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Aktor za sztukę swą na Olimp 
zaproszony – czyli o szukaniu perfekcji 

w aktorstwie i konsekwencjach nie 
zawsze szczęśliwych, na przykładzie 

Rzymskiego aktora Phillipa Massingera 
i Na niby – naprawdę Lopego de Vegi

Wybrany przeze mnie tytuł nie jest li tylko zabawą w imitację baro-
kowego stylu wypowiedzi, choć jest tym także. Rzeczywiście istnieje 
tekst o aktorze, za perfekcyjną grę nagrodzonym zaproszeniem na 
Olimp przez bogów stanowiących widownię spektaklu. Jest to Fabula 
de Homine Juana Luisa Vivesa1. Urodzony w Hiszpanii obywatel eraz-
miańskiej Europy, żydowskiego pochodzenia, zbyt długo w Hiszpa-
nii nie zagościł, o co trudno mieć do niego pretensje, wziąwszy pod 
uwagę fakt spalenia w tym kraju obojga jego rodziców na stosie, w tym 
ojca żywcem, a matkę już po śmierci ekshumowaną po donosie, że po 
kryjomu odwiedziła synagogę, i spaloną, by nadrobić niedopatrzenie, 
czyli niespalenie jej przed śmiercią. W obu przypadkach podstawą było 
oskarżenie o, jakoby, praktykowanie judaizmu mimo zdeklarowanego 
nawrócenia na chrześcijaństwo. Większość życia spędził Vives w Bru-
gii, we Flandrii, ciesząc się przyjaźnią Erazma, i zaliczał się do grona 
wybitnych myślicieli Renesansu. Fabula de Homine, tekst w rodzaju po-
wiastki fi lozofi cznej, pojawiła się drukiem w 1518 roku i piszę o niej nie 

1 J.L. Vives, Fabula de Homine, w: Renaissance Pholosophy of Man, red. Cassirer and Kris-
teller, University of Chicago Press, Chicago 1948.
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tylko dlatego, że idealnie wpisuje się w tytuł i temat obecnej książki, ale 
przede wszystkim dlatego, że jest chyba jednym z ciekawszych i dosyć 
rewolucyjnym tekstem w historii myśli o teatrze, o Th eatrum Mundi 
i o sztuce aktorskiej w ogóle, a także o kondycji ludzkiej zobrazowa-
nej poprzez symbolikę teatru. Główny bohater, Człowiek, występują-
cy jako reprezentant rodu ludzkiego, na życzenie Jowisza, by zabawił 
Junonę jakimś spektaklem, gra w Teatrze Świata ciąg ról, które stano-
wią poszczególne etapy w Wielkim Łańcuchu Bytów; publicznością są 
patrzący z Olimpu bogowie. Człowiek znakomicie wciela się aktorsko 
w formy materii nieożywionej i ożywionej: kamień, roślinę, zwierzę, 
potem gra samego siebie, czyli Człowieka-Aktora w Th eatrum Mundi, 
następnie anioła i na końcu bogów, w tym samego władcę Olimpu. 

