 
świadomej kontroli pozostawiając jedynie pole „porządkujące”. Ta opinia wymaga 
komentarza, gdyż wydawać się może, że w ten sposób autor wyznacza emocjonalności 
zakres o wiele szerszy niż czynili to autorzy cytowani wcześniej, którzy twórczość 
aktorską widzieli także (niektórzy nawet przede wszystkim) w „obmyślaniu” środków 
wyrazu w zgodzie z pomysłami podsuwanymi przez intuicję, wyobraźnię czy na
tchnienie. Stanowisko Kotarbińskiego jest niemal identyczne, czego dowodzą dalsze 
fragmenty cytowanej rozprawki, w których jest mowa o konieczności opracowania roli 
i tworzenia charakteru, a nie tylko jego „odczuwania” porządkowanego za pomocą 
techniki. Nieporozumienie nie polega jednak tylko na pewnym uproszczeniu wywoła
nym przez zgrabną ale zbyt schematyczną formułę. Jego źródło stanowi właściwe 
autorowi przekonanie, że to właśnie ze strony intuicji i emocjonalności wychodzą pod
stawowe impulsy twórcze, które są następnie rozwijane i ujmowane w pewien porzą
dek, na drodze racjonalnej i technicznej pracy. I choć bez tego rozwinięcia i ustruktu- 
ryzowania impuls zostanie zagubiony, a przynajmniej nie dość wykorzystany, to jed
nak on właśnie stanowi źródło sztuki aktorki/aktora, określa jej/jego specyficzny talent. 
Siły irracjonalne inicjują proces twórczy i w tym sensie rozstrzygają o jego zaistnieniu. 
Zarazem jednak samo ich działanie nie przesądza o doprowadzeniu owego procesu do 
końca - do powstania dzieła. Zwracam uwagę na to rozróżnienie, gdyż wydaje się ono 
charakterystyczne dla XIX wieku i wkrótce przyjdzie nam doń wrócić.
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6. Widz - instancja ostateczna

Pod koniec stulecia uczestnicy i czytelnicy relacjonowanych polemik byli już najwy
raźniej zmęczeni powtarzalnością argumentów i wniosków. W ostatnim dziesięcioleciu 
kolejne próby kontynuowania dyskusji nad grą „zimną” i „gorącą” spotykały się 
z wyraźną niechęcią, której ofiarą padł m.in. Józef Mikulski usiłujący w 1895 roku 
zainteresować redakcję „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” paryską 
ankietą na temat emocji odczuwanych przez aktora w czasie gry. Wprawdzie redakcja 
(jak to było w ówczesnym zwyczaju) opublikowała nadesłany artykuł, ale jednocześnie 
opatrzyła go komentarzem, który da się sprowadzić do kluczowego zdania:

„Nie ma zatem ogólnego prawa na «panowanie» nad sobą w grze scenicznej i na uleganie jej 
wyczerpującemu wpływowi”53.

” „EMTA” 1895, nr 49 (636), s. 578.
MZob.: „EMTA” 1888, nr 270, s. 545 i 550.
55 Aktorzy ci wywodzili się zazwyczaj z kręgu „szkoły krakowskiej”, jednak wyciąganie na podstawie powta

rzających się opinii wniosku, że Bogusławski byl jej wrogiem, byłoby chyba pochopne. Stosunek warszawskiego 
krytyka do stylu gry wykształconego w teatrze Kożmiana był niejednoznaczny, a cale to zagadnienie wymagałoby 
osobnej analizy.

“Zob.: Wl. Bogusławski, Siły ¡środki.... dz. cyt, s. 137.

Każdy z artystów jest obdarzony inną osobowością, inną wrażliwością, innym spo
sobem reagowania i ta odmienność właśnie decyduje o różnicach między poszczegól
nymi zapatrywaniami. Po przyjęciu tego punktu widzenia dalsze polemiki redakcja 
„Echa” uznała za jałowe i niepotrzebne.

I rzeczywiście - epoka wypowiedziała się w tej materii dostatecznie wyraźnie i ob
ficie. Ale czy przez to kwestia została rozwiązana? Gdyby chodziło tylko o mechani
zmy twórczości aktorskiej, o przewagę uczucia nad rozumem lub odwrotnie, można by 
uznać, że sformułowanie tezy o koniecznej równowadze sił stanowi odpowiedź na 
wątpliwości obu zwalczających się stron. Problem polega jednak na tym, że nie o me
chanizmy i siły w istocie chodziło, ale o zasadniczy dla etycznej i artystycznej oceny 
zawodu aktora problem prawdy.

Relacjonując dyskusję nad kwestią „rozum czy uczucie”, pomijałem dotychczas, 
pojawiającą się od czasu do czasu propozycję jego rozwiązania, a właściwie unieważ
nienia, poprzez odniesienie kwestii nie do aktora („czuje - nie czuje”), ale do widza. 
W odpowiedzi na cytowany wcześniej artykuł Kotarbińskiego do redakcji „Echa Mu
zycznego...” nadszedł list od aktora francuskiego polskiego pochodzenia Armanda 
Dutertre (właśc. Plucińskiego), który całą polemikę uznał za wywołaną przez Coąueli- 
na dla reklamy, a w istocie bezsensowną, ponieważ w rzeczywistości nie ma znaczenia, 
jakimi sposobami osiąga aktor swój główny cel, czyli oddziaływanie na publiczność, 
byleby go tylko dopiął54. W podobnym duchu wypowiadał się też kilkakrotnie Włady
sław Bogusławski, kierując przy tym swe krytyczne ostrze przeciwko aktorom repre
zentującym spokojny i stonowany sposób gry, których oskarżał o chłód, a jednocześnie 
o fałszywe usprawiedliwianie braku temperamentu dogmatem gry „skupionej”55. Się
gał w tym momencie zawsze po ten sam argument, którego użył w Siłach i środkach... 
pisząc o Leszczyńskim56, a który w sposób jednoznaczny sformułował kilka lat później, 
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oceniając grę Włodzimierza Sobiesława: „widza obchodzi nie to uczucie, które w piersi 
artysty pozostaje, ale to które się na zewnątrz wydobywa”57.

” Wl. Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1885, nr 203a z 25 VII, s. 2.
K. Zalewski, „Kurier Warszawski” 1892, nr 154 z 4 VI, s. 6.

” Zob.: M. Dębowski. Wstęp do: C. Murray, O aktorach..., dz. cyt., s. 19.

Tę samą myśl jeszcze dobitniej wyraził Kazimierz Zalewski w recenzji z nieudane
go występu Aleksandry Ludę w roli Małgorzaty Gautier w Damie kameliowej A. Du- 
masa-syna:

„Ja wiem, że artystka czuła, widziałem łzy w jej oczach w trzech ostatnich aktach. 1 cóż stąd, 
że płakała, gdy moje oczy suche pozostały, gdy oddziaływania nerwowego w publiczności nie 
wywołała. Mnie, widzowi czy słuchaczowi, nie idzie wcale o to, żeby artysta czuł, bo mnie nie 
obchodzi wcale jego usposobienie wewnętrzne, tu idzie o to, żebym ja odczuł uczucie, która on 
ma wyrażać. Niech on sobie gra na zimno, byłem ja wierzył, że on płacze i płakał razem z nim”58.

Oto sedno sprawy - skoro, jak pisał Dutertre - celem aktora jest oddziaływanie na 
widza, to ważne i decydujące jest to, co czuje ten drugi - czy jest wzruszony, przejęty, 
porwany itd. Kwestia metod pozwalających na wywoływanie pożądanego wrażenia nie 
ma dla widzów żadnego znaczenia. Nie jest to więc problem o znaczeniu pierwszo
rzędnym, a że na dodatek, jak przyjęło się pod koniec wieku uważać, nie da się w od
niesieniu doń sformułować jakiegoś ogólnego prawidła, to tym bardziej należy go po
zostawić do indywidualnego rozstrzygnięcia poszczególnym aktorom i aktorkom, kon
centrując się wyłącznie na skuteczności ich oddziaływania.

Czyżby zatem przez ponad sto lat toczono dyskusje wokół zagadnienia interesują
cego wyłącznie wąskie grono zawodowe? Chyba jednak nie. Jak zauważył Marek Dę- 
bowski59 w odniesieniu do XVIII-wiecznych polemik francuskich, spór wokół mecha
nizmów twórczości ma swe źródła w oskarżeniach aktorów o to, że kłamią, udając na 
scenie kogoś innego. Gdy zajrzeć do rozsianych po XIX-wiecznych czasopismach 
i książkach opowiadań, wierszy, obrazków i szkiców przedstawiających aktorów, 
wszędzie nieodmiennie napotyka się na ten sam, zaskakująco trwały obraz: artyści 
sceniczni ukazywani są albo jako specjaliści od kłamstw (częściej pisze się tak o aktor
kach), albo jako nieszczęśnicy uciekający w świat ułudy, samooszustwa. Tak czy ina
czej - są to ludzie podejrzani, moralnie niepewni.

Jednym ze sposobów na ocalenie ich przed podejrzeniami o świadome kłamstwo 
było podkreślanie społecznego znaczenia teatru i wysokich zadań, jakie w związku 
z tym stoją przed aktorkami i aktorami (poprawa smaku, podnoszenie poziomu wy
kształcenia i ogłady, poprawa moralności, w Polsce także umacnianie świadomości 
narodowej). Innym - podporządkowywanie ich działań pozostającym poza „podejrze
niami” (przynajmniej do pewnego stopnia) poetom lub przyznawanie im tytułów „ka
płanów sztuki”. Sposoby te były jednak niewystarczające, jeśli kłamstwem, zręcznym 
oszustwem było samo działanie aktorskie. Bardzo charakterystyczny jest sposób, 
w jaki w swoim, cytowanym już, artykule na podobne do reprezentowanych przez 
Zalewskiego sądy zareagował Kotarbiński. Relacjonując hipotetyczną rozmowę z mi
łośnikiem wirtuozostwa popierającym poglądy Coąuelina, włożył w jego usta nastę
pujące słowa:

„Mnie tam nic nie obchodzi (...), czy aktor wzruszony czy nie - abym ja tylko doznawał 
przyjemności artystycznej. Niech sobie grając Otello myśli nawet o porcji befsztyku, abym ja tyl
ko wierzył, że jego murzyn |sic! | gotów zdusić Desdemonę, jak kot mysz w pazurach.
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- Przyznam się panu - odrzekłem na to - że aktor mogący myśleć w takiej chwili o befsztyku, 
byłby dla mnie bardzo podobny do stworzenia dostarczającego mięsa na tę potrawę...

Istotnie wedle tych przekonań, ideałem aktora byłaby inteligentna machina ludzka, posiadają
ca osobne kółeczka, sprężyny czy klawisze na odtworzenie radości, bólu, rozpaczy, słowem 
wszelkich objawów uczuć, wszelkich stopni namiętności”60.

“ J. Kotarbiński, IVsprawie aktorskiej, cz. I, dz. cyt., s. 335.

Aktor, który w wyniku procesu wewnętrznego nie odczuwa tego, co czyni jako, 
częściowej przynajmniej, prawdy, zestawiony zostaje ze zwierzęciem i z automatem - 
a więc z istotami (jeśli automat można tak nazwać) pozostającymi poza kryteriami 
oceny etycznej, pozbawionymi woli i świadomości. To właśnie uczynienie przeżyć 
odtwarzanej postaci częścią własnego doświadczenia decyduje o tym, że gra aktorska 
może być nie tylko uważana za sztukę, ale w ogóle zaliczana do działań ludzkich, że 
może być weryfikowana i oceniana według kryteriów obowiązujących w odniesieniu 
do nich, w tym tak zasadniczych, jak prawda, dobro i piękno.

Jak się wydaje, przedstawione powyżej wypowiedzi tylko częściowo dotyczyły rze
czywistych mechanizmów twórczości aktorskiej. Większość autorów nie miała wszak 
żadnej praktycznej wiedzy na ich temat, zaś poglądy kilku wypowiadających się 
w dyskusji aktorów można bez trudu podważyć, uznając za jednostronne uogólnienie 
osobistych doświadczeń. Na drodze spekulacji i domniemań prowadzonych z pozycji 
widza nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy aktor musi być wzruszony, by widz był 
wzruszony, czy emocjonalny kontakt widza z przeżyciami postaci może być wynikiem 
aktorskiej „manipulacji” posiłkującej się mistrzowskim opanowaniem techniki. Przed
stawione przed chwilą sądy nie dotyczą (z wyjątkiem kilku osobistych refleksji prakty
ków) obiektywnych czynników decydujących o procesie twórczym aktora. Ukazują 
one natomiast ich postulowany obraz. Żaden z cytowanych autorów nie mówi o tym, 
jak tworzy aktor, a jedynie (a może aż) - jak powinien tworzyć, by spełniać wymaga
nia stawiane artystom przez epokę.

Tylko pamiętając o tym możemy powiedzieć, że w XlX-wiecznej polskiej myśli te
atralnej zdecydowanie odrzucano wyobrażenie o aktorze jako o „zręcznym manipulato
rze”. Twierdzono wprawdzie, że wrażenia widza są najważniejsze i że to, co odczute, 
ale niewyrażone w teatrze nie istnieje, lecz zarazem powszechnie panowało przekona
nie, że bez „uczucia” i „szczerości” aktor zawsze jawi się jako kłamca, który udaje 
kogoś, kim nie jest. Istnienie wewnętrznego, emocjonalnego związku z postacią uzna
no w XIX stuleciu za jedno z podstawowych kryteriów aktorskiej prawdy.

Zarazem - i to generalny wniosek drugi - nie decydowało ono o zaistnieniu pełni 
aktu twórczego. By stało się to możliwe, konieczne było równoległe (lub według nie
których naprzemienne) współdziałanie świadomości, korzystanie ze zdobytej wiedzy 
i umiejętności zawodowych, techniczne wypracowanie struktury scenicznych znaków. 
Pełnia twórczych możliwości dostępna była aktorom i aktorkom tylko pod warunkiem 
zachowania paradoksalnej równowagi między spontanicznością a wypracowaniem, 
między uniesieniem a kontrolą, między emocjonalnym zaangażowaniem a precyzją 
szczegółów. Pseudo-Diderotowska alternatywa „uczucie lub rozum” była w polskim 
piśmiennictwie teatralnym wieku XIX unieważniana i zamieniana na swoistą koniunk- 
cję: o wartości gry i sztuki aktorskiej można było mówić nie wtedy, gdy następował 
wybór jednej z sił, ale wówczas, gdy działały obie, połączone w dynamicznej równo
wadze.
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Co powiedziawszy, spróbujmy uporządkować przedstawiony powyżej materiał 
i, wzbogacając go o inne jeszcze świadectwa, określić specyficzne funkcje przydziela
ne w procesie twórczym aktora temu, co racjonalne i temu, co nieracjonalne.

7. Gra wewnętrzna

Zostawszy aktorem, Józef Kotarbiński najprawdopodobniej przestał lubić krytyków 
teatralnych, mimo że wcześniej sam był jednym z nich. Trudno mu się dziwić, skoro co 
i rusz znajdował w poświęconych sobie fragmentach recenzji ten sam, innymi tylko 
słowy wyrażony zarzut, który pojawił się już po jego debiucie w roli Zbigniewa 
w Mazepie J. Słowackiego (7 IX 1877):

„(...) debiutant deklamuje i pozuje, ale nie gra; z ust jego płynie wiersz harmonijnie i potoczy
sto, postać uposażona w ujmujące przymioty nagina się do wdzięcznych linii z góry obmyśla
nych; w rezultacie na scenie słyszymy wiernie oddane piękności poezji Słowackiego, widzimy 
pamiętającego o estetyce pana Kotarbińskiego - ale brakuje nam Zbigniewa, bohatera dramatu 
żyjącego i działającego pod wpływem tragicznej gorączki.

Życia w Zbigniewa nie wleje sama myśl, choćby jeszcze skrzętniej wydobywała na jaw naj
skrytsze intencje poety, choćby zdobyła się na tysiąckroć estetyczniejsze kombinacje plastyczne - 
potrzeba na to uczucia i jeszcze raz uczucia. Nie dostrzegliśmy go w debiutancie, zauważyliśmy 
natomiast sentymentalizm, czulostkowość i w ogóle pewien nastrój zrobiony”61 [podkr. D.K.J.

61 B. [Wt. Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1877, nr 198 z 10 IX, s. 1.
62 Br. Z. [B. Zawadzki], „Echo Muzyczne i Teatralne” 1883/84, nr 51, s. 522-523.

Opinia ta, a podobne zdarzyło się jeszcze Kotarbińskiemu czytać wiele razy, uka
zuje niejako mimochodem pewne trwałe wyobrażenie na temat gry aktorskiej właściwe 
dla myśli teatralnej XIX wieku. Chodzi o przeciwstawienie deklamacji i pozowania - 
„grze”. Autor powyższych słów - Władysław Bogusławski - używa tego pojęcia 
w znaczeniu specyficznym. Ma on bowiem na myśli grę „prawdziwą”, wartościową, 
decydującą o zaistnieniu aktu aktorskiej przemiany i pojawieniu się na scenie pełno
wymiarowej osobowości ludzkiej. By było to możliwe, nie wystarczą najlepiej nawet 
opanowane środki techniczne i inteligencja analityczna. Potrzebne jest coś jeszcze - 
uczucie.

By zbliżyć się jeszcze o krok do definicji owej „prawdziwej gry”, sięgnijmy do re
cenzji z występu Aleksandry Ludę w roli Marko w Kobietach z kamienia Th. Barrie- 
re’a i Lamberta Thibousta, po którym napisano m.in., że jej

„(...) zdolność łamie się zaraz, gdy potrzeba stworzyć charakter, przeprowadzić konsekwentnie 
pewną grę psychologiczną, albo co więcej, podnieść przedstawioną postać - w pewnych przy
najmniej momentach - na poziom dramatu. Artystka ta reprezentuje daną postać na scenie, ale 
nigdy jej nie gra wewnętrznie”62 [podkr. D.K.].

Opinia ta uzupełnia i rozjaśnia definicję „gry”, przede wszystkim poprzez dodanie 
przymiotnika „wewnętrzna”. Do deklamacji i mimiki - a więc elementów zewnętrz
nych, zostaje tu dołączony czynnik trzeci, niezbędny - „gra wewnętrzna”, związana, 
jak na to już wskazywał sąd o Kotarbińskim, z uczuciem. Chodzi tu więc o jakiś rodzaj 
emocjonalności, który nadawałby postaci scenicznej „życie” - czynił z niej osobę 
„prawdziwą”.
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W charakterze „kropki nad i” przytoczmy jeszcze jeden fragment, pochodzący tym 
razem z recenzji napisanej po pierwszym gościnnym występie we Lwowie młodziut
kiej Julii Kwiatyńskiej:

„Panna Kwiatyńska poczynając swój zawód artystyczny przynosi ze sobą postać bardzo uj
mującą, głos dźwięczny i przepojony jakąś rzewną melodyjnością, ruchy zdradzające salonową 
dystynkcję jakkolwiek dalekie jeszcze od scenicznego zaokrąglenia - a w duszy, czy przynosi 
ciepłe uczucie i tę giętką wrażliwość, jaka jest niezbędna artystce, o tym dziś orzekać byłoby 
przedwcześnie. Gdy młoda debiutantka przyswoi sobie ten pewnik, że wszelka gra dobra zależy 
na gruntownym przejęciu się rolą, na przetopieniu całej istoty własnej w fantazyjne kształty 
danego charakteru, na ciągłym odbieraniu wrażeń i równoczesnym przedstawianiu ich grą 
własnej ożywionej fizjonomii, gdy młoda artystka pojmie, że na scenie ani przez chwilę nie 
można być obojętną, ani jednego momentu roli nie można pozostawić bez właściwego wyrazu; 
kiedy i to zrozumie, że wszystko na scenie bywa przebaczonem oprócz chłodu serca w scenach 
przepełnionych grą żywych uczuć i kiedy się już wreszcie uspokoi z niegrzecznymi fałdami swo
jej sukienki, wtedy będzie, o! z pewnością wtedy będzie, artystką”63 [podkr. D.K.].

65 Junius, „Gazeta Narodowa” 1871, nr 295 z 26 IX, s. 2.
64 K. Zalewski, „Kurier Warszawski” 1893, nr 265 z 25 IX, s. 2.

W oczach recenzentów Kotarbiński, Ludę, Kwiatyńska mimo dzielących ich różnic 
popełniają ten sam, zasadniczy błąd - nie grają, lecz występują na scenie w charakterze 
reprezentantów postaci. Oznaczają je przez swą obecność, operując dostępnymi im 
systemami znaków głosowych i plastycznych, ale nawet jeśli, jak w przypadku Kotar
bińskiego, czynią to z wielką zręcznością i zgodnie z zasadami estetyki, to i tak nie 
spełniają podstawowego zadania każdej aktorki i każdego aktora - nie stają się posta
ciami, nie przemieniają się w nie. Dlatego nie można o nich powiedzieć, że „grają”. 
„Gra” - podstawowa czynność aktorska - obejmować powinna nie tylko ich środki 
zewnętrzne, ale także, a może nawet przede wszystkim, wnętrza.

Ta właśnie, wewnętrzna strona aktorskiego procesu twórczego stanowi, niejako ex 
definitione, główną domenę „uczucia”, czyli zespołu czynników nieświadomych i nie- 
wolicjonalnych, które decydują o tym, że gra sceniczna jest „prawdziwa” i „żywa” 
zarazem. W trakcie dalszych rozważań spróbujemy wydzielić poszczególne strefy owej 
„wewnętrznej dziedziny”, dążąc do bliższego określenia poszczególnych przynależą
cych do niej stanów, zjawisk i procesów, ukazując zarazem różnorodne funkcje, jakie 
według XlX-wiecznych autorów pełni „uczucie” na różnych etapach kreowania postaci 
scenicznej.

8. Zatrzeć samego siebie

Pierwsze i najprostsze znaczenie „przemiany w innego” to - „przestać być sobą”. Tak 
też brzmiało podstawowe XlX-wieczne przykazanie dla aktorek i aktorów:

„Aktor nie powinien być sobą i przenosić na scenę swoich usposobień wrodzonych, gestów 
i mimiki, których używa w życiu codziennym tak, że się stały jego naturą. To wszystko musi być 
zastosowane do postaci”64.

Jak pamiętamy, podobne opinie o konieczności „pozostawieniu za drzwiami swego 
zwykłego człowieka” głosił Józef Kremer65, a niemal identyczne postulaty formułowali 
też m.in. Jan Nepomucen Kamiński66, Władysław Łoziński67 i wielu innych.
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Od Bogusławskiego po Konecznego, wszyscy piszący o teatrze nieodmiennie 
wskazywali z naganą na tych, którzy postulatu tego nie realizowali. Były to bardzo 
często osoby początkujące65 * 67 68 lub pozbawione możliwości artystycznego rozwoju, jak na 
przykład członkowie zespołu Pawła Ratajewicza, o których z Suwałk pisał S. Gąsio- 
rowski, że

65 Zob.: J. Kremer, Kilka slow o Schillerze, „Dziewicy Orleańskiej" i wystawieniu jej na teatrze krakowskim 

[w:] J. Kremer, Dzieła, oprać. H. Struve, t. XII: Pisma pomniejsze. Warszawa 1879, s. 441
“ „Największym zadaniem dla przedstawiacza dramatycznego jest zrzeczenie się wszelkiej maniery, ale 

i swojej indywidualności; zrzec się to mało, ale trzeba ją ze wszystkim, ile możności zmazać, wszystkie indywidu
alne rysy zatrzeć i zgładzić tak, aby na tej karcie można było pisać wyrazy tej osoby, którą przedstawia. (...) 
Prawy umnik więcej chce, jak samego udania; on chce ideału! On nie chce w scenicznym zwierciadle nikomu ani 
twarzy swojej, ani twarzy którego z widzów okazać, bo się obawia, aby się i on, i widz nie przebudził, a przeto 
omamienie nie zniknęło” (J.N. Kamiński, Myśli o umnictwie dramatycznym, dz. cyt., s. 244).

67 „Obok postaci zdolnej oddać szlachetne kształty piękna, winien artysta umieć pozbyć się zupełnie swej 

osobistości, wyrzec się wszystkich jej cech indywidualnych, przestać być samym sobą - a natomiast za pomocą 
wysoko posuniętej elastyczności swej całej postaci przybrać wedle potrzeby kształty obcej zupełnie osoby” 
(W. Łoziński, Pogadanki teatralne. Aktor dramatyczny, „Dziennik Lwowski” 1865, nr 79, s. 702).

6B Zdolność opierania gry wyłącznie na własnym uczuciu uznawano za cechę aktorów debiutujących, którzy 

z braku doświadczenia nie są zdolni do wyjścia poza taki subiektywizm. Zob. np. A. Trapszo, Podręcznik sztuki 
dramatycznej, Kraków 1899, s. 14.

69 S. Gąsiorowski, „Przegląd Tygodniowy” 1866, nr 39, s. 318.
70 Zob.: W. Bogusławski, Dzieje Teatru Narodowego, Warszawa 1965, s. 302.
71 „Czas” 1879, nr 26 z 1 11, s. 3. cytowany fragment dotyczy występu Sobiesława w roli Savigny’ego 

w Sfinksie O. Feuilleta.

„(...) nie są zdolni wyrzec się siebie samych dla charakterów, które przedstawiają na scenie 
i znośni są chyba wówczas tylko, gdy role odpowiadają ich wewnętrznemu usposobieniu”69.

Ale do krytykowanych za „bycie zawsze sobą” należeli także artyści popularni i ce
nieni przez publiczność. Bodaj pierwszym z tej galerii był Karol Świerzawski, o któ
rym Wojciech Bogusławski pisał, że był znakomitością w rolach zgodnych z jego cha
rakterem i przyzwyczajeniami, lecz każde jego usiłowanie wyjścia poza nie kończyło 
się klęską7 . To, co u Świerzawskiego wynikało z niedostatku talentu, u innych akto
rów postrzegano jako efekt lenistwa lub zbytniego zawierzenia zdolnościom improwi- 
zacyjnym (np. Bolesław Leszczyński), a nawet swoistej aktorskiej abnegacji.

Wdzięcznym przykładem tej ostatniej był krakowski aktor Włodzimierz Sobiesław, 
o którym mówiono, że mimo wielu lat spędzonych w teatrze uważał aktorstwo za za
wód niepoważny i traktował swoje sceniczne obowiązki z pewnym lekceważeniem. 
Zdają się to potwierdzać poświęcone mu recenzje, w których natrętnie (przynajmniej 
do pewnego momentu) powracają narzekania, że ten, z pewnością utalentowany i po
siadający znakomite warunki, artysta, „był zawsze samym sobą, nie starał się nawet 
schwycić charakteru” (...)”71. Niezależnie od przyczyn tego zjawiska, Sobiesław sta
nowi wręcz modelowy przykład aktora niepodejmującego trudu scenicznej metamorfo
zy. W 1893 roku po kolejnym nieudanym występie, tym razem w roli Perytusa w ko
medii Zdrowi i pokaleczeni Żegoty Krzywdzica (Mieczysława Dzikowskiego- 
Chamskiego), tak pisał o tym zjawisku recenzent „Czasu”:

„Rola leżąca w zakresie indywidualności tego artysty wyszła też w całości dobrze. Mówię: 
w zakresie indywidualności; w tern mieści się bardzo surowa krytyka. Bo p. Sobiesław nie chce 
nam na scenie nigdy pokazać nic innego, jak samego siebie, swoje prywatne, że tak powiem, ru
chy i intonacje głosu, grę twarzy. Stąd monotonność i ubóstwo ruchów, bardzo słabe zużytkowa
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nie pięknego organu głosu i zupełna prawie martwota mimiki. (...) P. Sobiesław nie gra nigdy ni
czym innym jak tylko warunkami swoimi. To jest dużo - przyznajemy - ale to za mało - przyzna 
nam to p. Sobiesław”72.

72 * [T. Pawlikowski?], „Czas” 1893, nr 36 z 14 11, s. 2.
73 J. Michalik, Aktorstwo w recenzjach Tadeusza Pawlikowskiego [w:] Wokół teorii i historii krytyki teatral

nej, pod red. E. Udalskiej, Katowice 1979, s. 166. Formułując powyższy sąd Jan Michalik byl przekonany, że 
artykuł o Duse napisał Tadeusz Pawlikowski. Jego późniejsze ustalenia zweryfikowały ten sąd i doprowadziły do 
ustalenia autorstwa 1. Rosnera (zob.: J. Michalik, Jeszcze nie koniec plotki o trzech gwiazdkach, „Pamiętnik Te
atralny" 1980, z. 1, s. 96-101).

74 * [I. Rosner], Eleonora Duse, „Czas" 1892, nr 259 z 10 XI, s. 2.
75 J. Michalik, Aktorstwo w recenzjach Tadeusza Pawlikowskiego, dz. cyt., s. 166.

Rzecz warta podkreślenia: mimo że „rola wyszła w całości dobrze”, recenzent nie 
waha się zganić aktora za nieprzestrzeganie obowiązującej zasady, wskazując zarazem 
na konsekwencje takiego postępowania. Pozostawanie sobą, operowanie wyłącznie 
„zwykłymi”, przeniesionymi z codzienności ruchami, intonacjami i mimikąjest uznane 
za równoznaczne z ich ubóstwem i monotonią. Jest to wyraźny sygnał istnienia specy
ficznej teatralnej ekspresji, o której jeszcze będziemy mówić w dalszej części książki, 
ale zarazem dowód na to, że „pozostawanie samym sobą” było krytykowane nawet 
wówczas, gdy, jak w przypadku Sobiesława, „zwykły” sposób istnienia aktora nie 
kłócił się z charakterem postaci. Można chyba powiedzieć, że podstawową wadą kra
kowskiego amanta był niedostatek gry, polegający jednak na czymś innym niż w przy
padku Kotarbińskiego czy Ludę. O ile ci ostatni nie grali swych postaci, gdyż poprze
stawali wyłącznie na zewnętrznym ich prezentowaniu za pomocą aktorskich środków 
technicznych, o tyle Sobiesław nie czynił nawet tego, nie podejmował żadnego trudu 
poza, ewentualnym, nauczeniem się tekstu i użyciem warunków scenicznych, którymi 
został szczęśliwie obdarowany. Pozostając zawsze sobą, nie był w pełni aktorem, mi
mo że z powodzeniem występował na scenie.

Z innego rodzaju, ale również negatywnie postrzeganą, odmianą „pozostawania 
zawsze sobą” spotkali się krytycy XIX-wieczni u schyłku epoki, stanąwszy oko w oko 
z aktorstwem „nerwowym”, uosabianym przez Eleonorę Duse. Nic chyba bardziej 
charakterystycznego niż reakcja na grę włoskiej gwiazdy Ignacego Rosnera, będącego 
jednym z autorów podpisywanych gwiazdką recenzji krakowskiego „Czasu”. Jak pisał 
Jan Michalik, Rosner „nie odmawiał aktorce włoskiej talentu, nie krył, że jej gra czyni 
ogromne, wstrząsające wrażenie”, ale zarazem uważał, że jej sztuka aktorska stanowiła 
„generalną negację praw, którymi rządził się teatr i którymi zawsze rządzić się bę
dzie”73. Owa negacja polegała m.in. na tym, że Duse wywoływała tak wielkie wrażenie 
posługując się swoją niezwykłą osobowością,

„(...) skonstruowaną od razu wedle teatralnej optyki. (...) Ona sama nie potrzebuje stwarzać 
swych ról, ona sama jest już kreacją”74.

W rezultacie, komentuje Jan Michalik, Duse, w opisie Rosnera:
„(...) «nigdy nie przestaje być sobą», wyposaża grane postacie cechami własnej indywidualności, 
co w tym szczególnym przypadku jest nawet interesujące, lecz jako zasada, szkoła jest nie do 
przyjęcia”75.

Jest nie do przyjęcia, ponieważ zadanie aktorki/aktora nie polega na „byciu sobą”, lecz 
na przemianie w postać. I nie ma tu nic do rzeczy format osobowości czy fascynująca 
indywidualność. Aktorki i aktorzy mają służyć roli, dramatowi, a więc muszą pozby
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wać się swych cech jednostkowych, muszą znikać za postaciami, które grają. Postulaty 
te zachowują swoją aktualność niezależnie od tego, czy osobowość aktorska jest prze
ciętna i nieciekawa, czy fascynująca, gdyż, mówiąc najprościej, to nie ona być miała 
przedmiotem zainteresowania zgromadzonej w teatrze publiczności.

Jak widzimy, „zatarcie siebie” stanowiło zdaniem autorów piszących o teatrze sto 
kilkadziesiąt lat temu warunek sine qua non aktorskiej pracy twórczej, będąc zarazem 
zaledwie wstępem do istotnego czynu kreacyjnego, czyli do stworzenia żywej postaci 
scenicznej, do aktu jej wcielenia. Słowo „wstęp” jest swoistą pułapką językową, sta
nowiącą wynik chronologicznego sposobu ujmowania procesu twórczości aktorskiej 
przez cytowanych autorów, którzy ujmują „pozbycie się siebie” i „wcielenie postaci” 
w kategoriach czasowego następstwa. Praca negatywna polegająca na pozbywaniu się 
samego siebie, choć często wydzielana zarówno przez krytyków, jak i przez praktyków 
jako pierwszy, wstępny etap twórczości aktorskiej (w myśl zasady „najpierw trzeba coś 
opróżnić, by stworzyć miejsce na powstanie czegoś nowego”), jedynie w spekulacji da 
się oddzielić od wysiłku „pozytywnego”, kreacyjnego. Równoległość obu procesów 
dobrze ujmuje określenie „zatarcie siebie”. Przestać być sobą można tylko poprzez 
stawanie się innym - w tym sensie jest to właściwie proces nieposiadający jakiejkol
wiek samoistności czy autonomii, wydzielany jedynie w teoretycznych rozważaniach 
dla podkreślenia konieczności całkowitej przemiany aktora w postać.

9. Przejęcie się

Choć „zatarcie siebie” stanowi podstawowy warunek dokonania się aktorskiej prze
miany, to nie ono jest pojęciem kluczowym dla XIX-wiecznych wyobrażeń o jej isto
cie. Takie znaczenie ma natomiast określenie „przejęcie się” - jedno z najczęściej wy
stępujących w języku krytyków tamtej epoki. Niestety, jak wszystkie pojęcia kluczowe 
tak i to w procesie długotrwałego i częstego użycia obrosło różnymi odcieniami zna
czeniowymi, tak że nie można odwoływać się doń bez uprzedniego przeanalizowania 
owych odcieni i próby ustalenia znaczenia podstawowego. Ta „słownikowa” analiza 
będzie zarazem dotyczyła różnych wyobrażeń na temat samego procesu psychicznego 
sprawiającego, że aktor/aktorka przemienia się w odtwarzaną postać.

