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Abstract: Old English masques in the context of the specific British court culture in the 16th and 17th 
centuries. This article is an attempt at defining a masque: a type of theatre entertainment performed in 
England in the 16th and 17th centuries at royal courts. It was based on a masked dance, disguise (the im-
mediate prototype of the masque) and mummers play. It made reference to mythological or allegorical 
themes, involved music, poetry and elaborate sets. The finest achievements in the genre are represented 
by court masques from 1605 to 1631, written by the poet laureate Ben Jonson and staged by architect 
Inigo Jones. Court masques were regularly performed diplomatic events. The elements accompanying 
court masques included special effects, prominent courtiers and good-looking ladies, but above all, dances 
and costumes. While the songs in the masques had musical and dramatic significance to the spectacles, 
they were of secondary importance to the dances. Burlesque dances (‘Antimasque’) brought comic relief 
following misinterpretation by B. Jonson and Queen Anne. A lesser-noted but nonetheless important type 
was the theatre masque from the same period which survived the demise of the court masque and reached 
its highest level in dramas and semi-operas, especially in the works by J. Dryden and H. Purcell.
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Już w samej swej istocie słowo maska (masque) jest terminem niezwykle bogatym 
znaczeniowo, kulturowo, symbolicznie, kontekstualnie na przestrzeni wieków i zmieniają-
cych się epok. Pojęcie to od czasów starożytnych kojarzone jest z pewnego rodzaju dosłow-
nym lub symbolicznym zasłonieniem, okryciem tajemnicą, chęcią ukrycia/przykrycia cze-
goś, tworzeniem pozorów postaw i wielorakich znaczeń zachowań, obrzędów, czynności 
rytualnych i kultowych. Maska, w znaczeniu materialnego wytworu1, należała do stałego 
wyposażenia aktora w teatrze greckim, a później także rzymskim i jako taka przetrwała do 
dnia dzisiejszego, stając się symbolem szeroko rozumianej sztuki aktorskiej. Odmienne typy 
masek odpowiadały różnym gatunkom dramatu. Używano ich także w commedii dell’arte. 
Tommaso Garzoni pisze, że „ojcem wszelkich masek jest nikt inny jak tylko szatan we wła-
snej osobie: „pierwszą maskę na świecie wynalazł czarny anioł, który pod postacią podstęp-
nego węża nakłonił matkę Ewę do grzechu, sprowadzając na rodzaj ludzki morze nieszczę-
ść”2. Już sama etymologia tego słowa prowadzi do infernalnych skojarzeń, czego przykładem 
jest praindoeuropejska maska, która oznaczała „czarnego demona” albo „wiedźmę”. Rów-
nież w dialekcie liguryjsko-piemonckim słowo mascaria oznacza „zaklęcie, czary, magię”. 
Monika Surma-Gawłowska pisze: „Maski od wieków spełniały funkcje magiczno-rytualne, 
pozwalając na personifikację istot magicznych, demonicznych lub boskich, czy też na ukry-

1 Rozumiana jako zasłona na twarz (albo część twarzy) z otworami na oczy, nakładana podczas maskarad, 
obrzędów ludowych lub przez aktorów w teatrze.

2 Zob. T. Garzoni, De’mascherari, et delle maschere, [w:] La piazza universale di tutte le professioni del mundo, 
s. 645-649, Wenecja, 1593 (cyt. za: Surma-Gawłowska 2015: 140).

Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anhropology of Culture
Vol. 7/2018 p. 041–052



Magdalena Wolska Staroangielskie Masque w kontekście specyfiki brytyjskiej kultury dworskiej... 4342

wanie tożsamości. Ślady pogańskich rytuałów odcisnęły się w karnawale, z jego odwróce-
niem hierarchii, czasowym wzięciem w nawias codzienności, zwyczajem przebierania się, 
zakładania masek i przyjmowania cudzej tożsamości” (Surma-Gawłowska 2015: 140).

Niniejszy tekst jest próbą syntezy zgromadzonej dotychczas wiedzy na temat zjawiska 
masque. Szczegółowym przedmiotem poniższych rozważań będzie ujęcie maski w kontekście 
historycznym, dramatycznym, symbolicznym, alegorycznym oraz poniekąd także ideolo-
gicznym, będącym zarazem rodzajem sztuki – performance’u o silnych znamionach teatral-
nych, rozwijającym się na Wyspach Brytyjskich na przestrzeni wieków. Ewa Domańska za-
uważa, iż „w ciągu ostatnich lat, także w ramach badań historycznych pojawiło się wiele 
prac, które sięgają do pojęcia performance’u (z całym jego bagażem teoretycznym), by roz-
patrywać na przykład rytuały żałoby czy rytuały polityczne, nawiązując tym samym do 
dobrze znanej metafory świata jako teatru i życia społecznego jako spektaklu” (Domańska 
2007: 59). 

Masques były gatunkiem rozrywki, który rozwinął się w Anglii w XVI i XVII wieku wo-
kół tanecznych maskarad, podejmujących głównie mitologiczną tematykę, pełnych alegorii 
i złożonej symboliki, z udziałem poezji, muzyki i skomplikowanych, z czasem coraz bar-
dziej rozbudowywanych aparatów wykonawczych. Szczytowy rozwój gatunek ten osią-
gnął we współpracy dwóch wybitnych osobowości: poety Bena Jonsona oraz architekta 
scenicznego Inigo Jonesa w latach 1605-1631. Nieco mniej popularnym, ale jednak ważnym 
w tym rozróżnieniu typem, była maska teatralna z tego samego okresu, która przetrwała 
upadek masek dworskich i osiągnęła swój najwyższy poziom rozwoju w dramatach i semi-
-operach okresu restauracji (trwającym od 1660 do ok. 1700 roku), zwłaszcza w twórczości 
Johna Drydena i Henry’ego Purcella. 