Jest to pochwała aktorstwa jako sztuki  i pochwała zdolności 
człowieka do transformacji, do bycia na więcej niż jeden sposób, dzięki 
maestrii histrionicznej. W zgodzie zarówno z myślą Pico della Miran-
doli, jak i jego hiszpańskiego naśladowcy Pereza de Oliwy, zdolność do 
metamorfozy, którą człowiek może ćwiczyć przez aktorstwo, wyróżnia 
człowieka, jest też potwierdzeniem idei, że człowiek jest mikrokos-
mosem, w którym zawierają się wszystkie cząstki makrokosmosu, co 
pozwala mu wcielać się w bogactwo sposobów istnienia, w tym także 
w takie sposoby istnienia, które znajdują się powyżej ludzkiej kondycji; 
tym samym Człowiek-Aktor tę kondycję, dzięki geniuszowi aktorstwa, 
przekracza2. W tekście Vivesa na władcy Olimpu największe wrażenie 
robi to, jak genialnie Człowiek-Aktor zagrał właśnie jego, najwyższe-
go wśród bogów; tym zasłużył sobie, by zasiąść w ich gronie. Trudno 
chyba o większy komplement dla Mima, trudno o większe docenienie 
sztuki aktorstwa. To jest najbardziej rewolucyjne w utworze Juana Lu-
isa Vivesa: pochwała aktorstwa jako sztuki, przedstawienia aktora jako 
artysty. Zgodnie z ideami Renesansu Bóg Stwórca jest wielkim artystą, 
a wielki artysta ociera się o boskość. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że, jak przekonuje nas Jonas 
Barish w znakomitej książce Th e Anti-theatrical Prejudice, będącej histo-
rią krytycznych opinii i postaw wobec teatru, w tym oczywiście też wo-
bec aktorstwa, ataki na teatr pojawiły się prawie równocześnie z jego 
powstaniem i towarzyszyły mu przez stulecia i tysiąclecia, a nasilały 
się w okresach, kiedy teatr święcił największe triumfy i cieszył się naj-

2 F. Rico, El Pequeno Mundo del Hombre, Editorial Castalia, Madrid–Valencia 1970.



Aktor za sztukę swą na Olimp zaproszony – czyli o szukaniu perfekcji...

~  203  ~

większą popularnością, a więc, między innymi, w czasach Szekspira, 
Lopego de Vegi, Moliera3. Ataki te były najczęściej prowadzone z pozy-
cji obrońców moralności, miewały też często kontekst polityczny i to 
już począwszy od Platona, ale przeważnie były do znudzenia powta-
rzającymi się w różnych wariantach lamentami nad zagrożeniem, jakie 
niesie ze sobą dla dobrych obyczajów teatr i aktorstwo.

Wśród tych oskarżeń tylko jedno wydaje się naprawdę ciekawe: 
oskarżenie, które wydaje mi się największym komplementem, jaki 
można sformułować w stosunku do twórców teatru, a mianowicie 
o bluźnierstwo, które realizuje się poprzez wchodzenie w rolę Boga, 
czyli stwarzanie czegoś z niczego. Takim właśnie argumentem uzasad-
niali konieczność zlikwidowania teatrów zarówno wyznawcy islamu, 
jak i kalwini czy purytanie4. To, że teatr takiemu stwarzaniu światów 
chciałby patronować, acz zupełnie nie w intencji bluźnierczej, lecz aby, 
podobnie jak to widział Vives, dzięki sztuce idealnej zbliżyć się do mocy 
stwórczej (być może analogicznej do boskiej), widać we fragmencie 
szekspirowskiej komedii, w Śnie nocy letniej, kiedy akt stwarzania świa-
tów poprzez słowo opisany jest tak oto: 

Gdy wyobraźnia nasuwa marzeniu
Kształty nieznane, poeta swym piórem
Je ucieleśnia, przydając nicości
Miejsce na ziemi i nadając imię5.

Podobnie mógł być widziany akt wcielania się przez aktora w postać 
na scenie, niestety niekoniecznie postrzegany pozytywnie. W XVI i XVII 
wieku często pojawiało się przekonanie, że aktor grający role postaci 
złych lub wręcz demonicznych jest poważnie zagrożony staniem się taką 
osobą bez możliwości powrotu do swej poprzedniej tożsamości. Takimi 
argumentami posługiwali się zresztą nie tylko wrogowie teatru, po pro-
stu taki charakter miała ówczesna „psychologia”, czyli zmieszane ze sobą 
zabobon, pojęcia religijne, astrologiczne, mitologiczne i naukowe6. Echa 
takich poglądów wyraźnie pobrzmiewają w sztuce Massingera, o której 
będzie tu mowa. 