Dobrym punktem wyjścia dla takiej analizy wydaje się przywołanie różnych defini
cji zwrotu „przejąć się” podawanych przez słowniki języka polskiego, opracowane 
w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. W najstarszym i bodaj najszacowniejszym 
z nich, ułożonym przez Samuela Bogumiła Lindego nie znajdujemy w ogóle zwrotnej 
formy czasownika „przejąć”, ale wśród jego definicji, obok znaczenia podstawowego 
„wskroś przeniknąć, przebość, przebić, przechwycić, przeszyć” (np. „przejąć mięso 
solą”, ale też „być przejętym czymś do żywego”), napotykamy określenie „przychwy
cić, brać skąd na inne miejsce”, zilustrowane przykładem ze znanego nam już cytatu 
z Przedmowy do „Panny na wydaniu” A.K. Czartoryskiego, w którym mówi się, że 
aktor powinien „przejąć gęsta” odtwarzanej postaci76. Forma zwrotna „przejąć się” 
pojawia się natomiast w tzw. słowniku wileńskim z 1861 roku, w którym czytamy, że 
„przejmować się” to tyle co „przenikać się, przyswajać sobie”77. Że ta definicja odnosi 

76 Zob.: SB. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1858, 1. IV, s. 531.
77 Słownik języka polskiego, Wilno 1861, t. II, s. 1235.
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się także do interesującego nas kontekstu teatralnego, potwierdza towarzyszący jej 
przykład: „Przejmuje się swą rolą doskonale”. Niemal identyczny przykład zamiesz
czono też w piątym tomie Słownika języka polskiego, pod red. Jana Karłowicza, Ada
ma Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego (faktycznym autorem tomu był ten 
ostatni). Przykład ów ilustrował następującą definicję zwrotu „przejąć się” w jego 
pierwszym znaczeniu:

„(...) zostać przejętym, zająć się, wziąć co do serca, zainteresować się serdecznie, oddać się cze
muś cały; przeniknąć się czym, wzruszyć się, zostać dotkniętym, przerazić się, zaniepokoić się, 
zaalterować się, zaaferować się”78.

71 Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1912, 

t. V, s. 96.
79 M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa 1929, t. II, s. 648.

Wreszcie samo „przejęcie się” napotykamy dopiero w słowniku Arcta wydanym 
w 1929 roku, gdzie definiowane jest ono jako „wzruszenie, zapał, uniesienie namiętne”, 
przy czym ten sam słownik pod hasłem „przejmować się” notuje następujące znaczenia:

„(...) być przenikniętym czemś, zainteresować się czemś, zaniepokoić się, przyswajać sobie coś, 
przenikać się czemś, uczyć się czegoś”79.

Ten krótki przegląd pokazuje z jednej strony, jak znaczenie podstawowe dotyczące 
przenikania jednej substancji przez drugą zostało rozszerzone na właściwości psy
chiczne, by następnie niemal całkowicie ustąpić miejsca znaczeniu wtórnemu. Odnie
siony do zjawisk życia wewnętrznego zwrot „przejąć, przejmować się” ma przy tym 
znaczenie bardzo szerokie, dotycząc zarówno emocji (niepokój, wzruszenie, zaintere
sowanie, strach), jak i czynności umysłowych (przyswajanie sobie, nauka). Odwołują
ce się do interesującego nas kontekstu teatralnego przykłady podawane przez autorów 
słowników, ukazują charakterystyczną ewolucję tego pojęcia, od naśladowania, ko
piowania zewnętrznych cech postaci („przejmowanie gestów” przywołane przez Lin
dego), psychiczne przyswojenie sobie roli w słowniku wileńskim, po wzruszenie nią 
i całkowite jej oddanie w słowniku z 1912 roku. Podsumowaniem tej ewolucji wydaje 
się definicja „przejęcia się” zanotowana u Arcta, tym bardziej interesująca, że zamiesz
czone w tym samym słowniku określenia łączone z czasownikiem „przejmować się” 
nie odnoszą się właściwie do wzruszenia czy uniesienia. Wynikałoby z tego, że przez 
większą część XIX wieku analizowany przez nas termin łączy się ze szczególnego 
rodzaju uczuciami, wzbudzanymi przez kontakt z cudzymi doznaniami i poglądami, 
czyli, mówiąc krótko, z tym, co stanowi doświadczenie innych. Nie jest jednak wcale 
jasne, ani jakiego rodzaju są to uczucia, ani jaki jest stosunek podmiotu je doznającego 
do ich źródła. By móc na te pytania odpowiedzieć w odniesieniu do sztuki aktorskiej, 
musimy dokładnie przyjrzeć się znaczeniom, jakie „przejęcie się” i wyrazy spokrew
nione z tym terminem przybierały w pismach teatralnych XIX wieku.

Z części przytoczonych już cytatów, w których mowa o prawdziwym uczuciu lub 
jego braku, wywnioskować by można, że podstawowe znaczenie interesującego nas 
terminu to „wzbudzenie w sobie uczuć własnych”, czyli osobiste, indywidualne re
agowanie na bodźce emocjonalne wychodzące od sytuacji, w jakiej postać się znalazła. 
W takim znaczeniu używał tego wyrazu recenzent „Czasu” piszący o Antoninie 
Hoffmann:



Rozdział IV. „Zimno - ciepło". Uczucie i rozum w aktorskim procesie twórczym 213

„Aktor wtedy dopiero staje się prawdziwym artystą, gdy do tego stopnia przejąć 
się potrafi rolą, że nie gra (nie udaje), lecz jest samym sobą, jest takim, jakim w da
nych warunkach byłby w życiu codziennym”80.

“"„Czas” 1876, nr271 z26 XI, s. I.
81 S.T., „Dziennik Literacki” 1864, nr 25, s. 343-344. Opinia sformułowana w recenzji z występu Teodory 

Welcel w Grochowym wieńcu Antoniego Małeckiego. Jej niepowodzenie usprawiedliwiał recenzent tym, że „tak 
młoda osoba, jak panna Welclówna mogła nie mieć jeszcze czasu przejść przez tego rodzaju próby serca”.

82 E. Lubowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1885, nr 144, s. 215. Teza pojawiająca się wielokrotnie, w tym przy
padku przywołana w recenzji z występu W. Rapackiego w Braciach Rantzau E. Erckmanna i A. Chatriana: „Prze
szkadzały tylko w doskonałem zresztą pojęciu roli trochę za ostre kontury, właściwe kreacjom jego ściśle charak
terystycznym. Brak dobroduszności leżącej we krwi, tu koniecznej, zastępował grą wyborną, czyli sztuką(...)”.

83 „Bluszcz” 1880, nr 5, s. 36.

Innymi słowy, przeżywa on na scenie to samo i tak samo, co jako człowiek przeżywał
by w analogicznej sytuacji w swym codziennym życiu.

U podstaw takiego wyobrażenia leżą dwa założenia: o konieczności istnienia bli
skich, jeśli nie ścisłych, związków między doświadczeniami aktora i postaci, oraz 
o podobieństwach między ich osobowościami. Pierwsze wyraża się w twierdzeniu, że 
„można tylko to oddać wiernie, co się przebolało i minęło”81, drugie w tezie, że „sztuka 
nie zastąpi nigdy daru natury”82. Konsekwencją przyjęcia tych założeń powinno być 
przekonanie, że aktor nie może w pełni przejąć się tym, co nie przynależy w jakiś spo
sób do jego psychiki i biografii, a to z kolei wiedzie do stwierdzenia, że nie może grać 
postaci obcych sobie.

Taki punkt widzenia można by jeszcze od biedy odnieść do postaci repertuaru 
współczesnego, ale jego przyjęcie pozbawiłoby aktorów możliwości grania w drama
tach historycznych. Twierdzenie o wspólnocie osobowości i doświadczenia jako ko
niecznym warunku przejęcia się stoi bowiem w sprzeczności z innym trwałym postu
latem epoki, nakazującym dążyć do rekonstrukcji historycznego kontekstu postaci 
działających w przeszłości, odrzucającym zdecydowanie wszelkie próby ich moderni
zowania i subiektywizowania. Wyraziście ukazuje ów postulat fragment recenzji 
z Antoniusza i Kleopatry W. Szekspira poświęcony grze Bolesława Leszczyńskiego 
(Antoniusz):

„Pan Leszczyński był w niej - panem Leszczyńskim, ale nie Antoniuszem. Artysta ten, ile
kroć podejmie rolę większą, cięższą, mającą w sobie większy wolumen, jeżeli to nie jest rola dzi
kiego, objawia brak straszliwy, najstraszliwszy na ziemi: brak duszy. Tego już sam pan Bóg nie 
zastąpi, tego i przy największej pracy p. Leszczyński już nie zyska. Zagrać rolę w komedii lub 
dramato-komedii współczesnej p. Leszczyński może i umie, i to z istotnym nieraz powodzeniem, 
artysta bowiem żyje w tym świecie, który odtwarza; ale wystawić na scenie postaci historycznej 
nie zdoła, dlatego właśnie, że nie potrafi wżyć się w świat, który nie jest mu współczesny, a bez 
dotknięcia się przeszłości nie podobna nic z niej wytworzyć. Postaci poważne pana Leszczyń
skiego wszystkie prawie obracają się naokoło Otella i dla wszystkich zasadniczym typem jest 
człowiek dziki. Całe bogactwo człowieczeństwa, cała nieskończona rozmaitość kształtów i barw 
duchowych, cała płodność charakterów szerzej rozokolonych w grze pana Leszczyńskiego zni
kają; artysta jest zawsze sobą, ale w tym smutnym znaczeniu, że nie jest nigdy tym, kogo odtwa
rza”83.

Omawiany już zarzut podstawowy - zarzut pozostawania wyłącznie sobą - powra
ca tutaj w bardzo ciekawym kontekście. Leszczyński nie grał Antoniusza (co znaczy - 
nie przemienił się w niego) właśnie dlatego, że nie potrafił wyjść poza swoje własne 
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doświadczenia (świat współczesnych salonów) i poza pewne psychiczne inklinacje 
(„dzikość”, niepohamowana namiętność). Nie ulega wątpliwości, że recenzent nie 
tylko postuluje takie przekroczenie siebie, ale wręcz uważa zdolność do niego za za
sadniczy talent sceniczny, przymiot osobowości, bez którego nie można stać się praw
dziwie wielkim aktorem, czyli przemieniać w postacie o psychice odmiennej od wła
snej. Co więcej, owa zdolność ma właśnie charakter irracjonalny: polega na „wżyciu 
się” i jest przejawem, oznaką „duszy”. Wiedzie to do przypuszczenia, że „przejęcie 
się” nie jest związane z tym, co znane i własne, ale przeciwnie - z tym co cudze, inne, 
nieznane.

Przypuszczenie to potwierdzają wyniki wcześniejszych analiz, dotyczących postu
latu „zatarcia się siebie”. Uznanie „subiektywnej” definicji „przejęcia się” za obowią
zującą, stoi w sprzeczności z silnym i niepodważalnym przekonaniem, że celem akto- 
ra/aktorki nie jest i nie może być ukazywanie własnych poglądów, reakcji itp.

„Artysta dramatyczny, czy komiczny powinien studiując rolę, zastanawiać się nad tym, kim 
jest, co czyni i jak ma przemawiać - nie rozmyślać nad tym, co by on, aktor X, na jego miejscu 
uczynił, bo widzów nie obchodzą ani jego sprawy domowe, ani jego filozofia życia”84.

w Wł. Bogusławski, Sity i środki naszej sceny, Warszawa 1961, s. 179.
15 Tak na przykład w pochwale skierowanej do Romana Żelazowskiego: „Artysta ten umie przestać być sobą. 

Intuicyjnie niemal przetwarza się w postać odtwarzaną, przejmuje się cały jej uczuciami, jednym słowem posia
da zdolność prawdziwym artystom właściwą wyzwalać się ze swej indywidualności na scenie” („Gazeta Lwow
ska” 1884, nr 107 z 8 V, s. 3; podkr. D.K.).

Hierarchia wartości jest tu nienaruszalna: to aktor jest sługą postaci (a przez nią 
dramatu), to on ma oddać jej swoje ciało i duszę, a nie odwrotnie. Tymczasem taką 
właśnie, odwrotną relację zakłada subiektywna definicja przejęcia się: w miejsce 
wcielenia, jako ofiarowania postaci swego ciała i duszy, wprowadza przystosowanie jej 
do siebie, swoistą manipulację i podporządkowanie tworu literackiego artyście teatru.

Tak więc, choć w XIX wieku „przejęcie się” pojawiało się czasem w znaczeniu 
osobistego, subiektywnego wzruszenia, umieszczania siebie na miejscu postaci, to 
takie podejście do procesu tworzenia było odrzucane i potępiane, jako niezgodne 
z podstawowymi zasadami i normami ówczesnego teatru. W ich myśl aktor/aktorka ma 
„przejąć się” cudzymi uczuciami i cudzym, obcym mu charakterem85, co zresztą 
zgodne jest ze znaczeniami, jakie temu czasownikowi w formie zwrotnej nadawały 
XIX-wieczne słowniki.

To jednak oczywiście nie wyjaśnia ani zasady „przejęcia się”, ani jego miejsca 
w przebiegu twórczej pracy aktora, ani też charakteru tego... no właśnie, czego: dzia
łania, doznania, stanu, a może procesu?

Szukając dalej innych znaczeń terminu, natrafiamy na recenzję Antoniego Lesz- 
nowskiego-syna z występu Alojzego Żółkowskiego-syna w roli Tymoteusza w Emilu, 
czyli sześciu głowach w jednym kapeluszu J.F.A. Bayarda i Dumanoira (właśc. 
P.F. Pinel). Krytyk zdecydowanie potępił aktora za powierzchowność jego interpreta
cji, a przede wszystkim za dążenie do uczynienia z niej satyrycznej karykatury, co 
sprzeciwiało się dramatycznemu charakterowi Tymoteusza. Powstałą w ten sposób 
dziwaczną niezgodność wewnętrznej i zewnętrznej strony roli, spowodowaną podjętą 
przez aktora próbą przystosowania postaci do własnych upodobań, uznał Lesznowski 
za dowód na to, że „pan Żółkowski najzupełniej nie przejął się charakterem roli i ze
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szpecił ją przesadą postaci i czczością gry”86 87. Pojawiające się tu „przejęcie” nie ozna
cza jakiegoś szczególnego wzruszenia czy emocjonalnego kontaktu aktora z postacią, 
lecz „zwykłe” jej zrozumienie, będące wynikiem głębszej analizy. Jednocześnie jawi 
się ono jako źródło i warunek właściwego, czyli zgodnego z charakterem postaci, do
boru środków wyrazu. Byłoby więc czymś na kształt czynnego zrozumienia, obejmu
jącego zarówno psychologię, jak i zachowanie, łączącego obie te sfery.

86 L. [A. Lesznowski-syn], „Gazeta Warszawska” 1842, nr 181 z 13 VII, s. 4.
17 E. Deryng, Dramaturgia praktyczna, Lwów 1874, s. 9.
“ Zob.: tamże, s. 10.
87 Zob.: Wl. Bogusławski, Jan Królikowski „Kurier Warszawski” 1886, nr 252 z 12 IX s. 1-2.
90 J. Kenig, „Gazeta Warszawska” 1886, nr 202 z 13 IX, s. 1.
” Sam termin nie pojawia się dosłownie w cytowanym fragmencie, ale zastępujące go synonimiczne określe

nia pozwalają przyjąć, że chodzi o to samo zjawisko, które zwykle określało się za jego pomocą.

W takim samym znaczeniu pojawia się interesujący nas termin w podręczniku gry 
aktorskiej Emila Derynga i to pojawia w miejscu bardzo charakterystycznym, bo na 
samym początku rozdziału poświęconego analizie roli. Czytamy tam, że jej osnowa

„(...) dzieli się na Uczucia czyli Wrażenia, które należy przejąć w siebie, zjednoczyć się z niemi 
i wyrazić je na zewnątrz jawnie, dobitnie, ażeby każdy odczul i zrozumiał, czem sami jesteśmy 

.,,87przejęci

Dalsza część rozdziału poświęcona jest w zasadzie procesowi analizy roli, przy 
czym zagadnienie to jest w pewnym miejscu określane jako „nauka o przejęciu się 
uczuciami i wrażeniami88. Z kolei rozdział następny, zatytułowany O uczuciach doty
czy sposobów wyrażania każdego z nich. Wygląda więc na to, że dla Derynga „przeję
cie się” związane było z procesem poznawania roli i oznaczało, podobnie jak dla Lesz- 
nowskiego, dążenie do jej głębokiego zrozumienia, co z kolei stanowić miało źródło 
środków wyrazu.

Czyżby więc „przejęcie się” było rodzajem zrozumienia postaci? W pewnym sensie 
tak, ale zarazem określenie takie wydaje się zbytnim uproszczeniem i uogólnieniem. 
By się o tym przekonać, przeczytajmy fragment pośmiertnego wspomnienia o Janie 
Królikowskim - aktorze, który słynął z całkowitego oddawania się odtwarzanym po
staciom89, co - jak głosiła legenda - miało się nawet przyczynić do jego śmierci. Jego 
autor, Józef Kenig, tak pisał:

„«Miej serce i patrząj w serce» to byl główny dogmat artystycznego katechizmu Królikow
skiego. Pojmij i odczuj postać, którą odtworzyć masz, a bacz, by słuchacze twoi odczuli tak samo 
jak ty, by się do niej tak przywiązali, jak ty do niej przywiązanym być winieneś. Jeżeli to zrobiłeś, 
to osiągnąłeś cel twej sztuki, która żyje chwilę tylko przez ciebie, ale żyć powinna lata w pamięci 
tych, do których przemawiasz. Aktora porównywał on niekiedy do mówcy improwizującego 
przed tłumami. Potęga i wpływ tego ostatniego leży nie w kunsztownych okresach, nie w prawi
dłowościach stylowych, nie w potędze grzmiącego głosu, ale w owym czymś tajemniczym rodzą
cym wiarę w słowa jego, w jego szczerość, w prawdę”90.

Relacjonowane przez Keniga credo artystyczne Królikowskiego w pewnym stopniu 
potwierdza tezę wiążącą „przejęcie się”91 z procesem poznawania i zrozumienia posta
ci, ale zarazem zawiera kilka elementów, które każą ją uzupełnić i doprecyzować. Jed
nocześnie cytowany fragment stanowi kolejny dowód na to, że nie o uczucia własne 
aktora w sytuacji postaci chodziło tym, którzy formułowali postulat „przejęcia się”.
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Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że w dogmacie wielkiego tragika mamy 
trzy rodzaje, czy też trzy sfery uczuć: uczucia postaci, uczucia aktora i uczucia wi
dzów. Tym, kto je łączy jest artysta dramatyczny: poznaje on postać i zdobywa pełne 
rozumienie jej reakcji, poglądów i emocji; pod wpływem tego dogłębnego poznania 
rodzą się w nim uczucia analogiczne oraz osobisty stosunek do postaci („przywiąza
nie”), które z kolei stają się źródłem wiary widzów w prawdę tego, co widzą, prowa
dząc do wywołania ich wzruszenia. „Przejęcie się” odgrywa ważną rolę we wszystkich 
tych fazach, przy czym najciekawsza i najbardziej zagadkowa jest środkowa. Kenig, 
powtarzając (?) słowa Królikowskiego, nie pisze wszak o utożsamieniu uczuć, o po
traktowaniu emocji postaci jak emocji własnych, ale o czymś innym, co można by 
określić jako współczucie, rodzaj empatii. Obie sfery pozostają rozdzielone - aktor nie 
traci swej tożsamości, ale jednocześnie nie znaczy to, że jego stosunek do przeżyć 
postaci pozostaje chłodny i czysto racjonalny. Wprost przeciwnie - aktor zaczyna 
traktować człowieka, którego ma kreować, jak żywą osobę, z którą można nawiązać 
silny kontakt emocjonalny.

W innym miejscu, już własnymi słowami, Jan Królikowski opisał ten skompliko
wany proces jeszcze inaczej. Usiłując w swoim wspomnieniu o Bogumile Dawisonie 
uświadomić czytelnikom ogrom zadań stających przed aktorem, jedno z najtrudniej
szych widział w dążeniu do nadania grze waloru emocjonalnej prawdy, decydującej 
o sile oddziaływania na słuchacza:

„Tu już nie idzie o obrobienie gotowego materiału (jak np. głos), tu rzecz z duchową stroną 
artysty, bo do każdej kreacji scenicznej daje on cząstkę swego serca, swego życia, swego własne
go uczucia, a dając je musi zatrzeć w nich samego siebie, zapomnieć o sobie tak dalece, aby się 
stać tylko materiałem zdatnym do odtworzenia innej żyjącej postaci nawzorowanej przez po
etę”’2.

92 J. Królikowski, Bogumił Dawison „Kłosy” 1865, nr 18 z 1 XI, s. 213.

Credo zrelacjonowane przez Keniga jest tu uzupełnione o jeszcze jeden, bardzo 
ważny element - znany nam już postulat „zatarcia siebie samego”. Wydawałoby się, że 
stoi on w sprzeczności z „przejęciem się”, rozumianym właśnie jako proces wzbudza
nia i podtrzymywania osobistego związku emocjonalnego między aktorem a postacią. 
I rzeczywiście sprzeczność taka mogłaby zaistnieć, gdyby ów związek polegał na utoż
samieniu uczuć, na „przeżywaniu” według zasady ,ja w sytuacji postaci”. Tymczasem 
w XIX wieku cała ta kwestia jest ujmowana w sposób o wiele bardziej skomplikowany 
i subtelniejszy. Jak pisze Królikowski, aktor musi dać postaci własne uczucia, ale zara
zem ma sprawić, by one zniknęły, ma zapomnieć o sobie i całkowicie oddać się posta
ci. Jeśli wypełnienie tych dwu zasadniczych warunków: „przejęcia się” i „zatarcia 
siebie” ma być możliwe, „cząstka własnego uczucia” aktora nie może oznaczać pry
watnych uczuć, reakcji i zachowań, pojawiających się w trakcie gry, ale żywy, osobi
sty, oparty na współczuciu kontakt z postacią, trwający przez cały proces pracy nad 
rolą - od etapu analizy aż do przedstawienia.

W podobny sposób zdaje się rozumieć aktorskie „uczucie” Jan Tomasz Seweryn Ja
siński. Uznawał on osobistą wrażliwość aktora za cechę pomocną w jego pracy, ale 
zarazem podkreślał, że sama w sobie jest ona niewystarczająca, gdyż 92
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„(...) uczucie jakiego się żąda od artysty na tem się zasadza, aby właściwem wydaniem umiał 
przelać w obecnych radość, cierpienie, przestrach, ból, słowem to, co sam czuje, prawdą głosu, 
twarzy, spojrzenia”93.

” J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, dz. cyt., s. 146-147.
94 Tamże, s. 149.
95 J. Kotarbiński. W sprawie aktorskiej, cz. III, „EMTA” 1888, nr 253, s. 354.

Aktor nie ma się sam wzruszać na sposób jemu właściwy, ale ma przejawiać wzrusze
nia w taki sposób, w jaki powinna to czynić postać. Obok zrozumienia wszystkich 
czynników wpływających na taką, a nie inną reakcję emocjonalną tej ostatniej, ko
nieczne jest do tego „obudzenie czucia aktora nie przez same słowa”, lecz przez poło
żenie postaci, jej charakter, stan etc.

„Kto ma w duszy to brzmienie uczucia, ten je niewątpliwie w głosie wydać potrafi; uwierzą 
wszyscy w jego płacz choćby zmyślony, w udaną rozpacz, bo mową duszy znajdzie echo w duszy 
słuchacza”94.

Tak rozumiane „obudzenie czucia” nie jest niczym innym niż rodzajem emocjonalnego 
zrozumienia postaci (była już o tym mowa wcześniej) i może zostać uznane za inne 
określenie „przejęcia się” jako żywego i trwałego emocjonalnego związku z odtwarza
ną osobą.

Do podobnego wyobrażenia odwoływał się w latach 80. uczeń Królikowskiego, Jó
zef Kotarbiński, definiujący sztukę aktorską jako zdolność

„(...) przerzucania się w stany psychiczne urojone a jednak niechorobliwe - w uczucia i namięt
ności wskazane z zewnątrz przez dane dzieło sztuki. Zdolność ta nie ma nic wspólnego 
z halucynacją i złudzeniem nieświadomym, z urojeniami lunatyków i obłąkańców. Aktor nie traci 
nigdy do ostatka świadomości udania. Gdy oddaje głębokie cierpienia z łudzącą prawdą, sam nie 
cierpi, ale często doznaje specyficznego uczucia rozkoszy. Trafność udanych akcentów podnieca 
go i pobudza specjalnego rodzaju natchnienie. (...) Aktor bardziej niż każdy twórca brata się 
z przedstawioną postacią, udziela jej własnego życia, krwi i ciała, i ruchu, ale się z nią nie zlewa, 
potrafi wchodzić podczas gry w dany charakter a wychodzić z niego podczas antraktu.

Pomaga mu w tym siła dziwna, tajemnicza, niezrozumiała dla niego samego”95.

Kotarbiński bardzo wyraźnie odróżnia „zlanie się” z postacią od „zbratania się” 
z nią, widząc w tym pierwszym stan patologicznej utraty kontroli nad własnymi dzia
łaniami. Natomiast „zbratanie się” przypomina „przywiązanie” Królikowskiego 
i „obudzenie uczuć” Jasińskiego. Wszystkie trzy terminy odwołują się do tych samych 
wyobrażeń o dwóch osobach bardzo sobie bliskich i mocno z sobą związanych, ale 
odrębnych. Jednocześnie pojawia się w wypowiedzi Kotarbińskiego inne jeszcze źró
dło dystansu między „braćmi”, a mianowicie niemające nic wspólnego z postacią emo
cje, jakie wzbudza w aktorce/aktorze sama gra. Ten dodatkowy element wzmacnia 
jeszcze grupę czynników powstrzymujących artystę dramatycznego od utraty własnej 
tożsamości, nie należąc zarazem do dziedziny racjonalności. Dostrzegając go, Kotar
biński wskazuje na pomijany przez innych rodzaj aktorskich emocji niemieszczący się 
w dwubiegunowym podziale: emocje związane z postacią - racjonalna kontrola będąca 
zadaniem aktorki/aktora.

Mimo tych wszystkich odmienności i zastrzeżeń, Kotarbiński przyznaje jednak, że 
istnieje jakaś tajemnicza siła, która pozwala aktorowi „przerzucić się” w stany psy
chiczne postaci, chwilowo stać się nią. Siła ta jest przy tym związana z momentem 



218 Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku - główne problemy

wykonania i w tym sensie należałoby ją chyba odróżnić od „przywiązania”, o którym 
pisał Królikowski. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że na jej określenie również 
używano terminu „przejęcie się”. Czynił tak np. Jan Chęciński, który w trakcie swej 
publicznej prelekcji o sztuce aktorskiej, usiłował uzmysłowić słuchaczom ogrom trud
ności stojących przed aktorem:

„Trzeba dobrze pomyśleć, głęboko zastanowić się nad tego rodzaju pracą, aby powziąć wy
obrażenie, ile z nią łączy się walki duchowej, ile ona wyczerpuje sił fizycznych, ile życia wydzie
ra z piersi artysty. To ciągłe przestawanie być sobą a wnikanie w ducha obcych postaci, to przy
swajanie sobie ich namiętności i uczuć (...) z chwilową wiarą że się ich doświadcza naprawdę, 
bo ta wiara jest właśnie tern, co nazywamy przejęciem się; wszystko to rozwija i ułatwia stopnio
wą pracę, nabiera coraz większej prawdy wypływającej z (...) talentu”96.

96 J. Chęciński, Aktor, cz. II, „Gazeta Polska” 1870, nr 95 z 21 IV, s. 3.
97 J. Kotarbiński, Aktorzy i aktorki, Warszawa 1925, s. 16.

Podobnie jak Królikowski, także Chęciński mówił o specyficznej dla aktorów 
umiejętności (zdolności?) ustanawiania silnej osobistej relacji między psychiką własną 
a psychiką postaci odtwarzanej. Tyle że, definiując „przejęcie się”, zamiast „przywią
zania” przywołuje „wiarę”. Różnica jest subtelna, ale wyraźna: określenia Chęcińskie
go odnoszą się do działań i stanów zakładających zniesienie odrębności postaci i akto
ra. Aktor „wnika” w ducha postaci i „przyswaja” sobie jej uczucia, a co najważniejsze 
czyni to wierząc, że doznaje ich naprawdę. Tak definiowane „przejęcie się” pozwala 
mu na odczuwanie cudzego jak własnego, i fikcyjnego jak realnego, pozwala być, a nie 
grać, bez konieczności przywoływania swych „prywatnych” emocji i reakcji. Aktorską 
„wiarę” wiązał przy tym Chęciński właśnie z momentem wykonania, dowodząc 
w dalszych fragmentach swej prelekcji, że choć można bez niej występować na scenie, 
to jednak nie da się wówczas spełniać zadań stojących przed artystą.

Co ciekawe, także Kotarbiński w tekście wydanym 37 lat później niż cytowany wy
żej, definiując „przejęcie się”, wiązał je z momentem gry, przedstawienia. Rozważając 
w pierwszym rozdziale swej wspominkowej książki Aktorzy i aktorki kwestię talentu 
aktorskiego, za jeden z zasadniczych jego elementów uznał:

„(...) dar przejęcia się fikcyjnego grą uczuć, namiętności, nastrojem fantastycznej wizji. Łączy się 
ono z pewnym rodzajem podniecenia nerwowego, ekstazy, szału tragicznego lub komicznej we
rwy. Są to różne odmiany tego daru symulacyjnego, który sprawia, że artysta w czasie gry odry
wa się od uczuć i świadomości własnej, przerzuca w stany psychiczne, określone przez poetę 
a przez siebie odrębnie odczute i zrozumiane”97 (podkr. J.K.).

Obok znanej nam już metafory „przerzucania się w stany psychiczne” pojawia się 
tu aspekt nieobecny w tekście wcześniejszym, a mianowicie powiązanie „przejęcia się” 
ze specyficznymi przeżyciami psychicznymi, opisywanymi tym razem, odmiennie niż 
poprzednio, poprzez pojęcia łączące się z utratą świadomości i tożsamości. Interesujące 
nas zjawisko zdaje się stanowić coś w rodzaju warunku wstępnego, czy też punktu 
startowego dla owych stanów „ekstazy”, „oderwania” i „uniesienia”. Raczej na pewno 
nie jest z nimi tożsame. Oznacza, podobnie jak w świadectwach poprzednich, istnienie 
silnego emocjonalnego związku z postacią, który to związek może (ale czy musi?) stać 
się źródłem zapomnienia o sobie, oddania się innemu. Najbliższe temu aspektowi 
„przejęcia się” wydaje się użyte przez Chęcińskiego określenie „wiara”. Co ciekawe, 
w refleksjach Kotarbińskiego pojęcie „artystycznej wiary” także się pojawia, jest jed
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nak odniesione do procesu poznawania, czy raczej nawiązywania kontaktu psychicz
nego z postacią, oznaczając zdolność, dzięki której „postacie nabierają w wyobraźni 
i w duszy artysty wyrazistości obrazów rzeczywistych”98. Jest więc użyte w takim 
znaczeniu, jakie przypisaliśmy „przejęciu się”, analizując artystyczne credo Królikow
skiego. Kotarbiński, bodaj najbardziej precyzyjny z wszystkich cytowanych autorów, 
rozdzielał te dwa aspekty pojęcia (czynne zrozumienie, współodczuwanie), tylko do 
jednego z nich odnosząc interesujący nas termin.

Spróbujmy choć trochę uporządkować całe to leksykalne zamieszanie. W trakcie 
dotychczasowych analiz wyróżniliśmy kilka „teatralnych” znaczeń terminu „przejęcie 
się”, które można sprowadzić do dwóch definicji:
1) kontakt emocjonalny nawiązywany poprzez współczucie i współodczuwanie, obec

ny zarówno na etapie przygotowania roli, jak i w trakcie gry, stanowiący zarazem 
rodzaj nieanalitycznego, pozadyskursywnego i całościowego poznania postaci;

2) pojawiająca się w trakcie gry silna więź emocjonalna wiodąca do ograniczonego 
czasowo, częściowego utożsamienia się z odtwarzaną postacią.
Różnica między oboma rodzajami „przejęcia się” polega na tym, że w przypadku 

drugiego zanika fundamentalne dla pierwszego zjawisko zachowywania dystansu mię
dzy aktorem a postacią, trwania ich odrębności. Mimo pozornej bliskoznaczności obie 
definicje opisują zjawiska odmienne, zarówno co do natury, jak również znaczenia 
i funkcji w aktorskim procesie twórczym. Toteż ich połączenie za pomocą jednego 
terminu wydaje się bezcelowe, nieefektywne i mylące. „Przejęcie się” musiałoby zo
stać wówczas zdefiniowane jako termin określający każdy rodzaj emocjonalnego 
związku między aktorką/aktorem a postacią, co sprawiłoby, że termin ten utraciłby 
wszelką przydatność i na jego miejsce trzeba by wprowadzać inne, odnoszące się do 
każdego z poszczególnych znaczeń. A zatem, choć w XIX wieku określenie to było 
używane w znaczeniu szerokim i nieprecyzyjnym, proponuję jego stosowanie w dal
szych analizach jedynie w znaczeniu pierwszym, a więc kontaktu emocjonalnego mię
dzy aktorem a postacią, niewiążącego się z sytuacją „utożsamienia”, „zlania się”, czyli 
zanikiem, choćby chwilowym, odrębności jednego i drugiego. Natomiast na określenie 
sytuacji, w których aktor jest postrzegany jako ktoś, kto „stał się” postacią, proponuję, 
zgodnie z językiem epoki, przyjąć termin „uniesienie”.

10. Uniesienie

Powróćmy na chwilę do cytowanego powyżej fragmentu książki Kotarbińskiego, 
w którym pojawia się obraz aktora jako osoby „odrywającej się” od własnej świado
mości i „przerzucającej” w cudze stany psychiczne, czemu towarzyszą zjawiska psy
chiczne opisywane jako ekstaza i szał. Jest to obraz obecny w wyobrażeniach na temat 
teatru przez cały wiek XIX. Ukazuje on aktorki i aktorów jako ludzi posiadających 
niezwykłą możliwość przekroczenia, a nawet pozbycia się samych siebie na rzecz innej 
osoby, co nieodmiennie kojarzone jest z upojeniem i uniesieniem.

Z pewnym zaskoczeniem ten legendarny wręcz wizerunek odnajdujemy we frag
mencie wspomnień tak zaciekłego realisty i anty romantyka, jak Wincenty Rapacki:

'“Tamże, s. 15.
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„Błogosławiona bądź, sceno, ty dajesz nam, biednym historionom, to, czego nie ma żaden in
ny śmiertelnik: oto choć chwilowe zapomnienie trosk i bólów, jakie nasze biedne gniotą piersi. 
Prawda, że one wracają znów z całą gwałtownością i szarpią duszę aleć dobre i te godzin parę. 
Nieprawda więc, co o nas mówią, że swoich cierpień nie potrafimy szanować w sobie, ale robimy 
z nich igraszkę. Nie, my tylko uciekamy przed nimi na scenę. Tak, jak pijaka upaja wódka i daje 
mu zapomnienie, tak nas upaja scena (...)”".

Taka wizja aktora - uciekającego przed własnym losem w los cudzy, w swoiste 
czynne zapomnienie, odsłania jeszcze jeden aspekt i źródło postulatu „pozbycia się 
siebie” i przemiany w innego, pokazując, że był on nie tylko teoretycznym wymysłem, 
ale wiązał się ze szczególnymi potrzebami i doznaniami samych ludzi sceny. Zarazem 
wprowadza ona także w innąjeszcze sferę emocji doznawanych w trakcie gry - w sferę 
uniesienia, radosnej intensyfikacji przeżyć.