Geneza masque

Początków masque należy doszukiwać się w festiwalach, konkursach, biesiadach 
i rozmaitych rozrywkach epoki renesansu, szczególnie w disguising (przebierankach/ma-
skaradach) angielskich i ich włoskich odpowiednikach – w veglia i masquerie. Z włoskiego 
trionfo zaczerpnięto procesje i wyszukane korowody z użyciem kart, które prezentowały 
wybrane symboliczne i alegoryczne motywy z mitologii klasycznej. Francuski ballet de cour 
oraz masquerade silnie wpłynęły na kształt tańców, a także choreografii w masque i przyczy-
niły się do rozwoju pewnej, dość jeszcze luźnej, ale już dramatycznej ciągłości (Revelhofer 
2006: 49-63). Wzorcowe formy, na gruncie których ukształtowały się pierwsze masques, jak 
np. włoskie intermedio, dały znaczące postępy w rozwoju samej sceny, jej projektu i kon-
strukcji. Ze staroangielskiej tradycji mummings3 pochodzi element tańca będącego rodza-

3 Mummings – jest rodzajem sztuki ludowej, znanym w wielu krajach Europy, szczególnie powszechnym 
w Anglii, Szkocji i Irlandii. Łączy w sobie muzykę, taniec i elementy walki mieczem podczas wydarzeń związa-
nych ze śmiercią i/lub odrodzeniem. (Nazwa pochodzi od francuskiego słowa o znaczeniu: „zamaskowane”.) 
Forma ta rozwinęła się najprawdopodobniej z praktykowanych we wcześniejszych epokach tańców miecza, 
z których wiele przetrwało i jest wykonywane w poszczególnych formach mummings. Tańce miecza z kolei przy-
puszczalnie wywodzą się z festiwali ludowych kultur agrarnych; ich forma sugeruje pochodzenie z rytuału, 
podczas którego dochodziło do złożenia ofiary. Dominującą tematyką w mummings były treści związane ze 
śmiercią i odrodzeniem. Ujmujące w sposób symboliczny okres odrodzenia (zmartwychwstania) dokonujący się 
na wiosnę w cyklu rocznym. Ich geneza sięga co najmniej 1000 roku. Ukształtowane na rdzeniu kultury pogań-
skiej mummings, łączą w sobie elementy chrześcijaństwa, brytyjskiej historii i mitologii.
Teksty do sztuk mummings zostały zebrane z całego terytorium Wysp Brytyjskich, większość z nich została zgro-
madzona i spisana w XIX wieku. Wcześniej istniały one tylko w tradycji przekazów ustnych (z pokolenia na 
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pokolenie). Jak w większości przypadków twórczości ludowej, sztuki owe ewoluowały przez lata, podlegając 
rozbudowie o nowe postaci, zdarzenia, wątki. […] Przedstawienia te nie były rzadkością w pierwszej połowie 
XIX wieku. Zdarza się, że również współcześnie są one niekiedy realizowane. Pierwotnie mummings wystawia-
ne były podczas wiosennych świąt (festiwali), by uczcić odradzanie się przyrody, triumf wiosny nad odchodzą-
cą, umierającą zimą. Wykonywano je także często w okresie Bożego Narodzenia. Aktorzy byli amatorami. 
W wystawianiu sztuk mogli brać udział tylko mężczyźni. Chodzili oni od domu do domu, wykonując poszcze-
gólne sekwencje sztuki, jako części całego „chodzonego” przedstawienia. Czasami występy odbywały się także 
na placu miejskim, często poprzedzane procesją. Sztuki wystawiano niekiedy pod patronatem miejscowego 
cechu, jak np. wiosenna procesja ku czci św. Jerzego, pod zwierzchnictwem wspólnoty o pół-religijnym ówcze-
śnie charakterze.
Można wyodrębnić trzy różne rodzaje mummings: sztuki o charakterze bohatersko-bojowym, sztuki miecza oraz 
tzw. „ceremonie zalotów”. Spośród nich największą grupę stanowiły sztuki bohatersko-bojowe, wśród których 
Sztuka o św. Jerzym jest typowym przykładem przedstawień mummings. (Tę konkretną sztukę można zobaczyć 
współcześnie w adaptacji Johna Gassnera wzbogaconą o drobne poprawki zespołu produkcyjnego). […] Mum-
mings składa się z trzech sekcji: prezentacji bohaterów, przebiegu sztuki oraz procesji (odcinki te mogą być wy-
raźnie od siebie oddzielone). Przedstawienia nie były wystawiane w teatrach, lecz w domach lub w plenerze na 
otwartej przestrzeni, w związku z tym „aktorzy” mieli możliwość bliskiego kontaktu z publicznością. Osoba 
dokonująca prezentacji bohaterów aranżowała wolną przestrzeń w formę półkola, tworząc tym samym prowi-
zoryczną scenę, po czym wprowadzała widzów w tematykę sztuki. […] Przedstawienie kończyła procesja z tań-
cami i zbieraniem datków.
Mummings stanowią przekaz autentycznej tradycji ludowej, mocno zakorzenionej w pierwotnych rytuałach, 
która była stosunkowo nieskażona przez wpływy ówczesnych „autorytetów”. Oznacza to, że nie podlegały 
bezpośrednim oddziaływaniom rozwijającej się równolegle literatury, dramatu lub oficjalnych doktryn. Trady-
cja mummings miała silny wpływ na rozwój średniowiecznych tajemnych kręgów, obecnych w historii i kulturze 
Wielkiej Brytanii. [tłumaczenie – M. Wolska]
‘A mumming is a type of folk play, known in many areas of Europe but particularly common in England, Scot-
land and Ireland, that combines music, dance, and sword fighting in episodes involving the death and revival of 
a character or characters. (The name derives from a French word meaning masked.) They most probably devel-
oped from earlier sword dances, many of which continued to be performed after the appearance of the mum-
mings. The sword dances, in turn, may derive from the folk festivals of agricultural communities; their form 
suggests descent from a ritual that may have included actual sacrifice. With their central incident of death and 
revival, the mummings are thought to symbolize the resurrection of the year. Grafted onto the pagan core, which 
dates back to at least 1000 AD, are elements of Christianity, British history, and mythology. Texts of the mum-
mer’s plays have been collected from all over the British isles, most of them recorded in the nineteenth century. 
Prior to that the scripts existed in an oral tradition, passed down from person to person. Like most folk drama, 
these plays have altered over time as players have added incidents and characters, dropped others, and altered 
continuing elements. Thus the extant versions contain materials added at various times and places since the 
earliest appearance of the form. […] Although performances were not uncommon through the mid-nineteenth 
century, there are few performances now. Although they may have originally been part of spring festivals, cele-
brating the triumph of spring and the death of winter, mummings were most often performed during the Christ-
mas season. The players, known as mummers, were amateurs and all male. They went from house-to-house, 
performing their play as part of an on-going event. Sometimes performances were also done in the town square, 
often preceded by a procession. The performances may have been under the supervision of a local guild; the 
spring St. George procession, for example, was in the charge of a semi-religious fraternity. The mummings can 
be divided into three types: the Hero-Combat Play, the Sword Play. and the Wooing Ceremony. Of these the 
largest group is the Hero-Combat Play, of which The Play of St. George is a typical example. (The particular 
version you will see has been adapted by John Gassner with additional adaptations by the production team.) […] 
A mumming has three sections, the presentation, the drama itself, and a procession. (These sections can be seen 
clearly in the St. George mumming that will be presented in class.) Since these performances were not presented 
in a theater, but rather in private homes or open spaces, the players were in close contact with their audiences. 
As the mummers entered the performance space, the presenter would clear a roughly semi-circular area for the 
performance. […] The performance ends with a procession, which may include dancing, and the taking up of 
a collection. The mummings represent an authentic folk tradition, with strong roots in both ritual and carnival, 
which has been relatively uncontaminated by any “authority.” That is, it shows little influence of literature, for-
mal drama, or official doctrine. For our purposes it gives us some sense of a popular performance tradition that 
strongly influenced the development of the medieval mystery cycles’. What is a mumming? http://web.abo.fi/
karen/special/steatern/arkiv/2005/material/mummers_play/mummings.html (dostęp: 20.05.2017).

