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Zdaje się nie popełnimy błędu twierdząc, 
że Szekspir, dostarczający innym ludziom 
przez swoje dzieła astronomicznej wręcz su
my wrażeń artystycznych, jest też twórcą, 
który zaznał pełni zadowolenia z dzieła, nie
napisanego, ale tym niemniej konkretnie 
istniejącego: z dzieła własnego życia. 
Trudno znaleźć drugiego równie utalento
wanego, a le i roztropnego człowieka, który 
by umiał tak szczęśliwie zorganizować te 
52 lota, które było mu dane spędzić na zie
mi. Zrobił z nich użytek taki, że można go 
bez przesady nazwać mistrzem w ksz,tałto
woniu swoich 'losów. Wykorzystał w stu pro
centach możliwości, nastręczające się jego 
zdolnościom, zamiłowaniom, ambicjom. 
Możliwości były pozornie niewielkie, bo dro
bnomieszczański syn w Stratfordzie, z mołq 
szkółką i zmiennymi warunkami majątkowy
mi ojca, nie miał wysokiej odskoczni od 
kariery. Ale chłopiec nie potrzebował tych 
materialnych podniet. Starczyło wchłonąć 
urok malowniczej osady nad Avonem, po
słuchać szumu rzeki nad mostem, który pa
miętał czasy Rzymian w Brytanii, przebiegać 
dębowe lasy okolicy, zapamiętać barwne 
figury sąsiadów i rzemieślników z najbliż
szych uliczek, odwiedzić po sto razy wie
śniacze siedziby dziadków ze strony matki, 
posłuchać opowieści starych ludzi o dusz
kach, skrzatach 'i elfach. 
Niezwykły to był poranek życia, gdzie bujna 
przyroda, lasy, wydarzenia tętniącego ży
ciem miasteczka budziły wrażliwość chłopca. 
Nie brakło i rychłej inicjacji w romantykę 
miłości, w której eskapady do sąsiedniego 
Shottery i tajne amory z wieśniaczą córą 
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odegrały wielce kłopotliwą rolę, doprowa
dzając rychło do założenia punktu oparcia 
w postaci rodziny. 
Istniała jaka, ś dziwna łączność między ser
cem, umysłem i wyobraźnią Sze'kspiira a kra
jem jego młodości i nigdy geniusz jego tak 
nie błyskał tęczami najczystszej poezji, jak 
w zetknięciu się z tym kawałkiem ziemi, z któ
rej pochodził. Potwierdza to „Sen nocy let
niej", „Król Jan", ale i wszystkie sztuki 
z ostatnich lat życia: „Opowieść zimowa", 
„Burza", także i „Cymbelin". 
Czy którykolwiek spośród rzeszy dramatycz
nych pisarzy z okresu królowej Elżbiety i 
Jakuba I obrócił podobnie na swoją korzyść 
szansę, którą stanowił ówczesny rozkwit 
twórczości teatralnej? 
Wielu spośród nich, ci najwybitniejsi na
wet, wychowankowie Oxfordu i Cambridge, 
w pijaństwie i hulaszczym życiu, Marlowe 
w karczemnej przygodzie, zginęli przedwcze
śnie. Chociaż ich miody kolega ze Stratfor
du przebył swoisty teatralno-chóralny tre
ning w Lancashire u katolickiego ziemiani
na, z którym pewne powiązania miał mło
dzieniec jako syn katoliczki,, Mary Arden, 
mimo to należy podziwiać umiejętność przy
bysza przy jego wchodzeniu w krąg teatral
nej elity londyńskiej. 
Posłużył do tego nie tylko talent w przera 
bianiu gotowych sztuk, a potem coraz do
skonalsze próby samodzielne w dziedzinie 
kronik historycznych i komedii. Ważne oka
zały się zalety osobiste, zyskujące mu wzglę
dy w Zespole Burbage'ów, we wszystkich 
jego fazach rozwojowych, najpierw w „Kur
tynie" za murami miasta, później na brzegu 
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Wiliam Szekspir, prawdopodobnie ok. r. 1588. Tzw. 
portret z Grafon, autor nieznany. 
