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Dramat 

M 
IAL osiemnaście lat, kiedy 
otmł się z nędzy. Pisał poezJe, 
oczywiście 1.ważywszy na 

Jego młodość - nie bardzo oryginal
ne, a także z powodzeniem nasiado
wa! średniowieczne utwory Jak to 
wtedy - w sześćdziesiątych latach 
XVlll wieku - było w modzie. Za
pewne miał zadatki n~ w1ękl>ze50 
twórcęc H1stor1a literatury uważa go 
za naibardz1eJ romantycznego wśrod 

preromantycznych poetów angielskich. 
Tragiczny bieg iycla Tomana Chattenane 

upami~tni ł si~ mocniej nii jego twOrczołC. 
Malarze pnedstawiali scenę jega tamobaj
crej śmierci. Alfred de Vigny napisał a nim 
dramat '). Nie jest to jakiś dramat biavrafi• 
czny. Autentyczne uczegoły 1 ży,ia Chatterto· 
na mieuają się tu r fantazją. Ro1d1leta11ie 
jednego od drugiego niewiele rrentą nas d1 ił 
obchod1i. Nie o autentyzm uło autorowi. Ro
mantyczny pisarz francuski rnalad tu preleht 
do rozrachunku r własną wsp61czesnait1q I 
własnym społeczeństwom . 

Jakiż temat magi się lepiej do tego 
nadawać! Miody artysta, odtrącony 

p~ez świat, który gardzi jego sztu
klr, poniżony jako poeta i jako czło
wiek, zbuntowany przeciw otoczeniu, 
pełen szlachetnych porywów, szarpią
cy się w nędzy, samotny w spalecżeń
stwie, rządzonym prawem pieniądza 

- to wymarzony bohater romantycz
nego dramatu. Do tego dołi\cza si~ 
jeszcze miłość - oczywiście nieszczę
śliwa - delikatna, ledwo uświado
miona, na wpół synowska do cudzej 
żony i matki dzieciom, miłość do 

•) Alfred de Vigny - Chatterton - ~Dramat 
w 3 ak'.och - Przekład Wiesławo Górecki go 

fe~„·go Kaliszewskiego (Teatr ,,Ateneum"). ..• 

o p.oe.cię 

Wtadysław She11bal ~ ChattertOłł 
rys. I. Wallter 

Kitty Bell - idealna, adQrl.lj1tca1 

uwi~lbii>.jąca z daleka. Ach, ci roman-
tycy! W życiu lubili umenia·ć k9r 
chan.ki .- ca!kJMl realne - <iowoli1 a bohaterom swym poi.walali · Ąaj-
wyżej ·złożyć pocałunek na wł06acb 
ukochanej i to dopiero na pi~· mt
nut przed samobójczą śmiel'cią„. ; 

Taki jest „Ch!ltterton'' Alfire<ia de 
Vig;ny. Oczywiście, jest ' w ·tym - ja.Il 
w .„Wert'erze" - . artystyczne uogói
nienle głębiej i szerzej sięgając-e. Dla
tego na . pl'emierze „Chattertona" : w 
roku 1835 ludzie płakali, mdleli .ze 
w~ruszenia, zapalali 1ię w dyskusjach, 
A dziś„. 

Nlfs„ty, „Chatterten" neleł:r ff trcłt ... 
najmniej nierzadkich utwor•w, któ„ w •wei,M 
uaoie gl•boko porunrfr opini• pubhar141 • 
pote111 •łlladły I rwił ... .., .... <Plłai4tt IJlli• .... 
1ycjami rejottre-ft)'llli w hi1•rii , b.....,ą. 
Teatr. ,,A ltNEUM" o:-oał alflbi«J• WJ~tawiafija 
w roku remanty•- a„oł -„•. w l!•l
male 1na,,..e. Alo WJ!trał nla4obna. Ta 
jallCla jodfta (ileł ich jut a1tatnia llyfa IJ .... 
myłko r-rlUarewa. ' Dopre_., trudna w d,.. 
ftlllci• de Vigny 1neleić jaldł pvnllt 1aa.,.;e
nia 1 na1111 wapólc1G1naici11 •. Waltac ..... M 
•i• d1i•Ja na acollle, po1ostaj_, a11e;..,1. 
Nie ~·a.. pn•ci•ł "-9•ć at po „c~ 
M" elly uslynoć doklaratJwna uwagi ne ... 
maty sj>ełee1na - --.1 1N1n.i jak na •-
uaą wcalo by1tro I „ • 