http://artemis.austincollege.edu/acad/hwc22/Medieval/english_mystery_plays.html
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jem pantomimy, a innymi prototypami tańców komicznych w tzw. antimasques4 , formie, 
która była swoistym odpowiednikiem francuskiego balet a entrées, były moreski, farsy, gi-
gue i różne inne tańce kultury agrarnej tego okresu5. Muzyka instrumentalna w masque 
wywodzi się z tańców ludowych i tańców dworskich XV i XVI wieku (z tzw. basses dances, 
measures6, pavan, galiard, branli, volt i innych). Muzyka wokalna była natomiast pod sil-
nym wpływem zarówno popularnych, jak i bardziej zaawansowanych formalnie gatun-
ków, takich jak: pieśni chórów chłopięcych, arie, ballady, canzony, madrygały, a także dra-
matyczne monodie, recytatywy oraz utwory z basso continuo, pochodzące z włoskich 
i francuskich dworów. Bezpośredni prototyp masque – the disguising (przebieranki, zama-
skowanki) – był znany w Anglii od wczesnych lat XV wieku. Rozwinął się z rodzimych 
rozrywek, jakimi były np. wspomniane powyżej mummings. Na ich powstanie znacząco 
wpłynęła również kultura i sztuka wędrownych trubadurów. Bazowały one na alegorycz-
nych lub mitologicznych treściach (tematach), przedstawianych przy użyciu skomplikowa-
nego sprzętu scenicznego. The disguising były wystawiane nocą, podczas specjalnych oka-
zji, świąt lub podczas festiwali sezonowych przez aktorów-amatorów. Tańcem podkreślano 
kulminacyjne momenty przedstawienia. Disguising były popularne na dworze Henryka 
VIII, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, kiedy wedle ówczesnej tradycji wybierany 
był Lord of Misrule (tzw. Pan złych rządów), by przewodniczyć uroczystości7.

Najprawdopodobniej podstawową różnicą pomiędzy the disguising a formą nazywaną 
później „maske” było to, iż do wspólnego tańca, biesiad i intryg z aktorami masque (the ma-
squers) włączana była również publiczność, szczególnie obecne podczas przedstawienia 
kobiety lub później damy dworu. Te wspólne hulanki, biesiady i tańce stały się zasadniczą 
cechą staroangielskich masek dworskich, co sprawia, że masque w szerokiej perspektywie 
jawi się jako rodzaj performance’u, który stanowił naturalną materię ówczesnego życia 
społecznego. Maski dworskie nie miały sztywnej struktury formalnej. Niektóre ich elemen-
ty były wspólne dla większości z nich, a ogólną organizację widowiska można przedstawić 
w następujący sposób:

1. procesja,
2. alegoryczna przemowa lub dialog,
3. antimasque: pieśń lub taniec,
4. odsłonięcie sceny masque właściwej,
5. pieśń I,
6. taniec wejścia aktorów masque (the masquers) oraz ich zejście na deski sceny,
7. pieśń II,
8. taniec główny aktorów masque (the masquers),
9. pieśń III,

10. revels – interakcje z publicznością (wspólne biesiadowanie i hulanki),
11. pieśń IV,
12. powrót na scenę i finałowy taniec aktorów masque (the masquers) lub finałowy 

rozbudowany chór wieńczący przedstawienie.

4 Antimasque – według Chambers’s Twentieth Century Dictionary (part 1 of 4: A-D) by Thomas Davidson: 
zabawny, humorystyczny przerywnik pomiędzy poszczególnymi częściami poważnej Masque; według Collins 
English Dictionary – Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 
© HarperCollins Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 : komiczny lub groteskowy taniec prez-
entowany pomiędzy poszczególnymi aktami masque. 

5 Zob. B. Revelhofer:(2006), The Early Stuart Masque. Dance, Costume and Music, Oxford University Press, s. 41-45.
6 Zob. tamże, s. 38-41.
7 W 1501 r., z okazji ślubu księcia Artura z Katarzyną Aragońską, wystawiono jedno z bardziej okazałych 

przedstawień typu disguising.



Magdalena Wolska Staroangielskie Masque w kontekście specyfiki brytyjskiej kultury dworskiej... 4544

Stosując różne warianty powyższego planu, czasami omijano taniec główny masque 
(punkt 8), wykonując w zamian inny taniec okolicznościowy lub dodając taniec nadprogra-
mowy. Czasem też przenoszono revels (punkt 10) – interakcje z publicznością na koniec 
masque, tak jak to miało miejsce w ballet de cour (Lefkowitz 1980: 757).