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Tamizy w teatrze „Pod kulą ziemską", w koń
cu na ekskluzywnej scenie Blackfriars. Po 
na paści ze strony Robe rta Greene' a poszły 
w ruch dla obrony zaatakowanego poważne 
autorytety z kręgu ludzi teatru i ich mecena
sów. Pozyskanie przyjaźni hrabiego Sout
hamptona stanowiło prawdziwy uśmiech 
losu. Kontakty te dawały Szekspirowi moż
ność wnikmięcia w renesansową kulturę, któ
ra kwitła w rezydencjach arystokratycznych, 
gdzie prymat dzierżyła sztuka i literatura 
włoska. Szereg pierwszych komedii napisa
nych zostało w kręgu tych wybitnych przyja
ciół poety. 
Jako główny dostarczyciel sztuk dla Zespołu 
Lorda Szambelana chwytał Szekspir w lot 
nadarzające się tematy i mocą swego cza
rodziejskiego talentu podnosił do najwyż
szej rangi wątki, które nieraz szły uprzednio 
jako rzeczy słabe. Natrafiwszy przy kronice 
o królu Henryku IV na prawdziwą żyłę ko
mizmu w osobie FalstaiHa, dopisał część li 
kroniki, eksploatując postać, która rozrosła 
mu się żywiołowo po przedstawieniach czę
ści I., Na życzenie królowej. jakby mimocho
dem, dorzucił w przeciągu paru dni „Wesołe 
kumoszki z Windsoru". To się nazywa kuć że
lazo póki gorące. 
Tworzenie dwóch, trzech sztuk rocznie było 
uwarunkowane dobrze zorgonizowanym try
bem życia pisarza. Zachowały się autentycz
ne zapisy świadczące, że Szekspir w poszcze
gólnych miejscach zamieszkania w Londy
nie dbał o to, żeby mieć stancję w pobl-iżu 
budynku teatralnego i nie być nagabywa 
nym przez niepożądanych gości. Od pijatyki 
i biesiad wymawiał się stale słabym zdro-
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Wiliam Szekspir. Portret według tradycji malowany 
prawdopodobnie przez R. Burbage'a za życia Szeks
pira. 
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wiem. Nie znaczyło to, aby był ponurakiem 
i odludkiem. W winiarni „Pod Syreną" sta
czał zacięte boje z rubasznym Ben Janso
nem, przyrównywany do zwinnej łódki, która 
atakuje ciężkie galeony. Niejedną przygodę 
miłosną zanotowali kronikarze teatralni z je
go czasów. Tajemnicza Aivsa z pewnego 
pamfletu, Czarna Dama z sonetów nie 
powstały bez swoich pierwowzorów. 
Ustami rozbawionej czeladzi w „Wieczorze 
trzech króli" wyśmiewa poeta pedanta i 
świętoszka Malvolia: 
- Czy myślisz, że dlatego, iż jesteś cnotli
wy, to już nie ma być no świecie pierników 
i piwa? 

· Właśnie „Wieczór trzech króli" obok „Wie
le hałasu o nic" i „Jak wam się podoba", 
nazywane komediami słonecznymi, świad
czą o żywiołowej radości życia Szekspira 
przed rokiem 1600. Powstały one wtedy, kie
dy równocześnie poeta kroczył od zwycię
stwa do zwycięstwa w 1powiększaniu swej 
fortuny, gromadzonej z typowym patrio
tyzmem lokalnym i przywiązaniem do krainy 
lat szczęśliwych właśnie w rodzinnym Strat
fordzie. Rodzice, żona i troje dzieci miesz
ka/o nadal na Henley Street, w wygodnym 
domu w ogrodzie, a on, rozporządzając 
coraz większymi sumami, skupuje domki, 
place, grunta po 20, po 107 akrów, spe
kuluje z dzierżawą dziesięciny stratfordzkiej, 
procesuje się na lewo l prawo o pożyczone 
przez siebie drugim bodaj drobne sumy. Nie 
zaniedbuje też tego, żeby wyrobić dla ojca 
nadanie herbu: wspaniały poeta działa jak 
najzimniejszy businessman, ceni sobie wy-
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Wiliam Szekspir. Portret z tytułowej strony First Folio, 
miedzioryt M. Droeshouta. R. 1623. 