3 J. Barish, Th e Anti-theatrical Prejudice, London 1985.
4 Ibidem, s. 80–132, s. 155–191.
5 W. Shakespeare, Sen nocy letniej, przeł. M. Słomczyński, Kraków 1982, s. 96.
6 A.M. Nagler, A Source Book in Th eatrical History, New York 1959, s. 127.
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Między innymi stąd, z powszechnej opinii o niebezpiecznie bliskiej 
jakiemuś czarnoksięstwu sztuce przepoczwarzania się w inne postacie, 
brał się tak negatywny stosunek do aktorów, choć w większej części był 
on skutkiem braku statusu społecznego całej tej grupy zawodowej. Ak-
torzy, nawet bardzo utalentowani, cieszyli się ogromną popularnością 
w czasie i tuż po spektaklach, ale równocześnie byli praktycznie wyklu-
czeni ze społeczeństwa na różne sposoby7.

Może najlepszym przykładem przedziwnie sprzecznej wewnętrznie 
postawy wobec aktorów jest prawdziwa historia siedemnastowiecznej 
hiszpańskiej aktorki Baltazary, której życie zostało udramatyzowane 
w sztuce La Baltazara. Genialna, piękna, niesłychanie popularna aktor-
ka w szczytowym momencie sławy odchodzi z teatru, w środku przed-
stawienia, i udaje się do pustelni, by odpokutować za swoje grzeszne 
życie, czyli za bycie aktorką. Tam jako pustelnica umiera i na jej grób 
ciągną pielgrzymki w hołdzie dla jej świętości, równie tłumne jak po-
chody, które tworzyli jej adoratorzy, ciągnąc za nią z miasta do miasta, 
w którym występowała w teatrach. 

La Baltasara jest sztuką o zawodowej aktorce, która osiągnęła per-
fekcję i pożałowała tego, ale ponieważ jej poczucie winy w dużej mierze 
wiązało się z byciem kobietą, kobietą-aktorką, do analizy problematyki 
postrzegania sztuki aktorskiej potrzebne są nam teksty o aktorach i ich 
sięganiu po ideał w sztuce, bez domieszki mizoginizmu.

Sztuki, które warto zestawić ze sobą porównawczo ze względu na cen-
tralną postać zawodowego aktora, to Th e Roman Actor (Rzymski Aktor) 
Phillipa Massingera i Lo fi ngido verdadero (Na niby – naprawdę) Lopego de 
Vegi. Oba dramaty obfi tują w rozmaite techniki jawnie teatralne: sztu-
ki-w-sztuce, prób do tychże, teoretyczne rozważania o teatrze i sztuce 
aktorskiej, obrona teatru i promocja jego funkcji dydaktycznej, drama-
tyzacja metafory Th eatrum Mundi. W obu tych tekstach dramatycznych 
mamy też temat skutków perfekcji sztuki aktorskiej dla aktora, ponie-
waż obaj dramaturdzy pokazują niezbadane i budzące niepokój związki 
istniejące pomiędzy graniem a stawaniem się tym, kogo się gra.

Parys, bo takie imię nosi rzymski aktor w sztuce Massingera, zosta-
je nam przedstawiony jako sławny i ogromnie popularny, a w dodat-
ku cieszący się uprzywilejowaną pozycją ulubieńca cesarza Domicjana. 

7 Ibidem, s. 113–115.
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W tym względzie uderzająca jest analogia z pozycją Genezjusza, najpo-
pularniejszego aktora, faworyzowanego przez dwóch kolejnych cesa-
rzy, Carina i Dioklecjana, w sztuce Lopego de Vegi.

O ile jednak Genezjusz z dramatu Lopego de Vegi cieszy się sławą 
genialnego aktora i świadomie szuka perfekcji w aktorstwie, to Parys ze 
sztuki Massingera jest jako absolut aktorskiej sztuki przede wszystkim 
postrzegany. To właśnie odbieranie jego gry jako wyjątkowo pełnej eks-
presji w połączeniu z przekonaniem, że imitacja postaci równa się sta-
waniu się nią – stanie się przyczyną tragicznego losu Parysa. Wzbudza 
on bowiem namiętne pożądanie u Domicji, żony Cesarza, kiedy widzi 
go ona w roli kochanka. Cesarzowa, wierząc, że takim właśnie płomien-
nie zaangażowanym w miłość mężczyzną jest on w istocie, pragnie za-
kosztować uczucia w ramionach sławnego aktora.