W XIX wieku takie uniesienie pojawiające się pod wpływem twórczej aktywności, 
a zarazem nadające jej nowy impet i nową jakość nazywano najczęściej natchnieniem 
lub zapałem100. Obu tych określeń użył Tomasz Łopaciński, definiując opisywane zjawi
sko jako „wstrząśnienie nerwowe, korzystne dla artysty”. Łopaciński dalej precyzował:

m W. Rapacki, Z dziennika, cyt za: Wspomnienia aktorów, opr. S. Dąbrowski i R. Górski, Warszawa 1963, 
t. II, s. 38.

Obu terminów używano też w odniesieniu do aktorstwa w innych znaczeniach. O natchnieniu mówiono 
czasem w kontekście intuicji pozwalającej na nieanalityczne poznanie postaci, zaś zapał najczęściej łączono 
z pasją w wykonywaniu swego zawodu („zapal do sztuki”).

101 [T. Łopaciński], Kilka słów o teatrze, czyli rady poświęcającym się scenicznemu zawodowi, oprać. L. Sie- 
kacka, J. Timoszewicz, „Pamiętnik Teatralny” 1974, z. 3-4, s. 392.

1112 J. Kotarbiński, O sztuce aktorskiej [w:] J. Kotarbiński, Ze świata ułudy, Warszawa 1926, s. 37-38.

„W wykonywaniu roli aktor sam na siebie działa, on jest własnym swoim sędzią, widzem, je
go własne wzruszenia przenikają, jego przemiany głosu taką mają dzielność, że sam przez nie 
mocnego doznaje wrażenia ( . . .)”101.

Uniesienie pojawia się więc jako skutek gry, jako swoista reakcja emocjonalna na 
sceniczne działania. Rodzi się ono pod wpływem tych samych środków, które aktor- 
ka/aktor wykorzystuje, by oddziaływać na publiczność (swoista autosugestia), tyle że 
oddziaływanie to wydaje się spotęgowane przez fakt czynnego uczestnictwa i możli
wość bezpośredniej reakcji. Aktorki i aktorzy dążący do przekonania widzów, że są 
odtwarzanymi postaciami, pod wpływem gry i „przejęcia się” sami ulegają temu złu
dzeniu. W tym sensie można powiedzieć, że uniesienie polega na spotęgowaniu reakcji 
powstałych na etapie „przejęcia się” do tego stopnia, że zanika granica między ,Ja” 
a „on”. Tak właśnie definiował je Józef Kotarbiński w swym odczycie O sztuce aktor
skiej, gdzie bardziej jednoznacznie niż w swych innych wypowiedziach przedstawił 
relacje między „przejęciem się” a uniesieniem. Pisząc o właściwym aktorowi „darze 
symulacyjnego przejmowania się uczuciami i namiętnościami osoby, którą (...) ma 
przedstawić”, zauważał, że „ta zdolność symulacyjna w swem spotęgowaniu staje się 
natchnieniem, werwą i zapałem artystycznym”102.

Mechanizm tego spotęgowania polegałby zatem na poddaniu się złudzeniu bycia 
postacią, którą wcześniej samemu się stworzyło. Używając metafor XIX-wiecznych, 
jest to moment „wejścia”, „wniknięcia” w postać. Aktorka/aktor przestaje „grać po
stać”, ponieważ „staje się” nią, czyli reaguje na zachodzące wydarzenia i otrzymywane 
bodźce w sposób bezpośredni, organiczny. Rola traci cechy przygotowanej kreacji, 
staje się „żywa”. Opis tego niezwykłego zjawiska znaleźć można m.in. w jednej z re
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cenzji powstałych pod wpływem pierwszego, legendarnego, występu Heleny Modrze
jewskiej w Warszawie (Adrianna Lecouvreur w dramacie E. Scribe’a i E. Legouve’a, 
4 X 1868):

„Tę wątłą postać kobiecą objęło jakby natchnienie sceniczne. Nie nastroiła się ona na wraże
nie, które wywołuje, ale sama mu jakby bezwiednie ulega. Ona cala już w roli, przejęła się nią, 
oddycha nią i żyje. Zacierają się sceniczne wiązadła, nowy i nieznany nam blask oblewa bohater
kę sztuki. Życie w nią weszło. (...) I z tej gry widnieje jasno, że te zmiany rysów twarzy nie tyle 
nauka mimiczna, ile we własnym duchu zaczerpnięte wrażenie wywołało; że to układanie się po
staci w pełne okrągłości posągowej zarysy - z natury płynie. Tego sztuka nie nada. Może ona tyl
ko dopomóc, ale nie stworzy płomienia ożywczego, który sam Bóg wlał w piersi”103.

1111 „Kurier Warszawski” 1868 z 5 X, cyt. za: J. Szczublewski, Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1975, 
s. 81-82.

"M To właśnie przekonanie o nadnaturalnym źródle podobnych stanów sprawiało, że obok uniesienia i zapału 

(terminów „psychologicznych”) tak często mówiono w odniesieniu do nich o „natchnieniu”, uważanym wszak za 
niezależny od człowieka „dar”, „spływający” z „góry”.

„Nowa Reforma” 1893. nr 2 z 3 1, s. 2.

Są tu zebrane poszczególne elementy uniesienia, o których mowa była wcześniej: 
uleganie wrażeniu, które aktorka sama wywołuje, całkowitość przemiany w postać, 
obejmująca nawet sferę fizjologii (Modrzejewska „oddycha” Adrianną), tak że zamiast 
„gry” pojawia się „życie”, organiczność środków wyrazu, które odbierane sąjako idące 
od wewnątrz, wreszcie nadprzyrodzony charakter zdolności tego typu104.

To, co w owym opisie zwraca szczególną uwagę to, pojawiająca się kilkakrotnie 
pod różnymi określeniami, kwestia organiczności, cielesności. Organizm aktora grają
cego w uniesieniu reaguje bezwiednie, natychmiastowo i całościowo. Wraz z zaniknię
ciem dystansu między aktorskim ,ja” a postacią, znika też podział na „kontrolera” 
(zarówno racjonalnego, jak i emocjonalnego) i sterowanego przezeń „wykonawcę”. 
Aktorka/aktor nie nakazuje sobie poszczególnych działań, ale działa niemal bezwied
nie. Zjawisko to, w istocie niezwykłe, jest opisywane często jako najściślejsze z moż
liwych złączenie się aktora i postaci, obejmujące - jak widzieliśmy już na przykładzie 
Adrianny - nie tylko sferę myśli i uczuć, ale sięgające do reakcji fizjologicznych. 
W tych właśnie kategoriach ujmowano niezwykłość gry Sary Bernhardt, jako aktorki,

„(...) która nie tylko odczuwa psychologię swych postaci, ale umie nadać namiętnościom i stanom 
duszy do najdrobniejszych szczegółów prawdziwy wyraz psychofizjologiczny. Jej talent to prze
dziwny dar przelewania uczuć i myśli w pobudzenie nerwowe. Ona się zżywa z rolą, jakby z nią 
cierpiała i kochała, a każde uczucie, każdy nowy stan duszy zda się, że drga w kościach jej pal
ców, we wszystkich muskulach, w każdym jej nerwie. Ona gra nie słowami, lecz całą swą fizjo
logiczną istotą(... )”105.

Z tego punktu widzenia uniesienie można widzieć nie tylko jako najwyższy stopień 
„przejęcia się”, ale także jako ostatni akt „wcielenia”. O ile w fazie analizy roli dążono 
przede wszystkim do zrozumienia postaci, a w trakcie dalszej pracy nawiązywano z nią 
kontakt emocjonalny, starając się o wywołanie określonego rodzaju przejawów 
(„przejęcie się”), o tyle pojawiające się w czasie gry „natchnienie” czy „zapał” ozna
czały zjawisko wywołania nieświadomych, pozawolicjonalnych reakcji organizmu. 
Reakcji, które można by określić mianem „własnych”. Zacytujmy jeszcze jeden frag
ment opisu gry Heleny Modrzejewskiej, tym razem w roli Małgorzaty Gautier w Da
mie kameliowej A. Dumasa-syna:
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„Jest-że to gra? Nie, to coś wyższego: tu gra doszła do tego punktu w artyzmie, gdzie zaciera 
siebie samą, a na miejsce sztuki występuje natura. Czy matka gra, kiedy staje w obronie swego 
dziecięcia, kiedy pragnie wymodlić mu życie? Nie, ona jest po postu matką, i każda z nich, bez 
względu na formę, wzruszyłaby nas jednako. Tak pani Modrzejewska wcieliła w siebie wszystkie 
formy naturalne aspiracyj wzniosłych i rozpaczy miotającej nią na widok przeszłości, która jak 
widmo z mieczem broni jej przystępu do raju miłości. (...) I nie możemy lepiej wyrazić naszego 
wrażenia z tej gry, jak oświadczając, że tu mianowicie artystka przestała być aktorką, stała się 
osobą samą, ostatnim słowem ideału, i złudzenie przemieniła na rzeczywistość”106.

1116 K. Kaszewski, „Kłosy” 1880, nr 757, s. 6.

Zwróćmy uwagę: Modrzejewska, zdaniem recenzenta, przestała być aktorką (czyli 
przestała „grać”, „udawać”), ponieważ stała się równie szczera i bezpośrednia w wyra
zie uczuć, jak matka broniąca swego dziecka (bardzo typowy, „naturalny” przykład 
bezpośredniości wyrazu, porzucenia troski o formę pod wpływem siły emocji). Wynika 
stąd, że w ostatecznym uniesieniu, w chwilach szczególnego napięcia aktorka powinna 
całkowicie poddać się sile emocji, zapominając nie tylko o swoim „zwykłym człowie
ku”, ale także o sobie jako kimś występującym przed publicznością.

W pewnym sensie na tym najwyższym poziomie, jaki można było osiągnąć, aktorki 
i aktorzy uruchamiali siły podobne do tych, których wykorzystanie wystarczało na 
etapie najniższym - własne reakcje. Tyle że teraz miały one charakter nie tyle emocjo
nalny co organiczny, a co najważniejsze pojawiały się w ścisłym powiązaniu ze struk
turą roli, jako poddane jej. By dostąpić uniesienia pojmowanego jako „spotęgowanie 
daru symulacyjnego”, trzeba przecież było najpierw stworzyć postać. Uniesienie tego 
typu pojawiało się pod wpływem gry, a skoro było wynikiem swoistej autosugestii, 
wymagało dopełnienia wielu warunków wstępnych, koniecznych dla zaistnienia sce
nicznej iluzji. Postać, która miała być wykonywana w uniesieniu, musiała zostać wcze
śniej szczegółowo przygotowana.

Modelowym przykładem aktora, który w swej pracy łączył drobiazgowe opraco
wywanie ról z najwyższymi formami uniesienia był Jan Królikowski. Te dwie charak
terystyczne cechy jego twórczej osobowości, wielokrotnie podnoszone i analizowane, 
opisywał m.in. Władysław Bogusławski:

„W progu swej garderoby znakomity aktor stawał się innym człowiekiem - atmosfera teatral
na przekształcała go i z pierwszą kreską charakterystyki przed lustrem rozpoczynała się jednocze
śnie wewnętrzna charakterystyka duchowej postaci komedii lub dramatu przed zwierciadłem du
szy artysty.

Mówić wtedy z Królikowskim było trudno, zaczynał żyć życiem przedstawianego bohatera, 
w umyśle jego odbywała się praca gromadzenia rozlokowanych raz na zawsze w zakątkach jego 
pamięci pojedynczych rysów charakterowych, odpowiadał z roztargnieniem, często niechętnie, 
uchem już nieprzytomny w tej więziennej celi twórczości, a obecny na scenie, gdzie się całkowi
cie miał przeobrazić.

Kto następnie zza kulis szedł do widowni, mógł zrobić przede wszystkim jedno, znamienne 
dla talentu Królikowskiego spostrzeżenie: w grze znakomitego artysty powracały niechybnie 
w tych samych momentach jedne i te same szczegóły - a przecież ta gra zajmowała zawsze, dla
tego, że jednocześnie powracały jak na zawołanie i drzemiące gdzieś na dnie duszy uczucia, które 
owym szczegółom, widocznie na drodze analitycznej wynalezionym i utrwalonym, odejmowały 
oschłość rozbiorowych studiów i ożywiały je ciepłem życiowym. Dzisiejsza teoria o naturze 
i istocie pamięci, o zakonserwowanych w mózgu wrażeniach, które przy pewnych powtarzają
cych się warunkach powtarzają się również jak tony klawiatury za pociśnięciem klawisza, może
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by lepiej wytłumaczyła tę łatwość, z jaką Królikowski doznawał uczuć swego bohatera. W owej 
łatwości nie było nic aktorskiego, sztucznego, pierś artysty wrzala gniewem, wściekłością, grozą; 
twarz rozpromieniała się szczerą rzetelną radością; oczy napełniały się łzami prawdziwej boleści; 
Królikowski wierzył przez kilka godzin w to, co się około niego działo (..,)”107.

107 Wł. Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1886, nr 252 z 12 IX, s. 1-2.
„Natchnienie budzi się na scenie w artyście i nieraz obala całą budowę gry obmyślanej i wyrozumowanej 

poprzednio”, pisał A. Lesznowski-syn („Gazeta Warszawska” 1843, nr 248 z 20 IX, s 3-4).
109 [J. Kenig?], Listy ze Starego Miasta, „Gazeta Warszawska” 1873, nr 3 z 4 I, s. 3.
"" „Prawidła i przepisy w dziedzinie wszelkich sztuk pięknych, nakazujące oględność, ostrożność, popraw

ność, są na to tylko zawsze, aby wielki talent używając ich, skruszył je i rozłamał estetycznie, ale odważnie. Na 
scenie to przekonanie nasze popierał zawsze każdy mistrz-wykonawca. Nie tracą z oka rutyny, akcji i dykcji 
tradycjonalnego kierunku szkoły, tak Devrient, jak Dawison, jak Żółkowski, jak Królikowski, jak Rossi; lak Got, 
jak Rachel, tak Ristori, jak Cazzola, jak pani Amoul-Plessy nadawali tej ogólnej formie, której zawdzięczali 
wykształcenie, swoją indywidualność, swoje odkrycia, swoje oryginalne ukoronowanie dzieła. I w tym leży głów
nie i dziś jeszcze ich znaczenie w sztuce, ich podnioslość stanowiska. Oryginalność zaś zawsze musi czerpać siły 
i moc swoją w świętym zapale, w cieple, w gorączce krwi” (X-i [L. Siemieński], „Przegląd Polski” 1874, t. 34, 
s. 146).

111 „Ażeby widzów usposobić do podniesienia się chwilowego nad najzwyczajniejszy i pospolity horyzont, 
ażeby ich pięknością poetyczną zachwycić lub prawdą rozpaczy i nieszczęścia wzruszyć lub przerazić, potrzeba 
tak poecie jak i aktorowi sięgnąć wyżej, w dziedzinę eteryczną dostrzegalną tylko oku wybranym [!] i stamtąd 
spłynąć na dól, owiać niezwykłym tchnieniem, oczarować, podnieść, zapalić tych, którzy się tego najmniej spo
dziewali. Krótko mówiąc, ażeby innych rozpłomienić i podnieść, potrzeba samemu być w zapale, gorzeć ogniem 
wewnętrznym, «świętym», jak chcą niektórzy” (E. Lubowski, Przegląd Teatralny, „Biblioteka Warszawska” 
1869, t. II, s. 527-528).

Dla wielu recenzentów (chyba także dla Bogusławskiego) był to swoisty paradoks. 
Uniesienie, wiara w rzeczywistość tego, co dzieje się na scenie, jawiły się jako siły 
irracjonalne, jako przeciwieństwo wszelkiej kontroli, toteż w zasadzie gra „w uniesie
niu” nie powinna łączyć się z dokładnym powtórzeniem roli108. Tymczasem w świetle 
tego, co powiedzieliśmy wyżej, dokładne opracowanie, pieczołowita rekonstrukcja 
postaci i przygotowanie struktury roli stanowiły warunek sine qua non trwałego unie
sienia, które tak wysoko ceniła XlX-wieczna krytyka. Naczelna zasada brzmiała bo
wiem:

„Im więcej aktor jest panem swojej roli, tym ją gra równiej, konsekwentniej, tym łatwiej wy
wołuje wrażenia zamierzone przez siebie, wskazane przez autora, tym łatwiej nawet może się 
poddać uniesieniu, czy jak to nazywają natchnieniu”109.

Sile tej przypisywano w XIX wieku olbrzymią rolę. Organiczność i bezpośredniość 
rodzące się pod jej wpływem powodowały, że w opracowanej wcześniej partyturze 
pojawiały się nowe elementy, stanowiące często niespodziankę dla samych aktorek 
i aktorów. Sprawiały też, że całość gry zyskiwała walor oryginalności, niepowtarzalne 
cechy konkretnej indywidualności artystycznej, które jednocześnie nie mogły się 
w żadnej mierze kłócić z normami i nakazami zasad estetycznych110. Wreszcie, ponie
waż dzięki nim rola traciła ostatecznie cechy dzieła „sztucznego”, uprzednio przygo
towanego, grę w uniesieniu uważano za najskuteczniejszy i najwłaściwszy środek od
działywania na publiczność, wciągania jej w iluzyjny świat111. Nie od rzeczy będzie też 
przypomnieć, że uniesienie artystyczne uważano w XIX stuleciu za siłę nadprzyrodzo
ną, „świętą” i że możność poddawania się jej postrzegano jako jeden z elementów 
„kapłańskiego” wymiaru sztuki aktorskiej.
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Jak każda siła nadprzyrodzona, tak i uniesienie w grze bywało niebezpieczne. 
Prawdę mówiąc, w polskiej krytyce teatralnej XIX wieku więcej mówi się o związa
nych z nim niebezpieczeństwach, niż o korzyściach. Przede wszystkim przestrzegano 
aktorki i aktorów, zwłaszcza młodych, przed złudzeniem, że można obejść się bez 
pracy licząc na samo „natchnienie”, które pojawi się w odpowiednim momencie 
i „podpowie” właściwy sposób gry. Lwowski krytyk w połowie wieku pisał:

„Zgubne jest dla przyszłego artysty owo ulubione w naszym kraju axioma: że natchnienie 
i głębokie rzeczy uczucie stanie za wszystko i dokaże wszystkiego. (...) Nie zaprzeczamy, że na
tchnienie i głębokie uczucie mają swoją wartość, ależ, że użyjemy obrazu - cóż znaczy stanąć do 
boju z odwagą, kiedy w ręku nie masz szabli?”112.

112 W., Zwolennicy sceny - Goście, „Dziennik Literacki” 1853, nr 26 z 2 VII, s. 202.
Zob.: Wl. Bogusławski, Sity i środki.., dz. cyt., s. 134.

„Głębokie uczucie” nie może więc być jedyną siłą napędową gry scenicznej. Pod
kreślając konieczność uprzedniej wytężonej pracy, krytycy bardzo niechętnie odnosili 
się do „intuicjonistów” zaniedbujących zarówno troskę o własne środki techniczne 
i umiejętności, jak i dokładną analizę roli. Protestowali przede wszystkim przeciwko 
wykorzystywaniu uniesienia i natchnienia jako uzasadnienia dla rezygnacji z przygo
towania struktury roli, jako usprawiedliwienia dla lenistwa i artystycznej niemocy. 
O tej ich niechęci wiele mógłby opowiedzieć Bolesław Leszczyński, aktor, który bar
dzo często i bardzo ostro był krytykowany za marnowanie zdolności i świetnych wa
runków naturalnych, oraz za lekceważenie pracy nad rolą (łącznie z jej nauczeniem się 
na pamięć). Wzorcowy przykład krytyki jego gry przeprowadzonej z tych pozycji 
znaleźć można w książce Władysława Bogusławskiego, gdzie skłonnościom „Leszcza” 
przeciwstawiono postulat panowania nad rolą i nad sobą samym113. Zasadniczy błąd 
tragika polegał na zbytnim zaufaniu, pokładanym w nieobliczalnej wszak inspiracji. 
Przypomnijmy jeszcze raz, że według przekonań wszystkich niemal zajmujących się tą 
kwestią krytyków, uniesienie, które tak wysoko cenili, mogło się pojawić przede 
wszystkim w wyniku autoiluzji, wywoływanej w warunkach istnienia dokładnie opra
cowanej struktury. Tymczasem ten rodzaj „natchnienia”, czy raczej improwizacji, któ
ry dostrzegał u Leszczyńskiego Bogusławski, miał charakter nieuporządkowany, 
chwilowy i kapryśny. Jego pojawienie się nie było wynikiem ulegania impulsom pły
nącym od postaci, ale rezultatem przypadkowych zbieżności między charakterem czy 
sytuacją osoby granej i grającej. 1 choć czasem tego typu inspiracja mogła prowadzić 
do pojawienia się interesujących fragmentów roli, to jednak rzadko się zdarzało, by 
obejmowała jej całość.

Co gorsza, takie „natchnienie” niezwiązane ze strukturą, wywoływane jedynie 
emocjami osobistymi, często zawodziło liczących na nie niedoświadczonych artystów. 
Po gościnnych występach w Krakowie Stanisława Dobrzańskiego tak o tym pisał re
cenzent „Czasu”, zwracając zarazem uwagę na konieczność dokładnego przygotowania 
roli:

„Natchnienie, które niespodziewanie czasem wydaje rezultaty, nie jest owocem każdej chwili; 
nakazać go sobie trudno, kiedy nie przyjdzie samo. Natchnienie sprawia ten skutek, że nieraz po
czątkujący artysta, którego talent trzymał się poziomu, naraz zabłyśnie całą swą świetnością, kie
dy znów innym razem brak tego chwilowego natchnienia staje artyście zdolnemu już do wywie
rania pewnych w grze efektów, nagle na zawadzie do jasnego uwidocznienia swych wrodzonych 
zdolności. Lada przypadkowy usterk języka, lada zawód mnemoniczny może go zbić z tropu 
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i wpłynąć na obniżenie całej sfery gry. Wielka rutyna u skończonych już artystów umie niepo
strzeżenie zgładzić te mimowolne potknięcia się, lecz ci, co nie zdobyli sobie jeszcze tej nieza
chwianej pewności siebie, winni dokładać usiłowań, aby samowładnie zapanować nad narowami 
pamięci. Na tej podwalinie dopiero budować można dalsze rusztowania zbliżające krok za kro
kiem do szczytu artyzmu”11'1.

'"„Czas” 1873,nr 178 z 5 VIII, s. 1.
115 S M. Rzętkowski, „Kurier Warszawski” 1876, nr 150 z 10 VII, s. 1.
116 J. Kotarbiński, W sprawie aktorskiej, cz. 1, „EMTA” 1888, nr 251, s. 336.

Anonimowy autor nie neguje roli uniesienia, ale zarazem nie ufa „natchnieniu” jako 
głównemu czynnikowi sprawczemu aktorskiego procesu twórczego. Zdaje się dopusz
czać je dopiero wówczas, gdy aktorka/aktor poprzez pracę nad sobą i nad rolą zabez
pieczy się przed jego kaprysami.

Nie on jeden. W XIX wieku, nawet w okresie wybujałego romantyzmu, natchnienie 
nie cieszyło się bezwarunkowym uznaniem i akceptacją. Nieustannie przestrzegano 
przed poleganiem wyłącznie na nim, sugerując jednocześnie konieczność poddania tej 
tajemniczej siły kontroli świadomości i rygorowi norm. Widziano bowiem nie tylko 
niebezpieczeństwa związane z niestabilnością i przypadkowością uniesienia - uważano 
także, że dla sztuki aktorskiej groźne jest zbytnie uleganie mu, wiodące do nadekspresji 
i przesady lub rozbicia obowiązującej konwencji teatralnej. Jak pisał S.M. Rzętkowski:

„(...) poddawanie się natchnieniu chwili bywa częstokroć dla aktorów skalą podwodną, o którą 
łacno się rozbić, jeżeli mu nie towarzyszy prawdziwe poczucie prawdy i piękna”"5.

„Przejęcie się” i uniesienie jawią się więc jako pojęcia funkcjonujące na dość para
doksalnych zasadach: z jednej strony wysoko cenione, uznawane za elementy koniecz
ne do zaistnienia aktu twórczego będącego właściwym celem aktorki/aktora (pełna 
przemiana w innego, „stanie się” postacią), z drugiej widziane jako niebezpieczne, 
zagrażające fundamentalnym warunkom istnienia teatru, jednocześnie propagowane 
i krytykowane, gloryfikowane i odrzucane. Ich ambiwalencję celnie oddaje pojawiają
ca się często metafora ognia. Podobnie jak on, pozaracjonalne i pozawolicjonalne siły 
biorące udział w aktorskim procesie twórczym mają charakter żywiołowy, a zarazem 
życiodajny. Bez nich aktorka/aktor jest jedynie automatem, „machiną grającą”, ale 
pozostawione bez kontroli niwecząjej/jego wysiłek.

11. Między przejawem a znakiem

Tak się składa, że swoistym przewodnikiem po interesującej nas obecnie tematyce stał 
się Józef Kotarbiński, którego sprawa „uczucia” i „tajemniczej mocy” twórczej aktora 
interesowała szczególnie (może dlatego, że sam miał z tymi aspektami zawodu pewne 
problemy). Odwołajmy się jeszcze raz do jego pism i przytoczmy powtórnie, wstępnie 
już komentowany, fragment artykułu W sprawie aktorskiej. Usiłując rozplątać skom
plikowany węzeł „uczucie - rozum”, Kotarbiński proponuje następującą formułę:

„Zapał, werwa, uczucie to są siły płodne, twórcze - samowiedza artysty i wyrobienie tech
niczne, to są siły porządkujące”"6.

Jest to stwierdzenie, o czym była już mowa wyżej, zaskakujące tak w kontekście 
poglądów Kotarbińskiego, jak i przekonań jego współczesnych. W drugiej połowie * 115 116 
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wieku trudno byłoby znaleźć autora, który „na wyłączność” przyznawałby elementom 
irracjonalnym określenie „twórcze”. Akcent padał raczej na znaczenie świadomej pra
cy artystycznej - rzetelnego zgłębiania ról, wypracowywania i cyzelowania znaków, 
unikania sztamp, wreszcie doskonalenia środków technicznych. Jeśli nawet nie nada
wano im znaczenia większego od „uczucia”, to w każdym razie wyznaczano rolę rów
norzędną. Czynił tak również Kotarbiński, tym bardziej więc dziwi pojawienie się 
w jego wypowiedzi cytowanego wyżej zdania.

Dziwi ono, ale zarazem w swej odrębności wydaje się wskazówką wiodącą do od
krycia czegoś, co w polskiej myśli teatralnej było obecne, ale w sposób bezpośredni 
formułowane rzadko i raczej nie wprost. Cóż bowiem znaczą słowa: „zapał, werwa, 
uczucie to są siły płodne, twórcze”? Ano tyle chyba, że to one właśnie stanowią źródło 
dzieła sztuki aktorskiej. Kotarbiński odwołuje się tutaj do trwającego przez cały XIX 
wiek wyobrażenia na temat pierwotnego impulsu twórczego, który ma charakter poza- 
racjonalny, pojawia się jako wynik „natchnienia”, jako rodzaj popędu, niejasnej „wi
zji”. W cytowanym fragmencie nie chodzi jednak o omówione już „przejęcie się” ro
zumiane jako swoista forma poznania, ale o „uczucie” jako siłę decydującą o pojawie
niu się elementów scenicznego kształtu roli117. Chodzi o taką jego funkcję, jaką za 
panią Talma przypisywał mu Tomasz Łopaciński:

117 Kotarbiński wyraźnie odnosi swoje tezy do aktora jako „artysty wykonawczego”, chodzi mu więc przede 
wszystkim o sferę „zewnętrzną”.

"" [T. Łopaciński], Kilka słów o teatrze, czyli rady poświęcającym się scenicznemu zawodowi, dz. cyt., s. 389.

„Skoro wyobraźnia aktora jest zapalona, postępuje w ślad za tym wzruszenie jego duszy, da
lej trafny wyraz twarzy, gdy już aktor duchem akcji przejmować się zaczyna - wtedy możemy iść 
za natchnieniem wrodzonym”118.

„Wyraz” pojawia się więc nie na skutek rozumowej operacji interpretacyjnej i kre
acyjnej, lecz jako naturalny przejaw stanów, uczuć itd. Podkreślam słowo „przejaw”, 
gdyż według tej koncepcji aktorskiego procesu twórczego poszczególne elementy wy
razowe w momencie powstania nie powinny mieć charakteru znaków - stworzonych 
i istniejących na zasadzie pewnej umowy. Stanowią one uzewnętrznienie indywidual
nych, organicznych reakcji i jako takie nie odsyłają do niczego poza samymi sobą.

Ale uwaga: posiadając tylko takie właściwości, przejawy owe nie mogą stać się 
częścią struktury znaczącej, jaką ma być rola. Przedtem muszą zyskać status znaku, 
muszą stać się „czytelne”. Na tym właśnie polega „porządkująca” funkcja rozumu 
i „smaku”, będącego rodzajem uwewnętrznionej i zindywidualizowanej konwencji 
społecznej. Dzięki nim aktorka/aktor może z organicznych przejawów wybrać te, które 
mają charakter potencjalnych znaków, a więc - mówiąc po prostu - mogą zostać zro
zumiane przez widzów. Może je wybrać lub też może nadać poszczególnym przeja
wom charakter znaków poprzez działanie określane zazwyczaj jako „ociosywanie”, 
opracowanie, uładzanie, czy właśnie porządkowanie. Główną rolę odgrywają tu siły 
ponadindywidualne, łączące aktorkę/aktora ze społecznością, odwołujące się do okre
ślonej wspólnoty. Jako jej członkowie, znający obowiązujące w jej ramach konwencje 
i kody, aktorki i aktorzy są w stanie przemienić osobiste przejawy na społecznie rozpo
znawalne znaki. Z nich dopiero, także na drodze świadomej kompozycji, budują upo
rządkowaną zgodnie z zasadami konsekwencji postać sceniczną- swoisty tekst aktorski.

Niezwykle ważne jest to, że, stając się znakami, przejawy nie mogą utracić swego 
indywidualnego charakteru. Powinny zachować walor organicznych reakcji, to znaczy 
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powinny pojawiać się „naturalnie”, bezpośrednio, funkcjonując zarazem jako czytelne 
i wyraziste znaki (epoka nie ceniła wieloznaczności, przedkładała alegorie nad sym
bole). Spełniając oba te warunki, „elementy wyrazowe” roli zyskiwały cechy tworów 
paradoksalnych, łączących sprzeczności. Jednocześnie taka forma „przejawo-znaków” 
wydaje się jedyną możliwą wobec trwałości opisanego wyżej przekonania o nieusu
walnej dwoistości aktorskiego procesu twórczego i sztuki aktorskiej w ogóle.

Powiedziawszy to wszystko, trzeba jednak zauważyć, że proces powstawania roli 
jako „organicznej struktury znaczącej” niekoniecznie był rekonstruowany w taki spo
sób, jak uczyniliśmy to powyżej, interpretując formułę Kotarbińskiego. Równolegle, 
czasem niemal u tych samych autorów, występowała inna kolejność poszczególnych 
etapów, pociągająca za sobą inną hierarchię pierwotności i wtórności „uczucia” i „ro
zumu”. Mówiąc najogólniej, uważano, że rola powinna najpierw zostać dokładnie 
obmyślona i opracowana, a dopiero później powstałej w ten sposób strukturze znako
wej nadać należy (poprzez „natchnienie”) cechy organiczności i bezpośredniości. Taki 
właśnie tryb pracy za wzorcowy uważać musiał ... Józef Kotarbiński w chwili pisania 
pośmiertnego wspomnienia o Marii Wisowskiej, w którym czytamy, że aktorka ta:

„nigdy nie bawiła się w bezładną improwizację, nie zdawała się na natchnienie chwili. Jak wszy
scy wybitniejsi artyści, wyznawała ona zasadę, że każda rola powinna być dobrze postawiona 
i zrobiona a dopiero tę robotę rozumną i technicznie wykończoną, należy przejąć tchnieniem arty
stycznego życia. (.,.)”119.

l|,J J. Kotarbiński, Maria Wisnowska, „Przegląd Tygodniowy” 1890, nr 32, s. 383
1211 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1882, nr 9 z 12 1, s 2.

Świadomie przywołuję różne cytaty z tego samego autora, by pokazać, że wyobra
żenia poszczególnych osób na interesujący nas temat nie były konsekwentne. Jak mi 
się wydaje, wynikało to poniekąd z faktu, że kwestia kolejności i związanej z nią 
„prymamości” nie jest w tym przypadku najważniejsza. Więcej: jest w ogóle źle po
stawiona. Posługiwanie się kategoriami związanymi z następstwem czasowym („eta
py”, „najpierw”, „później” itp.), którego sam także się nie ustrzegłem, fałszuje obraz 
działania, czy raczej - współdziałania sił racjonalnych i nieracjonalnych w twórczości 
aktorskiej i wynika z nieusuwalnej konieczności zachowania kolejności opisu, a nie 
z istniejącego rzeczywiście następstwa procesów. Wydaje się, że autorzy XIX-wieczni 
zdawali sobie z tego sprawę, czego dowodem może być fragment recenzji Keniga 
z gościnnych występów Sary Bernhardt:

„W inteligencji swojej, w wyobraźni niezmiernie zasobnej, w fantazji bujnej a ruchliwej 
i czujnej, odnajduje ona dla postaci swoich charakterystyczne kształty, indywidualne rysy, formy 
prawdziwe, jakby z życia na scenę porwane; w natchnieniu, w błyskach poezji, szuka dla nich 
właściwego światła i cienia, krwi żywej, tętniącej, wykrzyków uczucia, siły i ekspresji. Właści
wością geniuszu jest, iż oba te czynniki - rozwaga i natchnienie - działają prawie równo
miernie, równocześnie. Pierwsza daje sztuce ciało, druga duszę. 1 dlatego to postaci artystki żyją 
takim życiem prawdy, którą ten i ów wziął za wykwit celowego realizmu”120 [podkr. D.K.].

Jeśli nawet tworzone przez artystę dramatycznego „elementy wyrazowe” istnieją 
pierwotnie jako przejawy bądź jako znaki, to dzieje się tak albo przez niezmiernie 
krótki okres, albo wręcz tylko w abstrakcyjnym następstwie, kreowanym na potrzeby 
rekonstrukcji podobnych do niniejszej. Niezwykłość wielkiego talentu scenicznego - 
co świetnie wiedział i Józef Kenig, i inni jemu współcześni - polega bowiem na tym, 
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że w tym samym czasie działa on i organicznie, i znakowo, „czuje” i „wyraża”, kreując 
(kolejny paradoks!) prawdę sztucznego życia.

„Przejęcie się”, natchnienie, uczucie - wszystkie te terminy odnoszą się do we
wnętrznego stosunku aktora do postaci i roli. Stoi za nimi nie tylko postulat niepozo- 
stawania obojętnym, ale przede wszystkim nakaz życia w sztuce, życia w roli, reago
wania w sposób autentyczny na idące od niej bodźce. Mimo pewnych różnic w hierar
chiach, mimo odmiennego rozkładania akcentów, nakaz ten zachowywał swoją trwa
łość przez cały wiek XIX, obowiązując na wszystkich „poziomach” twórczości. Był 
aksjomatem ówczesnego myślenia o sztuce aktorskiej, decydując o tym, że mogła ona 
zostać uznana za domenę prawdy i stanowiąc warunek społecznego oddziaływania 
aktorek i aktorów.