Okres jakobiński rozwoju masque

Masques okresu jakobińskiego (1603-1625) prezentowane były zarówno w Great 
Hall Whitehallu, jak i w tzw. Banqueting Hause, który był odbudowany przez króla Jakuba 
I w 1606 roku, a później ponownie w 1622 roku po wielkim pożarze Londynu, który miał 
miejsce w 1619 (Inigo Jones był architektem podczas tej rekonstrukcji). Niestety, do czasów 
nam współczesnych nie zachowały się kompletne partytury staroangielskich masek dwor-
skich z XVI i początków XVII wieku. Powodów takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się 
m.in. w luźnych aranżacjach i zbiorowym charakterze tych kompozycji, których twórcami 
byli muzycy pochodzący z różnych zespołów (większych bądź mniejszych consortów), np. 
z King’s Music. Muzycy grający na instrumentach smyczkowych pisali zwykle tańce z prze-
znaczeniem dla aktorów-tancerzy, lutniści – pieśni dla śpiewaków, itd. W antimasque często 
wykorzystywano anonimowe popularne ballady, zaczepki i melodie taneczne, które były 
wykonywane przez profesjonalnych aktorów dramatycznych z różnych towarzystw, np. 
z King’s Men.

Pieśni w opublikowanych tekstach do masques były zwykle drukowane kursywą, co 
wskazuje na to, że muzyka wokalna w przedstawieniach składała się głównie z pojedyn-
czych utworów. Tańce były notowane w druku jako zaledwie didaskalia (sceniczne wska-
zówki, kierunki). Najstarszym znanym przykładem przedstawienia, z którego zachowała 
się tylko jedna pieśń pt. Come away (Odejść), napisana przez Alfonso Ferrabosco, jest Masque 
of Blackness (Maska Mroku) Bena Jonsona z 1605 roku (Donaldson 2011: 36, 202-205, 382). 
Było to pierwsze przedstawienie masque, w którym zrezygnowano z rozproszonej dość 
przypadkowo scenerii na rzecz sceny i kurtyny, a także pierwsze dzieło Bena Jonsona we 
współpracy z Inigo Jonesem, którzy, aż do poważnego rozłamu w ich współpracy i zna-
miennego w skutki konfliktu w 1631 roku, wystawili wspólnie około 30 przedstawień.

Masques pisano i wystawiano również z okazji licznych uroczystości dworskich. A. Fer-
rabosco napisał muzykę do sztuki B. Jonsona pt. Masque of Hymenai (Maska Hymena)8 w 1606 
roku. Była to tzw. „podwójna maska” (pierwsza o mężczyznach, druga o kobietach) wysta-
wiona z okazji zawarcia małżeństwa przez Earla z Essex z Lady Frances Howard. W tym 
przedstawieniu już samo wejście osoby zapowiadającej jest elementarnym nawiązaniem 
akcji dramatycznej, w którym pojawiają się dodatkowe postaci i pozostają w dalszej części 
masque jako uczestnicy kolejnych działań. Już sam sposób ujęcia tematu stał się tu czynni-
kiem wprowadzającym większy dramatyzm akcji i scalającym dzieło B. Jonsona. Alego-
ryczne i symboliczne znaczenia zostały uwypuklone i pogłębione także w strojach i chore-
ografii, nie tylko, jak do tej pory, w warstwie tekstowej utworu.

W Masque of Hymenai B. Jonson zwrócił szczególną uwagę publiczności na mistrza tańca 
będącego także skrzypkiem – Thomasa Gilesa, który zaprezentował główny taniec w ma-
sque (tzw. grand masquing dance) pt. Essex Antick Masque i trzy inne tańce, które zachowały 
się do dnia dzisiejszego. Choreografia Th. Gilesa obejmowała również procesję parami na 

8 Hymen (gr. Hyménaios, łac. Hymenaeus, Hymen) w mitologii greckiej bóg małżeństwa, ceremonii ślubnej 
(obrządku zaślubin), orszaku weselnego; uosobienie pieśni weselnej. Hymen, [w:] Encyklopedia PWN http://ency-
klopedia.pwn.pl/haslo/Hymen;3913591.html, (dostęp: 22.07.2018).
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wejście, okrąg, łańcuch połączonych rąk oraz wejście (prezentację) oblubieńca (Donaldson 
2011: 224-227, 269, 309, 313, 478).

Zagraniczne wpływy w masques stały się dużo bardziej widoczne w drugiej dekadzie 
XVII wieku. Francuskie i włoskie zapożyczenia przejawiające się u Inigo Jonesa, który sam 
uczył się rzemiosła we Francji i Włoszech , są wyraźnie zarysowane. W 1617 roku Ben Jon-
son skapitulował także na rzecz kontynentalnych pomysłów literackich: jego maska na 
święto Trzech Króli tego roku, The Vision of Delight (Wizja Rozkoszy/Przyjemności), włącza 
jako antimasque Burratines i Pantalones, co jest bezpośrednią imitacją francuskiego Ballet de la 
Foire St. Germain z 1606, który bazował na wielu postaciach z comedia dell’arte. Intensywnie 
zapożyczał do tej samej masque także spektakularne intermedia i veglia ze sztuki Notte d’amo-
re, prezentowane wcześniej w Palazzo Vecchio w 1608 roku. Masque of Queens (Maska Kró-
lowych) z 1609 (Donaldson 2011: 249-254, 309, 430) jest również pod wyraźnym wpływem 
komedii pastoralnej wystawianej rok wcześniej we Włoszech pod kierunkiem architekta 
scenicznego Giulio Parigi, pt. Giudizio di Paridi, do tekstu Michała Anioła Buonarotti. Pierw-
sze intermedio z tej sztuki (the ‚Palace of Fame’ - Pałac Sławy) stało się prototypem nie tylko 
dla podobnej sceny w Masque of Queens, lecz także dla sztuki wystawionej 30 lat później pt. 
Britannia Triumphans (Brytania Triumfuje) przez Inigo Jonesa i Williama Davenanta (angiel-
skiego poetę, dramatopisarza, impresaria teatralnego). Muzyka podlegała obcym wpły-
wom, czerpiąc zwłaszcza z włoskiego stile recitativo. Monodie pisane przez Guilio Cacci-
niego, Angelo Notaria i innych były w tym czasie często drukowane w Anglii i nawet sam 
A. Ferrabosco pisał recytatywy po włosku. We wstępie do swojej sławnej maski Lovers Made 
Men (Kochankowie tworzą Mężczyzn), Ben Jonson napisał: „cała masque była zaśpiewana 
z włoską manierą, stile recitativo napisane przez mistrza Nicholasa Laniera, który zamówił 
oraz osobiście przygotował zarówno scenę, jak i muzykę” (Lefkowitz 1980: 760)9, a tekst 
sztuki był w całości podporządkowany muzyce.