Oto jakich argumentów używa ona w wyznaniu Parysowi swej fa-
scynacji jego wcieleniem się w postać kochanka:

(...)
But that (as Vessels still partake the Odour
Of the sweet precious Liquors they contained)
Th ou must be really in some Degree
Th e Th ing thou dost present...8

Parys, przerażony jej deklaracją, próbuje się bronić, logicznie zresz-
tą pokazując jej, że w takim razie staje się też postacią negatywną, któ-
rą świetnie zagra:

Th e Argument
Is the same, great Augusta, that I acting
A Fool, a Coward, a Traitor, Or cold Cynick,
Or any other weak and vicious Person,
Of force I must be such... 9

8 Ph. Massinger, Th e Roman Actor, w: Th e Selected Plays of Phillip Massinger, red. 
C. Gibson, Cambridge University Press 1978, s. 322 [I tak (jak w naczyniach, które zawie-
rały cenne słodkie napoje, pozostaje wciąż cząstka zapachu), tak Ty musisz rzeczywiście być 
w jakimś stopniu postacią którą przedstawiasz.]; wszystkie przekłady pochodzą od autorki 
artykułu. 
9 Ibidem. [Idąc za takim przekonaniem, o wielka Augusto, oznaczałoby to, że ja grając głupca, 
tchórza, zdrajcę, albo zimnego cynika czy jakąkolwiek inną słabą i występną osobę, musiałbym 
też taką się stawać.].
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Niestety, nie przekonuje to Domicji, kierującej się nie logiką, ale 
swoim apetytem, która, korzystając ze swojej pozycji (Cesarzowej się 
nie odmawia), nastaje tak gwałtownie na Parysa, że stwarza sytuację 
intymności, w której zastaje ich Cesarz i, mimo że do zdrady nie doszło, 
wyciąga wniosek, iż jego honor został jednak skalany i że zmuszony 
jest skazać Parysa na śmierć. Imperator boleje nad tym, gdyż darzył 
aktora podziwem i sympatią, postanawia więc przynajmniej zrobić tę 
łaskę swemu utalentowanemu słudze, że zabije go osobiście w trakcie 
sztuki (teatr w teatrze), obsadzając tym samym siebie w roli zdradzo-
nego Pana karzącego śmiercią niewiernego podwładnego, w którego to 
roli wystąpi i umrze na scenie naprawdę – Parys.