Przyznając uczuciu wysoką rangę i znaczenie, nie zapominano jednocześnie, że 
może ono mieć silny wpływ negatywny, doprowadzając do zaniku lub zniszczenia 
podstawowych warunków czytelności i akceptowalności tworzonego dzięki niemu 
dzieła. Z tego względu akceptacji dla „przejęcia się” i uniesienia jak cień towarzyszyły 
postulaty pracy, szczegółowego opracowania i przygotowania roli oraz sprawowania 
świadomej kontroli nad grą. W umiejętności jej utrzymania bez utraty autentyzmu 
emocji widziano wielki paradoks i wielki sekret aktorstwa.



ROZDZIAŁ V
„NATURA” A „PRAWDA”

W XIX-wiecznym polskim piśmiennictwie teatralnym - o czym wspomniałem już 
kilkakrotnie - podstawową wartością gry aktorskiej była „prawda”. Ta dość oczywista 
a zarazem fundamentalna konstatacja, na potwierdzenie której można by przywołać 
bardzo wiele świadectw, pozostanie „pusta” do chwili, kiedy nie będziemy w stanie 
zbliżyć się do zrozumienia znaczenia, jakie w kontekście teatralnym nadawano w XIX 
stuleciu pojęciom „prawda” i „prawdziwy”. Na najbardziej podstawowym i trwałym 
poziomie chodziło oczywiście o zgodność z rzeczywistością, tyle tylko, że zdefiniowa
nie tej ostatniej nie jest już tak łatwe, jakby się pozornie wydawało.

Jeśli z perspektywy tego zagadnienia spojrzeć na przeprowadzone w dwóch po
przednich rozdziałach analizy, okaże się, że stosunek aktorek i aktorów zarówno do 
swoistej „rzeczywistości” postaci, jak i do realnych procesów psychicznych zachodzą
cych w czasie pracy nad rolą i w trakcie gry wcale nie był prosty i jednoznaczny. Jego 
ujęcie w kategoriach prawdy i fałszu rozumianych jako zgodność lub niezgodność 
z poszczególnymi rodzajami rzeczywistości wydaje się właściwie niemożliwe. 
W przypadku aktorskiej wersji postaci dramatycznej zamiast prostej opozycji zgodność 
- niezgodność („prawda” - „fałsz”), pojawia się skomplikowany układ zależności od
noszących się do wyobrażeń o „prawdziwym” wizerunku człowieka, nadrzędnym wo
bec sposobu, w jaki poszczególne jednostki jawią się w „rzeczywistym” świecie. 
Z kolei, stosunek do procesów wewnętrznych zachodzących realnie w trakcie gry 
(a więc w sensie słownikowym „prawdziwych”) również nie jest tak jednoznaczny, jak 
sugerować by mogło uznanie „prawdy” za wartość najwyższą - choć ceni się ją wyso
ko, postuluje się zarazem poddanie jej ścisłej kontroli. W obu przypadkach zgodność 
z postulatem „prawdy” wymaga spełnienia dodatkowych warunków, uzupełniających 
i w sposób znaczący modyfikujących podstawową kategorię „zgodności z rzeczywisto
ścią”.

W niniejszym rozdziale zajmiemy się tymi zagadnieniami w sposób bezpośredni 
i możliwie pełny, przystępując do analizy świadectw dotyczących wyobrażeń na temat 
stosunku sztuki teatru, w tym szczególnie sztuki aktorskiej, do natury jako pewnej 
całości, stanowiącej zarazem źródło i swoiste lustro owej sztuki.

1. Natura piękna i wybrana

Tego, jak podstawową wagę dla myśli teatralnej miało zagadnienie prawdy aktorskiej, 
dowodzi fakt, że bardzo ciekawe refleksje na ten temat znajdziemy już w jednej 
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z pierwszych XIX-wiecznych recenzji. Sięgnijmy jeszcze raz po ten, cytowany już, 
fragment:

„W dziełach dramatycznych i graniu ich pierwszym obowiązkiem jest zachowanie ścisłe 
i zgodne z prawdą charakterów. Stanowi to istotną piękność i cechę wartości dziel takowych, 
podnosi każdą rolę, a za tym i całą rzeczy osnowę. Nie idzie tu o nadanie kilku wyrazom lub 
wierszom znaczenia uderzającego, ale należy, aby znaczenie to było prawdziwe, stosowane do 
części i całości wystawianej sztuki. Jeżeli aktor chce grać dobrze, powinien poznać i czuć mocno 
całą intrygę sztuki, i wszystkie okoliczności związek z nią mające, obeznać się z dziejami i oby
czajami narodu wystawianego na scenie i przenieść się w wyobrażeniu do miejsca, czasu i zda
rzenia. (...) Ogólne te prawidła stosując na przykład do roli Johany łatwo się przekonamy, iż rola 
ta graną być powinna z najmocniejszym wyrażeniem uczucia i rozpaczy. Zbytnia powaga i wy
niosłość nie przystają jej, nieszczęście i trwogi serca macierzyńskiego w twarzy, w każdym jej 
poruszeniu malować się powinny. Skoro w nich ujrzę naturalne wydanie boleści szarpiących jej 
duszę, gdy mnie żadna wyuczona przysada dykcji i deklamacji w omamieniu mym nie roztargnie, 
gdy głos głęboki z głębi piersi jej wydobywający się przedrze się do serca mego, powiem: taką 
być powinna Johana”1.

1 [A. Lesznowski-ojciec?], „Gazeta Warszawska” 1806, dodatek do nr 34 z 29 IV, s. 543.
2 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1810, dodatek do nr 80 z 6 X, s. 1320.

Cytowana wypowiedź zawiera, obok podstawowego zrównania gry „dobrej” z grą 
„prawdziwą”, także próbę określenia, na czym owa prawdziwość polega. Po pierwsze 
- na zgodności kreacji aktorskiej z charakterem postaci takim, jaki przejawia się za
równo w całej sztuce, jak i w poszczególnych scenach. Jest to znany nam już postulat 
utrzymania konsekwencji psychologicznej przy jednoczesnym zachowaniu indywidu
alnych znaczeń poszczególnych scen. Po drugie, cytowany recenzent wymaga, by ak
torka zapoznała się z rzeczywistym kontekstem historycznym i społecznym, które 
ukształtowały charakter i zachowania tworzonej przez nią postaci. Wymaganie to 
oznacza w istocie odwołanie się do rzeczywistości stanowiącej materiał dla dramatur
ga, sięgnięcie do „źródła”. Kryje się za nim bardzo silne i w XIX, i w XX wieku prze
konanie, że aktor/aktorka nie może poprzestawać na wiedzy, jaką znajduje w tekście 
dramatycznym, że właściwy materiał jego/jej pracy stanowi nie literatura, ale rzeczy
wistość. O komplikacjach wynikających z takiego podwójnego porządku odwołań była 
już mowa w rozdziale III. Wreszcie, po trzecie, ostateczną instancją weryfikującą 
prawdziwość gry aktorskiej jest rzeczywista reakcja widowni, mająca w cytowanej 
wypowiedzi zarówno charakter racjonalny, jak i emocjonalny, przy czym oba typy 
reakcji są z sobą ściśle połączone. W przypadku aspektu pierwszego chodzi o ocenę 
stopnia „naturalności” gry, co w sposób oczywisty wiąże się z przyjętymi przez daną 
grupę wyznacznikami tej cechy, a co za tym idzie z podzielanymi przez większość 
wyobrażeniami o człowieku (będzie o tym jeszcze mowa). Aspekt drugi to po prostu 
wzruszenie będące ostatecznym potwierdzeniem prawdy aktorskiej kreacji, zgodnie 
z zasadą, że co nie jest „w naturze (...) nie może wzruszyć, a tym mniej łez wyciskać, 
lecz raczej odraża, a co gorsza do śmiechu pobudza”2.

Obok znanych i omawianych już postulatów zgodności z projektem dramaturga (za
sada wierności) oraz wzruszenia widza możliwego jedynie poprzez wzruszenie aktorskie 
(„przejęcie się”), otrzymujemy więc jeszcze dwa sposoby weryfikowania prawdy gry, 
będące zarazem dwoma wariantami związku aktorki/aktora z rzeczywistością:
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1) zgodność z kontekstem historycznym i społecznym stanowiącym niejako „naturalne 
środowisko” postaci i będącym drugim obok dramatu materiałem dla twórczości 
aktorskiej, a zarazem wzorcem działań scenicznych;

2) zgodność z reprezentowanymi przez widzów, podzielanymi społecznie wyobraże
niami na temat człowieka, pełniącymi funkcje swoistego „modelu kontrolnego”.
Nie ulega wątpliwości, że oba te aspekty są ściśle z sobą powiązane, a ich oddziele

nie możliwe jest tylko teoretycznie. Odwołując się do rzeczywistości, czy to znanej 
bezpośrednio, czy też poznawanej z drugiej ręki (głównie poprzez lekturę i relacje), 
aktor/aktorka dokonuje selekcji materiału, kierując się przy tym zarówno osobistymi 
preferencjami, jak i (często w stopniu równym, a nawet większym) wyobrażeniami 
i konwencjami społeczeństwa, do którego należy i które reprezentuje. Ten wybór jest 
z kolei weryfikowany przez widzów, posiadających własne obserwacje, doświadczenie 
i wiedzę, ale też w sposób szczególny władnych rozstrzygać (jako swoista delegacja 
grupy społecznej) o zgodności ze zbiorowymi wyobrażeniami i konwencjami. Uzgod
nienie „prawd” obu stron teatralnej komunikacji nie dotyczy rzeczywistości, ale sposo
bu jej postrzegania, doświadczania i ukazywania, czyli wyobrażeń na jej temat, które 
aktorki i aktorzy, chcąc być zrozumianymi i uznanymi przez swą społeczność, muszą 
respektować.

Jak widać, już na poziomie rozumienia prawdy jako zgodności z rzeczywistością 
empiryczną otwiera się możliwość zastosowania wobec gry aktorskiej kryteriów po
chodzących spoza tej rzeczywistości, zależnych od antropologicznych wyobrażeń oraz 
od konwencji społecznych i towarzyskich. Możliwość ta jest oczywiście wzmacniana 
poprzez specyficzne zadania i wymagania, jakie stawia się przed sztuką, jako swoistą 
dziedziną aktywności ludzkiej, rządzącą się własnymi zasadami.

Jak wiadomo, zespołem idei niejako wyjściowym dla XIX-wiecznej myśli teatralnej 
był klasycyzm, w przypadku którego owe wymagania miały charakter względnie stały, 
w niektórych aspektach nawet skodyfikowany, przyjmując kształt „reguł”. Ich podsta
wą było, fundamentalne dla klasycyzmu, wyobrażenie „natury pięknej i wybranej” 
(naturę belle et choisie), które Ryszard Przybylski ujął w formie dwóch podstawowych 
zasad. Pierwsza z nich głosi, że „piękno znajduje się w rzeczach stworzonych, w ska- 
zitelnej materii, pod niebem”, zgodnie z drugą natomiast,

„(...) w naszej trójwymiarowej klatce doskonałe, noumenalne piękno zostało rozproszone lub 
wręcz ukryte. Poszczególne byty posiadają jedynie piękne fragmenty. Artysta musi więc wyszu
kać je i połączyć w swoim dziele”.

Kierując się tymi założeniami
„(...) artysta klasyczny wykorzystuje skazitelne rzeczy tego świata, wirujące w estetycznym cha
osie, i stwarza z nich formy, których nie znajdziesz w naturze. Formy te same w sobie zawierają 
ład i harmonię, ponieważ przypominają doskonałe idee rzeczy bytujące «za grzbietem nieba»”3.

Koncepcja „natury pięknej i wybranej” wytycza zatem drogę artystycznej podróży 
wiodącej od obserwacji rzeczywistości „tego świata” - chaotycznego i wskutek tego 
nieprawdziwego.w sensie metafizycznym - poprzez wyklarowanie obecnych w nim 
elementów idealnych, ku stworzeniu form wiecznych i trwałych, a więc prawdziwych, 
oczyszczonych z przypadkowości. Sztuka jest swoistym wehikułem pozwalającym na 
wydobycie się z rzeczywistości i poznanie prawdy, przy czym pierwsza nie jest prze-

5 R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gdańsk 1996, s. 56-57.
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ciwstawiana drugiej. Elementy prawdy idealnej znajdują się w „codziennej” rzeczywi
stości i mogą być poznane poprzez nią, a zatem prawda ta musi odznaczać się też pew
ną naturalnością, nie powinna być „sztuczna”. Różnica między naturą „zwykłą” 
a naturą „piękną” polega na uporządkowaniu i oczyszczeniu tej pierwszej.

Przewodnikiem w tym procesie były „reguły” - uznane za uniwersalne, czyli ideal
ne prawidła estetyczne wyprowadzone ze swoiście zreinterpretowanych starożytnych 
idei i zabytków sztuki. To one określały zasady wyboru i sposób kształtowania ele
mentów rzeczywistości pojawiających się w dziele sztuki. W założeniu miały być ro
dzajem obiektywnego narzędzia umożliwiającego osiągnięcie doskonałości i ideału. 
Z czasem jednak ich rzekoma uniwersalność stała się tylko argumentem w rękach pe
dantycznych krytyków, wykorzystujących ją do tępienia wszelkich odchyleń od wzoru, 
niezależnie od wartości i stopnia oddziaływania dzieł je zawierających. Ta niezgodność 
wzorca z rzeczywistością musiała w końcu doprowadzić do korozji i rozpadu tego 
pierwszego, co w Europie miało miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, a więc 
w epoce, w której rozpoczyna się historia polskiej myśli teatralnej.

Echa europejskich dyskusji między zwolennikami ścisłego obowiązywania reguł 
a ich przeciwnikami, argumentującymi, że od zasad ważniejsze bywa osobiste odczu
cie artysty, pobrzmiewają już w pierwszej na naszym terenie dyskusji teatralnej, toczą
cej się w 1777 roku na łamach „Journal Littéraire de Varsovie”. Rozpoczął ją, jak pa
miętamy, List Ibrahima z Arabii, z którego wyczytać można było, bardzo nieśmiałe, 
propozycje zarzucenia wszechwładzy „reguł”. Z jego autorem polemizował Objaśniacz 
świec zdecydowanie protestując przeciwko wszelkiej teatralnej naturalności niepodda- 
wanej prawidłom ogólnym. Jego zdaniem

„(...) tylko przez znajomość reguł i naśladowanie natury można powodzenie w teatrze zdobyć. 
Mniemanie, iż należy postępować za naturą i nie poddawać jej regułom jest orzekaniem bez do
wodów: sztuka teatru to jest natura sprowadzona do reguł. Prawdziwy talent na tym się zasa
dza, aby ukryć rzemiosło, które wspiera naturę i tu właśnie krańce się spotykają, jako że najwyż
sza sztuka staje się naturą, natura zaś bez sztuki staje się afektacją”“1 [podkr. D.K.J.

„Natura piękna” zostaje tu utożsamiona z „naturą regularną”, stanowiącą niemal defi
nicję istoty sztuki teatru. Apodyktyczny ton Objaśniacza wynika z przekonania, że teatr 
nie jest i być nie może bezpośrednią imitacją rzeczywistości, lecz polega na ukazaniu 
jej „regularnego”, a więc uniwersalnego, idealnego oblicza. Prawda sceny to prawda 
natury „pięknej i wybranej”. Szczególna wartość teatru polega właśnie na tym, że jako 
jedyny może podjąć próbę poddania uniwersalnym regułom całości żywej osoby ludz
kiej. Będąc ze swej natury najbliżej rzeczywistości, ma możliwość podniesienia jej 
z chaosu na poziom uporządkowanej i oczyszczonej prawdy idealnej.

Takie myślenie o teatrze napotkamy jeszcze wielokrotnie w trakcie dalszych analiz. 
Uprzedzając nieco wypadki, można nawet już teraz pokusić się o sformułowanie tezy, 
że przyświeca ona całej niemal XlX-wiecznej myśli teatralnej. Zarazem jednak trudno 
byłoby znaleźć w niej zwolenników sądu o całkowitym i absolutnie nienaruszalnym 
władztwie idealnych i uniwersalnych zasad, zaś sama kwestia relacji między rzeczywi
stością empiryczną a prawdą sceniczną ulegać będzie dalszej komplikacji, przede 
wszystkim z powodu coraz większych trudności z określeniem wyznaczników tej 
ostatniej.

4 Objaśniacz świec do Ibrahima z Arabii, „Journal Littéraire de Varsovie” 1778, t. I, s. 65-72; przekład 
J. Pawlowiczowa; cyt. za: Teatr Narodowy 1765-1794, red. J. Kolt, Warszawa 1967, s. 198.
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2. Werniks grzeczności obyczajów

Komplikacje te na gruncie polskim rozpoczynają się już w epoce panowania myśli 
klasycystycznej. Jej najwybitniejsi przedstawiciele - Emanuel Murray i członkowie 
Towarzystwa Iksów - choć pozostają wiemi podstawowym zasadom klasycyzmu, to 
jednak w kwestiach szczegółowych odchodzą od dogmatu bezwzględnej wyższości 
reguł, dostrzegając liczne subtelne zależności między realnym a prawdziwym.

Emanuel Murray5 najpełniej wyłożył własne poglądy na naturę i prawdę teatralną 
w końcowych partiach swej książki, rozpoczynając rozważania od passusu poświęco
nego aktorkom występującym w rolach pierwszych naiwnych (rôles d’Agne's et 
d’ingénieuses). Ich podstawowym błędem miało być według autora przekonanie, że są 
to role umożliwiające posuwanie się do prostactwa. Owszem - przyznaje Murray - 
czasem naiwność bywa ekstrawagancka, ale w teatrze i ekstrawagancja musi podlegać 
zasadom, które - uwaga - wskazują

5 Książka Murraya jawi się jako najpełniejszy wykład ówczesnych poglądów na interesujące nas w niniejszym 

rozdziale zagadnienia. Autor O aktorach i grze teatralnej poświęca im sporo uwagi, zaś jego analizy jawią się jako 
wyjątkowo subtelne i wyczerpujące. Z tych względów poświęcimy im tu wyjątkowo dużo miejsca.

6 E. Murray, O aktorach i grze teatralnej, przekład i opracowanie M. Dębowski, Kraków 1991, s. 66.
7 Tamże, s. 69.

„(...) ażeby naturę naśladować od strony szlachetnej, przyjemnej i korzystnej, a stronę nikczemną 
pozostawić malarzom knajp i orgii. Urzekanie wyobraźni, schlebianie zmysłom to nie tylko od
malowanie piękności, trzeba jeszcze przysłonić wady i deformacje”6.

Trzeba więc postępować tak, by zamiast natury „prostackiej” ukazywać „naturę piękną 
i wybraną”.

W myśl tej, bardzo jasno tu sformułowanej, zasady naczelnej Murray występuje 
przeciwko wszelkiemu dążeniu do odmalowywania przywar i śmiesznostek społeczeń
stwa takimi, jakie są. Twierdzi wręcz, że pisarze takie postulaty zgłaszający nie znają 
się na teatrze, któremu właściwa jest zasada dobierania własnego punktu widzenia 
„i przez autorów, i przez aktora”. Zgodnie z nią ani jeden, ani drugi nie są zobowiązani 
do niewolniczego kopiowania natury, która

„(...) gdyby przedstawić ją realistycznie, straciłaby prawdopodobnie część swoich wdzięków. 
Często należy wzmacniać jej cechy w celu uwydatnienia i lepszego wydobycia piękna i jego 
form. Czasami zaś przeciwnie: wygładzać, odbierając naturze twardą majestatyczność, która 
przemawia do rozumu, ale nie bawi oka i wyobraźni”7.

W sformułowaniach powyższych może nieco zaskakiwać tak wczesne przyznanie 
aktorowi prawa do wyboru własnego punktu widzenia, przez co, w kontekście stosun
ku do rzeczywistości, został on umieszczony niemal na równi z autorem, jako ten, 
który może modyfikować według własnego uznania czerpany z natury materiał. Poza 
tym jednak są to poglądy niewykraczające poza przywołane dotychczas przekonania 
klasycyzmu.

Nieco odmiennie rzecz ma się z dalszymi rozważaniami. Zgadzając się, że „natura 
jest jednakowa od wszechwieków i we wszystkich miejscach w mieście i na wsi”, 
Murray dostrzegał zarazem, że przybiera ona różne formy. Różnice te w sposób niemal 
bezwiedny sprowadzał przy tym do różnic pochodzenia i wykształcenia, czyli mówiąc 
wprost - do różnic między „człowiekiem wielkiego świata” i człowiekiem z ludu:
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„Prawdą jest, że impuls, którym się kierują mieszczanin i wieśniak jest tej samej natury, ale 
edukacja przygotowała już dawno temu pierwszemu maskę, poza którą nigdy nie przenika to, co 
ma on wspólnego i niskiego z ludźmi ze stanów pośledniejszych. Sztuka lego nie reformuje, lecz 
poprawia i ukazuje oblicze bardziej uśmiechnięte. (...) Ów werniks wyrafinowanej grzeczności 
obyczajów i mody pokrywa szaleństwa, dziwactwa, słowem - wady społeczeństwa, usuwa 
wszystko, co szokuje i doprowadza w zależności od przypadku do uczynienia tych wad stosow
nymi lub dzięki szlachetnemu tonowi chociażby do przyjęcia”8.

’ Tamże.
’ Tamże, s. 70.

Tamże, s. 71
" Tamże, s. 71

Następuje tu charakterystyczne przesunięcie - zamiast dążenia do ukazania natury 
idealnej, wspólnej wszystkim ludziom, postuluje się wzorowanie na rzeczywistości 
uładzonej, ukształtowanej zgodnie z konwenansami społecznymi. Zamiast uniwersal
nych reguł pojawia się zalecana konwencja, uznana za właściwy sposób „przedstawie
nia natury takiej, jaką musi być ona widziana w teatrze”9. Zadaniem aktorki/aktora jest 
tę prawdę konwencjonalną ukazać jako istotną i wiarygodną.

Otrzymujemy w ten sposób następujący ciąg działań modyfikujących obraz rze
czywistości: aktorki i aktorzy kierują się społecznie akceptowanymi wzorami natury 
upiększonej (konwenanse „wielkiego świata”) i jeśli napotykają charakter im nieodpo- 
wiadający, powinni go zmienić, a następnie swoją sztuką uczynić ową uszlachetnioną 
postać wiarygodną. Sformułowana w sposób bezpośredni zasada przyświecająca po
wyższej metodzie brzmi:

„(...) w dokładnym przestrzeganiu konwenansów tkwi tajemnica sposobu, który naturę czyni deli
katniejszą i prawdziwszą, charaktery prawdopodobniejsze i trafniejsze, sceny precyzyjniejsze 
i wykończone”10.

Murray uznaje ją za nienaruszalną i obowiązującą w odniesieniu do całości sztuki 
aktorskiej, a nawet sztuki teatru, twierdząc, że od jej przestrzegania zależy efekt te
atralny, bez którego nawet „sztuka najbardziej regularna i najbardziej interesująca 
zanudzi i zamęczy audytorium”11 [podkr. D.K.]. Przestrzeganie konwenansów będące 
warunkiem efektu teatralnego zostaje tu przeciwstawione literackim regułom, zastępu
jąc je zarazem w funkcji „punktu oparcia” dla wszelkich hierarchii i ocen. Niemal na
tychmiast staje się też „normatywną miotłą” wykorzystywaną do potępiania zjawisk 
niezgodnych z przyjętymi założeniami - w tym samym akapicie Murray potępia ko
medię niską i farsę, jako gatunki ze swej natury niepozwalające na przestrzeganie 
konwenansów „wielkiego świata”.

W ten sposób postulat przestrzegania konwenansów jawi się jako swoista „reguła 
teatralna”, o tyle ważna i cenna, że odnosząca się do całości gry aktorskiej, a nie tylko 
do jej literackiej podstawy (jak przepisy wywodzące się z literatury), strony plastycznej 
(zasady przeniesione z plastyki) czy deklamacji (niektóre prawidła muzyczne). Jedno
cześnie zasada wypracowana przez Murraya zdecydowanie potwierdza postawioną wy
żej tezę, że płaszczyzną, na której XIX-wiecznym krytykom możliwa wydaje się weryfi
kacja prawdziwości gry aktorskiej nie jest zgodność z rzeczywistością, ale ze społeczny
mi wyobrażeniami ojej najwłaściwszym, zalecanym do naśladowania kształcie.

W rozprawie O aktorach i grze teatralnej napotkać też można wypowiedzi ukazują
ce inne niż wspomniana już trywializacja, niebezpieczeństwa czyhające na aktorów i 
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aktorki w ich relacjach z rzeczywistością. I tak, pisząc o naśladowaniu w komedii, 
Murray podkreśla z naciskiem, że jest jak najdalszy od tej jego odmiany, która jest „w 
rzeczywistości przesadną i szkodliwą burleską, odległa od natury, dobrego gustu, a 
często nawet przyzwoitości”12. Chodzi tu o znane nam już z rozważań o grze w kome
dii odrzucenie jej karnawałowych i satyrycznych aspektów. Podobnie jak inni ludzie 
epoki, obok prostactwa, czyli niejako zbytniej naturalności, Murray przestrzegał też 
przed takimi środkami aktorskimi, które można by określić mianem jawnej sztuczno
ści. W tym przypadku chodzi o komiczną groteskę, zabawowe wyolbrzymienie prze
kraczające w pogoni za śmiechem granice prawdopodobieństwa.

12 Tamże.
11 Tamże, s. 43.
14 Zob.: tamże, s. 35-36

Dla uniknięcia tego niebezpieczeństwa, Murray zalecał aktorkom i aktorom kome
diowym, by odnosili się do konkretnej rzeczywistości, nie tylko psychologicznej, ale 
także społecznej i historycznej. Ponieważ fabuły komedii dzieją się w różnych krajach 
i czasach, należy za każdym razem oddawać specyfikę tych środowiskowych wpły
wów:

„W istocie rzeczy nie wystarczy naturalne odmalowanie charakteru osoby należącej do tego 
lub innego narodu, żyjącego w tym lub innym wieku. Należy jeszcze zarysować z największym 
podobieństwem gusty i przyzwyczajenia danej nacji i epoki. Utrafić w ton, modę i wykonanie. 
Końcowy efekt gry aktora powinien być niczym wierne lustro, które dokładnie odbija 
wszystkie stany, warunki, hierarchie i osobowości”13 [podkr. D.łC.].

Owo odbicie nie jest, rzecz jasna, wcale tak dokładne, jakby wynikało z powyższego 
cytatu - nakaz przestrzegania konwenansów obowiązuje i tu, pilnując, by unikając 
sztuczności, nie popaść w przesadną naturalność.

Podobną równowagę między dwoma niebezpieczeństwami zachować trzeba w tra
gedii, z tym że tu sytuacja jest odmienna, ponieważ z samej natury gatunku wynika, że 
zagrożeniem poważniejszym jest trywialność, więc rangę podstawowego przykazania 
zyskuje przestrzeganie szlachetności stylu. Przyznając to, Murray podkreśla jednak, że 
i w tragedii nie należy tracić rzeczywistości z pola widzenia. Zgadzając się, że specy
ficzna deklamacja tragiczna ma swoiste wartości, że jej konwencjonalność właśnie 
„stanowi prawdziwą tragedii ozdobę”, nie przystaje na wyprowadzenie stąd wniosków 
wykluczających naturalność dykcji. Wprost przeciwnie. Najwyraźniej postuluje ogra
niczenie „sztucznego patosu deklamacji” tylko do przypadków szczególnych i prote
stuje przeciw jego nadużywaniu, zarazem zdecydowanie potępiając wszelką dykcję 
przesadną, emfatyczną i pretensjonalną. Ideałem Murraya wydaje się gra tragiczna, 
która łączyłaby artystyczną specyfikę gatunku z naturalnością i prawdą przeżycia14, 
która byłaby równie odległa od trywialności, jak i od sztucznej napuszoności.

W obu przypadkach - gry w komedii i w tragedii - zalecana „naturalność” i „gra 
prawdziwa” są zagrożone jednocześnie z dwu stron. Zbytnie zbliżenie do rzeczywisto
ści grozi trywialnością, prostactwem, zaś nadmierne i jednostronne zawierzenie zasa
dom sztuki wiedzie ku jawnej konwencjonalności, „sztuczności”. Ideałem Murraya jest 
natura ukształtowana, twór pośredni, łączący najlepsze cechy rzeczywistości w całość 
idealną wyznaczaną jednak nie przez abstrakcyjne „reguły”, lecz przez cywilizowane 
konwenanse najwyżej ukształconych warstw społecznych. W ten sposób ideał teatralny 
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zostaje utożsamiony z ideałem społecznym, a teatr staje się narzędziem upowszechnia
nia arystokratycznych wzorców obyczajowych, etycznych i estetycznych.

Podobne poglądy głosili też członkowie Towarzystwa Iksów. Zalecali oni obserwa
cję zachowań ludzkich, dzięki czemu „cała gra na scenie byłaby tylko powtórzeniem 
tego, co aktor widział i czego się wyuczył w rzeczywistym świecie”15. Obserwacja ta 
i przeniesienie jej wyników do gry aktorskiej miałaby służyć przede wszystkim jako 
środek zapobiegający sztucznej przesadzie, będącej dla Iksów jednym z podstawowych 
grzechów artystek i artystów Teatru Narodowego. Zalecenie to, co ważne, odnosiło się 
nie tylko do gry w komediach (gdzie postulat naśladowania rzeczywistości był czymś 
oczywistym), ale także do tragedii. Jej bohaterowie - argumentuje autor cytowanej 
recenzji z Fenelona - też wszak są ludźmi i choć „wynoszą się oni nad sferę zwyczaj
ną, nad samych siebie, lecz to wyniesienie się zawsze jest w naturze, bo stamtąd ma 
swoje źródło”16. Postulat większej naturalności gry tragicznej został tu posunięty dalej 
niż to było w książce Murraya i nie odnosił się tylko do wzbogacenia konwencji 
o emocje „wykonawców”. Iks proponował przeniesienie na grunt tragiczny samej za
sady obserwacji, głosząc, że i w rzeczywistości znaleźć można wzorce zachowań 
prawdziwie tragicznych.

15 X, „Fenelon", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1816, nr 2 z 6 1, cyt. za: Recenzje 
teatralne Towarzystwa Iksów 1815—1819, opr. J. Lipiński, Wrocław 1956, s. 114

16 Tamże.
17 X, Drugie zdanie o tragedii „Ludgarda", „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1816, 

nr 91 z 12 XI, cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów ..., dz. cyt., s. 186.
18 J. Lipiński, Aktor i scena w recenzjach teatralnych Towarzystwa Iksów, „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 1, 

s. 112.

Skoro znaleźliśmy się już o krok od prób osłabienia konwencjonalności tragicznej 
poprzez ukazanie rzeczywistych zachowań jako wzorca gry w tego typu dramatach, 
musimy natychmiast zatrzymać się i powiedzieć, że członkowie Towarzystwa przy
stając na sądy podobne, jednocześnie głosili konieczność studiowania dzieł sztuki 
(„starodawnych rzeźb i obrazów”17) będących wszak modelowym przykładem naturę 
belle et choisie. Postulat taki formułowano właśnie w odniesieniu do „gry traicznej”, 
najwyraźniej uznając jej konwencjonalną szlachetność za wartość godną ochrony 
i umocnienia.

Jacek Lipiński, który jako pierwszy przywołał analizowane powyżej recenzje 
w kontekście poglądów Towarzystwa na naturę i stosunek do niej aktorów i aktorek, 
widział w nich dowód na „sprzeczność w kryteriach oceny stosowanych przez Ik
sów”18. Takie wyjaśnienie wydaje się jednak nieprzekonujące. Podobnie jak dla Mur
raya, również dla członków Towarzystwa ideałem była konwencja znaturalizowana, 
pozbawiona nadmiaru sztuczności i suchego formalizmu, konwencja żywa. Pozorna 
sprzeczność ich poglądów wynikała z opisywanej dwoistości niebezpieczeństw grożą
cych aktorkom i aktorom, oraz z różnicy kontekstów, w jakich formułowane były cy
towane wypowiedzi. Zalecany przez Iksów model balansuje bowiem nieodmiennie 
pomiędzy naturą niepoddaną uszlachetniającym zabiegom a działaniami całkowicie 
sztucznymi, pozbawionymi wszelkiego związku z empiryczną rzeczywistością.
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3. Romantyczne „wychylenia”

Reakcja przeciwko klasycystycznym ideałom naśladowania w teatrze „natury pięknej, 
wykształconej, takiej wreszcie, jaka ucywilizowanego świata jedynie zwrócić na siebie 
może uwagę”19, której pierwsze przejawy miały miejsce już w okresie poprzedzającym 
powstanie listopadowe20, w sposób szczególnie wyraźny uwidoczniła się na początku 
lat 40. XIX wieku. Wtedy to miały miejsce dwa, niemal równoczesne wystąpienia, 
proponujące odmienny od klasycystycznego sposób uregulowania stosunków między 
teatrem a rzeczywistością. Chodzi oczywiście o opublikowane najpierw w prasie, 
a następnie w formie książkowej teksty Hilarego Meciszewskiego i Karola Libelta. 
Stając obok siebie, autorzy ci prezentują zarazem dwa odmienne sposoby postrzegania 
interesującej nas kwestii.

19 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1829, nr 222 z 26 IX, s. 3003.
211 Chodzi przede wszystkim o poświęcone teatrowi teksty ukazujące się na lamach „Kuriera Polskiego”, a w 

szczególności spory o interpretację roli Harpagona przez Bonawenturę Kudlicza i Jana Nepomucena Nowakow
skiego (zob.: „Kurier Polski”, 1830, nr 105 z 20 III, s. 532-533 i nr 108 z 23 III, s. 548-549) oraz recenzje prze
ciwstawiające nowocześniejszy styl gry aktorów Teatru „Rozmaitości” przestarzałemu aktorstwu panującemu 
w Teatrze Narodowym (zob.: J.L.Z. [Jan Ludwik Żukowski], „Kurier Polski” 1830, nr 241 z 10 VIII, s. 1224— 
1225 i nr 274 z 14 IX, s. 1401-1402).

21 H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim, Kraków 1843, s. 119.
22 Tamże, s. 144-145.

Meciszewski jawi się zdecydowanie jako kontynuator, występującej już w łonie 
klasycyzmu, a rozwijanej przez preromantyczną krytykę przedpowstaniową, tendencji 
do uczynienia zgodności z rzeczywistością empiryczną głównym kryterium prawdzi
wości gry aktorskiej. Występując przeciwko przejawom, anachronicznej jego zdaniem, 
teatralnej sztuczności, w pierwszym rzędzie przeciwko niewłaściwie używanej dekla
macji i „emfazie”, używał bardzo charakterystycznych argumentów. Odwoływał się 
mianowicie do najbardziej codziennych doświadczeń aktorów, by stwierdzić, że

„(...) się w tem potocznem życiu nie deklamuje nigdy! powtarzam nigdy, bo to jest bezwarunko
we. Jeżeli więc oddanie charakterów ludzkich w tysiącznych ich położeniach, w sposób jak naj
więcej do natury zbliżony, jest właściwym i głównem zadaniem artysty, w oddaniu więc charak
terów takich nie może, ani nie powinien przemawiać innym językiem od tego, jakiego sam uży
wa, kiedy jest poza sceną, a więc w życiu realnem nie sztucznem”21.

