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A. c. Swinburne, z właściwą C2lasom swoim 
przesadą, zauważył, iż Chr.i.ste>pher Ma.rlowe był 
„ojcem tragedii angielskiej, a co za tym idzie 
również nauczycielem i przewo::J.niikiem Shakes
peare'a". T. S. Eliot, przytaczając w „Notatkach 
o białym vri&lSZU Christophera !\ł!arlo.11v=e'a" 6·-R 
sąd Swinburne'a, u.siłuje go podważyć, przy
znaje je<lnak, iż zasługą i e>dkryciem Marlo
we'a było „wzmocnie·niie .czasokresu zdania ko
sztem czasokresu wiersza". 
Spolszczając dramat Marlowe'a, z problem em 

tym musiałem się uporać praktycznie; użyta 
struktuira w ersyfikacyjna musiała przede 
wszys·tkim podołać złożonym wątkom dramn
tycmym, nie krępując nadmiernie aktora i ni~ 
stwarzając ba·riery dla współczesnego widza; 
musiała ·to być ponadto struktura o polskim 
ro:l.owe>dzie, dość ela.styczna i giętka, mogąca 
oddać zmienne nasilenie tonacji emocjonalnej. 
Warunków tych nie mógł spełnić biały jede
nanstozgłoskowiec, którym najczęściej posłu
gują się polscy tłumacze drnmatu elżbietal'l
skiego; •postanowiłem ,przełamać tę, dość w koń
cu ubogą, konwencję i - zużytkowując odkry
cie wersyfikacyjne Marlowe'a - zapoczątkowa 
ny przez niego proces doprowadzić do końco.. 
!<ląc tą drogą właśnie, wypracowałem wzorc.e 
rytmiczne i wersyf·ikacyjne, które mogą t-yc, 
jak sądzę, przydatne w dalszych poszukliwaniach 
nad znalezieniem współczesnego wyrazu w 
przekładach dramatu elżbietal'lskiego. 
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Założenie takie pociągało za sobą poważne 

następstwa; zniszczone musfały zostać niektó
re cechy stylistyki Marlowe'a. Stirnta nile hy_ła 

zbyt wielka, cechy te, które chciałbym uważać 
za wady, dzielił bowiem Marlowe z wieloma 
współczesnymi sobie elżbdetanami: monotonia 
i sztywność poetyckiej frazy, niezdolnej rea
gować dość szybko na zmiany tonacji emocjo-
nalnej, nadmierne zamiłowanie do mdtologicz
nych dnk.rustacji, ociężała i nazbyt rozbudowa
na riposta. Wszystko to, co nieprecyzyjnie na
zywąmy „retoryką" i „stylem bombastycznym" 
zniszczyłem -dość dokładnie, posługując sit! w 
wi&r-szu toki-em konwersacyjnym. 
Również i w form~e dramatu sprzeniewierzy

. łem się dziełu, pozostając, jak sądzę, wiernym 
jego twórcy. W „Możliwościach Dramatu Poe
tyckiego" wy.raził T. S. Eliot pogląd następują
cy: „Epoka elżbietańska w Anglii zdolna była 
wchłonąć wielką dlość nowych myśli i nowych 
obrazów, obchodząc się bez tradycji niemal, ·po
nieważ miała ona •tę swoją wielką i własn·ą 

formę, która rzutowała na wszystko, co we
szło z n.ią w kontakt". Ponieważ spolszczając 

dramat Marlowe'a wprowadzałem go w inn~ 

orbitę kulturalną, musiałem wyostrzyć i wysu
blimować te cechy jego formy, które e>kazały 

się najbairdziej chłonne, najbardziej przygoto
wane do przyjęcia „nowych myśli" i „nowych 
obrazów", podyktowanych przez nowy kontek :t 
kulturalny, w który starałem się ów dramat 
wpr-0wadzić. Kontekst ów, zasa·dnicw .różny od 
angielskiego, dyktował z •kolei odmienne, bliż

sze współczesnemu rozum•ieniu, inte.rpretacje 
sytuacji dramatycznych, z którymi konfronto
wał odbiorcę Marlowe. 

Robert Lowell, znakomity poeta amerykai1-
ski, we wstępie do „Imitacji" .porównuje sztuki: 

,wiernego przekładu poetyckiego do umieję~-
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ności wypycha.nia ptaków: w z:.sadz.ie wszys ~

ko jest wderne, po 1najdrobniejszy szczegół, ty !~ 

tylko, iż eksponat nie żyje. Warunkiem życ'a 

jest bowiem ukształtowanie na nawo esC'nc.i i 
utworu, nie zaś rekonskukcja jego zewnętrz

nej powłoki. Myśl, obraz, czy ładunek emocji w 
utworze poetyckim zawarte istnieją jedyni~ w 
ramach konstrukcji słownej, nie są więc sa
moistne; to banalne na pozór stwierdzenie 
brzemienne jest w następstwa, nie zawsze> 
uświadomione w pe~ni przez tłumaczy poezj l 
Przenosząc te wartości w sten: innego język?.. 

inaczej zbudować należy ich porządek, nie 
przejmując się zbytni-0 konstrnkcją o:ryginał:i . 

Hugh Gordon Porteus pisząc o przekładach z 
poezji orientalnej uważa, iż trzy co najmniej 
we:rsje tego samego utworu konieczne są dl<.1 
zapewnienia mu miejsca w języku przekłado

wym: wersja dosłowna, wersja usiłująca wydo
być któryś z aspektów oryginału, bez koniecz
ności uciekania się do pomocy słowników, wcr
·sja wreszcie, której umknąć może cała nieomal 
zawartość oryginału, która jedna<kre ma siłę tę 

5amą, co wde.rsz oryginalny. Takim właśniP 

przekładom przypisuje Porteus znaczenie prze
łomowe, cytując przykład dwóch publikarji, 
które zapocząt•kowały we Franc}i · rewolucję 

„wolnego wiersza": Poesies de l'Epoque des 
Th.ang i Le Livre de Jade. 