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soko wartość pieniądza, zrealizowanego w 
n 1ieruchomościach w rodzinnym mieście. 
Uwieńczeniem tych sukcesów było kupno w 
roku 1597 pięknej posesji w centrum Strat
fordu, tzw. Nowego Dworu, Nowej Rezyden
cji, New Place, składającej się z wieloizbo
wego domu, dwóch stodół, dwóch ogrodów 
o obszarze trzech czwartych hektara i in
nych przyległości. Najokazalsza to była sie
dziba obywatelska, niegdyś własność baro
neta Claptona. Zapłacił za nią Szekspir 60 
funtów, dziś jak by 1800 funtów. 
Satysfakcją było dojeżdżać bodaj raz w ro
ku z Londynu do Stratfordu i cieszyć się 
tymi nabytkami. 
Kiedy po roku 1601 horyzont w stolicy pokrył 
się czarnymi chmurami nad ziemią, która 
słyszała huk topora, ścinającego głowę lor
da Essexa, a rychło ujrzała też śmierć zdzi
waczalej monarchini, Szekspir, niesłychanie 
wrażliwy na każdą zmianę sytuacji politycz
nej, podzielił pesymizm swoich współczes
nych, rozczarowanych wstąpieniem na tron 
cudackiej figury - Jakuba I Stuarta Z aury 
szkockiej, z dalekiej Północy, nawiedziła 
Szekspira zjawa trzech wiedźm i Makbeta, 
legendarnego protoplasty Stuartów. Widmo 
to stanęło godnie obok Hamleta, pisanego 
z myślą o Essexie. W tej samej tragicznej 
wenie rodziły się sztuki o Królu Learze, 
Otellu i Tymonie Ateńczyku, jak i komedie 
o ponurym wydźwięku w rodzaju „Miarki za 
miarkę". Psychicznie, a chyba i fizycznie, 
były te lata, 1600-1607, okresem najwięk
szego wysiłku twórczego dla Szekspira. 
Przyszło, na szczęście, odprężenie. Stało ono 
w związku ze zmianą w 'lokalizacji teatrów 
Burbage'ów i ich udziałowców, między nimi 
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i Szekspira. W roku 1608 odzyskali oni po 
długich staraniach gmach dominikański, 
tzw. Blackfriars w samym śródmieściu, prze
robiony na scenę i widownię. To stwarzało 
świetne warunki dla Zespołu, o całe niebo 
lepsze niż „Pod kulą ziemską", dokąd trze
ba było przechodzić mostem lub przepra
wiać się łódką przez Tamizę. Mieli teraz sta
ły teatr, kryty dachem, prywatny, w solidnym 
murowanym budynku, zdatnym na występy 
także jesienią i zimą. ·Inna tu też przycho
dziła pub'liczność rekrutująca się z dworzan, 
palestrantów z kolegiów, bogatych miesz
czan, zawodów wyzwolonych, szlachty i ary
stokracji. Dochody z jednego wieczoru wy
nosiły tu n1ie 6, lecz 15 funtów. 
Trzeba było zapewnić sobie dostarczycieli 
skryptów, dostosowanych do wybrednego 
gustu nowej widowni. Szekspir, nigdy nie 
będący zazdrosnym o kolegów, poradził na 
współpracownika osobę Ben Jonsona, który 
też zaczął wypełniać scenę w Blackfriars 
swymi najlepszymi dziełami. Wobec często 
zmienianych premier należało szukać dal
szych autorów. Dobrano więc dwóch młod
szych spośród nich, Francisa Beaumonta i 
Johna Fletchera. Korzystali oni z wzorów 
Szekspira i Ben Jonsona, wnosili jednak in
dywidualne akcenty, typowe dla poetów 
z czasów panowania króla Jakuba: ducha 
frywolności i obniżenie etyki. Mieli olbrzymi 
zapas pomysłów, łatwość czerpania ze źró
deł i dar układania interesujących fabuł, 
pełnych egzotyki i poezji. N.ie dbali o kon
sekwencję i prawdopodobieństwo ani o po
głębienie charakterystyki osób, zachwycali 
widownię anielsko czystymi heroinami i 
wstrząsali czarnymi postaciami tyranów 
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i królów. Twórczość ich nie pozostała bez 
wpływu na Szekspira teraz, kiedy sztuki ich 
zaczęły pojawiać się w Blackfriars i zdoby
wać sobie powszechny poklask. 