Znajdująca się w przytoczonym zdaniu definicja głównego celu aktorskich działań 
lokuje się na biegunie wręcz przeciwnym do tego, który reprezentowali klasycy. Nie 
ma tu mowy o „pięknej naturze”, jest natomiast postulat jak najściślejszego związku 
z rzeczywistością empiryczną. Można wprawdzie argumentować, że cytowana opinia 
odnosi się jedynie do pewnego typu sztuk i że Meciszewski dopuszczał inny sposób 
gry (a konkretnie deklamację) w rolach repertuaru tragicznego, poetyckiego, niemniej 
jednak trudno wątpić, że za podstawowy „materiał aktorski” uważał postacie ściśle 
związane z rzeczywistością i do nich stosował przytoczone zasady.

Potwierdza taką tezę kolejny ważny i charakterystyczny fragment Uwag o teatrze 
krakowskim, w którym występuje określenie podstawowego zadania aktora jako zupeł
nego przeobrażenia się „w charakter i stan osoby, którą na scenie przedstawiać ma”22, 
wcielenia w jej naturę. Postulat ten pojawia się w bardzo charakterystycznym kontek
ście: z jednej strony jego realizacja uznana zostaje za niezbędny aktorski wkład w ilu
zję sceniczną, z drugiej Meciszewski uzależniał ją od spełnienia licznych warunków. 
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Ich lista stanowi wręcz przytłaczający swym ogromem wykaz działań poznawczych, 
które przedsięwziąć trzeba w jednym właściwie celu - dla poznania i/lub doświadcze
nia w jak największym zakresie wszystkiego, co dotyczy ludzi zarówno współcze
snych, jak i historycznych. W świetle tego fragmentu nie ulega wątpliwości, że dla 
Meciszewskiego aktorska przemiana możliwa była tylko pod warunkiem jak najdo
kładniejszego zapoznania się z rzeczywistymi wzorami odtwarzanych postaci, zaś 
prawdziwie wielka gra daleka była od idealizujących zabiegów zalecanych przez teorię 
klasycystyczną.

Myliłby się jednak kto by stwierdził, że owa imitacyjność propagowana przez Me
ciszewskiego jest bezwarunkowa i bezgraniczna.

„Jakkolwiek naśladowanie natury i zbliżenie się ile można do niej, może być i jest glównem 
zadaniem artysty, zapomnieć jednak nie trzeba o tern, że nie wszystko, co jest naturalnem, jest ra
zem i przyzwoitem”23.

23 Tamże, s. 132

Naturalność nie może prowadzić do przekroczenia i naruszenia nakazów i zakazów 
obyczajowych, identycznych z tymi, które obowiązują w codziennym życiu publicz
nym. Ta zasada stanowi dalekie echo Murrayowskiego postulatu ukazywania na scenie 
ludzi przestrzegających norm „dobrego towarzystwa”, zarazem jednak stanowi wła
ściwie jej przeciwieństwo. Meciszewski nie przedstawia bowiem pozytywnego wzorca, 
formułując jedynie obowiązujące powszechnie nakazy negatywne. Nie pisze, co należy 
ukazywać, przestrzega jedynie przed przekraczaniem granic określonych przez kon
wencje społeczne.

Z całkowicie odmiennych pozycji przeciwko klasycystycznym koncepcjom wystą
pił Karol Libelt w swej Estetyce czyli Umnictwie pięknym. Już w części poświęconej 
podstawowym zasadom sztuki sprzeciwił się zdecydowanie wszelkim hasłom nakazu
jącym naśladować naturę. Głosił, że sztuka jest wyższa nad nią nie dlatego, że przej
muje jej oczyszczone piękno, ale przede wszystkim dlatego, że jej najwyższym stop
niem jest twórczość samorodna będąca „bezpośrednim objawem ducha”. W akcie 
twórczym artysta dostępuje łaski obcowania z ideałem, rozumianym jako wzorzec 
transcendentny wobec codziennej rzeczywistości, by następnie ująć ów ideał w kształty 
mniej lub bardziej podobne do znanych z owej rzeczywistości.

Dążąc do udowodnienia swej tezy, Libelt analizował kolejno poszczególne rodzaje 
sztuk, nie pomijając także „sztuki dramatycznej”. Ta jawiła mu się jako szczególnie 
podatna na hasła naśladowania natury, z racji wykorzystywania wyjątkowego mate
riału - żywych, nieodwołalnie rzeczywistych osób. Jednak nawet i w tych warunkach 
nie może być, jego zdaniem, mowy o słuszności tych haseł:

„Artysta dramatyczny dlatego jest artystą, że ma przedstawiać sztukę nie naturę, którą dlatego 
już starożytni larwą obrzucali. Aktor jest dagerotypem ideału poety. On w rolę np. Zygmunta Au
gusta tak wniknąć i tak się nią przejąć powinien, aby w niej oddal króla wolnego ludu i męża 
Barbary, nie zaś siebie; aby go oddał nie podług natury, ale podług ideału, w jakim go pojął i wy
stawił Feliński.

Artysta dramatyczny jest na scenie wcielonym ideałem poety, jest lunatykiem, co z łatwością 
i naturalnością rusza się i przechodzi po stromych wyżynach sztuki o świetle ideału niby o świetle 
księżyca; co nie wie o sobie, ni o świecie, co go otacza i ziębi; a budzi się i spada na ziemię, gdy 
nań kto po imieniu zawoła, to jest gdy go rzeczywistość ogarnie. Prawda i naturalność leży 
w harmonii formy i treści, czyli gry i roli. Gra zatem nie może być naśladowaniem czegoś ob
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cego, ale naturalnym być powinna ukształtowaniem się roli w ruchach i deklamacji płynących 
z wewnętrznego pojęcia i natchnienia. Każde naśladowanie sprawia zawsze rozdwojenie, u arty
sty zatem będzie ciągłym wypadaniem z roli, grą wymuszoną i nienaturalną”24 [podkr. D.K.].

24 K. Libelt, Estetyka czyli Umnictwo piękne. Część ogólna [w:] K. Libelt, Filozofia i krytyka, Poznań 1875, 

t. IV, s. 119.
25 Tamże, s. 301.

Tak jak w każdej innej dziedzinie sztuki, tak i w aktorstwie podstawową wartością, 
źródłem i właściwym przedmiotem artystycznej aktywności nie jest rzeczywistość 
materialna, lecz duchowa i umysłowa. Z wyróżnionego zdania o zgodności „formy 
i treści, czyli gry i roli” można wnioskować, że to właśnie ta ostatnia spełnia funkcję 
pierwiastka idealnego, że ona jest istniejącym w sferze umysłu wzorcem, który aktorzy 
i aktorki mają zrealizować w rzeczywistej materii, modyfikując ją zgodnie z wymoga
mi ideału. Nie może tu więc być mowy o postulowanym przez Murraya poprawianiu 
postaci dramatycznej według zasad wywiedzionych z rzeczywistości. Ta ma bowiem 
znaczenie drugorzędne, ponieważ zgodność z nią nie tylko nie decyduje (jak w kon
cepcji Meciszewskiego) o prawdziwości gry aktorskiej, ale w ogóle nie ma z nią żad
nego związku. Kategoria prawdy odnosi się wyłącznie do rzeczywistości idealnej, 
natomiast „naturalność” jest przymiotem czysto formalnym, związanym z charakterem 
środków, za pomocą których prawda staje się dostępna widzom. Mimo to, nadal pozo- 
staje ona istotnym kryterium, ponieważ z postulatu zgodności „formy i treści” wynika, 
że to, co prawdziwe nie może przejawiać się w sposób nienaturalny.

Ostatecznie koncepcja Libelta jawi się więc jako odwrócenie idei klasycystycznych, 
zmiana obowiązujących w nich hierarchii, przy jednoczesnym zachowaniu podstawo
wych kategorii wartościujących. Podobnie jak w klasycyzmie, równie niemożliwe jest 
istnienie nienaturalnego prawdziwego, jak i naturalnego nieidealnego. Różnica polega 
przede wszystkim na tym, że poznański filozof lokuje sferę idealną poza rzeczywisto
ścią materialną i nie widzi możliwości dotarcia do niej poprzez operacje na elementach 
natury. Zarazem jednak dostępne wyjątkowym duchom ideały nie mogą być ukazywa
ne inaczej, jak tylko w specyficznie dobranych i zmodyfikowanych formach natural
nych. Tak więc choć hierarchia wartości i przebieg procesu twórczego były inne niż 
w teorii klasycystycznej, to ostateczny rezultat - połączenie idealnego i realnego - 
wyglądał niemal identycznie.

Warto w tym momencie zapytać, czy według Libelta istniała jakaś „sfera idealna” 
będąca wyłącznym, specyficznym wzorcem aktorskich działań twórczych, czy też - jak 
sugerowałby cytowany fragment - postać aktorska ma być jedynie „dagerotypem ide
ału poety” (a więc cudzego). Jak pamiętamy z rozdziału I, Libelt w sposób bardzo 
oryginalny rozwiązywał kwestię niemożności bezpośredniego „przełożenia” kreacji 
dramatopisarza na dzieło sztuki aktora, wyprowadzając stąd wniosek, że ten ostatni jest 
przedstawicielem odrębnej dziedziny nazywanej „dramaturgią”, która, przypomnijmy,

,,(...) jest osobną, samoistną sztuką zidealizowania akcji na osobie aktora. Uczucie, namiętność, 
wola, siła, charakter, wszystkie ujemne i dodatnie potęgi ducha ludzkiego, tak jak się w słowach, 
ruchach i czynach objawiają, aktor zidealizować i w stosunku do odbywającej się akcji na sobie je 
upostacić powinien. Każda reprezentacja akcji na ten sposób wykonana, przedstawi nam jej ideał 
wcielony w osobie artystów dramatycznych, czyli przedstawi nam dzieło dramaturgiczne. Pod 
tym względem nazwać by można dramaturgię sztuką przedstawiania pięknoksztaltów przedmio
towego ducha”25.
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Aktorstwo ma więc własną „sferę idealności”, która pełni w stosunku do kreacji 
dramaturga taką samą funkcję, jaką w koncepcjach klasycystycznych pełniła rzeczywi
stość empiryczna - jest źródłem zasad dotyczących wzorcowego realizowania tych 
elementów, nad którymi ex definitione dramatopisarz panować nie może26. Ostatecz
nym celem tak pojętej dramaturgii jest całkowite przekształcenie, zidealizowanie życia, 
doprowadzenie do tego, by natura i ideał stały się jednym. Dziełu temu przyświeca 
wiara w istnienie uniwersalnych zasad piękna, mających swe źródło w rzeczywistości 
transcendentnej, co sprawia, że idealizacja natury oznacza jej swoiste, estetyczne prze- 
bóstwienie, będące ostatecznym celem sztuki. Skoro ma ona przekształcić naturę, nie 
może jej - to oczywiste - naśladować.

26 Podobnie kwestię odrębności idealnego wzorca tworzonego przez poetę i realnej, cielesnej sfery będącej 
domeną aktorską rozwiązywał Józef Kremer. Z faktu, że istota pracy aktorki/aktora polega na ucieleśnianiu „nad
ziemskiego” ideału, wynika dlań oczywisty wniosek dotyczący materialnej strony ich sztuki: „ta cielesność, którą 
na scenie widzimy nie należy do zwyczajnej i codziennej natury człowieka, bo ją ożywia tchnienie wyższego 
świata, bo świata poezji; ją to albowiem przesyca promień wiekuistości i nigdy nie przemijających prawd” (Kilka 
słów o Schillerze. „Dziewicy Orleańskiej" i wystawieniu jej na teatrze krakowskim [w:] J. Kremer, Dzieła, oprać. 
H. Struve, t. XII: Pisma pomniejsze, Warszawa 1879, s. 440). Idealność odnosi się więc nie tylko do pomysłu 
poety, ale także do aktorskich „szczegółów”, posiadając moc zamiany natury „codziennej” na naturę niezwykłą, 
idealizowaną.

Jak się wydaje, Libelt, choć swych uniwersalnych zasad nie ujął w system reguł, 
łatwiej doszedłby do porozumienia z warszawskimi klasykami o pokolenie odeń star
szymi, niż ze współczesnym mu Hilarym Meciszewskim. Jego koncepcje filozoficznie 
odmienne od klasycystycznych, wymierzone były jednak przede wszystkim przeciwko 
narastającym w pierwszej połowie XIX wieku tendencjom realistycznym, uznającym 
zgodność z rzeczywistością empiryczną za podstawowe kryterium prawdy w sztuce, 
szczególnie w sztuce teatru. Co charakterystyczne, broniąc się przed nimi, Libelt zajął 
stanowisko w swym idealizmie bardziej radykalne niż klasycy, odmawiając istotnej 
wartości wszelkim próbom naśladowania natury, nawet tym, których ostatecznym 
celem było ukazanie ideału.

4. Powrót do równowagi

Spór między zwolennikami realistycznej i idealistycznej koncepcji sztuki aktorskiej, 
ukazany w „korespondencyjnej” (bo do bezpośredniej nigdy nie doszło) kontrowersji 
między Meciszewskim i Libeltem, trwał przez całą drugą połowę XIX wieku, stano
wiąc jeden z „leitmotivôw” polskiej myśli teatralnej. Charakterystyczną cechą owego 
sporu była zdecydowana przewaga poglądów idealistycznych w krytyce i „teorii sfor
mułowanej”, towarzysząca wzrostowi tendencji realistycznych w dramacie oraz stop
niowemu odchodzeniu od konwencji klasycystycznych w grze aktorskiej. Jednocześnie 
następowała ewolucja konwencji obyczajowych, uproszczenie i demokratyzacja zasad 
„dobrego wychowania”, towarzyskiego savoir vivre'u, co wpłynęło również na stop
niową zmianę konwencji zachowań teatralnych.

Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że w poglądach XIX-wiecznych krytyków 
walczących z realizmem miało miejsce swoiste połączenie elementów idealizmu klasy- 
cystycznego i Libeltowskiego. Napotykamy je na przykład w pismach Józefa Keniga, 
który kwestii prawdy scenicznej i stosunku aktora do rzeczywistości poświęcił 
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w swych pracach krytycznoteatralnych sporo miejsca. Podstawą prezentowanych na 
początku lat 60. poglądów ówczesnego redaktora „Gazety Warszawskiej” były idee 
bliskie koncepcjom klasycystycznym, które następnie rozwinięte zostały w duchu Li- 
beltowskim.

Punkt wyjścia Keniga, niezmienny przez całe pół wieku jego działalności krytycz
nej stanowiło twierdzenie, że aktor/aktorka nie może na scenie zachowywać się tak 
samo naturalnie jak w życiu codziennym:

„Nie wolno aktorowi być takim samym na scenie jak jest w pokoju czy w buduarze, chociaż
by tylko ze względu na optykę sceniczną. Wrażenie swobody i prawdy powinno być wzbudzone 
w widzu, ale nie za pomocą lekkiego zbycia roli lub wypowiedzenia bez wnikania w nią. Sztuka 
nie jest naśladowaniem natury, inaczej przestałaby być twórczą; ona tylko zbiera z natury farby, 
którymi maluje to, co przedstawić ma; pracą poprzednią dochodzi do swobody w przedstawieniu, 
owym doborem barw do prawdy, wyrzeczeniem się indywidualności aktor zdobywa rozma
itość”27.

27 [J. Kenig], Trzydzieści pięć lat zawodu scenicznego. Ludwik Panczykowski. „Gazeta Warszawska” 1860, nr 

201 z 3 VIII, s. 3.
2“ [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1867, nr 28 z 4 II, s. 2.

Twierdzenie, że sztuka nie jest naśladowaniem natury mogłoby zaprzeczać tezie 
o klasycystycznym rodowodzie poglądów Keniga, ale podejrzenie to rozwiewa dalsza 
część wypowiedzi, gdzie napotykamy wyobrażenie artysty poszukującego w rzeczywi
stości „farb”, których dobór wiedzie go do prawdy. Nie ma tu więc mowy o tak waż
nym dla Libelta „postępowaniu za światłem ideału”, jest natomiast obraz twórcy docie
rającego do prawdy poprzez analizę rzeczywistości. W istocie jednak dla zrozumienia 
cytowanego fragmentu te filozoficzne subtelności nie mają chyba większego znacze
nia. To co dla Keniga ważne, to idea modyfikowania rzeczywistości jako przeciwień
stwo postulatu jej odwzorowywania. Źródła i wzorce owej modyfikacji mają dlań naj
wyraźniej znaczenie drugorzędne.

W sposób pełny swe poglądy na interesujące nas zagadnienia wyłożył redaktor 
„Gazety Warszawskiej” we fragmentach dwóch obszernych recenzji pochodzących 
z lat 1867 i 1868. Pierwszą z nich rozpoczął od definicji „gry dobrej” - najważniejszej 
siły przyciągającej uwagę nawet tych spośród widzów, którzy nie rozumieją znaczenia 
całości dzieła teatralnego (a więc siły bardzo ważnej, bo zapewniającej teatrowi moż
liwość pozaintelektualnego, a zatem pozaelitamego oddziaływania). Zgodnie ze znaną 
nam już XIX-wieczną zasadą, na pytanie „na czym zależy ta dobra gra?”, krytyk od
powiada: „na prawdzie”. Tę z kolei definiował najpierw poprzez zaprzeczenie, stwier
dzając, jak czynił to już poprzednio, że nie polega ona na „tak zwanej swobodzie gra
niczącej często z bezczelnością, na której widok niektórzy się unoszą wołając: co za 
talent, jest tak na scenie, jak u siebie!”* 2 . Aktorzy i aktorki tak grający, zawsze zda
niem Keniga będą tylko sobą, a nigdy nie staną się postacią, co wszak stanowi ich 
zadanie najważniejsze.

Przechodząc następnie do prób pozytywnego zdefiniowania aktorskiej prawdy, pre
zentuje Kenig rozbudowany wywód, który wypada zacytować w całości:

„Prawda leży najprzód w twórczości. Potrzeba ujrzeć daną postać, stworzyć ją sobie silą ima- 
ginacji, wejść w nią a raczej przejąć się nią, potem zaś szczegóły dykcji, gestu, ruchu tak zharmo
nizować z tym ogólnym pojęciem, by wszystkie zdawały się koniecznymi, by nie przypuszczano, 
że innymi być mogą, by się konsekwentnie z sobą w każdej chwili, w każdej sytuacji wiązały.
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Aktor tak grający będzie miał także wrzkomą swobodę na scenie, nikt nie ujrzy w nim wysilenia, 
bo pracował długo, nim na deski wstąpił; ale słuchacz baczny a nawet nieuważny, poczuje po 
wrażeniu, że nie tylko duch autora ale i duch aktora działają na niego, że ulega jak pod magne
tycznym wpływem, wysileniom tego ducha, który go zmusza do przechodzenia przez całą gamę 
wrażeń w sztuce nakreślonych. I powie sobie wówczas: tu jest coś niezwyczajnego, to nie ta moja 
ulubiona naturalność, której słuchać mogę drzemiąc, i której wysłuchawszy idę spać swobodny; 
dziś ten człowiek na scenie zmusza mnie słuchać, może nawet płakać i po opuszczeniu teatru ka
żę mi myśleć o sobie. To według nas jest gra dobra, czyli na prawdzie oparta (...)”29.

29 Tamże.
30 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1868 nr 267 z 2 XII, s. 1-2.

Tezy powyższe powtórzył i rozwinął Kenig w obszernej (jak na recenzję prasową) 
rozprawce stanowiącej część rozbioru gry Heleny Modrzejewskiej w czasie jej słyn
nych warszawskich występów gościnnych na jesieni 1868 roku. Tym razem rozważa
nia swe prowadził, odwołując się bezpośrednio do Libelta i cytując, przywołane już 
powyżej, fragmenty jego książki odrzucające możliwość naśladowania natury w sztu
ce, a w szczególności w grze aktorskiej. Całość swych poglądów przedstawionych i w 
tym, i we wcześniejszym tekście podsumował zaś w zakończeniu owej „rozprawki” 
w sposób następujący:

„Powiedzieliśmy więc: że podstawą i głównym warunkiem dla sztuki dramaturgicznej jest 
prawda w przedstawieniu, że ta prawda leży w najściślejszej zgodzie i harmonii przedstawienia 
z myślą autora, z duchem i tonem dzieła, w uwydatnieniu niejednego lub niektórych, ale wszyst
kich żywiołów duchowych, które autor w skład swej postaci wprowadzi, - że umiejętność, moż
ność uwydatnienia tych wszystkich żywiołów moralnych postaci, oddania ich odpowiedniego, 
z celem autora zgodnego, zharmonizowania ich w jedną, w każdej swej części, to jest scenie czy 
ustępie, jednolitą i konsekwentnie zespolonąjedność, stanowi aktorską twórczość. Twórczość ta po
sługuje się jako narzędziem dla osiągnięcia swego celu zasobami naturalnymi głosu, mimiki, gestu, 
ruchu, postawy, których bogactwo lub wyrobienie bywa rozmaite i natura różna; stąd nawet przy 
wysokim rozumie artystycznym i wyrobieniu osiągnięte nimi wypadki nie bywają równe”30.

Pierwszy warunek „gry prawdziwej” stanowiło dla Keniga stworzenie w wyobraźni 
wizerunku postaci zgodnego z intencjami dramaturga. Do niego dostosowane być 
miały materialne, wzięte z rzeczywistości, „środki uzewnętrznienia”. Podobnie jak to 
było u Libelta, to rzeczywistość umysłowa decyduje o kształcie roli, zaś naturalność 
jest jedynie jej przymiotem formalnym. W Kenigowej reinterpretacji poglądów Libelta 
dochodzi jednak do jednoznacznego utożsamienia „idei” z autorskim projektem posta
ci, do uznania, że stanowi ona jedyny wzór dla całości kreacji aktorskiej. Kwestię 
rozbieżności między „ogólnym pojęciem” a szczegółami należącymi do twórczej do
meny aktorów i aktorek rozwiązał Kenig za pomocą znanych nam postulatów „zgod
ności”, jednolitości i konsekwencji, które to przymioty miały regulować stosunki mię
dzy „ideałem poety” a kreacją aktorską, oraz pomiędzy poszczególnymi elementami tej 
ostatniej. W ten sposób czysto idealistyczna koncepcja Libelta została zmodyfikowana 
poprzez wprowadzenie reguł odwołujących się nie do uniwersalnych idei estetycznych, 
lecz do praktycznych zasad postępowania z materiałem czerpanym z rzeczywistości, 
opartych na społecznie podzielanych wyobrażeniach psychologicznych (jednolitość, 
konsekwencja). Jednocześnie aktorzy i aktorki zostali pozbawieni bezpośredniego 
dostępu do „sfery idealności”, który wszak przyznawał im Libelt. Domeną ich działa
nia była w koncepcji Keniga przede wszystkim rzeczywistość empiryczna, a zadaniem 
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nadrzędnym uzgodnienie jej elementów z przedstawionym przez pisarza ideałem (od
rębny etap procesu twórczego stanowi „przejęcie się” tym ostatnim). Postulując pracę 
nad naturą w celu stworzenia z jej elementów wizerunku idealnego, zbliżał się Kenig 
bardziej do klasyków niż do Libelta.

Jak się wydaje, sięganie do wyobrażeń klasycystycznych było zjawiskiem charakte
rystycznym dla ogółu krytyków utożsamiających się z idealizmem i walczących w jego 
imię z tendencjami realistycznymi. W drugiej połowie stulecia nastąpił powrót do pod
stawowych zasad klasycystycznych, a zwłaszcza do idei be Ile naturę, pozbawionej 
jednak swego normatywnego zaplecza w postaci sztywnego katalogu reguł. Przykła
dem tego zjawiska są poglądy Władysława Bogusławskiego. Już w swej stosunkowo 
wczesnej książce dał on wyraz przekonaniu, że prawda sceniczna jest czymś odrębnym 
od natury. Pisał:

„Teatr ma swoją optykę, która sprawia, że naturalne drzewo, cudownie piękne jako cząstka 
przyrody, przeniesione na scenę mniej by efektu sprawiło, niż namalowane przez dobrego deko
ratora”31.

31 W. Bogusławski, Siły i środki naszej sceny, Warszawa 1961, s. 141.
32 Dal mu też wyraz Kenig w cytowanym już artykule: „Na próżno pisarze realiści powstawać będą przeciw 

tym teoriom; pomimo wszelkich usiłowań naśladowania natury i oni muszą być idealistami, sama natura kompo
zycji do tego ich zmusza. (. . .) Nie trudno byłoby dowieść, że nawet najlichszy wodewil już rzeczy idealizuje, bo 
w półgodzinnym ustępie czasu streszcza rzeczy i wypadki, na które w rzeczywistym świecie dni lub miesięcy 
potrzeba (. . .)” („Gazeta Warszawska” 1868, nr 267 z 2 XII, s. 2).

Odwoływanie się do przekonania o nieusuwalnej konwencjonalności teatru unie
możliwiającej bezpośrednie przenoszenie elementów rzeczywistości pozascenicznej 
było jednym z powszechnie podzielanych, niemal banalnych twierdzeń XIX-wiecznej 
krytyki32. W odniesieniu do sztuki aktorskiej Bogusławski sformułował je w sposób 
wyrazisty kilkanaście lat po napisaniu Sił i środków... W opublikowanej w 1890 roku 
recenzji z Syna Giboyera E. Augiera, narzekając na dykcję Józefa Grzywińskiego 
(margrabia d’Auberive), którego w ogóle nie można było zrozumieć, zaatakował przy 
okazji szerzący się jakoby w teatrze warszawskim naturalizm:

„Zdaje się (...), że to laisser-allez ma być dowodem wielkiej swobody, naturalności i prawdy, 
na scenę wprost z życia przeniesionej. Otóż tu tkwi wielkie złudzenie. Bardzo jest dobrze, kiedy 
aktor umie być swobodny i naturalny, ale żeby odebrać to wrażenie, publiczność przede wszyst
kim słyszeć go i rozumieć potrzebuje. Swoboda i naturalność schowana wśród czterech ścian, 
z zapomnieniem tego kardynalnego warunku istnienia teatru, że jedna ze ścian na mocy umowy 
zawartej z publicznością jest usunięta na benefis widza - nie ma żadnego znaczenia, bo krzywdzi 
tegoż właśnie widza, który w zamian za zgodę na pewne konwencjonalizmy wymaga pod innym 
względem iluzji.

Toteż owa prawda przeniesiona na scenę wprost z życia jest największym fałszem, na jaki 
zdobyć się mogła naturalistyczna doktryna. Tam gdzie gaz zastępuje słońce, a płótno mury, ludzie 
nie mogą rozmawiać, jak mówią na ulicy, a choćby i w codziennym życiu w salonie. Urywek 
rozmowy podchwycony na ulicy nic nam nie mówi o rozmawiających, ale ten sam urywek napi
sany dla sceny tak, że w nim każdy wyraz objaśnia to, co przedtem było, przygotowuje to, co się 
stanie potem, od razu odmaluje interlokutorów. Sztuką jest wielką napisać tak dialog, skonden
sować czas i przestrzeń, streścić w nim wypadek, sytuację człowieka, przy zachowaniu wszelkich 
pozorów naturalności, swobody; niemniejszą sztuką jest tak napisany dialog wypowiadać i pa
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miętać, że widz, który chce zrozumieć ma prawo do każdego słowa, akcentu, do każdej modulacji 
i pauzy”33.

33 Wł. Bogusławski, „Gazeta Polska” 1890, nr 87 z 19 IV, s. 2.
34 Wł. Bogusławski, Estetyka sceniczna, „EMTA” 1885, nr 103, s. 357.
35 Wł. Bogusławski, Estetyka sceniczna, „EMTA” 1885, nr 106, s. 386.

Różnica między prawdą „sceniczną” i „życiową” nie wynika zatem z jakichś dok
trynalnych założeń, ale z samej natury teatru, której „naturaliści” nie rozumieją. Aktor
ki i aktorzy muszą liczyć się ze specyficznymi warunkami scenicznymi, nie mogą za
tem ani mówić, ani używać mimiki i gestu w sposób codzienny. Najprostsze, technicz
ne warunki ich pracy wiodą do wypracowania szczególnych pozacodziennych zacho
wań, sposobów kształtowania swego ciała, wykorzystywania głosu.

Specyfika teatru i aktorskiej pracy twórczej polega według Bogusławskiego między 
innymi na swoistej kondensacji elementów rzeczywistości empirycznej, a następnie ich 
„unaturalnieniu”. Swe poglądy w tej kwestii przedstawił krytyk szczegółowo w stu
dium Estetyka sceniczna, będącym bardzo dlań charakterystycznym rodzajem komen
towanego streszczenia pracy cudzej, w tym przypadku książki L. Becqa de Fouquieres 
L’art de la mise-en-scene, wydanej w Paryżu w 1884 roku. Przystając na to, że wszy
scy twórcy teatralni dążą do osiągnięcia jak największego stopnia podobieństwa do 
natury, „która im za wzór służy”, Bogusławski za swym francuskim pierwowzorem 
zastanawiał się nad możliwymi granicami owego naśladownictwa oraz rządzącymi nim 
zasadami. Wzór sposobu, w jaki prawda życiowa staje się prawdą sceniczną upatrywał, 
co samo w sobie znaczące, w procesie powstawania w umyśle ludzkim syntetycznych 
pojęć, które określał mianem idei:

„Kiedy fakty, które widzimy na własne oczy, przedstawiają nam się później w pamięci, za
chodzi między bezpośrednią obserwacją a jej powtórzeniem się w naszej myśli ta różnica, że 
pewna ilość szczegółów, różnej doniosłości, dostrzeżonych przy naocznej obserwacji faktu, ginie 
w jego myślowym przedstawieniu, Jeżeli jeden i ten sam powtarzający się fakt nastręcza się ad 
oculos za każdym razem w nieco odmiennym oświetleniu i w innym ugrupowaniu szczegółów, 
tym bardziej jego przedstawienia w myśli naszej różnić się będą cechami poszczególnymi przy 
zupełnej tożsamości rysów. Tworzy się z tego synteza różnych przedstawień myślowych, która 
jest nie czym innym, tylko ideą przyswojoną przez umysł nasz o danym fakcie lub o szeregu fak
tów.

Ten sam stosunek zachodzi między prawdą, naturą w życiu a jej przedstawieniem na scenie”34.

Usiłując udowodnić tę tezę, przywoływał Bogusławski teatralne sceny śmierci. 
Uznając, że śmierć w teatrze należy przedstawić z wszelkimi cechami „podobieństwa”, 
pytał:

„Ale podobieństwa do czego? Czy do śmierci jakiegoś krewnego, przy której [aktor] był 
obecnym, lub do konania pacjenta w szpitalu, które studiował troszcząc się o zbliżenie do natury. 
Bynajmniej; idzie tu o podobieństwo do idei śmierci przyswojonej przez tysiąc pięćset widzów, 
których ma przed sobą”35.

Tylko zgodność z ich wyobrażeniami sprawi, że gra zostanie uznana za prawdziwą. 
Gdyby zamiast tego hipotetyczny aktor silił się na przedstawienie śmierci jednostko
wej, wówczas

„(...) może być realniejszym, ale mniej prawdziwym (...). Aktor winien być obserwatorem na
tury nie po to, żeby niewolniczo przenosić swoje spostrzeżenia na scenę, ale żeby gromadzić 
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w sobie rysy ogólne, z których składa się syntetycznie obraz przeznaczony do przedstawienia. 
(...) Z powyższych spostrzeżeń wynika, że metoda pracy aktorskiej streszcza się w dwóch punk
tach: naprzód w zaakcentowaniu głównych rysów obrazu, który jest idealną syntezą poszczegól
nych i realnych zjawisk, po wtóre w częstym zwracaniu się do natury, w celu sprawdzenia, czy 
porównawcze badanie zjawisk nie dostarczy mu jakiejś cechy ogólnej dotychczas pominiętej lub 
czy przy częstszej obserwacji jakiś powtarzający się rys szczegółowy nie pozyska! przez to zna
czenia ogólnego”36 37 [podkr. D.K.].

36 Tamże.
37 Zob.: Wł. Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1885, nr 246 z 6 IX, s. 2.
38 W. Bogusławski, Siły i środki..., dz. cyt., s. 143.

Zarysowana w ten sposób koncepcja przywołuje klasycystyczną ideę „pięknej natu
ry”, tyle że wyprowadzoną nie z kontekstu estetycznego, lecz psychologiczno- 
-socjologicznego. Wyobrażenia podzielane i przez aktorkę/aktora, i „tysiąc pięćset 
osób, które ma przed sobą”, jawią tu jako naczelne kryterium scenicznej prawdy. Ar
bitralność norm uznawanych za obowiązujące przez arystokratyczne grono znawców, 
zastąpiona została przez bardziej demokratyczną, ale nie mniej arbitralną, „opinię pu
bliczną”, której zakładnikami i sługami stają się aktorki i aktorzy. Opinii tej podlega 
także dramaturg - właściwy twórca „syntetycznego obrazu przeznaczonego do przed
stawienia”, a ponieważ jest ona siłą nadrzędną i wobec niego, i wobec aktorek i akto
rów, to - jak się należy domyślać - mają oni prawo odwoływać się do niej bezpośred
nio w przypadkach, gdy dramat stoi w sprzeczności z wyobrażeniami grupy społecznej, 
do której adresowane jest przedstawienie. Na dowód tego, że taką możliwość Bogu
sławski dopuszczał przypomnijmy jego, cytowaną już w rozdziale 111, pochwalną opi
nię o Marii Wisnowskiej i dokonanych przez nią modyfikacjach roli Kasi w Poskro
mieniu złośnicy1. Społeczne wyobrażenia na temat rzeczywistości będące dla Bogu
sławskiego kryterium prawdy wiązały się też oczywiście ze społecznymi konwenan
sami, pełniąc taką samą funkcję regulacyjną, jaką przypisywał im Emanuel Murray.

Sposób, w jaki sam Bogusławski wykorzystywał przekonania zbiorowe do oceny 
gry aktorskiej, dobrze pokazuje fragment Sił i środków... poświęcony rolom starusz
ków kreowanym z zamiłowaniem przez Wincentego Rapackiego. Krytyk odmawiał im 
większej wartości przede wszystkim dlatego, że postacie te nie są sympatyczne, że 
„czuć między nimi a widzem jakąś zaporę oschłości i sztywności”. Powodem tego jest 
brak w grze Rapackiego

„(...) tej pogodnej prawdy życiowej, która obejmując wszystko, rozwiązuje łagodnie i harmonij
nie, nie ma humoru elektryzującego publiczność”38.

By ta reagowała w sposób, który pozwoliłby na uznanie sukcesu aktora, musiałby on 
dostosować się do jej wyobrażeń, dotyczących w tym przypadku „pogodnej starości”. 
Ponieważ Rapacki tego nie czynił, jego tryumf był połowiczny, a on sam daleki od 
uwielbienia, jakim darzono np. Żółkowskiego.