Ambicją moją było danie polskiemu odbior
cy pełnoprawnego tekstu poetyckiego, zrozu
miałego w jego polskim, nie zaś angielskim 
kontekście. Nie zamierzałem „rekonstruować" 

Marlowe'a; chciałem pokazać to, co jest --N 

nim istotne, to przede wszystkim, co dopu
szcza możliwość takiej właśnie, skażonej współ
<:zesnością interpretacji. 
Język polski ma śwtletne tradycje poetyckiego 

przekładu. Pomimo to jednak, mimo iż sztukę 
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tę uprawiali najwięksi nasi poeci, zarówno kry- · 
tyk jak i czytelnik współczesny żądają rozróż
nień ścisłych, sytuacji jednoznacznych i pro
stych; albo rzecz jest przekładem, albo ·utworem 
oryginalnym. Dwa te pojęcia dzieli we współ
czesnej świadomości ipolskiej przepaść, _ ta 
sama, która istnieje pomiędzy rzemiosłem 

i sztuką. 
Jest to zjawisko stosunkowo młode; je~li 

wiek XVIII wydał Franciszka Zabłocldego, je
śli w s tuleciu następnym pozycja Alexandra 
Pope'a, jako tłumacza, nie budziła w PolscEO' 
:z:dumienia, to już w ·chwili bieżącej pozycj:i 
Ezry Pounda czy Roberta Lowella - znakomi
tych poetów amerykań ·kich, w twórczości swo
jej prze twarzający ch częstokroć motywy i wątki 
obce - jest dla nas n iezrozumiał a i na dobrą 
sprawę niemożl iwa <lo przyjęcia . 

Przyczyn tego zjawiska szukać n a leży zarów
no w słabościach naszej krytyki, jak i w tęsk

nocie do uniwersalizmu, szczególnie bolesnej 
i wyootrzonej na małych, izolowanych i niepo
pularnych obsz.arach językowych. Tęsknotę t~ 

podsyca powierzchC1W'l'l.e zbliżenie kultur, możli
we dzięki wzmQżonej ruchliwości organizacyjnej 
- fe-c;tiwale, kongresy, sympozjony, spotkania 
i. rozmaite formy „wymiany kulturalnej" -
oraz inwazja nienasyconych środków masowego 
przekazu, które w pogoni z.a „treścią" skłonne 

są co p ::-netrowania obcych nawet i bardzo od
ległych kulturalnie terenów. Zjawisko to wyo
strza jeszcze w:doczna już dziś un:!ormizacja 
„kcvr13umpcyjnych" walorów kulturalnych, mo
del kultury mas owej, •kształtujący po:lobnie za
potrzebowania m'.eszlmńców Toklo, Warszawy 
1 Pairyża. 

Kmnpleksy językowe, połączone z tą ru<:hli~ 

wośc'ą właf.nle, r<Y.lzą .rmpaczliwe pirzekonanie. 
iż na przekór baderom warto.kl iiterackie 
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można przenos~ć dowolnie, w stanie surowym, 
dż obronią sję tODe same. Racje użyteczności po
litycznej, które Ć1W ruch w dużej mierze dyk
tują, utożsamia się błędnie z racjami służącymi 
kulturze, zaś pomieszczenie tych pojęć częściej 
wyjaławia niż wzbogaca. 

W sytuacji, kiedy obowtlązki tłumacza powie
rzylibyśmy najchętniej maszynie cybernetycz
nej, wszelka próba zata,rcia granicy pomiędzy 
przekładem i utworem oryginalnym jest rze
czą irytującą, udeirza bowiem w jeden z pod
stawowych mit&w współczesności. Z objawami 
takiej właśnie kytacji zetknąłem się przy oka
zji publikacji tomu ,,Smierć i Miłość", będące
go antologią an~el.skiej Poezji Me~afizycznej 
Zetknąłem się z .nimi również z okazji „Sone
tów" Szekspira. Ponieważ w pracy obecnej po
sunąłem się o k•rok dalej, o krok dalej posu-· 
wam się i w prow0<kacji, nazwisko Marlowe'a 
przenosząc do„. tytułu. 

Jerzy S. Sito 

Grzegorz Sinko 

JEDEN KRÓTKI ŻYWOT 

Tak się więc przydarzylo, iż rzeczony In- · 
gram Frizer we własnej obronie zadał rzeczo- · 
nemu Krzysztofowi Marlowe w tymże miejscu 
i czasie, pomienionym sztyletem wartości dwu- · 
nastu pensów, śmiertelną ranę nad prawym 
okiem głęboką na dwa cale, a na cal szeroką, 
z której to rany rzeczony Marlowe tamże i na-
tychmiast ducha wyzionął. · 

Data: 30 maja 1593. Miejsce: karczma wdowy . 
Eleonory Bull w Deptford. Protokół urzędnika . 

śledczego. 

Zyczą sobie przeto Ichmoście Lordowie, iżby 
Krzysztof Marlowe otrzymał stopień magistra 
artium, który miał być mu nadany przy naj
bliższych promocjach, bowiem przeciwi się to 
woli Jej Królewskiej Mości, aby ktokolwiek 
tak jak on zatrudniony dla dobra Kraju byl 
oczerniany przez ludzi nie znających natury · 
spraw, w jak.ich był czynny. 

Data: 29 czerwca 1587. Rozkaz Tajnej Rady .' 
Królewskiej do Uniwersytetu w Cambri-clg~ w 
sprawie przymusowego nadania stopnia magi
stra. 
Między tymi dwoma dokumentami zawiera , 

się sześć lat czynnego życia Krzysztofa Marlo- · 
we'a - syna szewca a: C'<!nterbury, funkcjonr. 7 . · 

riusza Bezp:eczeństwa królowej Elżbi{'ty. ;:iny- . 
jaciela moż,nych i kompana mętów społecznych, :. 
Z?bijaki i wo:nomyśliciela, a przy tym drama
turga - najw'ększego z poprzedników Wilia
ma Szieksp '. ra. Jak'.m był, czego pragnął i do
ką-1 zm·erzał, wyraził w swych tragediach. 

Oto bo ha ter pierwszej .z nich: Tamerlan W i el- , 
ld. Z ubogiego pastucha is·cytyjskiego przez poj- ·' 



stęp, wiarołomstwo, ale też niezachwiane mę
stwo zostaje królem Persji. Rusza na zwy
cięski 1podbój świata, pali j morduje, wozi z so
bą w klatce dla uciechy złorzeczącego wroga, 
jeździ w rydwanie zaprzężonym w czterech 
pokonanych królów. Cała jego wielkość i po
wodzenie płynie z niezmożonej woli i św.iado

mości własnej siły wewnętrznej. Rzuca mu 
ona -do stóp świat, a łamie go tylką niespodzie
wana choroba. 