Pomysł stworzenia grupy stałych współpra
c;owników podyktowany został chęcią i my
sią Szekspira o wycofaniu się z czynnego 
udziału w nowej imprezie i świadomością, 
te je90 własna zdolność znacznie się nad
wątliła. W ciągu najbliższych lat dawał już 
tylko po jednej sztuce rocznie. 
Owe tak rzadko teraz pojawiające się sztu
ki to właśnie: „Cymbelin" {rok 1609). „Opo
wieść zimowa" {rok · 1610) i „Burza" (rok 
1611 ). 
Pisząc je, nie uważał Szekspir, że będzie 
poniżej jego godności zastosować się do 
wymagań nowej sceny i do metody tworze
nia Beaumonta i Fletchera·. Rozbił, po
dobnie jak oni, strukturę scenariusza, łą
czył różnorodne motywy w luźną całość, nie 
dbał o prawdopodobieństwo, kładąc nacisk 
na widowiskową, teatralną przydatność 
utworu. 
Odrzucił realizm dawnych sztuk, sięgnął po 
wątki romantyczne i dostarczał trupie tego, 
co najbardziej podobało się widzom teatru 
w Bl'ackfriars. Zaczął pisać romantyczne 
tragikomedie, pełne niespodzianek i scen 
melodramatycznych. Jeśli poprzednio wątki 
realistyczne zestrajały się z wątkami baśnio
wymi i fantastycznymi, obecnie te ostatnie 
wzięły górę. 
Utwory tego okresu, zwanego romantycz
nym, stanowią swego rodzaju try•logię, po
wiązane o wiele ściślej niż którekolwiek inne 
trzy utwory w kanonie szekspirowskim. Przez 
swoją budowę i nastrój optymistyczny wza-
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Popiersie Szekspira z kościoła w Stratfordzie. Fo
tografię wspo/czesnq wykonano tak. oby pokazać 
zadziwiającą różnicę między profilem prawym i le
wym. 
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jemnie się wyjaśniają i stanowią kolejno 
coraz bardziej doskonalącą się serię prób, 
dążących do wyrażenia ostatecznego, pozy
tywnego, afirmatywnego, poetyckiego credo 
Szekspira. Wszystkie one mają za temat 
szczęśliwe połączenie się rodzin po długo
letnim uprzednim rozłączeniu z winy tragicz
nego losu. Najwożniejszy akcent pada przy 
tym nie na same rozterki i katastrofy, lecz 
na cudowne ocalenie i nowe, szczęśliwe 
życie. Rzeczywistość przeplata się w nich 
z cudownością. Niedoskonale kojarzą się te 
dwa światy w „Cymbelini1e", malującym 
nieszczęścia w rodzinie tego brytańskiego 
króla, z czasów panowania cesarza Augusta. 
Zręczniej przeprowadza Szekspir fuzję tych 
dwóch pierwiastków w „Opowieści zimo
wej", co prawda za cenę rozbicia utworu na 
dwie jakby odrębne sztuki. Po mistrzowsku 
wyszła z tego czarnoksięskiego tygla „Bu
rza", oparto na arystotelesowskiej regule 
o trzech jednościach. Najwięcej tu postaci, 
które ze sceny przeszły do galerii czarują
cych postaci w wyobraźni potomnych: Pros
pero, Miranda, Kaliban, Ariel, nie mówiąc 
już o lmogenie, Hermionie, Perdicie, które 
zrodziły się najpierw w tej ostatniej przed
wieczornej godzinie twórczości poety. 
Szekspirolodzy, którzy z dzieł Szekspira pra
gną odczytać momenty jego biografii, tym 
razem chyba nie są dalecy od prawdy, przy
pisując idylliczny nastrój trzech sztuk roman
tycznych faktom zaszłym w tym czasie w ży
ciu autora. Od roku 1610 opuścił on Lon-
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dyn i przeniósł się na stałe jakby na wilegia
turę do Stratfordu, do swojej Nowej Rezy
dencji, kupionej w roku 1597 po Clap
tonach. 