Nie sposób nie zauważyć, że poszukując twardego gruntu, na którym można by 
oprzeć konieczność „idealizowania” rzeczywistości w teatrze, Bogusławski odwoływał 
się do rzeczywistości właśnie, wyprowadzając podstawy swego idealizmu z analizy 
zjawisk w niej istniejących. Jest w tym podobny do swych klasycystycznych poprzed
ników, a choć z pewnością nie przystałby na głoszone przez nich zasady estetyczne, 
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jego nieustająca polemika z realizmem39 wskazuje, że bliskie mu było i przekonanie 
o konieczności dążenia w sztuce do poznania prawd bardziej ogólnych niż jednostkowe 
i przyrodzone ich przejawy, oraz - co może ważniejsze - do ujmowania ich w kształty 
odwołujące się do uniwersalnych wzorców piękna, szlachetności i przyzwoitości.

” Bogusławski od samego początku swej krytycznej działalności był zdeklarowanym wrogiem realizmu, do
strzegając zarazem bez złudzeń, iż kierunek ten odniósł zwycięstwo we wszystkich typach teatru. Pisał o tym 
z goryczą już w 1874 roku, przy okazji recenzji ze Sganarela Moliera: „Nie ulega wątpliwości, że złudzenia dziś 
przede wszystkim wymagamy. Myśl i uczucie nie przemawiają do nas bezpośrednio przez usta bohaterów - jeżeli 
pozbawione są przyborów dających zmysłom realną podstawę. Realizm ogarnął zarówno sferę tragiczności 
i komizmu. (...) Owoc nowego zapatrywania się na scenę skazaną dziś jedynie na odzwierciedlanie życia, dramat 
nowoczesny przyzywa z kolei do pomocy: śmiech i Izy, i komizm i tragiczność, splata oba pierwiastki podług 
wzorów wziętych z życia choćby najpowszechniejszego i tworzy istotnie ludzi prawdziwych.

Czy owo upragnione złudzenie, ów koloryt miejscowy, ów realizm życiowy są istotnie sztuką; czy każdy 
człowiek prawdziwy ma prawo zajmować widza sobą na scenie, gdy tylu ludzi najprawdziwszych codziennie 
nudzi go w życiu; czy typ ogólnoludzki w sztuce nie jest czymś wyższym nad figurkę wiernie odfotografowaną
i przyrośniętą do znikomego tla czasu i przestrzeni; czy wreszcie nie najszlachetniejszy był stosunek publiczności 
do dzieła sztuki wtedy, gdy autor wyrywając ją z warunków powszedniości bratał duchowo z człowiekiem zbio
rowym, a wzywając niejako rozum, uczucie i wyobraźnię widza do współudziału w akcie twórczym, po to tylko 
brał za podstawę to. co jest, ażeby łatwiej wskazać to. co bvć powinno - na wszystkie te pytania przyszłość da 
prawdopodobnie odpowiedź, niekoniecznie zgodną z uroszczeniami rozpowszechnionej obecnie filozofii i sztuki” 
[podkr. WI.B.J (B) [Wl. Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1874, nr 198 z 12 IX, s. I).

40 Stwierdzenie takie nie znaczy, rzecz jasna, że pozostali krytycy i recenzenci w swych tekstach nie wyrażali 
opinii na ten temat. Pojawiają się one nawet dość często, ponieważ jednak mają charakter przygodnych uwag, 
powtarzających za pomocą innych słów sądy prezentowane, nie widzę powodu, by nużyć Czytelnika ich przywo
ływaniem.

41 E. Lubowski, Teatry w Niemczech, cz. I, „Kurier Warszawski” 1896, nr 284 z 13 X, s. 3.

Trzecim spośród warszawskich krytyków działających w II połowie XIX stulecia, 
którzy obszerniej i dokładniej zadęli się kwestią stosunku teatru i aktorstwa do rzeczy
wistości był Edward Lubowski . Podobnie jak jego starsi koledzy nie uczynił tego 
w osobnym tekście teoretycznym, lecz niejako przy okazji, w swoistym reportażu te
atralnym Teatry w Niemczech, zamieszczonym w felietonie „Kuriera Warszawskiego” 
w październiku 1896 roku. Zastanawiając się nad najnowszymi zjawiskami obserwo
wanymi na scenie niemieckiej, stanął Lubowski przed problem konwencjonalności 
teatru, czyli różnicy między prawdą na scenie a prawdą w życiu. Punktem wyjścia dla 
jego rozważań było zjawisko używania przez aktorki i aktorów znaków głosowych 
„których nigdy nie słyszymy w codziennym życiu”, a które słyszane ze sceny w okre
ślonym momencie „mogą być najzupełniej prawdziwe i naturalne”. Zdaniem krytyka 
przeczy to tezom zwolenników „ślepego realizmu, którzy chcąc tylko obserwacji rze
czywistości wykluczają fantazję”, bo przecież,

„(...) gdy się uda aktorowi natrafić na dźwięk dotąd niesłyszany, w namiętnościach, gniewu, roz
paczy, szyderstwa czy pogardy w roli bohatera, którego przedstawia, to dźwięk ten wzrusza, 
a wzrusza dlatego, że wyraża prawdę. Prawdą się zaś nazywa nie dlatego, że takie dźwięki sły
szymy co dzień, ale dlatego, że tak by brzmieć musialy w tej właśnie sytuacji”'’* 1.

Z tego na pozór drobnego przykładu wyciąga Lubowski daleko idące wnioski 
o charakterze ogólnym. Po pierwsze, jego zdaniem, umiejętność naśladowania rzeczy
wistości, choć potrzebna aktorom i aktorkom, nie decyduje o uznaniu ich pracy za 
sztukę. To możliwe jest dopiero wtedy, gdy potrafią oni „fikcyjnym przez siebie uży
tym środkom (...) nadać taki odcień, ażeby się wydawały wziętymi z rzeczywistości”. 
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Na tym, a nie na kopiowaniu naturalnych objawów polega według Lubowskiego twór
czość aktorska.

To nie koniec - imitacja rzeczywistych zachowań ludzkich nie może być jego zda
niem przedmiotem aktorskich wysiłków także z racji koniecznego w teatrze naddatku 
ekspresji, na który zwracał już uwagę Bogusławski:

„Przypatrując się ludziom takim, jakimi są w rzeczywistości przekonujemy się, że rzadko 
kiedy objawiają wybitnie na zewnątrz stan swój wewnętrzny. Wzruszenia nie malują się wyrazi
ście na ich fizjonomiach, ani nie dźwięczą znacząco w intonacjach ich głosów. Od aktora wszak
że wymagamy, ażeby jego zdolność wyrażania uczuć przewyższała znakomicie tęż zdolność u in
nych, lecz ażeby umiał to czynić bez okazania w tym swego usiłowania, ars est coelare artum, 
czyli bez zdradzania się ze swą umiejętnością w tym kierunku. A zatem żądamy od niego właśnie 
tego, iżby nie był podobny do innych zwykłych ludzi. Wymagać zaś od niego, aby starał się na
śladować niewyraźne i niejasne objawy stanu duszy innych ludzi tak, jak się one zwykle przed
stawiają, jest to wymagać, ażeby się zrzekl podstawy sztuki, ponieważ grać na scenie nie znaczy 
ślepo kopiować naturę, aleją rozwijać i doskonalić do najwyższego stopnia”42.

42 E. Lubowski, Teatry w Niemczech, cz. II, „Kurier Warszawski” 1896, nr 285 z 14 X, s. 3.
41 Tamże.

Znów więc powraca koncepcja nie naśladowania, ale oczyszczania rzeczywistości, 
tyle że w argumentacji Lubowskiego powrót ten motywowany jest naturą teatru, od 
którego widzowie mają prawo wymagać wyrazistości i czytelności niespotykanej 
w życiu codziennym. Zasada pracy aktorki/aktora jest tu niemal taka sama, jak zasada 
pracy artysty w koncepcji klasycystycznej: wybrać z rzeczywistości elementy znaczące 
i ważne, oczyścić je z przypadkowych naleciałości zakłócających niejako „główny 
komunikat”, a jednocześnie spotęgować i uwypuklić te elementy, które ów komunikat 
zawierają. Powstała w ten sposób wzorcowa forma ekspresji ma następnie zostać nie
jako wtórnie unaturalniona, tak by widz nie odczuwał jej jako sztucznej (np. niepo
wszednio wyraźna dykcja czy też niecodziennie elegancki, okrągły gest powinny mu 
się wydawać czymś najzwyklejszym i najbardziej naturalnym w danej sytuacji). 
W imię wyrazistości i czytelności dopuszcza też Lubowski użycie środków wyrazu 
będących sztucznymi znakami, którym aktorka/aktor ma nadać charakter naturalnego 
przejawu (była już o tym mowa w rozdziale poprzednim). Wszystko to dzieje się zaś 
z uwagi na widza i w ostatecznym rozrachunku jest przez niego weryfikowane jako 
„naturalne” i „czytelne” zarazem.

Tę zależność prawdy scenicznej od widza i stopnia oddziaływania nań widzi Lu
bowski w jeszcze jednym aspekcie, pisząc, że aktor musi różnić się od „zwykłego” 
człowieka także zdolnością do wzbudzania emocjonalnego współodczuwania:

„Wszakże gra jego nie tylko oddziałuje na nasz umysł, ale ma i poruszyć serce, czyli, że ze 
wzruszeniem, które gra jego wyraża musimy współczuć. Żale jego i skargi muszą nas wzruszać, 
gniew jego i w nas rodzić wzburzenie, co w niektórych zwłaszcza rolach, jeśli sztuka ma być do
brze odegraną, jest konieczne. Otóż wszelkie wzruszenia u rzeczywistych ludzi nie mają zwykle 
siły sugestywnej, aktor zaś musi ją posiadać, a więc i w tym cel jest odmienny od nich”43.

Podstawą takiego rozróżnienia nie jest już żaden ugruntowany i udowadnialny sąd 
estetyczny, ale silne przekonanie, że warunkiem wzruszenia jest sięgnięcie po „środki 
specjalne”. Przekonanie to wiąże się ściśle z wcześniejszym twierdzeniem o niedosta
tecznej wyrazistości ludzi w sytuacjach codziennego życia. Obie zaś tezy są niczym * 41 
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innym jak tylko sformułowaniem przekonań właściwych dla określonej grupy społecz
nej i określonej epoki.

Prezentacja poglądów Keniga, Bogusławskiego i Lubowskiego pokazuje, w jaki 
sposób myśl teatralna drugiej połowy XIX wieku usiłowała pogodzić, fundamentalne 
w jej przekonaniu, zasady decydujące o odrębności sztuki teatru i, stanowiącej jej ją
dro, sztuki aktorskiej z koniecznością zachowania ścisłego związku z rzeczywistością. 
Znalazłszy się między Scyllą bezpośredniego i całościowego naśladowania rzeczywi
stości a Charybdą oderwanego od niej nadmiernego idealizowania (której negatywnym 
wzorem była konwencja gry w tragedii klasycystycznej44 oraz wszelka gra „afektowa
na”), krytycy idealistyczni poszukiwali sposobu na pogodzenie tych dwu przeci
wieństw. Odwoływali się przy tym do wyobrażeń, przekonań i konwenansów społecz
nych, które z jednej strony broniły dostępu do teatru niechcianej rzeczywistości, od
miennej od wystylizowanego świata „wyższego towarzystwa”, z drugiej podtrzymy
wały wiarę w ludzką samokontrolę, w zwycięstwo „cywilizacji i kultury” nad „dziki
mi” siłami natury45 46. Jednak podstawowym przekonaniem rodzącym sprzeciw wobec 
postulatów (demonizowanego nadmiernie) realizmu i naturalizmu było przekonanie, że 
teatr jest domeną „lepszej” rzeczywistości, że jego cechą „naturalną”, definicyjną jest 
przynależność do sfery innej niż zwykła, potoczna codzienność.

44 Zob. m.in.: [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 78 z 10 III, s. 1.
45 Temat ten byl w XIX-wiecznym teatrze obecny przede wszystkim w postaci szeroko pojętej tematyki ero

tycznej, nieodmiennie ukazującej pożądanie i niepoddaną społecznej kontroli namiętność jako zagrożenie dla 
jednostki i społeczności, prowadzące do cierpienia, rozpadu i śmierci.

46 J.T.S. Jasiński, Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm rękopisu, Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN, 
MF410, s. 14.

Przekonanie to podzielali nie tylko XIX-wieczni krytycy spod znaku idealizmu. 
Było ono wspólne także autorom podręczników gry aktorskiej, spośród których najcie
kawszym (nie tylko w kontekście interesującego nas w tej chwili zagadnienia) był Jan 
Tomasz Seweryn Jasiński. Jego poglądy na kwestię stosunku do rzeczywistości, naśla
dowania natury i aktorskiej prawdy nie były wzorem konsekwencji, ale też właśnie 
z tego powodu wydają się szczególnie interesujące. Stanowisko zaprezentowane na 
początku Teorii sztuki dramatycznej jawi się jako ...bliskie Meciszewskiemu. Jasiński 
bowiem, podobnie jak krakowski dyrektor, jedyne ograniczenie aktorskiej prawdy 
w naśladowaniu ludzkich zachowań widział w konieczności przestrzegania określo
nych zasad „dobrego wychowania”. Mało tego - w swych postulatach szedł nawet 
dalej, stwierdzając, że także i one muszą ustąpić wobec nakazów prawdopodobieństwa 
psychologicznego:

„(...) gdyby ktoś grając człowieka bez wychowania, wieśniaka, pijanego lub tym podobnych, 
usiłował zachować przepisy przyzwoitego obejścia; gdyby był skromnym, i uprzejmym mając 
przedstawić kłótnika, burdę, gdyby wystrzegał się poruszeń grając człowieka nawykłego do nich, 
w takim razie dowiódłby zupełnego niezrozumienia”'’6.

Jednak druga część książki zawiera sądy stopniowo oddalające się od powyższych. 
Powraca w całej okazałości obraz „pięknej natury” powiązany z postulatem ukrywania 
pracy artystycznej:

„Kto potrafi tak ukryć sztukę, tak ją przyswoić, że znika i ukazuje się jako natura, tego gra 
staje się przyjemnością widzów; sztuka bowiem powinna dopomagać naturze, nigdy jej nie przy
tłumiać. Jako w poezji sztuka bez natury jest pracą nadaremną, tak i w artyście jest konieczną.
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W każdem dziele wszystko stosownem, dobrem, prostem i nieprzymuszonem być powinno, każ
dy zbytek szkodliwy a wszystko, co nie z natury wyprowadzone jest przesadą lub fantazją. Jed
nakże przy naśladowaniu natury trzeba pamiętać o tern, że widowiska sceniczne będąc przedsta
wieniami publicznemi nie tylko prawdą, ale i pięknością odznaczać się powinny. Natura w dzie
łach smaku musi pochlebiać naszemu rozumowi okazywaniem przedmiotów, o ile być może do
skonałych, musi pochlebiać sercu okazując to wszystko, co powab dla nas mieć może.

Co wynika z tych uwag?
Że artysta z pięknej strony winien zapatrywać się na naturę, unikać wszystkiego nawet 

z narażeniem prawdy, co by mogło wzniecić odrazę zamiast przyjemności. W naturze wszystko 
być musi, bo wszystko jest potrzebne, konieczne, ale na scenie to tylko przedstawiać trzeba, co 
się może podobać i zająć”“17.

17 Tamże, s. 112-113.
48 Tamże, s. 150.
49 Tamże, s. 134.
50 Garść przykładów na dowód: Jan Chęciński, przepisawszy w swej książce cytowane powyżej sądy Jasiń

skiego, dodał jeszcze od siebie, że „powołaniem sceny być przyjemnością, zabawą i nauką. Powinnością więc 
aktora, strzec się tego jak najusilniej, aby zbyt wiemem naśladowaniem natury krzywą nie pójść drogą i nie spla
mić powołania sceny” (Teoria sztuki dramatycznej, mikrofilm z rękopisu. Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN, 
Mf 1407, s. 9, wg autorskiej paginacji karta 5).

E. Deryng: „Jak miniaturowemi są ramy sceniczne wobec wielkości świata, tak też i artyzm może tylko drob
nymi punkcikami oznaczać ogrom naturalnych boleści i cierpień człowieka. (...) Do nas należy zbierać wzory ze 
świata, zastosowywać do siebie jego rysy, ale nigdy nie przywłaszczać ich całkowicie” (Dramaturgia praktyczna, 
Lwów 1874, s. 38).

A. Trapszo: „Sztuka jako taka, tworząc dzieła na wzór natury, stara się przedstawiać tylko jej piękno, kryjąc, 
o ile można, to, co wywołało wrażenie przykre i dlatego zdobyła sobie miano «pięknej»” (Podręcznik sztuki 
dramatycznej, Kraków 1899, s. 9).

Jakby dla zrównoważenia wcześniejszych opinii o wyższości prawdopodobieństwa 
psychologicznego, Jasiński jeszcze kilkakrotnie formułuje podobne sądy utrzymane 
w duchu poglądów klasycystycznych. Nawet powracając do postulatu naśladowania 
natury, czyni to jedynie przy zastrzeżeniu, że „na scenie wolno tylko piękną przedsta
wiać naturę, nie można poniżać się przejmowaniem złego, choćby było w najkorzyst
niejszych warunkach”* 48, by ostatecznie uznać, że „prawda gry zasadza się na zjedno
czeniu prostoty ze szlachetnością; ten węzeł stanowi całą trudność sztuki”49.

Wyruszywszy pozornie z tego samego punktu co Meciszewski, ostatecznie obrał 
Jasiński całkowicie inną drogę, niejako zawracając ku poglądom swoich nauczycieli 
sprzed 40 lat, przejmując także charakterystyczną dla nich „drogę pośrednią” pomiędzy 
zbytnią sztucznością a niepoddaną zasadom sztuki naturalnością. Ta wierność klasycy- 
stycznym zasadom wpojonym przez mistrzów nie była przy tym w jakiś szczególny 
sposób specyficzna dla Jasińskiego. Wyznawali ją także autorzy innych podręczników 
gry aktorskiej50 oraz - co może wydać się zaskakujące - twórcy i krytycy z kręgu 
„szkoły krakowskiej”, uznawanej przez historyków za wzór aktorstwa realistycznego, 
z którego bierze swój początek XX-wieczne aktorstwo psychologiczne.

W 1873 roku Stanisław Koźmian, twórca owej szkoły, pełniący wówczas od dwóch 
lat obowiązki dyrektora teatru krakowskiego, zapisał w swym Dzienniku z wystawy 
wiedeńskiej kilkanaście stron refleksji na temat stołecznych teatrów, wśród których 
znalazł się także długi i niezwykle ważny passus dotyczący prawdy i naturalności 
w teatrze.

Podobnie jak dla krytyków warszawskich, nie ulegało dla Koźmiana wątpliwości, 
że teatr jest ściśle związany z życiem społecznym, co powoduje m.in., iż zmiany za
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chodzące w tym ostatnim z konieczności znajdują swe odbicie na scenie. Widząc 
i przyjmując z wielkim zadowoleniem uproszczenie i unaturalnienie form życia towa
rzyskiego, dostrzegał zarazem pożądane teatralne konsekwencje tego procesu, polega
jące na tym, że „zapanowała na scenach lepszych gra naturalna, swobodna, rozmowa 
zbliżona do salonowej, oszczędność ruchów, słowem - prawda”51. Jej przeciwieństwo 
stanowiły, utrzymujące się jeszcze w teatrach polskich, „afektacja, przesada, pieszczo- 
tliwość w wymowie, wymuszone ruchy, spojrzenia sentymentalne” właściwe dawnej 
konwencji obyczajowej, przyjęte więc także przez dawny teatr52. Postulując dalszy 
rozwój sceny polskiej w kierunku naturalności obowiązującej w życiu społecznym, 
Koźmian zauważał zarazem poważne niebezpieczeństwo, grożące sztuce teatru, 
a tkwiące w możliwości odrzucenia ograniczeń scenicznego realizmu, wyrażanych 
w podstawowej zasadzie:

51 S. Koźmian, [Stadtheater i Burgtheater} [w:] S. Koźmian, Teatr, opr. J. Got, Kraków 1959, t. 1, s. 211.
52 Fragment ten stanowi bardzo istotną wskazówkę dowodzącą, że afektacja i przesada nie są niczym innym, 

jak utrzymującą się siłą przyzwyczajenia konwencją przejętą z życia społecznego, ale przewalczoną już w nim 
i odbieranąjako anachroniczna, przestarzała.

53 Tamże, s. 212.
5J Tamże, s. 213.
55 Tamże, s. 213-214.

„(...) wszystko, co nie jest naturalnym - pięknym być nie może, lecz (...) nie wszystko, co jest 
naturalnym -jest pięknym. Sztuka dramatyczna jest sztuką i ma swoje wymagania jak każda 
sztuka, chcieć ją ograniczyć do kopiowania codziennego życia jest nie tylko niedorzecznością, ale 
po prostu fałszem, bo niepodobieństwem. (...) Prawda i naturalność nie polegają na tym, aby ko
piować, lecz na tym, aby powiększając postacie, namiętności i uczucia stosownie do wymagań 
scenicznych i optycznych nie fałszować je, nie przekręcać i właśnie w tym koniecznym powięk
szeniu zachować miarę i proporcjonalność konturów i kształtów zewnętrznych i wewnętrznych”5’ 
[podkr. D.K.].

Prawidła te odnosiły się do komedii, jako gatunku ściśle związanego z życiem 
współczesnym. Natomiast w tragedii, ukazującej niezwykłych ludzi i niezwykłe na
miętności, niedopuszczalny był zdaniem Koźmiana nawet taki, ograniczony realizm, 
jako że stanowiła ona domenę wyobraźni, przez pryzmat której jedynie ludzkość może 
dojrzeć, pojąć i odczuć „wielkie prawdy moralne i psychologiczne”54. Jasne więc jest, 
że

„(...) pomięszanie wyobrażeń i nieodróżnianie dostateczne prawdy i naturalności od realizmu mo
że (...) stać się (...) prawdziwym dla sztuki dramatycznej niebezpieczeństwem”, doprowadzając 
do „strącenia teatru ze stanowiska sztuki. Dziś już wszędzie, gdzie realizm bierze górę na scenie, 
następstwem tego jest brak dostatecznego wrażenia, które jest ostatecznym celem sztuki drama
tycznej. I to bardzo jest zrozumiale; im gra jest więcej realistyczną, tym mniej przemawia do wy
obraźni, tym samym rozchodzi się z swoim zadaniem i dlatego nie dopina swojego celu”55.

Odnajdujemy tu niemal wszystkie elementy przekonań idealistycznych, które wy
różniliśmy, analizując zarówno wypowiedzi krytyków warszawskich, jak i ich po
przedników spod znaku klasycyzmu. Po pierwsze, w całej krasie pojawia się idea natu
ralności stanowiącej konieczny warunek piękna, powiązana z przekonaniem o ko
nieczności usuwania wszystkiego, co naturalne, ale pozbawione piękności. Idea ta, 
stanowiąca podstawę koncepcji belle nature, powracała u Koźmiana jako warunek sine 
qua non uznania jakiejś dziedziny działań ludzkich za sztukę. Negacja tej zasady ozna
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czała dlań (podobnie jak dla warszawskich idealistów) wyłączenie teatru z dziedziny 
artyzmu oraz utratę skuteczności oddziaływania na widzów, a co za tym idzie utratę 
podstaw jego istnienia. Te były bowiem ściśle powiązane z postulatem zgodności 
z wyobrażeniami i konwencjami społecznymi, których rdzeniem są nienaruszalne za
sady niedopuszczające do przekroczenia określonych granic56. Ich naruszenie skutkuje 
utratą kontaktu z widzami - teatr nierespektujący konwencji i konwenansów akcepto
wanych przez publiczność eo ipso nie może na nią oddziaływać. Ostatecznym argu
mentem (bardzo słabym, jak pokazał dalszy rozwój teatru) było dla Koźmiana, podob
nie jak dla jego warszawskich kolegów, „społeczne przekonanie”, mające obronić 
sztukę sceniczną przed szkodliwymi i fałszywymi roszczeniami realistów.

56 Koźmian najwyraźniej nie wyobrażał sobie, znanej nam z doświadczenia sytuacji, w której teatr postępując

- zgodnie z jego tezą - za ewolucją norm obyczajowych, staje wobec ich całkowitego rozpadu, co doprowadza do 
odrzucenia wszelkich, nawet najbardziej podstawowych, obyczajowych konwencji scenicznych.

57 Z. Przybylski. Z rozwoju polskiego teatru. Antonina Hoffmann, Kraków 1901, s. 206.

W programie i praktyce Koźmiana, podobnie jak u jego klasycystycznych poprzed
ników, naturalność i prawda właściwe teatrowi umieszczane były pomiędzy dwoma 
skrajnymi niebezpieczeństwami: przesadną sztucznością i równie przesadną potoczno- 
ścią. Zaświadcza o tym Zygmunt Przybylski w napisanej wspólnie z Koźmianem 
książce o Antoninie Hoffmann:

„Mylnem byłoby jednak brać ową prawdę sceniczną za realizm. Jak afektacja i przesada są 
w sztuce dramatycznej fałszywymi, bo za wysoko wziętymi nutami a raczej kogutami, tak znowu 
realizm jest obniżeniem tonu i nieraz zezwierzęceniem ludzkości w sztuce. Prawda sceniczna jest 
jakby uroczym światłem, pomiędzy tymi dwoma fałszami, zaciemniającymi zmysł piękna"57.

Z przywołanych świadectw wynika, że w poglądach na interesujące nas kwestie nie 
było zasadniczych różnic między „realistycznym” Krakowem a „idealistyczną” War
szawą. Obie „szkoły” miały u swych podstaw te same, zachowujące swą trwałość od 
początku stulecia, zasady widzące w sztuce dziedzinę porządkowania i oczyszczania 
rzeczywistości w celu spotęgowania tych jej elementów, które w myśl uniwersalnych 
norm estetycznych i etycznych uznawane były za wzorcowe, „idealne”. Obie przeciw
stawiały się też afektacji, przesadzie i sztuczności, najtrudniejsze zadanie aktorskie 
widząc w pogodzeniu naturalności i piękna. Pod tym względem Koźmian był niemal 
w takim samym stopniu zwolennikiem idealizmu scenicznego, jak Kenig czy Bogu
sławski, różniły ich natomiast poglądy na wzorcową konwencję społeczną oraz rolę 
specyficznych wartości estetycznych sztuki aktorskiej.

5. Realizm kontratakuje

Czy z ilości przywołanych dotychczas świadectw można wyciągnąć wniosek, że 
w polskiej myśli teatralnej postulat bezpośredniego ukazywania na scenie rzeczywisto
ści codziennej pojawiał się jedynie marginalnie, a jako jedyny na jego jasne sformuło
wanie odważył się Hilary Meciszewski? Z pewnością byłaby to konkluzja fałszywa. 
Pisałem już wcześniej, że wykazywany przez krytyków idealistycznych zapał w prze
ciwstawianiu się poglądom uznawanym za realistyczne dowodzi siły tych ostatnich. 
Ich ślady napotykamy w pojawiających się co jakiś czas, przywoływanych już w roz
dziale poprzednim, opiniach typu:
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„(...) aktor wtedy dopiero staje się prawdziwym artystą, gdy do tego stopnia przejąć się potrafi 
rolą, że nie gra (nie udaje), lecz jest samym sobą, jest takim, jakim w danych warunkach byłby 
w życiu codziennym”58.

58 „Czas” 1876, nr 271 z 26 XI. s. 1.
”P., „Gazeta Warszawska” 1888, nr331 z 16X11, s. 3.
“ Warto w tym miejscu zauważyć, że gra Leszczyńskiego w roli De Santosa spotkała się z jednoznacznym 

potępieniem ze strony Władysława Bogusławskiego, który wcale nie podzielał zachwytów owego P. nad drama
tyczną siłą użytą w scenie klątwy: „Pan Leszczyński spotrzebował ją - pisał Bogusławski - na tony tak jaskrawe, 
że scena w założeniu tragiczna, stała się tylko charakterystyczną. Słyszeliśmy klątwę nie kapłańską, nie w imieniu 
całego Izraela rzuconą, ale złorzeczenie jakiejś jakby osobistej nienawiści wybuchającej zdławionymi akcentami 
żargonu, które rozproszyły cały majestat religijnego aktu. Jeżeli p. Leszczyński chciał w tym wyrazić zażartość 
specyficznego fanatyzmu synagogi, to dlaczego nie uczynił tego p. Rapacki, który nie uciekając się do takiego 
środka, stworzył świetną, pełną życia sylwetkę Ben-Akiba, kiedy znów pan Szymanowski, dobry zresztą de Silva 
uznał das Judeln za konieczny warunek swej świeckiej uczoności, wreszcie, dla czegóż w takim razie p. Kotarbiń
ski jako tytułowy bohater nie poszedł za przykładem swego kolegi filozofa? Jest to kwestia smaku i artystycznych 
instynktów, które ostrzegły tak p. Rapackiego, fanatyka talmudystę, jak i p. Kotarbińskiego, wolnego myśliciela, 
że mają do czynienia przede wszystkim z dramatem filozoficznym, w którym nie tyle zależy na zindywidualizo
waniu postaci, ile na utrzymaniu w nich ogólnoludzkich konturów” („Kurier Codzienny” 1888, nr 347 z 15 XII, 
s. 4-5).

61 L. Łopatyński, Listy teatralne. Ręce, „EMTA” 1900, nr 37, s. 436.

To właśnie z podobnymi, najwyraźniej dość popularnymi, opiniami o aktorskiej natu
ralności walczyli i Kenig, i Bogusławski.

Przykładem innego rodzaju typowo „realistycznych” sądów może być opinia wy
głoszona przez niejakiego P. w recenzji z występu Bolesława Leszczyńskiego w roli 
De Santosa w tragedii K. Gutzkowa Uriel Acosta. Pod wrażeniem grozy, jaką wywołał 
aktor w scenie rzucanej przez siebie klątwy, ówczesny recenzent „Gazety Warszaw
skiej” napisał:

„Nie ulega kwestii, że ruchy i ton mowy p. Leszczyńskiego w czasie rzucania klątwy grze
szyły przeciwko artystycznemu pięknu, ale swoją drogą takiemu pojęciu roli odmówić nie można 
racji bytu, bo ma za sobą prawdę życiową. Tak w rzeczywistości przeklinać musiał fanatyczny 
rabin swego wroga; tak samo tajona wysiłkiem woli wściekłość wybuchała co chwila”59.

Wobec historycznej i psychologicznej prawdy (czy raczej prawdopodobieństwa), 
wolno, zdaniem P„ uchylić obowiązujące na scenie zasady estetyczne60. Wrażenie 
„autentyzmu” było przez „realistów” cenione wyżej niż artystyczne, formalne opraco
wanie i zgodność z konwencją. Nie znaczy to, że z konieczności odrzucali wszelką 
estetyzację, lecz tam, gdzie w imię „wrażenia prawdy” trzeba było przekroczyć zasadę 
„pięknej formy”, zachęcali do tego aktorki i aktorów.

Podobnego rodzaju argumenty „realistyczne” pojawiły się już w przywołanych 
wcześniej fragmentach książki Jasińskiego, powracały też coraz częściej pod koniec 
XIX wieku. Znajdziemy je np. w poświęconym użyciu rąk Liście teatralnym L. Łopa
tyńskiego, gdzie odnajdziemy wyrażoną wprost opinię, że jeśli coś się w życiu zdarza, 
to nawet, gdy jest nieestetyczne, sztuka aktorska musi to uznać i zrezygnować ze 
swych zasad61. Charakterystyczne jednak, że i u Jasińskiego, i u Łopatyńskiego owo 
odstępstwo od zasad dopuszczalne jest w przypadkach pewnej patologii - w odniesie
niu do osób, których specyficzny charakter przejawia się w szczególnym, niezwykłym, 
odbiegającym od konwencji sposobie zachowania. W artykule Łopatyńskiego chodzi 
o osoby nerwowe, gestykulujące (wbrew obowiązującej zasadzie) obydwiema rękami. 
„Nie jest to estetycznie, ale w życiu zdarza się i tu sztuka aktorska ustąpić musi” - 
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pisze autor, który jednocześnie z pewnością potępiłby tego typu zachowania u osoby 
zrównoważonej.

Wspomniałem też już wcześniej o drugiej po Meciszewskim realistycznej koncepcji 
aktorstwa, posługującej się o wiele bardziej rozbudowaną argumentacją filozoficzną 
i estetyczną, a powstałej równo trzydzieści lat po Uwagach o teatrze krakowskim 
w kręgu pozytywistów warszawskich. Jej autorem był jedyny wśród tego grona praw
dziwy pasjonat teatralny, w przyszłości ceniony aktor, reżyser i dyrektor teatru - Józef 
Kotarbiński. W opublikowanej na łamach „Przeglądu Tygodniowego” mini-rozprawce 
Kilka słów o istocie sztuki aktorskiej12 młody krytyk uznał za stosowne przedstawić 
własną „filozofię” sztuki aktorskiej, używając jej jako argumentu wspierającego jego 
wysoką ocenę gry Bolesława Leszczyńskiego w roli Otella. Zasadniczym tematem 
rozważań Kotarbińskiego stało się przy tym interesujące nas obecnie zagadnienie sto
sunku prawdy scenicznej do „prawdy życiowej”. Podstawowa teza głosiła, że w po
równaniu z przedstawicielami innych sztuk „artysta dramatyczny”, choć mniej samo
dzielny

62 J.K. Kotarbiński, „Przegląd Tygodniowy” 1873, nr 51 z 22 XII, s. 406-407; wszystkie dalsze cytaty pocho

dzą z tego artykułu.

„(...) daleko dosadniej i żywiej aniżeli poeta, rzeźbiarz lub malarz potrafi pochwycić ludzką natu
rę w całej prawdzie i wierności. Rzeźbiarz albowiem tworzy martwe nieruchome kształty, malarz 
daje perspektywiczne odbicie przedmiotów na płaszczyźnie, poeta przemawia wyobrażeniami 
i pojęciami, które form ściśle plastycznych nie mają”.

Aktor natomiast ma nad nimi tę przewagę, że dzięki wyjątkowemu i różnorodnemu 
materiałowi, jakim dysponuje (żywa, „realna” osoba ludzka) może nie tylko „skopio
wać zewnętrzność człowieka tak trafnie, że sprawia najzupełniejsze złudzenie”, ale 
także ukazać jego życie wewnętrzne, w czym pomaga mu „wrodzony dar przejmowa
nia się namiętnościami i wzruszeniami podstawianej roli. Tym sposobem jednocześnie 
przedstawia kształty, barwy, ruchy i uczucia człowieka”, prezentując „swą produkcję 
artystyczną w formach prawie identycznych z formami życia rzeczywistego”.

Kotarbiński był przy tym daleki od twierdzeń „ultra-realistów”, głoszących, że 
sztuka jest, czy też - ma być, dokładnym odzwierciedleniem życia. Zdawał sobie 
sprawę, że w wyniku użycia takich, a nie innych materiałów i środków właściwych 
każdej ze swych gałęzi, oddaje ona nie rzeczywistość, ale wrażenia, jakie zrodziły się 
w artyście pod wpływem kontaktu z tą ostatnią. Jednak z tego samego względu - spe
cyfiki środków - sztuka aktorska wydawała mu się niejako z natury najbardziej reali
styczna - posunął się nawet do twierdzenia, że

„(...) tutaj tylko artysta może być dokładnym kopistą.
Gdyby malarz odrabiał każdy włosek na głowie, gdyby chciał na skórze zrobić wszystkie po

ry, na korze drzewa uwydatnić najmniejszy dołeczek - byłby pedantycznym i martwym dluba- 
czem.