Z kolei: Faustus. Chce panowania, bogaclw, 
~agranicznych podróży, kobiet; -drogą do tego 
wszystkiego jest -owładnięcie wiedzą. Ale wi~
cha ta ma straszną cenę i Faustus tę cenę za
płaci nie tylko za dwa-dzieścia cztery lata uży
wania, lecz także - i tu leży cała wielko.~i: 

jego trage::l"i - za żądzę poznania, za przekro
czEnie ograniczeń człowieczych. 

Wreszcie Barabasz - Zy<l z Malty. Siedzi w 
izdebce sycąc się widokiem zgromardzonych w 
niej niezmiernych skarbów. Złoto zaS'pokoi jego 
okrucieństwo , chęć władzy i zemsty za dozna
ne o::! chrześcijan zniewagi uczyni zeń, jak z 
Tamerlana, nowy bicz ludzkości. 

Wóiz, uczony 1 finansista - w tych trzech 
po.> taciach dojrzał Ma•rle>we z rzadką bystro
~cią głównych bohaterów epoki nowoży1ncj u 
samego jej ,progu. Jeszcze nie o.>łaniają się u 
nieg-0 ża<lnym fraze-sem i żadnym pięknym 

hasłem. Jawnie głruzą doktrynę Ma<:hiavellcgo 
prz t'niesioną z zakreisu taktyki politycznej na 
WBzystkie dziedziny żyoi!). i w tej kh naiwnej 
ja•wności oibija się cała młodość lby nie rzec: 
okrutne dZ'ieciństwo) epoki, zachłystujące.i się 

wyziwolmiem jedno.>tki, jej potęgą-virttl ! 
jej nieograniczonymi możliw<>ściami. Bohatero
wie kończą źle : Tamerlan na łożu boleści jako 
bluźnie-rea Mahometowi, Faustus w wiadomych 
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okolicZll1ościach, a Barabasz w kotle z wrzącą 
wodą, ale przecież cieszą się oni zachwytem 
i aprobatą autora. 

Marlowe skończył w karczemnej burdzie, 
sprowokowanej prawdopodobnie prz€"Z kolegów
-agentów. Komuś z wielmożów chodziło, jak 
się zdaje, o odsunięcie go od zeznań w toczącym 
się właśnie śledztwie o ateizm i poglądy wol
nomyślicielskie: Marlowe, jako zamieszany w 
sprawę mógł zacząć „sypać"; śledztwo rzeczy-· 
wiście mzeszło się potem po kościach. Prze
żywszy wszystkiego lat dwadzieścia dziewięć 

nde zootał nasz bohater „biczem JoW'iszowym", 
tyliko małym, dokucziiwym agentem, a mimo 
bliskich stosunków z najświetniej postawiony
mi O'sobis+tościami, jego używanie życia było co 
najwyżej na miarę Norton Folgate - jurydyki 
w Londynie, g<lzie zamieszkał nie chcąc podle
gać niechę.tnym teatrowi władzom City. Udało 

mu się natomiast zupełnie co innego: został 

wie1IDim p<>etą i jednym z twórców świetności 
drama1tu swej epoki. 

Właśnie w ósmym dziesiątku XVI wieku 
świetność owa rozbłysła wielkim wybuchem 
talentów i osiągnięć. W długim okresne przygo
towawczym tea·tr stawał się powoli najważniej
szą ogólnonarojową instytucją kulturalnq. 
Stworzone zostały formy orga.nizacyjne i apa· 
rat techniki scenicznej; pojawiła się z k-0lei po
trzeba wielk(ego dramatu i - Z'OStała zaspo-: 
kojona. Do pisania sztuk Tmzyła grupa mlo- . 
dych ludZii z uniwersyteckim wykształceniem, 

intelektualistów dez;e.rtujących z nawpół jeszcz:'!. 
duchownego świ.atka o~u uczelni kraju do lę- ' 

tniącego życiem Londynu. Tu ludzie ci zwią

zali się szczęśliwie z obydwiema warstwami' 
społeczeństwa, które zapewniały teatrowi moc 
życia i blask kultury: z pospólstwem i z wiel
możami. Rozpe>ezyna się gwałt'Owny rozwój dru-: 
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_ matu, do którego każdy z owych twórców (Uni
versity wits, jak ich nazywa histQria) dał swój 
przyczynek. John Lily wprowadził na scenę 

świadome próby kształtowania języka artystycz
nego. Choć nie były to próby udane, oo nie 
udał się w prozie angielskiej eksperyment ma
nieryzmu, to przecież przyczyniły się one do 
udoskonalenia dialogu. Thomas Kyd stał się 

nauczycielem ·intrygi, a przez to celowego kon
st•ruowania sztuki. Sceny rodzajowe i lekką ri::
ką kreślone postacie kobiece pokazał po raz 
pierwszy Roberit Greene. Najważmiejszy był 

jednak wkład Marlowe'a: biały wiersz tragedii 
angielskiej. 

ldące za wzorami antycznymi próby Wło

chów w tym kierunku (Trissino, Speroni) odbi
by się echem w wielu ik•rajach Europy, nie wy
łączając Polski. W Anglii jednak pierwsze wy
siłki wypadły mizernie. Ze starego dziesięr.io

zgłoskoweg-0 „kupletu heI-.oicznego" wyrzucotJ.o 
po prostu rymy, pozostał (jak w pie.rwszej „re
gularnej" tragedii angielskiej Gorboduc z r. 
1561) monotonnie bębniący biały wiersz · jam
biczny, w którym każdy werset stanowił jed · 
nooitkę SJkładniową. Trzeba było dopiero Mar
lowe'a, aby tę siekaninę zmienić w płynący 

potok mowy dzięki przenoszeniu zdania do dru
giego wiersza (enjambement); poruszyła się też 

średniówka, ukazały się pierwsze . „odwrócone„ 
r;;topy metryczne i żeński spadek na końcu wer
setu. Naroclził się giętki, pulsujący blanl( verse 
jaki wszyscy znamy · z Szekspira. OwałtQwno~ć 
swego temperamentu wyła·dował przy tym Mar
lowe w pa~ruie i szalejącej retoryce w ielkich 
tyrad, w obrazowaniu k·rwawym i po'ężnym. 