Gorzkie tło ironiczne tej historii stworzone przez Massingera polega 
na tym, że Parysowi może nawet nie zależało tak bardzo ambicjonalnie 
na sławie perfekcyjnego aktora, ale bardzo zależało mu na dobrej sławie 
teatru. To właśnie Parys w pierwszym akcie wygłasza przed senatem 
rzymskim wspaniałą mowę w obronie teatru. Nietrudno zresztą rozszy-
frować to wystąpienie w kontekście Londynu początków XVII wieku; 
sztuka Massingera datowana jest na rok 1629. Wielki aktor przemawia 
w rzeczywistości przed angielskim parlamentem, odpierając oskarże-
nia, które spadały na teatr i jego reprezentantów, w ostrej wojnie, jaką 
wypowiedzieli mu purytanie i ich sojusznicy, w wojnie, która skończy 
się zamknięciem teatrów w 1640 roku. W mowie Parysa tym, co szcze-
gólnie zwraca uwagę czytelnika czy widza naszych czasów, jest fakt, że 
aktor odwołuje się do czegoś, co dzisiaj nazywamy inteligencją emocjo-
nalną. Porównując mianowicie skuteczność kazań kościelnych i przed-
stawień teatralnych w kwestii dydaktyki umoralniającej, twierdzi, iż 
wyższość teatru nad teoretyczną retoryką używaną przez kaznodziejów 
polega na tym, iż widz angażuje swoje emocje i swoją wyobraźnię w cza-
sie dobrego spektaklu, co stwarza szansę, że przesłanie sztuki zapadnie 
mu głębiej w serce i pamięć, a tym samym mocniej wpłynie na poprawę 
jego zachowania. Niemniej jednak Phillip Massinger, kreśląc obraz po-
tęgi teatru, cieniując ten obraz, posługując się też jawną teatralnością, 
sztuką-w-sztuce, pokaże w tym samym dramacie nieskuteczność mo-
ralnej lekcji teatru wobec tych, którzy są niereformowalni i uparcie nie 
chcą się zmienić na lepsze. I tak ku wielkiemu rozczarowaniu Parysa nie 
udaje się osiągnąć niczego, pokazując w zwierciadle teatru obraz wady 
skrajnego skąpstwa Philagrusowi, będącemu wcieleniem tejże wady. 
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Cieniowanie obrazu potęgi teatru, wyważanie argumentów za 
i przeciw w ciągle toczącej się wtedy debacie na temat jego funkcji spo-
łecznej i dydaktycznej, jest też centralnym tematem drugiego dramatu, 
którego głównym bohaterem jest zawodowy aktor, a mianowicie Na 
niby – naprawdę Lopego de Vegi. Pełny tytuł to w oryginale Lo fi ngido 
verdadero o El mejor representante [To co udawane staje się prawdziwe czyli 
Najlepszy Aktor]10. W tej tragikomedii, bo takie określenie pojawia się 
w pierwszej drukowanej wersji sztuki, najważniejsze jest religijne tło 
metafory świata jako teatru, w którym gra „najlepszy z aktorów”, czyli 
św. Genezjusz. Jest on najlepszym z aktorów w dworskim teatrze cesa-
rza Dioklecjana, ale przede wszystkim najlepszym z aktorów w Teatrze 
Świata, dlatego że najlepiej zrozumiał i wykonał perfekcyjnie swoją 
rolę jako Człowieka-Aktora w Boskiej Komedii. Dochodzi do tego właś-
nie z powodu zawodowych ambicji Genezjusza i jako rezultat szukania 
perfekcji w sztuce aktorskiej; oto jak przygotowuje się on do zagrania 
roli chrześcijanina modlącego się do Chrystusa: 

Ale czas myśli poświęcić,
temu, jak odegrać postać,
która tak cezara nęci;
chce ujrzeć chrześcijanina
niezłomnego w swojej wierze.
W jaki sposób roli sprostać,
jak naśladować, jak szczerze
na mękę się ofi arować? 
Czynem, gestem, miną – jak
zasłużyć na pochwały?
Mówić do Chrystusa
Tak. I do Marii?
Doskonały chwyt;
to dla nich Matka Boska,
a sądzę, że napisałem
ten epizod po mistrzowsku11. 

Jak wiemy i z tego fragmentu, i z poprzednich dwóch aktów, Gene-
zjusz nigdy chrześcijaninem do tego momentu nie był i nie zamierza 

10 Tłumaczka pierwszej polskiej niedawno opublikowanej wersji, Magdalena Pabisiak, 
przetłumaczyła tytuł jako: Na niby – naprawdę czyli najlepszy z aktorów. 
11 L. de Vega, Rycerz z Olmedo, Na niby – naprawdę, przeł. M. Pabisiak, Kraków 2007, 
s. 213–214.
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nim zostać; jego celem jest perfekcja w aktorstwie i pozyskanie łaski 
nowego cezara. Dążąc do absolutu w sztuce grania roli, spotyka inny 
Absolut. Z tego spotkania zrodzi się cud jego nawrócenia, ale też skut-
kiem tego cudu będzie męczeństwo i śmierć. Według pozostałych ak-
torów z trupy – Genezjusz zwariował i nie chcą mieć z nim już nic do 
czynienia12. Według boskiej publiczności, według Boga, właśnie tylko 
on zagrał dobrze rolę w Teatrze Świata (stąd podtytuł „Najlepszy z Ak-
torów”), a jego nagrodą będzie zbawienie13. 