Dotychczas mieszkanie to zajmował kuzyn 
jego, Tomasz Greene, prowadzący sprawy 
majątkowe poety. Obecnie lokator wypro
wadził się, ażeby ustąpić miejsca powraca
jącemu właścicielowi, Szekspirowi. Fakt za
mieszkania z żoną i córką Judytą, przeszło 
dwudziesto'letnią, rozkwitającą dziewczyną, 
poczucie dobrobytu i wygody wpłynęło po
krzepiająco na humor poety. Zafundował 
sobie pogodny wieczór życia . 
Zadowolenie jego było tym większe, że nie 
opodal, o kilkadzies .iąt kroków, w uliczce 
prowadzącej do kolegiaty św. Trójcy miesz
kał zięć poety doktor John Hall, mąż Zu
zanny, a z nimi pierwsza i jedyna wnuczka, 
Elżbieta, ochrzczono w lutym roku 1608. Z 
popularności i rozległej praktyki doktora 
Halla teść mógł być naprawdę dumny. 
Jak w trzech ostatnich sielankowych kome
diach rodzino Szekspira, po tylu latach roz
łąki, połączyło się w jeden, szczęśliwy klan, 
żyjący w tym samym mieście, bo i siostra 
poety, Joanna Hart, nolefoła do najbliż
szych i umieszczono została przez niego 
w dawnym rodzicielskim domu przy Henley 
Street. 
Nie ulega wątpliwości, że świętujący po ro 
ku 1610 poeta, w większym stopniu niż nie 
bardzo roztropny król Cymbelin zasłużył no 
to, oby pod koniec życia radować się tym 
babim latem i obecnością swoich bliskich 
w rodzinnym, tak ulubionym Stratfordzie. 
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Garrick i statua Szekspira według obrazu R. E. Pine. 
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Inaczej wyobrażalibyśmy sobie ostatnie 6 lat 
Szekspira, gdyby zachowała się jego Nowa 
Rezydencja, a w niej biblioteka, umeblowa
nie, wymienione w testamencie srebra, klej
noty, w,ielka pozłacana czasza, ofiarowana 
Judycie, nie mówiąc o dobrze zaopatrzonej 
kasie domowej, gdzie w chwili śmierci leża
ło w złocie nieledwie pięćset funtów szter
lingów, i szafach z garderobą, szpadą, ser
wisami itd. Niestety, wobec braku męskich 
potomków poety, dom przeszedł z czasem 
w obce ręce i został w roku 1759 rozel:Jrany 
na rozkaz ówczesnego właściciela, angli
kańskiego duchownego, który stracił równo
wagę, gdy entuzjaści poety chcieli odwie
dzać dom zbyt gromadnie, a urząd miejski 
żądał wysokiej sumy podatku lokalowego 
od Nowej Rezydencji jako od najbardziej 
reprezentacyjnego budynku w mieście, pra
wie pałacu. 
Gdyby zachowała się ona do dzisiaj, ostatni 
wizerunek Szekspira rysowałby się w naszej 
wyobraźn 1i jak postać Goethego w Weima
rze, z wnętrzem gabinetu pracy i partiami 
parku na tle miasta Stratfordu. 
Nie ostała się Nowa Rezydencja, ostatnia, 
przedśm 1iertna kwatera poety. Zostały na 
szczęście jego ostatnie trzy ro ma n tyczne 
sztuki, w których wyczuwamy tchnienie po
ezji, opromieniające mu życie w ostatnich 
jego latach. 

Stanisław Helsztyński 
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PRZEMYSŁAW MROCZKOWSKI 

CYMBELIN 
CZYLI O ZLEJ I DOBREJ 

DZIWNOŚCI 

Okoliczności napisania „Cymbelina" są 
w równym stopniu przedmiotem domysłów 
jak okoliczności powstania innych drama
tów Szekspira. Możemy się najwyżej pocie-
szać, że on sam potraktowałby p.obłażliwie 
niępewnosc krytyków, ich balansowania 
między hipotezami a okruchami informacji, 
skoro sam tak niefrasobliwie traktował swo
je źródła, zwłaszcza „Kroniki Anglii, Szkocji 
i Irlandii" Raphaęl'a Holinsheda {i in.) i sto
sunek w nich prawdy historycznej do le
gendy, pouczenia moralnego, barwnych 
i zmiennych kolei poddanych i ich władców. 