Tego wie:kiego stylu nie starczało mu je::lnak 
na całe dług:e utwory dramatyczne, a inn '·;:;o 
s!ylu - nie miał. Są w:ęc trzy najważni r> jsze 

tragedie raczej zbiorami cylowa·nych i d~icla-
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mowanych przez potomnych fragmentów poe
tyckich, niż arcydmełami dramatu o znaczeniu 
przechodzącym swoją epokę. Brak im zamysłu 
konstrukcyjnego i (zwłaszcza Tamerlanowi) na
wet prób przedstawienia życia wewnętrznego 

bohaterów, czy przemian rw tym życiu. Marlowe 
przetrwał głównie jako twórca potężnego wier
sza - Marlowe's mighty line, by użyć słów 

Ben Jons·ona. 

Ale w spuściźnie Mairlowe'a znajduje się je
szcze jeden, ootalbni utwór, odgrzebany dla sce
ny po raz pierwszy w 1903 roku i potem roz
poczynający tiriumfaLny pochód po scenach An
glii i Europy: Edward II. Nie dzieli on już sła
bości wszystkich poprzednich '.iramatów poety, 
który po raz pieTWszy zdołał tu zajrzeć do 
wnętirza swych postaci (przede wszystkim 
Edwarda i Izabelli), i wyprowadził bieg zdarz.eń 

na scenie z perypetii ich duszy. Dokonał się w 
tej sztuce ostatni przed Szekspirem wiel:~i krok 
naprzód. 

Jako rzecz należąca do kategorii chronicie 
plays (w polskiej terminologii: „historii") ma 
Edward Il tendencję polityczną. Dla elżbie

tan był nią przede wszystkim zły przykład sła
bego władcy i płynących stąd dla kraju nie
szczęść; dla Bertolda Brechta, jak widać z je
go adaptacji, była 1o w znacznej mierze sztuka 
o bezsensie wojny i zarazem o więzi, łączqcej 

zwartych z sobą w śmiertelnych zapasach 
EdwaTda i Mor timera; dla wi·dza w drugiej po
łowie XX wieku wnioski mogą być jeszcze m
ne. Ale maczen·e Edwarda II polega także na 
tym, że problemy pokazuje się tutnj przez -ży

wych ludzi z całą ich złożonoś::i1, ie budzą on: 
w widzach zm:enne i bynajm11iej nie jedno
znaczne uczucia. Po nadludziac;1 z poprzednich 
dzieł Marlowe'a mamy tutaj mężczyzn często 

obmierzłych i małych, a prze.:•eż niesp>::lziewa-
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nie zdolnych do wielkości w klęsce i męce, i 
kobiety - wierne i cnotliwe, spychane przecież 
przez wypatlki na dno zbrodni. Najogólniej bio
rąc, Edward II ma chyba za temat zawsze 
zwiiązane z człowiekiem lacrimae rerum. Nie 
wstydźmy się ich d!a bohaterów na scenie i dla 
pełnego brudu blasku krótkiego żywota 

autora. 
Grzegorz Sink'J 

Jan Kott 

* • • 

„Przebity .sztyletem, konał bluźniąc". Tak za
notawał świadek śmierci Marlowe'a. Marlowe 
zakłuty został w roku 1593 w pijackiej burdzie 
w szynkowni, w Deptford, nieopodal Londynu. 
Być może bójka została sprowokowana. Marlo
we'a bano się i nienawidzono. Prawie na pew
no był szpiegiem królewskim; śledził 1paipistów 
we Francji. Bardzo jesit prawdopodobne, że miał 
za sobą zabójstwo. Wygadywał, jak na epokę, 
okropne rzeczy. Obnosił się ze swoim ateiz
mem, drwił z wszelkiej władzy świeckiej i du
chownej. Nie krył ,s.ię nawet ze swoim upodo
baniem do mężczyzn. „Głupcami są wszyscy -
mówił - kltórzy nie potrafią docenić tabaki i 
chłopców". Bano się go i nienawidzono, ale fa
scynował. Prawdopodobnie zafascynował nawet 
Szekspi;ra. 

Był o sześć la't młodszy od Thomasa Kyda i 
o ooiem lat stairs.zy od Be.n Jonsona. Urodził się 
w roku 1564, był rówieśnikiem Szekspira. Miał 
d'wadzieścia dziewięć lat, kiedy zginął. Nikt 
nie miał w tym momencie wątpliwości, że od
szedł najzdolniejszy z całego pokolenia. Szek
spir w wieku dwudmestu dziewi<:ciu lat miał 
za sobą Henryka VI i Ryszaracla III, Komedię 
omylek i Poskromienie zlośnicy, i przynajmniej 
w części Tytusa Andronikusa. Romea i Julię 

napisał mając lat trzydzieści, już po śmierci 

Marlowe'a. Kyd<WJ'.i przyniosła sławę i nawet 
pieniądze sensacyjna i ociekająca krwią Tra-
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gedia hiszpańska. _Ale nawet z dzisiejszej per
spektywy pierwszym w tym nieszczęsnym! rok~ 

1593 spośród wszystkich piszących dla teatru, 
a może nawet spośród wszystkich piszących 

wtedy wiersze - był Ma.rlowe. Był w każ<lym 

razie pisarzem największego formatu i budzą
cym największe nadzieje. Już to samo wystar
czało, żeby się go bano i żeby go nienawidzo
no. Jeszcze w dodatku nie miał przyjemnego 
charaikte,ru. Szydził z wszystkiego. 

Gwałtowność rozwoju Marlowe'a jest rzeczy
wiście zdumiewająca. Mając dwa:lzieśda dw:,i 
lata napisał Tamerlana, potem poza poemata
mi jeszcze trzy sztuki: Zycla z Malty, Tragicz
ną historię doktora Fausta i Edwarda i I. 
Wszystkie cztery sztuki należą do historii dra
matu i co najmniej dwie z nich są arcy<lzieła
mi. A1e Marlowe dokonał czegoś jeszcze zr:arz
nie większego. Odkrył i pokazał, i chy->a wła
śnie on łlierwszy o<lkrył ·i pokazał, że na zbi
tym z de'Sek podeście, ze wszystltkh -;tron cia
sno otoczonym przez widzów, albo na · p "Xiwórzu 
oberży, a już na pewno na dwó :h oiętrach I 
galeryjce sceny teatralnej może się --om. '~~cić 
cały znany świat: Europa, Afryka i Azja, i ca
ła znana historia, od wschodndch władców po 
angielskich królów. 