Duży wpływ włoskiego recytatywu na angielską deklamacyjną piosenkę został zakwe-
stionowany i zniesiony na rzecz lokalnego rozwoju, wynikającego z konieczności uzyska-
nia bardziej dramatycznego stylu. Zwraca uwagę też fakt, że użyte przez B. Jonsona sfor-
mułowanie stilo recitativo nie pojawiło się w libretcie z masque wystawionej w 1617 roku, ale 
dopiero w kolejnych edycjach w 1640. Istnieje bowiem podstawowa różnica pomiędzy pie-
śnią deklamacyjną a włoską monodią. Można to zaobserwować na podstawie angielskich 
zasad deklamacji w mowie (w przemowach), uwzględniających rytm słów, akcenty i koń-
cówki fleksyjne, oraz to, że częste przerywanie ciągłości (w języku angielskim) daje bar-
dziej melodyjny efekt. W związku z powyższym można przypuszczać, że maska Lovers 
Made Men nie była wykonywana jako postępujący, długi recytatyw, ale jako następująca po 
sobie seria deklamacyjnych pieśni, dialogów i chórów, czego jednak bez zachowanego za-
pisu muzyki nie można udowodnić. Jednakże deklamacyjny styl pisania N. Laniera można 
skonfrontować poprzez analizę jedynej zachowanej pieśni z Masque of Squires (z 1613 roku), 
Bring away this sacred tree (Wynieście to święte drzewo), która łączy w sobie zarówno cechy 
recytatywu, jak i stylu deklamacyjnego. N. Lanier pojechał do Włoch, by w 1625 roku zaku-
pić obrazy dla króla, a po swoim powrocie w 1628 napisał swój słynny dialog Hero’s Com-
plaint to Leander (Bohater użala się do Leander) w stylu recytatywnym10.

Pieśni w masque miały doniosłe znaczenie ze względu na dramaturgiczny przebieg akcji 
przedstawień (podobnie warstwa tekstowa oraz dekoracje sceniczne), ale odgrywały one 

9 Oryginalny cytat z B. Jonsona: ‘the whole masque was sung after the Italian manner, stilo recitativo, by 
Master Nicholas Lanier, who ordered and made both the Scene and the music’ [tłumaczenie – M. Wolska]

10 Dzięki N. Lanierowi w latach 1617-1628 styl recytatywny miał znaczący wpływ na rozwój gatunku pieśni 
w ówczesnej Anglii.
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podrzędną rolę wobec tańców. Szczególnie trzy wielkie tańce w masque, w których brali 
udział wszyscy aktorzy (the masquers), były podstawą tego gatunku. Wiele pieśni było zara-
zem tańcami (z tekstem), nie tylko w antimasque, lecz także w trakcie i pomiędzy wielkimi 
tańcami oraz podczas revels. Tańce były wykonywane przez arystokrację uprawiającą tę 
sztukę amatorsko, jednakże pod okiem profesjonalnych mistrzów tańca oraz zawodowych 
muzyków. Wielkimi aktorami masque (grand masquers) byli wysoko urodzeni lordowie 
i damy dworu. Ich liczba wahała się od 6 osób do 16 (w zależności od tańca i potrzeb). Przy-
wdziewali oni na siebie różne stroje (także maski) o symbolicznych znaczeniach, np. ryce-
rzy, herosów, bohaterów, cnotliwych bóstw w koronach itp. Nierzadko również król lub 
królowa (w niektórych sztukach oboje) brali udział w przedstawieniu. Wykonawcy byli 
nauczani kroków i uczestniczyli w próbach prowadzonych przez mistrzów tańca, jakimi 
byli np.: Thomas Giles, Jeremy Herne lub Frenchmen Bochan czy Confesse, którzy uczyli 
także sztuki baletu i układali choreografię. 

Trzy główne tańce w masque: taniec wejścia, taniec główny i taniec wyjścia, były zawsze 
na nowo komponowane i układano do nich także za każdym razem inną choreografię. Kul-
minacją przedstawienia był główny taniec masque – balet z udziałem symbolicznych posta-
ci, liter oraz geometrycznych wzorów/figur, związanych bezpośrednio z treścią danego li-
bretta. Tańczone były następujące formy: measures, almans, arie, pavany i couranty. Czasem 
specjalny taniec „na wejście” przeznaczony był dla Niosących Pochodnie (Torchbearers), 
którzy mieli oświetlać drogę dla the masquers schodzących ze sceny na parkiet do tańca. 
Niosący pochodnie byli wybierani spośród młodych gentelmanów znaczących na dworze 
rodów, a ich taniec był zwykle podobny do pierwszego tańca aktorów masque, z tym że 
mniej bogaty w figury, dostosowany do ich młodego wieku i braku doświadczenia. Oni 
także brali udział w odgrywaniu różnych postaci razem z wielkimi aktorami (grand masqu-
ers), lecz wyróżniały ich trzymane pochodnie (Lefkowitz 1980: 758). Tańce w trakcie revels, 
podczas których aktorzy masque prosili do tańca osoby odmiennej płci wybierane spośród 
publiczności, miały formę: measures, almains, courantów, galiard, branli, volt oraz tańców 
ludowych. Nie były one jednak specjalnie komponowane na każdą okazję, miały zwykle 
dwudzielną formę, często stanowiły rodzaj improwizacji, wykonywano je parami (np. wol-
ny z szybkim), były różnorodnie łączone i powtarzane. Muzyka i kroki taneczne były roz-
maicie opracowywane. Zwykle trzeci taniec (lub połączone kilka tańców w jeden blok) 
o trójdzielnym metrum – dodawany do wielkiego tańca aktorów masque (the masquers) – był 
najczęściej w metrum parzystym (dwudzielnym) i numerowany 1st, 2nd lub 3rd. Odzwiercie-
dlały one majestat celebrowanej okazji, co zwiastowały już pierwsze dźwięki głównego 
tańca (Cutts 1954: 185).