Zależnie od światopoglądu patrzącego: albo rola zniszczyła tożsa-
mość – im perfekcyjniej zagrana, tym bardziej – i aktor zapłacił cho-
robą psychiczną, albo, w niebezpiecznej, ale i magicznej przestrzeni 
wyobraźni twórczej aktora, dokonał się cud, który zapewni Genezju-
szowi życie wieczne. Sądzę, że po to, aby uprawdopodobnić tę drugą 
możliwość, Lope de Vega w swojej dramatycznej wersji żywota św. Ge-
nezjusza czyni go nie tylko aktorem, ale również poetą i dramaturgiem 
(czego w legendzie, z której czerpał, nie było), czyli tworzącym światy 
z niczego, obdarzonym niezwykłą wyobraźnią; kogoś, kto potrafi  bar-
dziej niż inni wejść w swoje wyobrażenie tego, kogo stwarza, by go za-
grać i stać się nim. Niebezpieczne sąsiedztwo choroby psychicznej jed-
nak gdzieś w tle już jest przez Lopego de Vegę zaznaczone, tak jak było 
zaznaczone prze Szekspira ustami Tezeusza w Śnie nocy letniej:

Wariat, poeta, człowiek zakochany 
są utworzeni wszyscy z wyobraźni...14

która, dodajmy, jest podstawowym tworzywem aktora. Brak dy-
stansu, zbyt wielkie zaangażowanie w rolę grozi utratą tożsamości 
i niezdolnością do powrotu ze stworzonego świata perfekcyjnej roli 
do rzeczywistości pozascenicznej. Taką właśnie możliwość dwóch róż-
nych interpretacji skutków szukania absolutu w aktorstwie stworzył 
w swojej inscenizacji dramatu Lopego de Vegi Andrzej Dziuk w pierw-
szej polskiej realizacji tej fascynującej, a tak długo w Polsce nieznanej 
tragikomedii mistrza dramatu Złotego Wieku hiszpańskiego teatru15. 

12 Ibidem, s. 234–235.
13 Ibidem, s. 235–236.
14 W. Shakespeare, Sen nocy letniej, przeł. M. Słomczyński, Kraków 1982, s. 96.
15 Prapremiera odbyła się 15 grudnia 2012 r. Przekład Magdaleny Pabisiak powstał i zo-
stał opublikowany w 2007 r. wraz z tłumaczeniem El Caballero de Olmedo. W 2012 r., 
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Reżyser, uwzględniając rodzaj wrażliwości i percepcji, najczęściej 
podbudowanych fundamentem racjonalnego myślenia, charaktery-
stycznych dla wielu dzisiejszych widzów, z jednej strony bardzo wyraź-
nie wizualizuje możliwość utraty równowagi psychicznej przez Gene-
zjusza, na skutek zbyt wielkiego zaangażowania się wyobraźniowego 
i emocjonalnego w rolę, ale też niesłychanie delikatnie sugeruje moż-
liwość jakiegoś cudownego spotkania metafi zycznego aktora z zaświa-
tami w obrazie uchwyconego wyraźnie smugą światła refl ektora spa-
dającego białego piórka, które mogło być przywianym przez podmuch 
wiatru ptasim puchem, a mogło należeć do anielskiego posłańca, gdyż 
w sztuce Lopego to Anioł nawiązuje z aktorem kontakt, w imię Chry-
stusa, do którego, ćwicząc rolę, modli się aktor. A więc mamy do wy-
boru: absurdalnie lub tragicznie, ale na pewno samotnie umierającego 
Genezjusza, bo po drugiej stronie nikt na niego nie czeka, skoro Boga 
sobie tylko wyobraził, albo obdarzonego wyjątkowym talentem, wy-
obraźnią i sercem genialnego aktora, do którego Bóg wyciągnął rękę 
i którego pociągnął do szczęśliwej innej rzeczywistości, mimo że nikt 
inny tego nie zauważa. Na monitorze rejestrującym sygnały życia 
fi zycznego jest już tylko ciągła linia, a w teatrze tego świata spektakl 
się zakończył. 