Grube farsy, uniwersytecka retoryka, hi5to
ryczne kroniki, średniowieczne legendy stały 

się · nagle jednym z najw.spanialszych teatróv1 
świata. W ciągu tego wielkiego dziesięciolecia 

wszystko było odkryciem i wynalazkiem: biały 
wiersz, który .stał się · nagle znakomitym instru
mentem· dialogu; kroniki hlstoryczne, które tej 
nowej tragedii dały mate·rię i jedność drnma
tyczną; wreszcie ·wszystko, co jest ceremonią, 

wszystko, co budzi podziw albo trwogę: koro
nacja i trybunał, Rada Koronna i publiczna 
egzekucja. 

Pierwsze dziesięciolecie teatru elżbietańskie
go przypomina narodziny filmu. Wszystko był0 
wtedy dobre dla filmu: odpadki literatury i 
skandaliczna kronika, codzienn-0ść i historia, 
duchy i błazny, dramaty miłosne i historie 
wielkich zbrodni. Wszystko było dobre, co się 

dało pokazać, co się mogło spodobać. Nie było 
żadnych recept ani żadnego estetycznego ko
dek.su. Nikt się niczego nie wstydz.ił: ani wul
garności, ani płaskiego tematu, ani kradzi~ży 
tematu. 

Tragedia elżbietańska narodziła się z podo
bneg-0 pomieszania mate-rii. Ta.merlan Marlo
weJa był historią o czło~wieku, który po.stanowił 
zostać bogiem. Był to dramat okrutny, sensa
cyjny, rozpalający wyobraźnię. Nie ma w nim 
prawie postaci, fabuła jest tylko samym bie
giem wydarzeń. Ale jest teatr: marsze wojsk 
i bitwy, zawodzenie kobiet, hołdy pobitych 
_władców i podniesiony topór ,kata. Dziwne na
zwy nieznanych miast i jeszcze dziwniejsze 
imiona egzotycznych królów. Elżbietański po
dest z desek okazał się Tównie pojemny i rów
nie żarłoczny jak ekran. 

Marlowe fascynował Szekspira, praw<lopodo
bnie fascynacja była wzajemna.· Długo uważa
no, że Edward II był wzorem i inspiracją dla 
Szekspirowskiego Ryszarda III. Daty obu sztuk 
nie dadzą się jednak ściśle określić. Dzisiaj 
uważa s ,ię raczej, że to Marlowe był pod wpły
wem Szek.spka albo przynajmniej że wzajem
nie na siebie oddziaływali. Sądzę jednak, że 

Edward II stał się wzorem tragedii królew
skiej, że ten właśnie wzór powtórzył · Szekspir 
w póżniejszym Ryszardzie II. 

To był największy wynalazek Marloy.re'a. Od
krycie, że hist<>ria panowania jest od razu dra
matem; ma swój początek - koronację, ma 
swój ke>niec - śmierć. Czas staje się od razu 
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wartością dramatyczną, gęstnieje albo nieru
chomieje; między dwiema scenami mogą upły
nąć lata, w paru kwestiach dają się zamknąć 

czasem całe tygodnie, aż przychodzi wreszcie 
decy<lująca scena, w k·tórej czas zastyga. Histo
ria panowania zamieniona w dramat jest za
wsze teatrem epickim. To właśnie zrozumiał 

Brecht. I dlatego szukał wzoru u elżbieta•n; u 
Szekspira, i może jeszcze bardziej u Marlo
we'a. 

Historia w dramacie królewskim jest przej
rzysta; od razu ma swoich aktorów: władcę, 

uzurpatora, feudałów; od razu ma swoją aikcj ę: 

bunt 1 spisek; od razu ma swoją kulminację: 

ścięcie buntowni•ków; ma zakończenie, które 
nie jest nigdy sz·częśliwe. Władca umiera. Na
tura.Iną śmieorcią albo zostaje zamordowany 
Jest jeszcze trzEcie zakończenie: <letronizacja. 

Przedstawianie władców jako tyranów było 

uś-więcone wielowiekową tradycją. Każ.dy wład

ca iS·ię z tym godził, uważał, że ito jego nie rlo
tyczy. Tamci byli o'krutnikami i gwałcicielami; 
on jest królem z woli Boga. Teatr pokazywał, 
jak królom ścinano głoWY, ale tułów bez gło

wy pozostawał tułowiem ·królewskim. Ta scena 
była także uświęcona przez tradycję. Zamordo
wany król był zamordowanym królem. Jedne
go tylko nie było rwolll1o pokazać: że król mo
że przestać być •królem. Scięcie króla jesit fi
zycznym złama'Iliem zasady posłuszeństwa, ale 
detroniz.acja jest jej obaleniem, obaleniem ca
łej teologii, obaleniem metafizyki. Potem niebo 
jest już .na zawsze puste. 

Pierwszym, który się 'Ila to odważył, był 

Marlowe. Edward II wydaje się Szeikspirem z 
Kronik oskubanym z mięsa, z ostatnich Tesztek 
litości i wyrozumiałości dla świata. Król jest 
lekkomyślnym błamem, cynicznym i tchórzli
wym; nawet nie jest okrutnym, ma tylko okru-
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tne kaprysy. Nic go nie obchodzi, poświęca 

wszystko i wszystkich, koronę, !Państwo, nawrt 
własny interes 1dla swoich kolejnych fawory
tów. Królowa jest przez pół zakochaną sa
miczką, przez pół zwykłą dziwką. Nawet koro
na nie ma w sobie nic z dostojeństwa, jest tyl
ko dużym, złotym kTążkiem, który wyrywają 
sobie rwielcy feudałoQwie. Wszyscy unurza•ni są 
w błocie, od kochanków króla do kochanków 
królowej. Biskupi a kanclerze, chłopaczkowie 

na dworze i wielcy sędziowie. Ale przede 
wszysitkim król. MaTlowe nurza go w błocie. 