Ten dramat już w swym .kSztałcie 
artystycznym jest jakąś niedobrą 
mieszaniną - romantyczności 'Z - jalt 
to czytamy w prog.ramie - ,,klasycy
zującą" formą przy zamierzonym 
przez poetę dążeniu „aby całość wy
glądała jak surowy i prosty obraz 
flamandzki". A ·przy tym realny, ży
ciowy materiał stanowiący pookt 
wyjścia do tzw. wielkil!j metafory 
je&t · dla nu zbyt obcy. I aztucmy 
byśmy się moeli przejąć całą sztuk'.\. 
Ou!sem ona · po 'Pr:ostu ·n1,1d%1, c~em 
wbrew za.mier7.enlom.„ •mieszy, · a 
czasem tylko (ale rzadko!) ódeiw1e 
się prawdziwym poetyckim Wlll'usze
niem. Jakże · wątly1bezkrwisty i arty
stycznie ubogi wyda-~ się ten · de 
Vigny w porównaniu z innymi .ro
mant)"kami - tak pełnymi uroku 
jak np. Musaet, tak żarliwymi jak 
Mickiewjcz, tak . gwałtownymi jalt 
Victor Hugo. Być może zresztą, że 
cala ta historia ujęta w pięlmo wier
sza ' działałaby -na . . widza · i sluchaaa 
inaczej. ·Wiadomo, że konwencja poe
.tycka potrafi : przedstawiany.· przez 
autora · świat przenieść ·. w inrną · rz~ 
czywistość, nadać mu ·iJine ' wymiary 
i i111ny · W'Y·l'.Bi. ' Dwaj ;daWni tłuinącze 
„Chattertona", ktća:zy - pcr.ełożyli ' ao ...., 
wbrew oryginałowi ~-:- , wie.rs.zem, .in· 
s.tynktownle· w,ycztili 'właściwą for~ 
mę' dla tego rodzajut ~tworu. Ni-e zna
czy to, •. bym zachę'cał · tłumaczy ' c$O 
takiego proce0eru. • PrzyMać · też 
trzeba, że nowy ·prz~ad. Wieeł&wa 
Goreckłe10 i Jenero · ~W.kiefo 
posiada walory p\ęknego· jęeyka, r...- włołył w1e1e -• w .v,„.„.11 

r101 JEltlfGO KALISHWSKllGO pned.„ 
ie, ale da,....ni.. Nie miale - jad11alltMd, 
k jak jej nie - I 1ftlka, N„ ullli- tH ,... 
iedrloć, ny w ogóle meine ~' ii,ł• .,._... 

Vlgny nadać ~ jadnollłoU • ,.. . aceńle. K
kubillłlt dramatu ro-ntycl1M1•, 1 ntullw iti-' 
obynaJ-11 ni• dał dob ... • reNltału. 0"6wal 
aktany - odd1iel.nle· bi•nic - pli dabne -
ale kaidy w innym 1tylu. • 

WU.DYSlAW SHfY8AL Jak•. Chatto.,.· .iu.. 
nlo wybrał tan re-nłfc1nJ ' I „_._....,,.. ai4 

tny..,..,. Najwi,..oj tai w 9no J„e · bfło -
montów, w kMrych .c1ulo si• -~· '1'-•Ji· 
ANTONINA GORDON • o ·oRECKA „ .• - ad· 
pawlednich -ninllów die . roll delikatnej, kru
chej psychie1nia I fiąanle Klity lall alo ,..
wnio (p<> „Ostatniej oliene'I) udowodni„, h 
je1t wyoace . utelentowanq ttktorll11; bani.Io aub
talnie poka1ała buch11c11 si• I ukrywar141 mllaił 
do Chattart-. JOZEf KLEJER jaka jej mqi 
był adpowiodnle greiny ' i . bnitałny. · LUCJAN 
DYTllYCH grai Kwakra, kli6ry 1lowi„1uyrn glo· 
Mm pu11aylia komot1tuje wyp4idki t!dejqc• "' 
na acenie. Hl!NllYlt IAllWINSKI w kr•dń•J ,.. 
li potfafił wyrainyml rysami. nolrtełlił poełać.' i
da majora Londf"U .:.. glupioga I .....,.... 1Jo. 
ble pned1tctwlciela wlad1f. h•• tym ~· 
wały .Jo11cH ·lny !Ił.Oby, .a . któryc" mów!ono, •ie 
1q lordami, J•Uolwlok ' 1 '· 9ry adtwaneJ11tyćh 
ich - 1kqdir141d utalenta-nyęh aktaŃtW , deU 
trudna byłaby 1it1 tas• deraiumleć. , ' 

ladne cklioracje·' ZENQBIU$ZA STtt~ElECKIE· 
oo· przys_.., raaej .· de ebyc••J-1 · nit ... 
mantyc1nej '. „-ntwf'• utworu • 
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