Gdyby poeta opisując swego bohatera wyliczał szczegółowo zmarszczki na jego czole, cha
rakteryzował intonacje głosu, akcent każdego wyrazu, każde kiwnięcie palcem albo ruszenie nogą 
byłby nudnym i nieznośnym gadułą.

Tymczasem aktor musi len gest, akcent, intonację uwydatnić po szczególe”.

Innymi słowy: aktorzy i aktorki - żywi ludzie stający się po wejściu na scenę una
ocznionymi „całościami znaczącymi” - nie mogą posługiwać się techniką artystyczne- 62 
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go skrótu czy syntezy. Wyjątkowość ich twórczości polega na tym, że poszukiwania 
aktorskie odbywają się w kierunku odwrotnym niż na przykład w poezji: sztuka aktor
ska wychodzi od tego, co ogólne, zmierzając do tego, co szczegółowe. Aktorka czy 
aktor nie mogą grać „człowieka w ogóle”, muszą przedstawić konkretną postać. To 
właśnie powoduje, że ich sztuka jak żadna inna podatna jest na postulaty realizmu, 
zwłaszcza na nakaz bezpośredniej obserwacji i naśladowania natury oraz zasadę roz
maitości głoszącą, że „nie ma dwu ludzi zupełnie podobnych na świecie”.

Znaleźliśmy się więc oto na przeciwległym biegunie idealizmu. Zarówno tezy 
o konieczności naśladowania i imitowania rzeczywistości, jak i przekonanie o potrze
bie koncentracji na odmienności jednostek to poglądy zdecydowanie wrogie nawet 
umiarkowanym idealistom. Co ciekawe, ich podstawę zdaje się stanowić, niewyrażona 
wprost, teza o nieistnieniu specyficznych dla sztuki aktorskiej elementów syntezy, 
tego, co wcześniej nazwaliśmy „sferą idealności”. Kotarbiński nie był oczywiście na 
tyle zaślepionym dogmatykiem, by nie dostrzegać, że we współczesnym mu teatrze 
wciąż trwały i cenione były wysoko zjawiska, które właśnie do owej sfery się odwoły
wały, a których istota nie polegała na kopiowaniu rzeczywistości, ale właśnie na uka
zywaniu pozacodziennego obrazu człowieka. Mowa oczywiście o tragedii. Młodemu 
realiście sprawiała ona poważny kłopot. Przyznawał:

„W tragedii ścisłe zachowanie tego kierunku [realizmu] nie zawsze jest możliwe. Postacie 
tragiczne należą po największej części do idealnych, przemawiają językiem niezwykłym, po
etycznym. Czyny ich i namiętności spotęgowane niezmiernie imponują majestatem. Dla oddania 
takich osobistości aktorowie muszą koniecznie używać środków niezwykłych, nie mogą uważać 
natury za swą wyłączną mistrzynię. (...) Zarówno w idealnym pseudoklasycyzmie, jak i w ideal
nym romantyzmie niemieckim role tragiczne wymagają tzw. «wielkiej szkoły» gry aktorskiej, 
którą u nas na swój sposób tak znakomicie przedstawia p. Królikowski (...)”.

Problem tragedii (pod którym to pojęciem najwyraźniej rozumiał cały tzw. „wielki 
repertuar” o charakterze poetyckim) był dla Kotarbińskiego tym poważniejszy, że 
zjednej strony pozostawał on wierny przekonaniu ojej wysokiej, najwyższej pozycji 
w hierarchii sztuki dramatycznej, a jednocześnie, zgodnie z postawionymi wcześniej 
tezami, powinien ją był właściwie uznać za konwencjonalne dziwactwo sprzeciwiające 
się naturze aktorstwa. Porzuciwszy idealistyczne przekonania stanowiące podstawę 
wyniesienia tragedii na piedestał (zgodnie ze swymi poglądami, za najważniejszy ga
tunek powinien był uznać współczesny dramaty obyczajowy), zachował zarazem samo 
to wyniesienie. Rozwiązanie tej sprzeczności widział w możliwości stworzenia stylu 
gry, który nazywał „realizmem tragicznym”. Poprzez rezygnację ze swoistej dykcji 
i mimiki właściwej „wielkiej szkole” miałby on doprowadzić do urealnienia bohaterów 
tragicznych, do ich zejścia z wysokości koturnów, przy zachowaniu właściwej im 
„nadnaturalności” psychicznej. 1 właśnie Leszczyński swym Otellem udowodnił, we
dług Kotarbińskiego, że realizacja tego marzenia jest możliwa, toteż recenzent „Prze
glądu Tygodniowego” witał go z entuzjazmem, widząc w nim zwiastuna prawdziwej 
teatralnej rewolucji.

Nie nastąpiła ona tak szybko, jak się to Kotarbińskiemu w 1873 roku wydawało. On 
sam zresztą wstąpiwszy na scenę nawet przez warszawskich idealistów postrzegany 
był jako aktor zbyt teatralny, jako deklamator wirtuoz. Także Bolesław Leszczyński - 
zwiastun „realizmu tragicznego” - nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a na naro
dziny samego stylu trzeba było jeszcze poczekać do początków XX wieku. Wszystko
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to nie zmienia jednak faktu, że Kilka słów o sztuce aktorskiej bardzo trafnie wskazy
wało na pęknięcie, jakie pod wpływem zmian społecznych zachodzących w drugiej 
połowie XIX wieku i rozwijających się wraz z nimi tendencji artystycznych pojawiło 
się w polskiej myśli teatralnej, z jednej strony wiernie trwającej przy idealistycznych 
wyobrażeniach o „wyższym” powołaniu sztuki, z drugiej poddawanej narastającej 
presji ich porzucenia na rzecz jak najwierniejszego i najdokładniejszego ukazywania 
rzeczywistości, przede wszystkim społecznej.

Pęknięcie owo w drugiej połowie wieku wyrażało się w sposób bezpośredni w po
strzeganiu idealizmu i realizmu jako dwóch przeciwstawnych, całkowicie odrębnych 
kierunków artystycznych. W 1871 roku anonimowy autor wspomnienia o Bogumile 
Dawisonie niemal ze zgrozą pisał, że istnieją

„(...) tylko dwa rodzaje gry. tylko dwie formy, którym każdy dramatyczny talent poddać się musi 
- dwa kostiumy, z których jeden wybrać potrzeba i nosić we wszystkich rolach - dwa sztandary - 
a jednemu z nich koniecznie trzeba przysiąc! Są tylko albo idealiści, albo realiści! Dla jednych 
pierwowzorem są utwory Fidiasza i Praksytelesa, dla drugich - człowiek!”63.

61 Bogumił Dawison, „Kurier Teatralny Lwowski” 1871, nr 23.
w A. Trapszo, Notatki o sztuce dramatycznej, „EMTA” 1898, nr 47 (790), s. 570.

W rozpoznaniu takim (a cytowany przykład nie jest jedynym potwierdzającym jego 
istnienie) uwagę zwraca charakterystyczne utożsamienie idealizmu z klasycyzmem 
jako nurtem propagującym starożytne wzorce estetyczne i przeciwstawiającym je ob
serwacji rzeczywistości. Tak rozumiany, idealizm ten z punktu widzenia ostatnich lat 
XIX stulecia był nie tylko całkowicie anachroniczny, ale wręcz zupełnie martwy. Po
twierdza to np. opinia Anastazego Trapszy, który, powtarzając przekonanie o trwałości 
opozycji idealizm - realizm i utożsamiając pierwszy ze stylem klasycznym, a drugi ze 
„szkołą współczesną”, pisał zarazem:

„Charakter szkoły klasycznej zatracił się w miarę postępu i życia, i poezji dramatycznej 
i sztuki aktorskiej. Z konieczności modernizm wycisnął swe piętno na języku, jakim mówimy, na 
grze ruchów, na objawach namiętności, na wszystkim zresztą, co daje życie i sceniczne jego po
wtórzenie - sztuka”64.

Co ciekawe, podobne głosy o wyczerpaniu się estetyki klasycystycznej już od po
łowy stulecia formułowali ci sami krytycy, których scharakteryzowaliśmy jako ideali
stów o „podłożu” klasycystycznym. Jak bowiem pamiętamy, akceptując zasadę belle 
naturę, którą można by nazwać też zasadą idealizacji, odrzucali zarazem klasycystycz- 
ne reguły i związaną z nimi estetykę jako sztuczne, „nienaturalne”. W zamian propa
gowali konwencję innego rodzaju, o wiele trudniejszą do zdefiniowania, bo ściśle 
związaną nie z abstrakcyjnymi normami, lecz ze zmiennymi i istniejącymi w różnych 
wariantach konwencjami i konwenansami społecznymi. Ich wzorcem w drugiej poło
wie wieku był salon, a także, zwłaszcza w odniesieniu do plastyki ciała i ruchu, sztuki 
plastyczne (tu też zachowały się najdłużej pozostałości klasycyzmu). Wszystko to 
sprawia, że precyzyjny opis „wzorca estetycznego” obowiązującego w teatrze XIX- 
-wiecznym po upadku klasycyzmu wymagałby skrupulatnych badań szczegółowych 
o charakterze interdyscyplinarnym, których zakres i tematyka wykraczałyby znacznie 
poza granice niniejszej pracy. 61 *
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6. Jedność przeciwieństw

Pozostając na poziomie ogólnych zasad i przekonań teoretycznych, wróćmy zatem do 
prób określenia postawy reprezentowanej przez zdecydowaną większość krytyków 
teatralnych drugiej połowy stulecia, którą to postawę widzieć trzeba jako pośrednią 
między „idealizmem” (klasycyzmem) oraz realizmem. Dla dalszych rozważań poświę
conych temu zagadnieniu nieprzecenione znaczenie ma zamieszczony w 1888 roku na 
łamach „Echa Muzycznego Teatralnego i Artystycznego” artykuł niejakiego doktora 
L. zatytułowany Naturalizm na scenie. Na samym wstępie autor przywołuje znaną nam 
już opozycję idealizmu i, tym razem, naturalizmu jako dwóch „pierwiastkowych” nur
tów w sztuce. Istotę pierwszego definiuje jako dążenie do wykorzystywania elementów 
przyrodzonych do „ucieleśniania duchowej treści”, w drugim dostrzegając realizację 
pragnienia odtworzenia rzeczywistości. Sformułowawszy to rozróżnienie, autor stawia 
tezę, o którą już niemal potykaliśmy się we wcześniejszych analizach, a której nie for
mułowaliśmy w przekonaniu, że stanowi ona trwały i odrębny rys łączący zaprezento
wane wyżej poglądy poszczególnych autorów. Chodzi mianowicie o twierdzenie, że 
idealizm i naturalizm nie są sobie bezwarunkowo przeciwne, gdyż „sztuka składać się 
winna z harmonijnego zespolenia tych z pozoru sprzecznych pierwiastków”65.

65 Dr. L., Naturalizm na scenie, cz. I, „EMTA” 1888, nr 268, s. 511.
“Tamże, s. 512.

Ukazując ich wzajemne relacje, dr L. odwołuje się do dobrze nam już znanego 
przekonania o tym, że tendencje realistyczne są hamowane i modyfikowane przez 
konwencje właściwe każdej sztuce. W sposób szczególny dotyczy to sztuki teatralnej, 
której konwencjonalność wiąże się z samym faktem prezentacji publicznej, z obecno
ścią widzów:

„W naturze nic nie odbywa się na benefis widzów; w teatrze wszystko polega na tym, aby 
działać i sprawiać wrażenie na najchłodniejszym spektatorze, chociaż aktorzy starają się ukrywać 
ten cel sztuki nie zwracając pozornie uwagi na widownię”66.

Przyznając, że pewne konwencje zmieniają się w czasie, dr L. ostrzega zarazem 
przed zbyt radykalnym naturalizmem, który, zwalczając wszelką konwencjonalność, 
może posunąć się o krok za daleko i obalić samą zasadę sztuki, czyli konwencje, które 
wyznaczająjej definicyjne granice.

Wszystko to nie znaczy, że autor artykułu jest wrogiem realizmu. Przyznaje on 
„szkole naturalistycznej” pewne przymioty („trzeźwe obserwowanie natury”, „charak
terystyka w kolorycie i nastroju”), a także dostrzega i ocenia pozytywnie jej rolę 
w obaleniu anachronicznych konwencji i schematów „akademickich”. Zrażają go na
tomiast do „współczesnego naturalizmu” trzy jego podstawowe błędy: (1) „upatrywa
nie ostatecznego celu sztuki w zastosowaniu się do prawdy historyi i życia”, podczas 
gdy po pierwsze cel ten powinien sięgać dalej i wyżej - a po drugie natura, rzeczywi
stość, historia i prawda nie mogą wyglądać na scenie tak samo, jak wyglądają w życiu; 
(2) „zwracanie naczelnej uwagi na szczegóły z pominięciem ogólniejszych rysów da
nej jednostki”; oraz (3) „lekceważenie ideałów”, wybieranie z materii życia wszystkie
go, co „płaskie, niskie, brzydkie i poziome”. Tak opisanemu naturalizmowi przeciw
stawia dr L. w zakończeniu „prawdziwy artystyczny realizm”, który jego zdaniem, 
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„powinien, obok dążenia do prawdy, uwzględniać cele sztuki i pojedynczych jej arcy
dzieł”67.

67 Dr. L., Naturalizm na scenie, cz. II, „EMTA” 1888, nr 269, s. 526.
“ Ilość przykładów jest tak wielka, że ich przywoływanie choćby tylko w przypisach doprowadziłoby do 

nadmiernego powiększenia tego fragmentu. Po część z nich sięgniemy w dalszej części tego rozdziału.
69 Sądy takie glosit także dr L., pisząc w swym artykule, że „Aktor najbardziej hołdujący naturalizmowi musi 

dbać o harmonię estetyczną całości (. . .)” (Dr. L., Naturalizm na scenie, cz. II, dz. cyt, s. 525).

Streszczony artykuł, choć nie odznacza się wyjątkową oryginalnością myśli, jest 
cenny dlatego, że w sposób przejrzysty ukazuje przekonania, które wydają się podsta
wą sądów krytyki drugiej połowy stulecia, zawierając zarazem pojęcie „artystycznego 
realizmu”, które w różnych wariantach powraca w wielu ówczesnych recenzjach jako 
postulowany styl gry68. Zarazem na podstawie artykułu dra L. oraz tego, co powiedzia
no wcześniej o podstawowych przekonaniach zachowujących trwałość przez cały wiek 
XIX, można pokusić się o stworzenie listy najogólniejszych cech definiujących ów 
styl. Zanim jednak pokusie tej ulegniemy, podkreślić trzeba, że chodzi o styl postulo
wany, co znaczy, że poniższa rekonstrukcja nie dotyczy sposobu gry rzeczywiście 
istniejącego na którejś z ówczesnych polskich scen. Chodzi o pewien zespół cech 
i wartości, których obecność sprawiała, że dane dzieło sztuki aktorskiej oceniane było 
wysoko, zaś brak wywoływał krytykę. „Postulowany styl gry” to konstrukcja odnoszą
ca się do piśmiennictwa teatralnego, a nie do praktyki scenicznej. Stworzenie listy jej 
podstawowych elementów wydaje się celowe, gdyż dzięki niej mamy nadzieję na zdo
bycie narzędzia, które pomoże lepiej zrozumieć poszczególne recenzje i oceny.

Przede wszystkim chodzi tu o grę spełniającą warunki „prawdziwości” i „natural
ności”, wyznaczane przez konwencje zmieniające się w czasie, a także w zależności od 
środowiska. Innymi słowy, chodzi o grę nieprzesadzoną i nieafektowaną. Jej podstawę 
stanowi, o czym była mowa w rozdziale poprzednim, przejęcie się, nadające walor 
autentyzmu „sztucznym”, przygotowanym, opracowanym wcześniej działaniom akto
rek i aktorów. To sfera „realistyczna”, której najważniejszym wyznacznikiem jest 
„naturalność”.

Wyznacznikiem sfery „idealistycznej” jest po pierwsze, idąc w kolejności spisu 
wad sporządzonego przez dra L., postrzeganie celu aktorstwa nie w imitacji jednost
kowej rzeczywistości, ale w ukazywaniu prawd uniwersalnych postrzeganych zarazem 
jako transcendentne, co w odniesieniu do postaci dramatycznej oznacza dążenie do 
stworzenia „typowego charakteru” (zob. rozdz. III). Po drugie, przestrzeganie określo
nych konwencji związanych z faktem scenicznej prezentacji, przy czym - co bardzo 
ważne - do konwencji tych należą nie tylko te najbardziej podstawowe, techniczne, ale 
także obyczajowe i estetyczne69. Wreszcie sprawą niebagatelną jest postulat ukazywa
nia człowieka od jego lepszej, bardziej wartościowej strony, jego „wybielanie” 
i usprawiedliwianie. Określony w ten sposób „realizm artystyczny” łączy trzy najważ
niejsze wartości idealistycznej filozofii: prawdę (zarówno w jej jednostkowym, jak 
i uniwersalnym wymiarze), piękno i dobro.

Łączy on też imitacyjny aspekt działalności twórczej z kompleksem wymogów es- 
tetyczno-etycznych, związanych ściśle z preferencjami, wyobrażeniami i konwencjami 
określonej grupy społecznej, której reprezentantami są krytycy pełniący rolę znawców, 
występujący w imieniu „oświeconej” części publiczności. W Polsce wieku XIX byli to 
przede wszystkim zamożni mieszkańcy miast: bogate i średnie mieszczaństwo, rodząca 
się inteligencja, ludzie wolnych zawodów, a także szlachta i arystokracja zjeżdżająca 
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na sezon zimowy do swych miejskich siedzib. Mimo dzielących poszczególne warstwy 
różnic, ich przedstawiciele równie wysoko cenili poszczególne elementy interesujące
go nas „kompleksu estetyczno-etycznego”, który wyznaczał zarówno granice dopusz
czalnych, jak i wzorce zalecanych zachowań, tak na scenie teatralnej, jak i w życiu 
publicznym. Istniała przy tym między pierwszym a drugim oczywista różnica, polega
jąca na tym, że aktorzy i aktorki musieli przestrzegać owych zasad bezwzględnie, 
a ponadto od ich gry wymagano jeszcze specyficznych walorów estetycznych. Innymi 
słowy, jako ludzie pojawiający się w swoiście zagęszczonej przestrzeni publicznej 
musieli oni być idealnymi uosobieniami wzorca, wzorcami do kwadratu70.

™ Przekonała się o tym na przykład Maria Deryng, której po występie w Nierównych prawach Lucjana Ko- 
ścielskiego nie ominęła taka oto uwaga Bogusławskiego: „Cenimy naturalność w ruchach i wyemancypowanie się 
artysty spod więzów rutyny i przestarzałych przepisów. Nie każda jednak naturalność przydatna jest na scenie. 
Jeśli nawet księżna w rzeczywistym świecie klęknie w rozmowie na krześle i łokciami podeprze się na stole 
będzie to naturalne, ale nieestetyczne. Księżnie wolno być naturalną, artystce nie wolno być nieestetyczną” 
(B. [Wł. Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1877, nr 180 z 17 VIII, s. 3).

7. Najwyższe ideału uosobienie

Dokładny opis choćby ogólnych wyznaczników postulowanego przez XIX-wiecznych 
autorów stylu gry jest o tyle trudny, że bodaj nigdzie jego cechy nie zostały ujęte 
w sposób systematyczny. Istnieją natomiast liczne świadectwa potwierdzające jego 
istnienie i trwałość poprzez wzmianki i uwagi formułowane w odniesieniu do konkret
nych kreacji, aktorek czy aktorów. Żeby nie zagubić się w tym materiale, a jednocze
śnie ukazać różne odcienie i konteksty wyznawanego przez krytyków „realizmu arty
stycznego”, proponuję przyjrzeć się bliżej fragmentom tekstów opisujących i oceniają
cych grę aktorki uznawanej za największą artystkę sceniczną epoki - Heleny Modrze
jewskiej. Będąc najwyżej cenioną aktorką drugiej połowy XIX wieku (a może i całego 
stulecia), stała się ona wzorcem, wskazywanym adeptkom sztuki scenicznej. Oczywi
ście wzorcem takim mogła się stać dlatego, że w sposób najpełniejszy (czasem wręcz 
nadspodziewany) spełniała oczekiwania swoich współczesnych, że uosabiała wyzna
wany przez nich ideał aktorstwa. Z tego względu opinie formułowane pod wpływem 
jej gry niejako podwójnie - w aspekcie teoretycznym i praktycznym zarazem - ukazują 
ów ideał, pozwalają się doń zbliżyć. Podejmując próbę ich analizy, pozostajemy zara
zem wierni swemu założeniu metodologicznemu: nie zajmujemy się bowiem tym, jak 
Modrzejewska grała, ale tym, co w jej grze dostrzegano.

W bogatym repertuarze Heleny Modrzejewskiej, w grupie ról granych przez nią 
w ciągu wielu lat znajduje się jedna, szczególnie ciekawa w interesującym nas kontek
ście. Chodzi o Adriannę Lecouvreur - tytułową bohaterkę dramatu E. Scribe’a 
i E. Legouve’a. Modrzejewska grała ją począwszy od 2 V 1867 roku przez ponad trzy
dzieści lat. Jak obliczył Józef Szczublewski, jako aktorka zakochana w Maurycym 
Saskim pojawiała się na scenach Europy i Ameryki łącznie ok. 370 razy (piąta pod 
względem częstotliwości wykonań rola Modrzejewskiej). Według powtarzanych 
w epoce pogłosek, od czasu słynnego tryumfalnego debiutu warszawskiego (4 X 1868) 
artystka traktowała Adriannę jako swą szczęśliwą rolę, nieodmiennie rozpoczynając od 
niej debiuty (np. amerykański w San Francisco) i występy gościnne.



Rozdział V. „Natura"a „prawda" 259

Adrianna Modrzejewskiej zawdzięczała, jak się zdaje, swą niezwykłą popularność 
temu, że była kreacją idealnie odpowiadającą na oczekiwania widzów swego czasu, 
między innymi w pełni, a nawet z naddatkiem, zaspokajając ich wymagania estetycz- 
no-etyczne. Nie pora tu i czas na sporządzanie pobieżnego choćby opisu całej roli 
i ukazywanie wszystkich scen, w których dostrzegano poszukiwany przez nas styl gry 
łączący idealizm i realizm. Proponuję skupić się na ostatnim akcie, a właściwie jednej, 
niemal w całości go wypełniającej, scenie konania Adrianny, otrutej przez zazdrosną 
rywalkę.

Sceny śmierci były w XIX wieku swoistymi testami na zachowanie właściwych 
proporcji między skłonnościami realistycznymi a idealistycznymi. Cytowany już przy
kład użyty przez Władysława Bogusławskiego w Estetyce scenicznej pokazuje, że 
w odniesieniu do tego drastycznego momentu stosowano szczególnie ostre kryteria. 
Śmierć - zwłaszcza długotrwała i w męczarniach - jest momentem radykalnego rozpa
du wszelkich konwencji. Fizyczne cierpienie niszczy ostatnie nawet pozory panowania 
nad sobą, by więc zachować choć cząstkowe prawdopodobieństwo, aktorki (z reguły 
sceny długotrwałej śmierci pisane były dla kobiet) powinny ukazywać przejawy tego 
cierpienia. Nie mogły umierać zbyt pięknie, jak np. Maria Deryng w Nocy św. Bartło
mieja A. Lindnera, która gasła Jak lampa, podczas kiedy winna skonać jak czło
wiek”71. Zdecydowanie jednak sprzeciwiano się wszelkiemu bezpośredniemu, nie- 
estetyzowanemu naśladowaniu rzeczywistych objawów umierania. W „Dzienniku 
Literackim” z 1863 roku czytamy:

71 B. Zawadzki, Przegląd Teatralny, „Gazeta Narodowa” 1874, nr 15 z 20 1, s 2.
72 P.K., „Dziennik Literacki” 1863, nr 81, s. 647.

„Cierpienie niczym nie uszlachetnione nie może być przedmiotem sztuki mianowicie drama
tycznej. (...) Siedząc rzeczywiście przy łożu słabego niemal zawsze wrażenie jęków i stękania 
zaciera, zagłusza w nas to uczucie, że mamy przed sobą krewnego, przyjaciela, a choćby tylko 
bliźniego cierpiącego - tej sympatii widz do sceny nie przynosi, bo wie, że to tylko udane; na 
scenie sympatyzuje on tylko z bohaterem walczącym ze swymi namiętnościami, z gniewem bo
gów, złością ludzi”72.

Scena śmierci musi zostać poddana specyficznym zabiegom, których ostatecznym 
celem jest wywołanie u widza wstrząsu, wzruszenia. Z jednej strony musi więc być 
prawdopodobna (zgadzać się z wyobrażeniem publiczności na temat tego, jak umierają 
ludzie), z drugiej zaś, grając ją, strzec się należy wszystkiego, co mogłoby wzbudzić 
odrazę, niechęć. Jednym słowem - sceny śmierci w XIX-wiecznym teatrze to rodzaj 
spotęgowanej belle naturę w pigułce. Liczne trudności, które trzeba było pokonać 
wynagradzało wysokie uznanie dla tych, którym to się udało - umieranie było jednym 
z najtrudniejszych, ale i najwyżej cenionych rodzajów sceny efektownej, popisowej.

Taki charakter miało też i umieranie Adrianny Lecouvreur. Scena ta uważana była 
za jedną z najtrudniejszych w ówczesnym repertuarze popisowym, ale też można 
w niej było odnieść najwspanialsze tryumfy. To ostatnie stało się właśnie udziałem 
Modrzejewskiej.

Jej sukces widziany z perspektywy recenzenckich foteli zasadzał się przede wszyst
kim na umiejętności pogodzenia wymagań realizmu i zasad idealistycznych, co przy
znawali krytycy na przestrzeni wielu lat. Już po debiucie warszawskim w 1868 roku 
z ogromną aprobatą pisano, że w całej scenie konania
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„(...) rozmysł głęboki przyszedł na pomoc natchnieniu scenicznemu i ujął je w karby estetycznych 
wymagań. Wdzięk górował wszędzie, najdrobniejsza linia nie wyłamywała się z całości posągo
wej. Było przerażenie, były i łzy, ale po zapadnięciu zasłony każdy wychodził opromieniony 
uczuciem prawdziwego piękna”73.

” „Kurier Warszawski” z 5 XI868, cyt. za: J. Szczublewski, Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1975, s. 82.
74 F.H. Lewestam, „Kłosy” 1868, nr 172 z 15 X, s. 206.
75 [M. Gawalewicz?], „Gazeta Polska” 1879, nr 273, cyt. za: J. Got, J. Szczublewski, Helena Modrzejewska, 

Warszawa 1958, s. 174.
76 Tamże.

„Samo konanie wzbudziło żal i współczucie, nie zaś przerażenie i grozę: naturalność nie była 
tu kopią natury, ale jej oczyszczeniem ze wszystkich ułomności materii”74.

Jedenaście lat później, po pierwszym od czasu wyjazdu do Ameryki gościnnym 
występie w Warszawie, tamtejszy krytyk precyzował określenie swego krakowskiego 
kolegi, twierdzącego, że obecnie Modrzejewska gra Adriannę realistycznie, podkre
ślając, że ów realizm

„(...) jest bardzo umiarkowany i że czyni zadość najsurowszym warunkom estetyki. Studium kojarzy 
się tam z natchnieniem, natura dopomaga sztuce i nawzajem nabywa przez nią artystycznego wdzię
ku. Gra pani Modrzejewskiej skutkiem właśnie doskonałej harmonii obu czynników, nie tylko budzi 
podziw jako dzieło sumiennej pracy, ale i wzrusza widzów dramatycznością życiową”75.

Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi świadectwami. Obok wyrażonego wprost za
chwytu dla realizacji postulatu „natury pięknej i wybranej” zawierają one bowiem 
określenia powtarzane tak często, że brzmiące jak puste banały, a ukazujące w istocie 
pewien ważny element interesującego nas zagadnienia. Obaj cytowani autorzy źródło 
„estetycznego realizmu” Modrzejewskiej widzą w połączeniu „scenicznego natchnie
nia” ze „studium” - szczegółowym i drobiazgowym opracowaniem roli. Jest to wyraź
na wskazówka, że analizowany w poprzednim rozdziale związek dyscypliny i sponta
niczności, pieczołowicie przygotowanej struktury z najwyższym stopniem „przejęcia 
się”, stanowił nie tylko, jak już o tym była mowa, warunek prawdy aktorskiej kreacji, 
ale także tak pożądanego w XIX wieku idealizowania. W istocie dwoisty układ przeży- 
cie/wypracowanie jawi się jako analogiczny do układu realizm/idealizm. W obu człon 
pierwszy związany jest z tym, co rzeczywiste, nieukształtowane, żywiołowe, drugi - 
z tym co „sztuczne”, poddane zasadom, sformalizowane i zdyscyplinowane. Istotą obu 
podwójnych układów jest wzajemne oddziaływanie poszczególnych ich elementów, 
opisane skrótowo w recenzji z 1879 roku: „natura dopomaga sztuce i nawzajem naby
wa przez nią artystycznego wdzięku”76.

Ta niepozorna formuła ma kapitalne znaczenie wobec niezwykłych trudności, jakie 
sprawiało ludziom teatru wieku XIX połączenie przestrzeganych przez nich wciąż 
ogólnych zasad estetyki klasycystycznej z równie ważnym wymaganiem uczuciowego 
zaangażowania. „Kanoniczne” pozy wzorowane na dziełach sztuki połączone z dekla
macją już za czasów Iksów odbierane były jako sztuczne i anachroniczne, ale zasady, 
z których zostały wyprowadzone uznawano za nienaruszalne i pod koniec wieku. Wraz 
z pojawieniem się negujących je tendencji realistycznych, wierni im estetycy znaleźli 
się w swoistej pułapce: z jednej strony „zimna” posągowość i niezmienny (a przy tym 
dość wąski) kanon klasycystyczny, z drugiej realistyczny chaos niszczący fundamenty 
„sztuki pięknej”. Konieczne było znalezienie innego, trzeciego rozwiązania. Bodaj 
najlepiej spośród polskich krytyków sytuację tę opisał Józef Kenig w marcu 1858 roku 
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po gościnnym występie Adelaidy Ristori w roli Lady Makbet w tragedii Szekspira. Jak 
pamiętamy, postacie dawnej tragedii oraz związaną z nimi klasyczną konwencję gry 
Kenig postrzegał jako w zasadzie martwe, należące do przeszłości, przeciwstawiając 
im zarazem bohaterów nowożytnych:

„Figury starożytne, posągowe są z innego świata; ich zrozumienia uczymy się w starożytno
ściach, ich uczucia komentujemy z poematów umarłym językiem pisanych - zimna nauka tylko 
z nimi nas łączy. Dla tych postaci wystarczy więc może artystce chłodna rozwaga, nauka, mniej 
więcej umiejętne użycie środków, formułki dane, niekiedy cudne. Ale figury nowego świata żyją 
w nas chociażby wspólnością wiary, uczuć, słabości lub cnót. Nie patrzymy już na nie jak na sta
tuy poruszające się i mówiące, ale jak na ludzi z krwi i kości. Tu więc owe pierwsze warunki nie 
wystarczają, tu sam tylko rozum i wyrachowanie ukażą się martwe. Posągu nie podobna tu 
otrzymać, więc zyskamy tylko automat”77.

77 [J. Kenig], „Gazeta Warszawska” 1858, nr 78 z 10 III, s. 1.
7" Tamże.
” Tamże.
“ M. Dzieduszycki, „Tydzień” 1875, nr 5, s. 316.

Przeciwstawienie „klasyczny - nowożytny” ujmował Kenig jako analogiczne do 
opozycji „konwencjonalny - autentyczny”, wyraźnie przy tym waloryzując ten pierw
szy negatywnie, choć (jeszcze) nie dyskredytując go całkowicie. Istotnym problemem 
nie był jednak dla niego styl gry w dramacie klasycznym, ale poszukiwanie owego 
stylu dla postaci bohaterów nowożytnych. Negatywnie oceniając występ Ristori, od
rzucał przede wszystkim zaprezentowane przez nią realistyczne podejście do roli Lady 
Makbet, widząc w nim „tę realność smutną, przenoszącą naśladownictwo pospolitej 
natury na pole tragedii” i uznając za objaw „braku czynników czysto moralnych 
w artyście, tego współdziałania ducha”78.

Spomiędzy grożących z dwu stron niebezpieczeństw Kenig widział jedno wyjście:
„(...) trzeba złączyć rozum z imaginacją tą ostatnią podniecić serce, siłą wyobraźni umieć się po
stawić w sytuacji; być na chwilę szekspirowską postacią; nie tylko wyrozumować rolę, ale się nią 
przejąć, kochać, nienawidzić, lękać się naprawdę, wewnętrznie; podniecając imaginację własną, 
podbić imaginację widza; przyspieszając tym środkiem obieg krwi własnej, zagrzać mu i jego 
krew do serca; żyć tym sztucznym, strasznym życiem przez godzinę, by i on żył z nami, nie ra
chować, by i on nie liczył, być nową by i on sobie nie przypominał. Prawdą że kosztowna to gra, 
za wiele swego życia tam się kładzie, by długo i często powtarzać ją możną kiedy inna może być 
tylko obmyśloną chłodno gimnastyką głosową. Ale w sztuce tej czy innej, w tym nowym świecie, 
o którym tu mówimy, tyle tylko życia dajemy, ile swojego w tę sztukę włożymy; o tyle tylko jako 
artyści stajemy się bogatszymi, o ile w dokonywanym dziele włożyliśmy własnego ducha, nie 
tylko wyrachowania i wprawy”79.

By rzecz podsumować innymi słowy, innego krytyka: „artysta powinien na scenie 
żyć (...), ale żyć - artystycznie, tj. formami artystycznymi”80.

Między martwotą posągu a pospolitą naturą biegnie wąska ścieżka łącząca prawdę 
osobistego przeżycia z zasadami klasycznego piękna. Generalna konwencja estetyczna 
i postulowany sposób korzystania z materiału rzeczywistego pozostają przez całe stu
lecie właściwie takie same jak w postulatach neoklasyków z początku wieku, tyle że 
zostają połączone z wewnętrznym przeżyciem, odwołaniem się do doświadczeń i emo
cji rzeczywistego człowieka - aktorki lub aktora. Przez to samo tracą charakter norm, 
a stają się granicami wyznaczającymi obszar twórczej eksploracji.
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Wobec takiego stosunku do zasad estetycznych, idealnym rozwiązaniem byłoby, 
gdyby aktorki/aktorzy posiadali niemal naturalny dar ich przestrzegania, gdyby klasy- 
cystyczna estetyka była im niejako wrodzona. I tak właśnie rzecz się miała z Heleną 
Modrzejewską, co dostrzegł i opisał po jej warszawskim debiucie właśnie w roli Ad
rianny Lecouvreur Wacław Szymanowski:

„Owa posągowość grecka, która po śmierci Racheli stała się zadaniem tak trudnym do roz
wiązania na scenie francuskiej, którą pani Ristori posiada, ale w surowym tylko pojęciu sztuki 
wyrobioną, wystudiowaną na wzorach starożytnych, z drobiazgową starannością naśladowanych, 
u pani Modrzejewskiej jest darem naturalnym. Posiada ją ona bezwiednie prawie i umie jej użyć 
w danej chwili, jakby instynktownym poczuciem wiedziona. Nie czuć w niej drapowania się 
przed zwierciadłem wystudiowanego, wszystko samo z siebie się układa: wyraz twarzy, zgięcie 
kibici, fałdy sukni, ruch każdy. Kiedy mdleje zdaje się spływać na ziemię, a postać jej wówczas 
układa się w tak piękne kształty, że utalentowany malarz, mając ten model przed sobą nic by 
w nim nie znalazł do poprawy”81.