DosłoW'Ilie. W osta·tniej scenie, pozbawiony ko
rony, stoi zarnurz0111y rw łajnie po szyję. Musfa
ła to być •niezwykła satysfakcja, żeby poka
zać na scenie króla unurzanego w błocie. Ta 
wściekła nienawiść jes·zcze dziś paTzy w dra
macie Marlowe'a. 

Szekspir w porównaniu z Marlowe'm wydaje 
się z tej nienawiści oczyszczorny. Wystudzorny. 
Nawet królowi daje chw.nę czlowieczeństwa. 

Ryszard II w ostatnich scenach broni nie ży

cia, bo przecież wie, że wyrok jest wydany, ale 
res:utek godności. Nie chce, żeby go zadźgali 

pachołkowie. Rzuca się na zbirów, wyrywa im 
miecze, z;akłuwa kh. Mógłby również zabić te
go, który ich przyprowadził; ma rw ręku miecz 
Nie zabija. Odrzucił miecz. WyczeTpał już cały 
swój opór. W tym ·ostatnim momencie przyjął 
świat z jego całym okrucieństwem . Zanadto nim 
gardzi, żeby się miał bronić. 

Ryszard II I Szekspira jest wspaniałą inte
ligencją; nie ma złudzeń, ale okłamuje tylko in
nych, nigdy samego siebie. Zmusza nas do 
sympatii, nawet wbrew naszej woli. W każdym 
razie nie ;potrafilmy nim gaTdzić. Machiavelli 
okazał się jednym z największych inspiTatoców 
poli~ycznego dramatu. Wielcy tyrani stali się 

dzięki niemu niebezpieczn.ie ·inteligentni, mieli 
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już na swoje usługi nie tylko płatnych zbirów, 
ale filozofię historii i działania. Ryszard III 
jest księciem Machiavellego. 

Edward II i Mortimer; król i ten, który spal 
z królową, zerwał mu z głowy .koronę i osta
tecznie kazał go zamOI'ldować ~ nie mają ża~ 
dnej filozofii, są wypruc1 z wszelkiej ideologii. 
Marlowe wszystkich nienawidził w tym samym 
stopniu, ta·k samo króla ja.k uzurpatorów. 
Swiat, który pokazuje, jes-t nagi; P<>stawy ludz
kie niczym nie ·osłonięte; nie ma już żadnej 
iwiary i żadnej filozofii; demistyfikacja została 
doprowadzona do końca. Nikt tu nie ma ani 
honoru, ani nawet odwagi. „Królestwo za ko
nia"; ~ woła Ryszard w ostatniej scenie. Koń 
okazał się tyle wart co korona. Nawet więcej". 
Można było na nim dalej walczyć. Albo uciec. 
U Marle>we'a mamy tę samą scenę, tylko na
pisaną z jeszcze większą pogardą dla króla. 

Edward II w polskiej wersji Jerzego S. Sity 
wydaje. się o wiele bardziej niż w oryginale 
Szekspirem zredukowanym do samej esencji: 
Sito niewątpliwie czytał dramat Marlowe'a 
poprzez Szekspira z Kronik i z Makbeta, i tG 
z kolei Szekspira odczytanego przez naszą epo
kę. 

EDWARD II 

A wiesz ty, Spencerze, 
czym się król rpżni od raka? 
Podaj mi konia, 
wzmocnię nasze linie. 
W tym łożu 
umrzemy z honorem! 

BALDOCK 
Panie mój, 

trzeba umieć rozróżniać między wartością slowa 
i postanowieniem. 

18 

To zaszczytne, godne króla postanowienit? 
nie leży w naturze naszych czasów. 
Biegnijmy. 
Gonią nas! 

Wychoozą. 

KENT 

wchodzi samotnie, z mieczem 

W tę stronę uciekl! 
Przychodzę za późno. 

Pogarda jest równa dla wszystkich. I wszyst
kim odebrana jest naiwet ostatnia resztka god
ności. Tak samo katom jak ofiarom. Odebrane
im zostaje nawet prawo do ostaitniego gestu, 
do zachowania twarzy przed zgonem. W wersji: 
J. S. Sity, który problem życia i śmierci uka
zuje z jeszcze większą pasją i ostrością Bal
dock mówi do Spencera przed śmiercią: 

Przygotuj się do nocy wieczystej. 
Zaplać naturze dlug 
z wesołą twarzą. 
Wszystkie lekcje zbierzemy w tę jedną. 

Po to, by umrzeć, slodki Spencerze, żyjemy_ 
Spencerze, wszyscy żyją, by umrzeć! 

Wznoszą się, by runąć. 

A na to do nich obu oprawca: 

Schowajcie gdzieś te mądrości. 
Ładnieście poczynali sobie wy, 
i wam podobni mądrale! 
Nawet w obliczu śmierci 
Nie chcą się wyrzec dworskiej paplaniny. 
Czy ruszą się wreszcie 
wasze lordowskie moście! 

Wykpiony zo3tał nawet senecjański stoicyzm: 
Nawet „Wielki Mecha.nizm" i szekspirowska 
metafora schodów, po których •kroczą wielcy-
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:tego świata, by runąć u ich szczytu, to dla 
Marlowe'a już za wiele. Ten świat nie ma żad
~ego sensu. I nie ma oj niego żadnego odwo
łania, do niką'.:1 i do nikogo. Nie ma apelacji. 
:Przegrana jest ostateczna. 

BALDOCK 

Zegnaj królu! 
Dziękuję, żeś mnie do gry dopuścił. 
Przegralem, trudno, 
Nie mam o to żalu. 

EDWARD II 

Na ziemi się nie spotkamy. 
Może w niebie? 

BALDOCK 
Wątpię. 

Baldock jest klerykiem. W tym wielkim dra
maci~ o IPOhańbieniu króla d obaleniu wszystkich 
teodycei, toczą się .dialogi kata i władcy, mor
dercy i zleceniodaiwcy. Powtórzą się one potem 
-u Szekspira, we wszystkich Kronikach i w 
większości tragedii. Musiała je widocznie zro
dzić głęboka potrzeba epoki i jej najba·rdziej 
-rudymentarne doświa<lczenia. Król zostajz 
:zrównany z katem, polityka zredukowana do 
instTumentarium mordercy. Rozmowa Morti
mera z Lightbornem .przewyższa nawet Szek
.spira. Ma w isobie okruc.ieństwo zimne. Naj-
1l'lldniejsze do przyjęcia. W parafrazie Sity 

· okrucieństwo to jest ja1kby bardZ'iej precyzyj
ne, jeszcże wyostrzone. 