Panuje powszechne przekonanie, że element komiczny w masque został wprowadzony 
przez Bena Jonsona, na prośbę królowej Anny w Masque of Queens z 1609 roku. Wynikał on 
prawdopodobnie z nieporozumienia wywołanego stwierdzeniem Johnsona, że królowa 
„nakazała mu myśleć o jakimś tańcu lub show, który mógłby poprzedzać jej występ [...], coś 
w rodzaju fałszywej masque” (za Lefkowitz 1980: 761)11. Ben Jonson wprowadził termin anti-
masque, odwołując się do antimasque chłopców (antimasque of boys), która była częścią jego 
sztuki wystawionej rok wcześniej, pt. The Haddington Masque. W Masque of Queens B. Jonson 
spełniał wszystkie zachcianki i realizował wskazówki udzielane mu przez królową Annę 
(była ona jedną z masquers), by zestawić na zasadzie kontrastu 12 nobliwych królowych 
z masque z 12 jędzami (babsztylami) o wątpliwej reputacji w antimasque. Użył terminu anti-
masque, by podkreślić ten rażący kontrast i by wprowadzając dziwaczny element, przeciw-

11 Oryginalny cytat z B. Jonsona: ‘commanded me to think on some dance or show, that might precede hers 
(…) kind of false masque’ [tłumaczenie – M. Wolska]
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działać degradacji jego masque do komedii niskich lotów: Masque of Queens wyznaczyła 
normy (i formę) dla innych widowisk tego typu na wiele lat12.

Począwszy od 1609 roku po rok 1617, Ben Jonson pisał masque za masque, we wszystkich 
ukazując tę samą ostrożną strukturę i unikalność projektu. Antimasque nadal były istotną 
częścią przedstawień i stanowiły niejako „preludium” (rodzaj karykatury) dla głównej akcji 
przedstawienia. Na potrzeby antimasque kompozytorzy wykorzystywali anonimowe popu-
larne ballady, catches i motywy taneczne. Później pisali na ich motywach nowe tańce 
w dwudzielnym lub trójdzielnym metrum i zwykle szybkim tempie, takie jak: gigues, tańce 
ludowe (wiejskie), moreski, volty, galiardy, couranty, almandy itp. Różniły się one od tań-
ców głównych masque tym, że składały się z większej liczby połączonych tańców w bloki, 
które były konstruowane na zasadzie kontrastu pod względem tempa, nastroju i długości. 
Czasami także fermaty ponad niektórymi nutami wyznaczały miejsca, w których należało 
zatrzymać się w określonym geście. Najczęściej tytuły tych tańców odnosiły się bezpośred-
nio do charakteru danej antimasque, np.: The Satyrs Masque (Maska Satyrów), The Ape’s Dan-
ce at the Temple (Taniec małp w świątyni), The Cuckolds Masque (Maska Rogacza/Przyprawia-
jąca Rogi). Dobrym przykładem jest tu The Second Witches Dance (Drugi Taniec Czarownic) 
z Masque of Queens: po psotnej melodii następują dwa gwałtowne gesty, które są następnie 
rozwijane w serii krótkich, metrycznych skontrastowanych sekcji (Jaquot 1972: 35).

Masques okresu karolińskiego

Za panowania króla Karola I i jego małżonki, królowej Henrietty Marii (okres 
karoliński: 1625-1649) , stało się zwyczajem, iż król i jego lordowie przedstawiali masque dla 
królowej w święto Trzech Króli, a królowa i jej damy dworu odwzajemniały się przedsta-
wieniem wystawianym na Zapusty (w okresie Karnawału). Produkcje z tego okresu stawa-
ły się coraz kosztowniejsze i coraz bardziej bezpośrednio miały służyć propagandzie poli-
tycznej. Królowa przywiozła z Francji własnych muzyków i kilka nieco mniej istotnych 
produkcji wykonanych pomiędzy rokiem 1625 a 1631. Są one uważane za masque będące 
pod silnym wpływem francuskiego ballet à entrées.

W 1631 roku Ben Jonson wystawił swoje dwie ostatnie maski: Love’s triumph through 
Callipolis (Triumf miłości za pośrednictwem Callipolis) i Chloridia. Tym ostatnim widowi-
skiem długa i owocna współpraca pomiędzy Benem Jonsonem a Inigo Jonesem dobiegła 
końca. Głęboko zakorzeniona zazdrość i konflikt ideałów artystycznych sprawiły, iż rozdź-
więk stał się nieunikniony, choć bezpośrednią przyczyną rozstania był spór o to, kto miał 
być ostatecznie odpowiedzialny za ich wspólne produkcje.

Pod względem poetyckim i dramaturgicznym masques z tego okresu są gorszej jakości 
niż produkcje B. Jonsona, jednakże muzyczna oprawa przedstawień bardzo zyskała na 
wartości, stała się o wiele bardziej rozwinięta i stanowiła grunt dla kolejnych masek póź-
niejszych okresów, semi-oper i oper Matthew Locke’a, Johna Blowa i Henry’ego Purcella 
oraz Williama Lawesa. Ostatni z wymienionych twórców, najbardziej znany z pisania mu-
zyki instrumentalnej (głównie smyczkowej), jawi się na tym tle jako utalentowany kompo-
zytor muzyki dramatycznej w siedemnastowiecznej Anglii. Sztuka Triumph of Peace (Triumf 
Pokoju) była prawdopodobnie jedną z najbardziej rozbudowanych masque dworskich, pre-
zentowaną królowi aż przez cztery cechy (gildie) dworskie, kosztowała ponad 21 000 fun-
tów, miała także wyraźny wydźwięk polityczny. Purytański adwokat z Lincoln’s Inn, Wil-