81 W. Szymanowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr41zlOX, s. 170.
82 W. Szymanowski, „Kurier Warszawski” 1868 z 5 X, cyt. za: J. Szczublewski. Żywot Modrzejewskiej. War

szawa 1975, s. 82.

Co u innych aktorek było widocznym sileniem się na dostosowanie do klasycznych 
wzorców, w przypadku Modrzejewskiej jawiło się jako „dar naturalny”, płynący nie 
z przestrzegania zasad, ale z... natchnienia:

„Nie nastroiła się ona na wrażenie, które wywołuje, ale sama mu jakby bezwiednie ulega. 
Ona cała już w roli, przejęła się nią, oddycha nią i żyje. Zacierają się sceniczne wiązadła, nowy 
i nieznany nam blask oblewa bohaterkę sztuki. Życie w nią weszło. (...) I z tej gry widnieje jasno, 
że te zmiany rysów twarzy nie tyle nauka mimiczna, ile we własnym duchu zaczerpnięte wrażenie 
wywołało; że to układanie się postaci w pełne okrągłości posągowej zarysy - z natury płynie. Te
go sztuka nie nada. Może ona tylko dopomóc, ale nie stworzy płomienia ożywczego, który sam 
Bóg wlał w piersi”82.

Wielkość Modrzejewskiej krytycy XIX-wieczni widzieli w tym, że co dla innych 
stanowiło zasadę zewnętrzną, wyuczoną - regułę, było dla niej naturalnym sposobem 
objawiania się przeżyć i doznań szczególnego rodzaju. Naturalnym nie znaczy w tym 
przypadku codziennym (choć wdzięk sceniczny zachowywała Modrzejewska i poza 
teatrem). Była to „naturalność wyższego rzędu”, niejako dostosowana do szczególne
go, ponadcodziennego charakteru kreowanych postaci, uczuć i sytuacji. Modrzejewska 
opisywana jest jako aktorka posiadająca paradoksalną „pozacodzienną naturalność” - 
nie stara się o ułożenie ciała w zalecanej pozie, lecz przyjmuje ją naturalnie, organicz
nie. W jej grze, tak jak ją opisują krytycy, następowało połączenie znaku (walor czy
telności), objawu (walor autentyczności) i wzorca estetycznego (walor piękna), będące 
zarazem połączeniem trzech dziedzin aktorskiej twórczości, trzech naczelnych zadań 
stawianych przed aktorkami i aktorami: poznania i zrozumienia postaci, przejęcia się 
nią i stworzenia dzieła sztuki pięknej. Takie właśnie połączenie, zlanie w jedno tych 
różnorodnych sfer widziano w grze Modrzejewskiej i to sprawiło, że stała się ona 
ucieleśnieniem ideału XIX-wiecznej aktorki, wzorcową reprezentantką „realizmu arty
stycznego”.

Nie tylko ono. Za wzorcową uważano także metodę pracy Modrzejewskiej, rekon
struowaną hipotetycznie na podstawie cech dostrzeganych w jej grze. Opisywano ją 
nieodmiennie w sposób kojarzący się z pojęciem belle naturę. Bodaj najbardziej wyra
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zistą rekonstrukcję tego rodzaju przedstawił Władysław Bogusławski w poświęconym 
aktorce wspomnieniu pośmiertnym, cennym także dlatego, że ukazuje ją jako osobę 
działającą w epoce, w której krzyżowały się wpływy różnych prądów artystycznych:

„Modrzejewska znalazła się u nas na tym punkcie rozstajnym różnych w sztuce kierunków, 
gdzie talent jej w skombinowanym oświetleniu zachodu i jutrzenki stał się od razu syntezą doby 
wczorajszej i jutrzejszego dnia. Klasyczną była w nim forma; romantyczną - tradycja; realistycz
ną- sama koncepcja gry aktorskiej.

Brzmi to prawie paradoksalnie w zestawieniu z owym estetycznym przyborem, którym ar
tystka - jak to dobrze pamiętamy - otaczała się z takim upodobaniem. Sprzeczność to jednak po
zorna; Modrzejewska bowiem nie była nigdy realistką w pierwotnym pomyśle; postać każda 
przedstawić jej się musiała w zarysach poetycznych, wyidealizowanych; ale żeby w nią tchnąć 
życie, uciekała się Modrzejewska do natury po środki, które zdobywszy, stawała natychmiast wo
bec tej natury na stanowisku artystki i prawdę przetworzoną oddzielała od prawdy powszedniej 
z całą bystrością spostrzegawczą organizacji na wskroś artystycznej. Słowem realizm byl dla niej 
środkiem, nigdy celem. Stąd pochodziło to dziwne złudzenie, z którego niejeden widz dokładnie 
sobie sprawy nie zdawał: bohaterka odtworzona w grze Modrzejewskiej rysami częstokroć silnie 
realistycznymi, pozostawiała w całości wrażenie idealne - czyli że Modrzejewska skarbów swej 
sztuki używała na to, ażeby za pomocą symbolów, dostępnych dla widza, bo wziętych z życia 
nam wszystkim wspólnego, przywołać mu przed oczy pomysł taki, jak się w wyobraźni artystki 
w obsłonie poetycznej przedstawił”83.

” Wl. Bogusławski, Helena Modrzejewska, „Biblioteka Warszawska” 1909, t. 2, z. 2, s. 349-350; zob. także: 

Wl. Bogusławski, Aktorzy warszawscy, opr. H. Secomska, Warszawa 1962, s. 286-287.
84 W bardzo podobny sposób metodę tę rekonstruował w roku 1903 Feliks Koneczny również widzący w niej 

połączenie tendencji realistycznych z idealizmem; zob.: F. Koneczny, Teatr krakowski, opr. K. Gajda, Kraków 
1994, s. 281-282.

85 B. Zawadzki, „Świt” 1872. nr 23, s. 278-279; wszystkie dalsze cytaty pochodzą z tego artykułu.

Tak opisywana metoda pracy twórczej aktorki84 jawi się jako analogiczna do twór
czości poetyckiej, rozwiązując zarazem sprzeczność między klasycystyczną zasadą 
poszukiwania ideału w naturze a Libeltowską wizją artysty natchnionego przez ideał 
i wykorzystującego środki zmysłowe do jego ucieleśnienia. Modrzejewska w rekon
strukcji Bogusławskiego jest i natchnioną kreatorką poetycznego pomysłu, i badaczką 
rzeczywistości poszukującą w niej, tak wysoko przez tego krytyka cenionych, „sym
boli”, czyli czytelnych znaków powszechnie akceptowanych wyobrażeń o charakterze 
syntetycznym. Postępując za ujrzanym w wyobraźni ideałem, jednocześnie poszukuje 
w naturze środków dla takiego jego ukazania, które łączyłoby uniwersalne i indywidu
alne. Jest więc idealistką w dwojakim tego słowa znaczeniu: jako natchniona artystka 
mająca moc oglądania ideału (idealizm poznawczy) i jako obserwatorka natury, poszu
kująca zgodnych z nim (a więc także „idealnych”) środków wyrazu (idealizm estetycz
ny).

Tę „dwustopniowość” idealizmu Modrzejewskiej dostrzegł już w latach 70. Broni
sław Zawadzki, krytyk, który swym pisarstwem towarzyszył jej przez wiele lat, nie
odmiennie postrzegając w niej niedościgły wzór aktorki i artystki. Po gościnnych wy
stępach we Lwowie w 1872 roku zamieścił w redagowanym przez siebie piśmie „Świt” 
frapującą analizę jej fenomenu85. Rozpoczął ją od zdefiniowania największej jego zda
niem trudności sztuki aktorskiej, a zarazem tajemnicy wielkości jej największych 
przedstawicielek i przedstawicieli, którą widział w umiejętności
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„(...) ujęcia zasadniczej idei w charakterze mającym się przedstawić, tej idei, która powinna 
przelać się całkowicie w szczegóły i tak w nich utonąć, ażeby każdy moment gry był plastycznym 
jej tylko wcieleniem i żeby ona widzowi wypływała z każdego szczegółu jasno i wyraziście jako 
synteza wrażenia. Musi to być najdokładniejsze zlanie się obu czynników. Idea nie może sobie 
wynaleźć innego środka do zewnętrznego objawienia się, jak w szczególe gry, a znów ów szcze
gół, każdy moment, jest tylko wtedy uzasadniony logiką piękna, jeżeli jest skończonym i jednym 
wyrazem idei. Bo estetyka mówi, że każda idea ma tylko jeden, sobie właściwy sposób plastycz
nego wyrażania się, ale za to w tym wyrażeniu zawiera się już skończenie i doskonale. Otóż wy
naleźć ten właściwy zawsze kształt zewnętrzny na myśl zasadniczą charakteru, w każdym szcze
góle okazać ją w pełnym świetle, a przy tym nie zatrzeć znaczenia szczegółu, to jest zadaniem 
może najtrudniejszym dla artysty dramatycznego”.

Tę właśnie umiejętność złączenia części z całością posiadła, zdaniem Zawadzkiego, 
Modrzejewska, której gra stanowi wzorzec „harmonii między zasadniczą ideą charak
teru a jej wcieleniem w szczegółach”. Umiejętność ta stanowi więc konieczny element 
postulowanego stylu gry.

Zestawienie „szczegół - idea” ukazane zostało w cytowanej recenzji jako analo
giczne do zestawiania „realizm - idealizm”. Powtarzając właściwe epoce przekonanie 
o nieustannej i obecnej w każdej dziedzinie ludzkiej działalności walce między tymi 
dwoma „pierwiastkami” i uznając, że walka ta najwyraźniej występuje „w sztuce dra
matycznego przedstawienia, gdzie tak wiele zależy właśnie na widomej każdemu zmy
słowej formie”, krytyk widzi w Modrzejewskiej aktorkę, która

„(...) wynalazła sposób połączenia tych dwóch pierwiastków w jedną wyższą, prawdziwie po
etyczną całość. Gra jej wypracowaną jest do najsubtelniejszych odcieni, wyrzeźbioną w najdeli
katniejszych przejściach psychicznych, wykończoną z dokładnością natury, jest więc wzorem re
alistycznego pojęcia sztuki, a równocześnie jakaż to barwa poetyczna rozlewa się po każdej kre
acji tej artystki i dźwięczy ku nam echem ideału! Wykończenie realistyczne w szczegółach i rów
nocześnie przesiąknięcie wszystkiego kolorytem idealnym”.

Zawadzki wskazuje na dwa źródła tego „kolorytu idealnego” - jednym jest owa 
idea postaci obecna niejako w całości w każdym szczególe roli, drugi stanowi „plasty
ka zewnętrznego pojawu”. Wspaniałość aktorstwa Modrzejewskiej w tym kontekście 
polegać ma zaś na tym, że nie chodzi jej „tylko o zmysłowe czarodziejstwo wrażenia”, 
lecz o to, „by przez to falowanie ciała dopomóc zawsze do tym doskonalszego wyraże
nia się idei. Jej plastyka jest na wskroś duchowa, w każdej linii, w każdym załomie, 
każdym poruszeniu ciała jest opromieniona ideą”.

Rozpoznanie Bogusławskiego dostrzegającego „podwójny idealizm” gry Modrze
jewskiej zostało przez Zawadzkiego potwierdzone w całej pełni. Aktorka opisywana 
jako wzorcowa, dążąc do ukazania idealnego, doskonałego, a zarazem istniejącego 
tylko w umyśle obrazu postaci, miała, zdaniem krytyka, szukać takich środków wyra
zu, które, wywodząc się z rzeczywistości empirycznej, jednocześnie odnosiłyby się do 
rzeczywistości duchowej. Tworzona w ten sposób „duchowa plastyka” spełniała sfor
mułowany wyżej warunek połączenia znaku, objawu i wzorca estetycznego i uznawana 
była za rodzaj żywej metafory, czy może raczej metonimii, ukazującej poprzez szcze
gół obraz całości, a poprzez charakter ideę, która poza nim w świecie materialnym nie 
może się pojawić. Prawdziwie wielka aktorka to ta, która potrafi w swej grze połączyć 
indywidualne i uniwersalne także na tym poziomie, stwarzając już nie wzorzec osobo
wy (typ), ale uosobienie wartości czy zjawisk jeszcze bardziej ogólnych, jak np. ideału
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miłości, co udało się Modrzejewskiej np. w przywoływanej już tylokrotnie Adriannie 
r 86Lecoiwreur .

W tym kontekście pełnego znaczenia nabiera zapisany przez Zawadzkiego trzynaście 
lat po recenzji lwowskiej obraz Modrzejewskiej jako „artystki transcendującej”, która, 
wstępując na scenę, przemienia się w osobę łączącą sferę ziemską ze sferą ideału.

„Z tą chwilą zapada w jej oczach opona dzieląca mgłą jakąś sferę realnej, przypadkowej, 
w dysonansach szarpiącej się rzeczywistości, od spokojnego, na wysoką nutę rozwijającego się 
świata poetycznej kreacji. Na artystkę patrzą wtedy oczy amfiteatru, ale ona jego nie widzi, bo jak 
mistrz w improwizacji Adama, ona śpiewa wtedy «samemu sobie» i - naturze... Grzmią oklaski 
po każdej niemal scenie, ale artystka ma prawo dumnie zapytać: w mojej grze gdzie ślad był, 
abym waszych oklasków potrzebowała? Uniosłam was prawdą czystą i niepokalaną w sferę, do 
której instynktownie tęsknicie, ale nie wyżebrałam waszego uniesienia żadnym gestem, żadnym 
okrzykiem, żadnym spojrzeniem, które by zdradziło, że nie czułam się, grając, samotna we 
wzniosłej atmosferze mojej sztuki, że pamiętałam o waszej obecności i liczyłam na wasze marne 
ekstazy...”87 *.

n Tak właśnie o znaczeniu tej roli pisał m in. Adam Krechowiecki, który uznawał osiągnięcie tego ucieleśnie
nia ideału za najwyższe zadanie, a zarazem kres sztuki scenicznej. Zob.: *** [A. Krechowiecki], Helena Modrze
jewska we Lwowie, cz. 1, „Gazeta Lwowska” 1890, nr 259 z 12 XI, s. 4.

B. Zawadzki, Modrzejewska w Warszawie, „EMTA” 1885, nr 69, s. 29.
(Z.C.) [Zygmunt Cieszkowski], „Czas” 1879, nr 236 z 14 X, s. 2-3.

Obraz ten odwołuje się do najwyższego poziomu, na jakim pojawia się opisywany 
w tym rozdziale zespół idealne - realne. Modrzejewska - obecna na rzeczywistej sce
nie - znajduje się jednocześnie w świecie innym niż doczesny, świecie wiecznotrwa
łych wartości. Poza, a może raczej ponad, interpretacyjnymi, etycznymi i estetycznymi 
wartościami jej gry lokuje autor idee ogólniejsze i bardziej podstawowe zarazem, uka
zywane poprzez wykreowaną postać jako specyficzną całość duchowo-fizyczną. Owe 
idee postrzegano jako istniejące obiektywnie powszechniki etyczne i estetyczne (jak 
Zawadzki), lecz także jako zbiorowe wyobrażenia. Tak właśnie - w sposób niezwykle 
na tle epoki oryginalny - czynił w 1879 recenzent „Czasu”, piszący - jakżeby inaczej! 
- o Adriannie Lecouvreur:

„Czymże jest bowiem w rzeczy samej ten aktor, którego twarz pomazana szminką a cała po
stać w świetne przyodziana łachmany, stara się nawet zmysłowym, że tak powiem, złudzeniom 
naszej wyobraźni dogodzić, czemże jest, pytam, w chwili gdy występuje na scenę, ten prawdziwie 
czarem sztuki wywołany potwór, jeżeli nie plastycznym urzeczywistnieniem najśmielszych po
mysłów naszej fantazji, uchwyceniem w locie i uprzytomnieniem na jawie najbujniejszych ma
rzeń naszej imaginacji. Gdyby do rzeczy ludzkiej wolno było zastosować metaforę nadziemską, 
to byśmy się ośmielili powiedzieć, że w aktorze staje się w istocie ciałem słowo, czyli natchnienie 
poetów”89.

Jednak niezależnie od tego, jak ową „górną sferę” będziemy postrzegać, nie można 
przy opisie XIX-wiecznego wzorca aktorstwa pominąć i tego aspektu właściwego mu 
idealizmu. A zatem do trzech wyróżnionych już wcześniej poziomów „realizmu arty
stycznego” - poznania i zrozumienia postaci, przejęcia się nią i stworzenia dzieła sztu
ki pięknej - dochodziłby zatem jeszcze jeden, ogólniejszy, odsyłający do poznania 
i ukazania nie pojedynczej postaci (Adrianna), nie typu nawet (zakochana kobieta), ale 
abstrakcyjnego wzorca (miłość).
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Artystyczny realizm, którego uosobienie widziano w Modrzejewskiej miał także, 
o czym już wspomniałem, wymiar etyczny, wyrażający się w jej przypadku w dążeniu 
do uszlachetniania kreowanych przez nią bohaterek. Tę „cechę szczególną” jej aktor
stwa krytyka uznawała za jedną z najbardziej charakterystycznych, z czasem czyniąc 
z niej wręcz recenzencki stereotyp. Szczególnie często wspominano o niej w recen
zjach tyczących którejś z wielu zagranych przez nią ról „kobiet upadłych”. Zazwyczaj 
pisano, że Modrzejewska ukazywała je jako istoty szlachetne, które pobłądziły na sku
tek słabości lub, częściej, nieprzychylności świata i wrogich kobietom zasad ustalo
nych przez mężczyzn. Jako przykład służyć tu może Małgorzata Gautier w Damie 
kameliowej A. Dumasa-syna, która w interpretacji Modrzejewskiej jawiła się jako 
grzesznica przemieniona przez miłość w szlachetną męczennicę. Inny rodzaj postaci 
idealizowanej pod względem etycznym widziano w najczęściej wykonywanej przez 
aktorkę roli - Marii Stuart w tragedii F. Schillera, pokutującej królowej męczennicy, 
wraz z kolejnymi więziennymi cierpieniami coraz bardziej uduchowionej, coraz dal
szej od ziemskich spraw. Takie idealizowanie postaci (tego określenia używała ówcze
sna krytyka) ceniono wysoko jako szczególny przejaw twórczej samodzielności i inte
ligencji aktorki. Czasem wprawdzie spotykało się ono z potępieniem ze strony recen
zentów, lecz autorzy takich opinii - szczególnie częstych w okresie pobytu Modrze
jewskiej w zespole warszawskich Rozmaitości - posługiwali się przede wszystkim 
argumentacją estetyczną, a nie etyczną. Co charakterystyczne, krytycy formułujący 
zarzuty zacierania indywidualności przez zbyt konwencjonalne „idealizowanie”, po 
przyjeździe Modrzejewskiej z Ameryki w 1879 roku z wielkim uznaniem powitali 
pozbycie się przez artystkę tej wady przy jednoczesnym zachowaniu idealistycznych 
dążeń.

8. Podsumowanie drugie

Połączenie w grze aktorskiej idealizmu i realizmu, którego uosobieniem jawi się 
w świetle XIX-wiecznej krytyki Helena Modrzejewska, nie odnosiło się wyłącznie do 
problemu stosunku do rzeczywistości empirycznej, kwestii naśladowania natury i jej 
estetyzacji. Dążenie do połączenia obu tendencji, swoista dialektyka realizmu i ideali
zmu, zdaje się wręcz stanowić rdzeń omawianych we wcześniejszych rozdziałach po
dobnych połączeń pozornie przeciwstawnych wartości i strategii artystycznych. Jeśli 
po jednej stronie ustawić charakterystyczność, przejęcie się i dążenie do bezpośrednie
go ukazania rzeczywistości, a po drugiej typowość, operowanie elementami wypraco
wanej wcześniej struktury oraz pozostawanie w kręgu wzorców estetycznych i etycz
nych uznanych za uniwersalne zgodnie z podzielanymi społecznie normami i wyobra
żeniami, to okaże się, że elementy pierwszej grupy można określić jako realistyczne, 
związane z empirycznie doświadczaną rzeczywistością, a drugiej jako idealistyczne, 
modyfikujące jej obraz według określonych zasad.

Jak usiłowałem wykazać, istotą specyfiki XIX-wiecznego myślenia o sztuce aktor
skiej była teza o konieczności połączenia obu tych grup. Przełożona na konkretne po
stulaty teza ta oznaczała, że warunki aktorskiej doskonałości formułowane przez pol
skich autorów piszących o teatrze spełniały te aktorki i ci aktorzy, którzy:
a) łączyli wierność i dokładność wykonawców cudzego dzieła z twórczą inwencją 

i rozległymi możliwościami kreacyjnymi;
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b) pozostając w granicach nakreślonych przez autora, nie naruszając dyrektyw zawar
tych w tekście dramatu, wyznaczników gatunkowych itp., ułatwiali współczesnym 
widzom jego pełne zrozumienie, uzupełniając, interpretując i ożywiając dzieło lite
rackie;

c) dążyli do jak najpełniejszego ukazania ludzkiej osobowości jako jednostki i typu;
d) operując dokładnie opracowaną i przyswojoną strukturą działań artystycznych, prze

sycali ją emocjonalnym współodczuwaniem („przejęcie się”), będąc zarazem po
datnymi na powstające w czasie gry impulsy wzbogacające ową strukturę („na
tchnienie”);

e) pozostając w ścisłym związku z rzeczywistością empiryczną, traktowali ją jako ma
teriał, którego elementy komponowali zgodnie z uznanymi za uniwersalne zasada
mi estetycznymi i etycznymi;

f) w każdej z wymienionych wyżej dziedzin działali jako szczególni delegaci dominu
jącej grupy społecznej, stając się uosobionymi wzorcami propagowanego przez nią 
wizerunku człowieka.

Tak scharakteryzowana całość tworzy postulowany i propagowany przez piśmien
nictwo teatralne XIX wieku model aktorstwa, który we wcześniejszych wzmiankach 
określałem mianem „realizmu artystycznego”. Nazwa ta nie zawiera w sobie owych 
dwóch podstawowych pierwiastków, których pogodzenie jawi się jako warunek sine 
qua non artystycznego powodzenia XIX-wiecznych aktorów i aktorek. Oprócz niej 
w pochodzących z epoki tekstach pojawiają się takie zbliżone znaczeniowo pojęcia, jak 
„realizm stylizowany”, „estetyczny” czy „idealizowany”. W ówczesnej myśli filozo
ficznej napotykamy z kolei termin „idealny realizm” lub, w skrócie, „ideorealizm” 
zaproponowany przez Henryka Struvego (wszak też zajmującego się teatrem), który 
stworzył określany tym mianem system dążący do połączenia dwóch, skrajnych świa
topoglądów89 (jak widać próby „połączenia sprzeczności” nie odnosiły się tylko do 
sfery sztuki). We wszystkich tych nazwach w pozycji rzeczownika określanego wystę
puje wyraz „realizm”, co sugeruje, że podstawowe wyznaczniki definiowanego przez 
nie stylu mają charakter realistyczny, jedynie modyfikowany na różnorodne sposoby 
przez podejście idealistyczne. Zgromadzone powyżej świadectwa wskazują raczej na 
sytuację odwrotną - podstawą prezentowanych poglądów na sztukę aktorską jest ide
alizm, elementy realistyczne natomiast modyfikują i różnicują to zasadnicze podejście, 
przy czym ich dopuszczalny wpływ ograniczany jest do dziedziny środków wyrazu 
związanych z nieusuwalną rzeczywistością osoby aktorki czy aktora. Z tego względu 
na określenie systemu przekonań i zasad propagowanego przez XlX-wieczną myśl 
teatralną proponuję przyjąć nazwę będącą swoistą inwersją90 określeń spotykanych 
w tekstach z epoki, a mianowicie idealizm realistyczny.

1,9 Zob.: H. Struve, Synteza dwóch światów, Warszawa 1876. Por. także: S. Borzym, Poglądy filozoficzne Hen

ryka Struvego, Warszawa 1974.
9,1 Owa inwersja pozwoli także, mam nadzieję, odróżnić rekonstruowaną sumę postulatów krytycznych od 

przeważającego w epoce stylu gry scenicznej, na którego określenie już współcześnie używano, jak pisałem 
wcześniej, nazw typu „realizm artystyczny” czy „stylizowany”. W dotychczasowych badaniach historycznych 
akceptowano te określenia, a sytuacja ta zapewne nie ulegnie zmianie. Nie dążę do niej i ja, gdyż określenie 
„idealizm realistyczny” odnosi się jedynie do stylu postulowanego i związanych z nim wyobrażeń.

By uniknąć nieporozumień, z całą mocą chcę podkreślić, że termin ten nie odnosi 
się bezpośrednio do rzeczywistego stylu gry i metod pracy aktorów polskich XIX wie
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ku. Jest to raczej „struktura postulatywna” - zespół norm, przekonań, wyobrażeń two
rzących wzorzec, według którego ocenia się poszczególne kreacje. W związku z tym 
nie można idealizmu realistycznego utożsamiać z rzeczywistym stylem gry przeważa
jącym na polskich scenach, gdyż o tym ostatnim praktycznie nie da się mówić na tym 
poziomie ogólności. Jako pewien abstrakt ów idealizm realistyczny istnieje tylko 
w postaci konstrukcji uogólnionych, tworzonych przez krytyków, zaś jego zestawianie 
z modelem stylu gry stworzonym na podstawie tego samego materiału wieść będzie do 
tautologii. Oczywiście można domniemywać, że publiczność, a zwłaszcza ta jej część, 
której przekonania wyrażali krytycy, miała moc akceptowania propozycji zgodnych ze 
swymi wyobrażeniami, a odrzucania tego, co było im przeciwne i że w rezultacie gra 
aktorska kształtowana była zgodnie z formułowanymi przez krytyków zasadami. Wy- 
daje się jednak, że zasięg działania tego mechanizmu był ograniczony, czego dowodzić 
mogą narastające pod koniec stulecia konflikty między krytykami a światem aktor
skim, oraz pojawiające się coraz częściej narzekania autorów starszego pokolenia na 
zachodzące w życiu teatralnym zmiany, zwłaszcza na wzrost tendencji realistycznych 
i naturalistycznych.

Analiza tych historycznych przemian oraz ocena stopnia zgodności modelu akcep
towanego przez ówczesną myśl teatralną z rzeczywistym sposobem gry poszczegól
nych aktorów, ze stylem właściwym danemu okresowi czy ośrodkowi, wymaga szcze
gółowych badań, wykorzystujących źródła inne niż oceny krytyczne. Z jednej strony 
należy zgromadzić wiedzę na temat zasad obowiązujących w życiu społecznym, której 
dostarczyć mogą zwłaszcza podręczniki savoir vivre'u, pamiętniki, dzieła literackie, 
przedstawienia plastyczne. Z drugiej skrupulatnie przeanalizować wszelkie informacje 
o rzeczywistym wyglądzie poszczególnych ról (opisy, których w XIX wieku sporzą
dzono bardzo wiele i bardzo cennych, pisane relacje osób niebędących znawcami, 
zdjęcia, grafiki, rysunki itp.). Warunkiem powodzenia takich badań jest przy tym po
siadanie dostatecznie rozległej wiedzy na temat modelu wzorcowego, akceptowanego 
przez ludzi piszących o teatrze (a więc także przez pewną część widowni i środowiska 
teatralnego). Zadaniem niniejszej pracy było przedstawienie podstawowych, ogólnych 
reguł rządzących strukturą i mechanizmami owego modelu. Ich dalsze uszczegółowie
nie i ukonkretnienie stanowić będzie cel następnego etapu badań, których wyniki mam 
nadzieję przedstawić niedługo.



EPILOG

W ten sposób zakończyliśmy pierwszy etap wędrówki po gąszczu świadectw odsła
niających wyobrażenia, przekonania, postulaty i dogmaty XlX-wiecznego polskiego 
piśmiennictwa teatralnego w jego części poświęconej sztuce aktorskiej. Patrząc z tej 
perspektywy na wytyczone szlaki, mam świadomość, że choć wiodą one tylko do naj
ważniejszych punktów eksplorowanego terenu, to i tak niejednokrotnie przeplatają się 
z sobą, tworząc skomplikowany labirynt. Mam też nieodparte wrażenie, że drogi, któ
rymi wędrowaliśmy za naszymi XIX-wiecznymi przewodnikami nieodmiennie omijają 
samo centrum owego gąszczu, jego „matecznik”. Już w rozdziale pierwszym, przed
stawiając różne sposoby określenia specyfiki sztuki aktorskiej, co i rusz natykaliśmy 
się na swoistą barierę niewypowiedzianego - omijaną, bądź na różne sposoby opisy
waną językiem poetyckich metafor. Za tą barierą, w nieprzebytym gąszczu tkwi ukryta 
przed ludźmi XIX wieku, a więc i przed nami, wędrującymi po ich śladach, tajemnica 
sztuki aktorskiej i jej istoty - przemiany w innego. Mimo podejmowanych z różnych 
stron i za pomocą różnych środków prób jej pojęcia i opisania, pozostaje ona w swej 
istocie niewyrażalna, nieokreślona, a przez to tym bardziej fascynująca i niepokojąca.

Kiedy w 1895 roku, w wieku 92 lat zmarła Leontyna Halpertowa - wielka aktorka, 
a zarazem świadek mijającego wieku - Władysław Bogusławski, który sam już nie 
mógł znać jej ze sceny, wspominał w swym żałobnym portrecie relacje swego ojca 
Stanisława i jego znajomych ojej grze:

„Na wszelkie moje natarczywe w tym kierunku zapytania odbierałem zwykle odpowiedzi:
- Jak ona to mówiła! Albo to jak wszystkich wstrząsało.
Następowała deklamacja - w końcu zaś jako argument decydujący określenie mego ojca:
- Osiński mówił, że w jej talencie jest to...
Przy tych słowach zbliżał do siebie końcami wszystkie pięć palców prawej ręki i silnie je 

przyciskał, potem znów rozwierał i znów przyciskał. Miało to widocznie oznaczać jakieś nad
zwyczajne skupienie, ciągłe zbieganie się w jednym punkcie pierwiastków składowych. Ale cze
go? Pod tym względem nic więcej nigdy się nie dowiedziałem”.

Dopiero później, gdy po wielu latach będąca już od dawna na emeryturze aktorka 
zarecytowała w jakimś salonie fragment z Horacjuszów Corneille’a, krytyk zbliżył się 
do zrozumienia znaczenia ojcowskiego gestu:

„To, co kryło się w talencie Halpertowej było zapewne owym czymś, na co ludzie spotrzebo- 
wali (sic!) mnóstwo teorii i definicji, a co w zamykaniu i otwieraniu palców symbolicznie wyra
żało niepochwytność, wymykanie się spod wszelkich określeń i formuł iskry bożej, która o po
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etykę nie pyta, nie zna ani klasycyzmu, ani romantyzmu, ani realizmu, zna tylko sztukę w jej 
proteuszowych formą a wiecznych treścią objawach”1.

1 Wl. Bogusławski, Leontyna Halpertowa, „Gazeta Polska” 1895, nr 73 z 29 III, s. 2-3
2 S. Krzemiński, Alojzy Żółkowski, „Bluszcz” 1889, nr 51, s. 403.
’ Zob.: B. Korzeniewski, Przedmowa do: J. Szczublewski, E. Szwankowski, Alojzy Żólkowski-syn, Warszawa 

1959, s. V-VI.

Mimo świadomości, że słowa nie wystarczają i nie przystają do owego „czegoś”, 
krytycy XIX wieku po każdym niemal przedstawieniu podejmowali na nowo trud 
przekazania swoich wrażeń i przybliżenia do tajemnicy. Mieli przy tym świadomość, 
tak rzadką w naszych czasach, że po dziełach sztuki aktorskiej pozostają jedynie osobi
ste relacje, które - choć niedoskonałe - stanowią dla przyszłych pokoleń jedyny ślad 
wielkiej siły, z jaką oddziaływali dysponujący owym „czymś” ludzie sceny. Przyszłość 
pokazała, że mieli rację.

Nic chyba tak wyraźnie tego nie dowodzi, jak pośmiertne losy pamięci o Alojzym 
Żółkowskim - aktorskim geniuszu stulecia. Jedno z wielu poświęconych mu pośmiert
nych wspomnień, autorstwa Stanisława Krzemińskiego, kończyło się takim, pełnym 
goryczy, ale i wypływającym z doświadczenia, westchnieniem:

„Słowo Taimy, że artysta zapada w mrok z chwilą, gdy gaśnie dla niego światło kinkietów 
sprawdzi się i na Żółkowskim. Jest to nieunikniona konieczność: za życia rozgłos, jakiego nie ma 
w danym społeczeństwie żaden najwyższy geniusz, a po śmierci - rychle zapomnienie, jakby 
o zwykłym filistrze. Sztuka aktorska darząca najsilniejszymi i najpowszechniejszymi wrażeniami 
dopóki działa, z chwilą, gdy ustanie, najsłabszych nawet nie zostawia po sobie śladów. Dzieła jej 
co wieczór zamierają i co wieczór wracają do życia. Tylko literatura, odbijając w sobie ich prze
jawy, tym samym może złożyć o nich świadectwo i w ten sposób pamięć ich ocalić. Ale u nas 
grunt to twardy, opoczysty. Co się stało z Owsińskim, z Truskolaską, z Ledóchowską, z Werow- 
skim, nawet z Halpertową, jeszcze żyjącą? Kto dziś wie co o ich artyzmie, o rodzaju i natężeniu 
ich talentu, o metodzie gry, o zasobach psychofizycznych, o tym, czym każde z nich było na sce
nie i dla sceny. (...) Prawdopodobnie i Żółkowskiego rdza zapomnienia zeżre. Niechby mu cho
ciaż postawiono popiersie w foyer naszego teatru” 2.

Pokładając większe nadzieje w rzeźbie niż w słowie, Krzemiński popełnił błąd. Po
piersie Alojzego Żółkowskiego istotnie umieszczono w foyer Rozmaitości. Widział je 
tam w 1939 roku Bohdan Korzeniewski3, gdy oglądał „zakrzepłą grozę” ruin zbombar
dowanego przez hitlerowców gmachu. Ocalone popiersie, któremu wybuch, jakby 
kpiąc, umieścił na głowie cegłę, objawiło mu się jako symboliczny obraz ostatecznego 
końca legendy wielkiego aktora. Zgasła ona wraz z zagładą starej Warszawy, której 
Żółkowski był uosobieniem i idolem. Rzeźba miast upamiętniać, stała się smutnym 
symbolem zapomnienia i przemijalności. Wciąż jednak trwają zapisane przez ludzi 
pióra wrażenia i opisy, pozwalające ożywić cień dawno zgasłej wielkości, sprzeciwia
jące się prawom przemijania i niepamięci.

Ich trwanie jest wyzwaniem także dla nas.
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