~o 

LIGHT BORNE 

Ostatnio, jeśli nie nudzę waszej wielmożności, 
wymyśliłem nową sztuczkę: 

bierze się gęsie pwro, sporządza zeń rurkę; 

naciqga do środka trucizny 
i wydmuchuje w ucho. 
Znam i banalne sposoby, i 

umiem we śnie otworzyć delikwentowi usta .. -

MORTIMER 

I co, wlewasz truciznę? 

Nie. 
Rtęć. 

LIGHT BORNE 

Znam tysiąc innych sposobów. 

MORTIMER 

To ciekawe, powiedz. 

LIGHT BORNE 

Wybaczy pan, hrabio, 
nie wszystkie sekrety można ujawniać. 

I 

Ten dialog jest z naszej epoki. Marlowe jest 
klasykiem teatru okrucieństwa, którego J:1-
nem Chrzcicielem dla naszych czasów \.Jyt 
Antonin Artaud, wizjoner, mistyk i szale
niec, ale na ~wno prekursor !ego teatru i dra-
matu, który właśnie teraz wydaje się nadcho
dzić. W Edwardzie II ukazane są albo przynaj
mniej op'sane wszystkie formy okrucieństwa i 
przemocy: smieTĆ zadawana jest na scenie albo 
przynajmniej krzyki mordowanego dobiegajij 
zza kulis, przynoszone są głowy ofiar, o każ
ni i torturach mówi się beznamiętnie, dokła

dnie, z zimną elegancją. Pokazane są nie ty~lt::i 

tortury fizyczne, jesteśmy świadkami również 

tortury psychicznej. Marlowe był napraw:lę

prekursorem. Prekursorstwo to Sito docenił 

w pełni. Oprawcy rozmawiają o królu. 

2r.. 



MATREVIS 

Widać, że wychowanie hartuje. 
Cialo jego może znieść · więcej bólu, 
niż my zdolamy mu zadać. 
A gdyby tak dobrać się do umyslu? 
Co, Gurney? 
Ducha kaleczyć„. 

GURNEY 

Tak, to jest pomysl. 
Poślij po niego, 
podrażnię go trochę. 

Marlowe pastwi się nad 1k.r6lem, pastwi się 

:nad wielkimi feudałami, pastwi się nad 
-Oprawcami. Pastwi się nawet na·:i widzami, wy
dziera nam z ga·rdła ostatnią możliwość współ

czucia i litości dla ofiar. Oprawcy zamordowali 
króla, potem jeden z oprawców zamor<lował 

drugiego, potem drugi doniósł na tego, kto dał 
rozkaz zamordowania. To ostatnia głowa, którą . 

przynoszą na scenę. Pełny tytuł dramatu brzmi: 
„Burzliwe panmv'anie i żałosna śmierć króla 

..Anglii z tragicznym upadkiem dumnego Mor
-timera". 

KRÓL EDWARD III 

Przynieście trumnę Edwarda II! 
Polóżcie glowę 

u nóg mego ojca. 
wybiegają słudzy 

Podajcie mi szaty żalobne. 

Przeklęta glowo, 
jesteś jak upiorna kura! 

Gdzie, w ja'dm kojcu 
wy!ęglaś myśl tak zwyrodnialą? 

Do stałych rekwizytów angielskiego teaLru 
należy od czterech stuleci ucięta głowa zam
kn'.ęta w klatce przypom '.nającej mały kojec 
na kury. M3.rlowe jest okrutniejszy o<l Szek:-

sp!ra. Parafraza jest znacznie okrutniejsza od 
oryginału. Ofiary nie tylko nie zasługują na li
tość i współczucie, odebrane im zostały nawet 
resztki człowieczeństwa. Ucięte głowy przy
równane są do upiornych kur. 
Ok·rucieństwo Marlowe'a nie było bezintere

sowne. W trzech dramatach ukazał trzy reli
gie: islam, judaizm ·i chrześcijaństwo; w 
Edwardzie II zmaga się z czwartą z współcze
snych mu religii - z mona·rchią, z boskim oo
maza11cem na tronie. Umieszcza go po szyję. w 
łajnie. Edward II modli się przed śmiercią. Po
winien, ja·k Marlowe, konać bluźniąc. 

* * * 
Adaptacji Edwarda II dokonał Brecht; zmie-

niał sceny i częściowo postacie, rozszerzył ~po
łeczne tło i wprowadził akcenty antywojenne; 
zmienił nawet stylistykę utworu, wprowadlił 

songi i inny dał kształt dialogom. Sito jest ina
czej wierny ·i inaczej niewierny oryginałowi ; 

jego wersja nie jest, jak u Brechta, adaptac;q 
choć żaden z wersów angielskich nie ma swo
jego ścisłego odpowiednika w polskim tekście. 

Sito nie zmienił w ~adzie ani porządku ak
cji, ani nie wprowadził nowych postaci. Zacho
wał tok oryginału, jego układ i argumenty. 
Przeniósł natomiast Edwarda w poetykę i dyk
cję ws;półczesną. Ten prze.kład najsłuszniej by
łoby nazwać parafrazą. Ale czyż każ-de przenie
sienie klasyka z jednego języka w drugi, każde 
przełożenie z jednej epoki na -irn1ą, z jed.nego 
systemu metrycznego na drugi - nie jest pa
rafrazą? Wszystkie przekłady Greków i Rzy
mian były zawsze parafrazą. Nawet ściśle filo
logiczne. Parafrazą jest zamiana heksame1::-u 
na polski trzynas'.ozgłoskowiec; parafrazą jest 
nawet zamiana aleksandryna rasynows·kiego na 
ten sam trzynasto!głoskowiec. Tylko że para-
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frazy, do których przywykliśmy, które zostały 
zaszczepione w tradycji polskiego wiersza, 
przestały nas szokować. Wydają nam się natu
ralne. 