12 Zob. B. Revelhofer: The Early Stuart Masque. Dance, Costume and Music, Oxford University Press 2006, 
s. 187-199.
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liam Prynne, w swoim tekście Histriomastix zaatakował arystokrację, pisząc, że ich udział 
w sztukach teatralnych i masques jest widziany jako akt wyuzdania i bezbożności. Biorąc 
powyższe za wyraźny afront, król zażądał wystawienia masque przez Inns of Court, mającą 
być publicznym świadectwem miłości i przywiązania do korony. Masque poprzedzona 
była wspaniałym korowodem, który paradował ulicami Londynu na godzinę przed spek-
taklem. Oryginalne plany dla tej masque, wykonane przez parlamentarzystę Bulstrode-
’a Whitelocke’a, który był odpowiedzialny za organizację muzyki do przedstawienia, za-
wierają dużo informacji o tym widowisku i o biorących w nim udział muzykach (ponad 100 
osób) oraz generalnie o praktyce wykonawczej tego typu przedstawień. Nuty Symfonii ist-
nieją jako zapis dwóch partii (dyszkantu i basu); były to instrumentalne formy taneczne, 
zazwyczaj różne odmiany almand (w metrum dwudzielnym). Ich rolą było wprowadzenie 
pieśni oraz wypełnienie muzyką tych fragmentów masque, w których odbywało się prze-
chodzenie wykonawców ze sceny na parkiet. Pieśni napisane były w stylu deklamacyjnym 
z towarzyszeniem basso continuo, zgodnie z tradycją kompozytorską reprezentowaną przez 
A. Ferrabosco i N. Laniera. Trzecia pieśń podczas przedstawienia była formą deklamacyj-
nego dialogu pomiędzy Eunomią (reprezentującą Prawo) i Irene (będącą uosobieniem Poko-
ju). Chóry napisane zostały w fakturze homofonicznej lub w stylu madrygału. Struktura 
formalna: symfonia – pieśń – chór, była wielokrotnie powtarzana jako seria muzycznych 
scen, co stanowiło wyraźny postęp w próbach spoistości (ujednolicenia) przedstawień pod 
względem muzycznym. Był to znaczący postęp w stosunku do luźnego ułożenia poszcze-
gólnych pieśni w masque okresu jakobińskiego (Lefkowitz 1980: 764).

Podczas pisania maski The Triumphs of the Prince d’Amour (Zwycięstwa Księcia Miłości) , 
William Lawes współpracował ze swoim bratem Henrym. Do czasów współczesnych za-
chowała się tylko jedna pieśń jego autorstwa, pt. Whither so gladly and so fast (Dokąd [zmie-
rza] tak chętnie i tak szybko). Widowisko zostało wyprodukowane przez towarzystwo 
Middle Temple (Centralna Świątynia), należące do Inns of Court, z okazji przyjazdu do Anglii 
królewskich bratanków, książąt Karola i Ruperta. Tytuł masque został zainspirowany imie-
niem, jakie przyjął podczas celebracji świąt Bożego Narodzenia tzw. „Pan złych rządów” 
(Lord of Misrule) w Middle Temple. Z tekstu pierwszej drukowanej edycji tego dzieła jasno 
wynika, że całość przedstawienia (z wyjątkiem prologu) była ściśle zespolona z muzyką, 
jednak jeszcze nie w pełni recytatywnym stylu. Ostrożny, strukturalny plan masques pisa-
nych przez B. Jonsona został porzucony na rzecz swobodnej mieszaniny antimasque, pieśni, 
formalnych tańców i bankietu. Przedstawienie zostało przygotowane w pośpiechu, w skró-
conej wersji, bez recytowanego dialogu, z jedynie dwoma antimasque, a także bez revels 
(zabaw z publicznością) i tradycyjnego tańca wyjścia. Nosiło znamiona silnych wpływów 
francuskich, a zamykał je wielki chór. Muzyka W. Lawesa, napisana na finał dwóch scen, 
jest o wiele bardziej spójna i jednolita niż jakakolwiek wcześniej pisana angielska muzyka 
dramatyczna. O jego indywidualnym podejściu nie świadczy jedynie muzyczny wzór for-
malny: symfonia – pieśń – chór; ostatnia bowiem pieśń pożegnalna jest połączona za pomo-
cą Ritornellu z kolejną symfonią otwarcia, rozpoczynającą następny segment połączonych 
ze sobą różnych form muzycznych. Organizacja dzieła jest przemyślana na kształt opero-
wy: ciągła, ale zarazem zróżnicowana muzyczno-dramatyczna struktura zmierza w kie-
runku ostatniego wielkiego chóru, gdzie osiąga kulminację napięcia emocjonalnego. Syme-
tria projektu, poczucie jednolitej tonalności (tonacja c-moll z powiązanymi z nią tonacjami 
była ulubioną W. Lawesa), różne warianty rytmów i faktur, pewnego rodzaju ekspresyjny 
piktorializm i częste korzystanie z możliwości kolorystycznych chóru były zsynchronizo-
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wane z ruchem kapłanów Marsa, Wenus i Apolla, przemieszczających się ze sceny na par-
kiet i do podium, aby oddać hołd książętom (Lefkowitz 1980: 764, 769)13.