Tym, co wydaje się więc najbardziej uniwersalne i ponadczasowe 
w obu omawianych dramatach, w których realizuje się temat konse-
kwencji perfekcji w aktorstwie, mimo wszystkich różnic, jest wieczny 
i odwieczny lęk przed wejściem w nigdy nie do końca poznaną, tajem-
niczą i niebezpieczną przestrzeń pomiędzy tożsamością a rolą. Wejście 
w tę przestrzeń, a nawet otarcie się o nią, może skutkować utratą kon-
troli, utratą kontroli nad rolą, nad rzeczywistością, nad życiem. 

Z bogactwa jawnej teatralności i różnych rodzajów dramatyzacji me-
tafory Th eatrum Mundi wybrałam dwie mniej znane, a warte poznania 
sztuki o zawodowych aktorach, o szukaniu perfekcji w sztuce aktor-
skiej i ponoszeniu konsekwencji bycia postrzeganym jako żywe wcie-
lenie postaci przedstawianej na scenie. Od optymistycznej wizji Czło-
wieka-Aktora, któremu perfekcja w sztuce pozwala przekroczyć granice 
ludzkiej kondycji, przeszliśmy do mrocznych, dwuznacznych obrazów 
aktorstwa, które niekoniecznie zaprowadza na Olimp. Przede wszyst-

przy okazji otwarcia dużej nowej sceny w Teatrze Witkacego, odbyła się polska pra-
premiera Na niby – naprawdę, w reżyserii Andrzeja Dziuka. 
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kim jednak wydaje mi się, iż dramaty te są świadectwem obecności 
głębokiego lęku przed zagrożeniem tożsamości, przed utratą kontroli 
nad światem przedstawionym rodzącym się w czasie spektaklu, przed 
wciągnięciem osoby aktora w nieznaną, ale realnie potężną przestrzeń 
pomiędzy graniem a stawaniem się. Jak bardzo jest to lęk ponadcza-
sowy i obecny nadal, niech nam przypomną słowa jednej z najbardziej 
inteligentnych aktorek polskiej sceny, Zofi i Kucównej; tak pisała o tra-
gicznym, jej zdaniem, przypadku Zbyszka Cybulskiego, który zapłacił 
najwyższą cenę utraty siebie na rzecz roli perfekcyjnie zagranej: 

Nikogo z nas nie interesowała prawda historyczna czy wydźwięk ideologiczny 
ani książki Andrzejewskiego, ani fi lmu Wajdy. Nas obchodziła jedynie sylwetka 
sprawnego, odważnego, romantycznego młodego akowca. (...) Więc kiedy na ekra-
ny wkroczył Maciek Chełmicki z akowskim wigorem we współczesnych dżinsach, 
zwariowaliśmy. Wszyscy. On też. I dla nas zdradził siebie dla Maćka. I za tą jego 
zdradę kochaliśmy go, nie wiedząc, że tą miłością robimy mu krzywdę. Zakłama-
liśmy go i załgaliśmy tak, że już nie wiadomo było, gdzie się zaczyna i kończy on, 
a gdzie Maciek16. 

Perfection in the Art of Acting and a Threat to Identity 
as a Theme of Selected Plays by Lope de Vega, Massinger and Ford

A comparative study of the dramas Th e Roman Actor by Philip Massinger and Lo 
fi ngido verdadero by Lope de Vega is to present and examine the issues involved 
in the search for perfection in acting. Main protagonists in both plays cross the 
boundary between their role and their identity, which has tragic consequenc-
es. An important point of reference is Fabula de homine by Vives, a renaissance 
apology of acting as an art where the gods invite Man-Actor to Olympus. 

16 Z.  Kucówna, „Zdradził siebie dla Maćka”, „Gazeta Wyborcza – Magazyn Gazety”, 
czwartek, 29 kwietnia 1993.