Dla przekładu elżbietańskiego blankvenu 
ustalił się kanon w postaci białego jedenasto
zgłoskowca. Intronizował go Paszkowski i o1 
niemal stu lat kontynuują ten właśnie wzór 
niemal wszyscy <tłumacze szekspirowscy. Mo
żliwości wiersza jedenastozgłoskowego, nawet 
w jego mutacjach współczesnych, są ograni
czone. Niesie on ze sobą typ retoryk.j i obra
zowa.inia, który nie jest ani elżbietański, ani 
współczesny, który jest, niestety, ciągle roman
tyczny albo młodopolski. 

Parafraza Edwarda II Jerzego S. Sity jest 
pierwszą propozycją nowego przekładania 
elżbietan. Propozycją budzącą niewątpliwie opo
ry, ale przede wszystkim niesłychanie teatral
ną. Sito tłumaczył Marlowe'a wierszem, który 
da się mówić, który da się krzyczeć, ale który 
nie przestaje być wierszem. Marlowe był je
dnym z twórców teatralnej retoryki elżbieta:J; 

była ona gwałtowna i namiętna. Polski jedena
stozgłoskowiec jest dla niej je<lnocześnie za 
luźny i za ciasny; zmusza do watowania i pu
stych miejsc, odbiera pasję i ostrość. 

Współczesna retoryka jest sucha, zwii:zła, 

brutalna. Mieści się ona doskonale w tym wier
szu trzy- albo czteroakcentowym, który zamy.m 
się co peiwien czas w konturze jedenasto- albo 
trzynastozgło.skowca, ale ma intonację o wiele 
gwałtowniejszą, ma namiętność o wiele lepie) 
słyszalną. 

Sito dał Marlawe'owi współczesność naszego 
języka: gorzką i szyderczą, z liryką zduszoną. 

która się sama sobą <lławi. Ta trawestacja 'Il<\ 

autentyczność poezji i jest cała z naszej epoki. 
Jan Kott 
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Obsada: 

(wg kolejności wejścia na scenę) 

Caston 

Król E-dward II 

Ks. Lancaster . 

"Ik. Mortimer 

Ks. Kentu . . 

Hr. Warwick . 

Biskwp Coventry 

STANISŁAW NIWI"fVSKI 

JERZY KALISZEWSKI 

TADEUSZ CYGLER 

WŁADYSŁAW GŁĄBIK 

KAZIMIERZ MERES 

WITOLD KAŁUSKI 

CZESŁAW STRZELECKI 

Arcyb. Canterburry ZYGMUNT MACIEJEWSKI 

Królowa Isabella ALEKSANDRA KARZYI'J'SKA 
Hr. Pembroke 
Spencer Senior 
Spencer Junior 
Baldock . . . 
Hr. Arun-del . 

Książę E-dward 

Herold baronów . 
Herold królewski 
Sir John of Hainault 
Rice Ap Howell . 
Przeor 
Mnich I .. 
Mnich II 
Hr. Leicester 
Hr. Berkeley 
Matrevis . 
Gurney 
Lightborne 
Obywatel I 
Obywatel II 
Dworzanin . 

TADEUSZ GRABOWSKI 
SATURNIN BUTKIEWICZ 
WACŁAW SZKLARSKI 
BOGDAN HUSSAKOWSKI 
ZBIGNIEW PRUS 

{
ANDRZEJ ZAORSKI ( 
MARIAN OPANIA 
ZYGMUNT KĘSTOWICZ 
LEON ŁOCHOWSKI 
ALFRED ŁODZIŃSKI 
WŁODZIMIERZ KW ASKOWS1i 
WACŁAW KOWALSKI 
STANISŁAW ~MALATYŃSKI 

JERZY JANUSZEWICZ 
ZBIGN_IEW SAWAN 
STEF AN RYDEL 
WOJCIECH ZAGÓRSKI 
JERZY KOZAKIEWICZ 
RYSZARD PIETRUSKI 
WŁADYSŁAW JANECKI 
KAZIMIERZ DĘBICKI 
EDWARD WIECZORKIEWICZ 

_żołnierze, straż królewska, dworzanie, mnisi itd. 

'30 

Inscenizacja i reżyseria: 

STANISŁAW BUGAJSKI 

Dekoracja: 
JAN KOSlliSKI 

Ko.5tiumy: 
ZOFIA OTTO-KOWALSKA 

Opracowanie muzyczne: 
ZOFIA ŁOSAKIEWICZ 

Asystent reżysera: 

Bogdan Hussakowski 
(Wy>dz: ReżyserH PWST) 

Prze-dstawienie prowa<lzi: 
Wanda Jarema 

Jedna przerwa 



Cena zł 3,71> 

RI:PERTUAR: 

T E A ·T R R O Z M A I T O S C I 
Warszawa, ul. Ma>rszałkowska 8 

I. Nikorowicz: W gołębniku 
Z Bystrzycka: Krzywe lustra 

M. Szabó: Odkryte karty 
A. Czechow: Iwanow 

V. Rabadan: Zona niema 
Z. Skowrońskii: Dyplomaci 

(na motywach „Polityki" W. Perzyńskiego) 

w przygotowaniu: 
J . Putrament: Pasierbowie 

T E A T R K L A S Y C Z N Y 
w Pałacu Kultury i Nauki 

Ch. Marlowe: Edward Il 
S. >?:eromski: Róża 

W. Majakowski: Łaźnia 
Lope· de Vega: Jaśnie Pan Nikt 

w przygotowaniu: 
J. B. Molier: Pan Prosiakiewicz 

SCENA MŁODZIEŻOWA 

L. M. Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza 

w przygotowaniu: 

J. Jesionowski: Wyprawa po zielony metal 
komediobaśń o Nowym Bohaterze 

Przedsprze<laż biletów prowadzą wszystkie pla
cówki Orbisu oraz Kasy Teatralne Spatilu (Al. 
Jerozolimskie 25) i kasy teaitrów: Tuatr Kla
syczny, kasa cz)"Ilna w godz. 10-14 i 1~19, 
w poniedziałki: 10--14 1 1~17, tel. 2001 w. 
2941, Teatr R<>zmaitości, kasa czynna 10--19, 

tel. 284377, 282864. 

Druk. „Gryf". Zam. 1037/871 - 4.000 - Z-58. 

DYREKTOR TEAlRU 

JJ:RZY KALISZEWSKI 



Okładkę projektował Henryk Chrllt\1kl 