Muzyka do maski Britannia Triumphants (Brytania Triumfująca) jest jedną z najlepiej za-
chowanych w wycinkach partytur ze wszystkich masek dworskich. Jest to również ostatni 
performance, z którego muzyka jest znana i istnieje po dziś dzień; ma także duże znaczenie 
jako wyjątkowo cenny zabytek ikonograficzny. Występuje w niej wiele zapożyczeń z przed-
stawień francuskich i włoskich, szczególnie jeśli chodzi o wejścia aktorów i wystrój sceny. 
Tematyka dzieła jest zarówno polityczna, jak i religijna, miała ona bowiem na celu uzasad-
nić stosowanie królewskiego podatku nakładanego na statki (chodziło prawdopodobnie 
o podatek celny) i ośmieszyć purytanów14. Była wystawiona w niedzielę, który to fakt roz-
wścieczał środowiska purytańskie jeszcze ponad pół wieku później. Dla wystawienia tej 
masque król Karol I zbudował specjalną salę (ze szczególnym przeznaczeniem do tego typu 
przedstawień), w taki sposób, aby dym z wielu pochodni nie zniszczył świeżo pomalowa-
nych przez P. P. Rubensa sufitów w starej sali bankietowej (Banqueting Hall). Pod wzglę-
dem dramaturgicznym i muzycznym Britannia Triumphants jest dziełem najbardziej za-
awansowanym ze wszystkich ocalałych masek dworskich. Zwraca uwagę zaawansowana 
organizacja tonalna muzyki Williama Lawesa pisanej do masek, która w tym przedstawie-
niu uwidacznia się jeszcze intensywniej. „Królewska” tonacja C-dur jest tonalnym centrum 
dla różnych wariantów tonacji relatywnych, włączając a-moll, D-dur, c-moll i Es-dur. 
Szczególnie interesujące jest uchwycenie przez kompozytora relacji tonalnych: dur-moll i umie-
jętne nimi operowanie w ścisłym związku z ekspresją warstwy tekstowej. Wyraźne rozróż-
nienie między deklamacyjną arią i melodyjną balladą zanika na rzecz formy zbliżonej do 
recytatywnej arii, a złożone z trzech części symfonie instrumentalne i pięcioczęściowe chó-
ry zajmują miejsce odpowiednio dwuczęściowych i czteroczęściowych pierwowzorów. 
Masque ta zawiera również jeden z pierwszych przykładów wykorzystania dramatycznego 
ostinata w muzyce angielskiej tego okresu. Chodzi tu o pieśń i następujący po niej chór pt. 
Fame (Sława), które W. Lawes zatytułował Ciacona.

Dwie ostatnie maski W. Davenanta, Luminalia z 1638 r. i Salmacida spolia z 1640 r., były 
już zupełnie zdominowane przez zagraniczne wpływy. Pierwowzorem dla nich były za-
adoptowane na grunt angielski dzieła Francesco Ciniego pt.: Notte d’amore i Parigiego 
Triumph of Peace (Triumf Pokoju). To ostatnie jest rodzajem ballet à entrées (baletu na wejście, 
baletu otwarcia) z co najmniej dwudziestoma wstawkami komicznymi. Tym samym, upa-
dek wielkich i wartościowych treściowo widowisk masque, prognozowany przez B. Jonso-
na, dokonał się w pełni.

Oprócz masek dworskich w okresie karolińskim powstawało także wiele przedstawień 
przygotowanych dla drobnej szlachty, dla teatrów i dla szkół prywatnych. Do tych najbar-
dziej znanych należy Comus Miltona, wykonywany w Ludlow Castle w 1634 roku przy 
wsparciu finansowym hrabiego Bridgwater (Earl of Bridgwater). Było to dzieło o wiele 
krótsze niż typowa masque, zawierające tylko jedną antimasque, jeden formalny taniec, bez 
części revels. Henry Lawes napisał do tej sztuki pięć pieśni (wszystkie zachowane). Wiele 
krótkich fragmentów masque funkcjonowało jako części ówczesnych sztuk teatralnych. Jed-
ną z pierwszych w pełni teatralnych masque była The World Tost at Tennis napisana przez 
Thomasa Middletona i Williama Rowleya w 1638 roku. Zostały w niej pominięte wszystkie 

13 Zob. M. Lefkowitz: William Lowes, London 1960.
14 Purytanizm – religijno-polityczny ruch reformatorski w XVI i XVII w. w Anglii, dążący do przywrócenia 

kościołowi anglikańskiemu czystości doktrynalnej w duchu kalwinizmu. [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, 
https://sjp.pwn.pl/sjp/purytanizm;2513427.html, (dostęp: 20.06.2018).



Magdalena Wolska Staroangielskie Masque w kontekście specyfiki brytyjskiej kultury dworskiej... 5150

tańce wejścia i wyjścia, a także revels. Nie ma ich również w większości masques będących 
częścią spektakli wystawianych w szkołach publicznych (Lefkowitz 1980: 768-769).

Zakończenie

Można powiedzieć, że w myśl stwierdzenia sformułowanego kilka wieków póź-
niej przez Richarda Schechnera, że „świat nie jest już postrzegany jako księga, którą się 
czyta, lecz jako performance, w którym się uczestniczy” (Domańska 2007: 52), forma ma-
sque ewoluowała poza metaforę „świata” (rozpatrywanego tu w kategoriach świata teatru, 
przepełnionego poezją przedstawienia), którego podstawą jest głębia warstwy tekstowej, 
w kierunku metafory „świata” będącego wielością okazjonalnych rozrywek audiowizual-
nych, moralizatorskich lub politycznych, pozostającą jedynie w pamięci tych, którzy byli 
obecni podczas przedstawienia lub którzy czynnie w nim uczestniczyli. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że rozbieżność ideałów i obranie innych kierunków rozwoju przedstawień 
masques przyczyniło się do swoistego zwrotu na gruncie tej formy, na zawsze zmieniając jej 
strukturę, kształt, wydźwięk i znaczenie. Dość jednolita i jasno określona do tej pory droga 
rozwoju tego gatunku uległa podziałowi, wyznaczając nowe kierunki, możliwości i nową 
jakość widowisk, a zarazem uniemożliwiając powrót do pierwotnego ich kształtu.

Rodzaj performance’u, jakim jest masque można zatem rozpatrywać pod kątem poszu-
kiwań w kontekście różnych nurtów i kierunków. Obejmuje on swym zasięgiem zarówno 
dziedziny z zakresu nauk teatralnych (np. reżyseria, scenografia), jak też muzycznych, czy 
muzykologicznych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, filologicznych, społecznych, 
socjologicznych, politycznych, choreograficznych, a także wielu innych. Może stanowić 
ciekawe źródło dociekań dla dziedzin z tak zwanego pogranicza nauk, jakimi są np. antro-
pologia kulturowa lub archeologia muzyczna. Wielkie bogactwo sztuk i form, będących 
składowymi częściami całego widowiska masque stanowi nieprzebraną skarbnicę zarówno 
dla szerokiego zbioru nauk humanistycznych, historycznych, jak również antropologicz-
nych, co może otworzyć drogę dla nowych badań i odkryć w kierunkach jeszcze nie zna-
nych lub nie do końca zgłębionych. 
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