„Przypuszcza się" więc tylko szereg rzeczy. 
Przypuszcza się, że gdzieś po roku 1606, 
może bliżej roku 1608, autor „Hamleta", 
mający poza sobą nie tylko tę tragedię, ale 
co najmniej większość innych spośród naj
większych, wyczuł kształtujące się nowe 
upodobania, tak wśród publiczności teatru 
jak jego twórców, i postanowił spróbować 
swego pióra, już wprawionego z tak świet
nymi wynikami również w komedii i kronice 
dramatycznej, w nowym gatunku. Ten no-
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wy - nie we wszystkim - gatunek miano 
nazwać romansem dramatycznym. 
W każdym razie wedle dawnej praktyki au
tor kronik dramatycznych z dziejów Anglii 
zaglądnął do kronik-opowiadań Holinshe
da, do ich rozdziałów bardzo wczesnych, 
mówiących o Brytanii - rzymskiej prowincji. 
Była tam mowa o królu Cymbelinie, współ
czesnym Cezom Augusta (ok. roku 43 p.n.e.). 
Imię to dawało się kojarzyć z aktem odmo
wy płacenia daniny Rzymowi, potwierdzo
nym przez opór wobec legionów Cezara, 
chcącego wymusić haracz. W nadaniu for
my teatralnej temu właśnie momentowi z 
Holinsheda łatwo dostrzec charokterystycz
ną dla czasów Tudorów gloryfikację naro
dowej' przeszłości. 
Nie było to jednak identyczne z nacjonali
zmem : problem był bardziej złożony. Do
brze byfo pokazać, że Brytyjczyk nie pozwolił 
sobie nadto dyktować, ale wypadało usza
nować i Rzymianina, z którym więź była dlla 
człowieka średniowiecza i renesansu nie
małym przedmiotem dumy. Czyż tak nie było 
i u naszych krionikarzy w. XVI? Stąd - za
uważmy - rozmowa Cymbelina z rzymskim 
ambasadorem, to nie postponowanie się 
i wznoszenie wrogich okrzyków, tylko pełna 
skończonej kurtuazji wymiana deklaracji, 
że niestety starcie zbrojne będzie nieuni1k
nione, wymiana przebiegająca wśród wza
jemnych życzeń osobistego szczęścia . Sło
wem, ten tak odległy czasem wiek rzymski 
jawi się tu jako wiek par excellence cywilizo
wany, przestrzegający dobrego obyczaju 
dyplomatycznego. Widzi go Szekspir już to 
na modłę rycerską, już to na modłę naj
lepszych wzorów sobie współczesnych: w 
każdym razie nie ma podstawy do oceniania 
tego rysu jako wyniku właściwego oczyta1-
nia w źródłach historycznych . 
Terenem rzymskiego „desantu" miało stać 
się wybrzeże walijskie i autor uczynił j,e 
scenerią bitwy między obu wojskami (oraz 
scenerią innych wydarzeń dramatu). W spo
sób znany z ,innych sztuk, m. in. z „Króla 
Leara", przesuwa Szekspir przez scenę raz 
jeden, raz drugi zastęp dowódców i wojowni
ków, sugerując zmienność wojennej Fortu
ny, krasząc retoryką i „przewagi", i k ,lęski, i 
zostawiając miejsce dla indywidualnych lo
sów postaci centralnych we właściwym ro
mans·ie dramatycznym, który wplecie w tam
to widowisko. Ale w warstwie kroniki naro
dowej było naturalne, zgodne z jej duchem, 
wprowadzenie rodzaju niemal bojowego 
śpiewu o bohaterstwie garstki Brytyjczyków, 
których straceńcze męstwo podziałało jak 
pobudzający przykład na cały oddział. Dwaj 
chłopcy i ich podeszły wiekiem opiekun, za
grzany ich postawą, stoją się tok niezwykli 
w swoim działaniu, że powstająca natych
miast legenda uskrzyd ~ a ich i przedstawia 
jako nadprzyrodzonych wysłańców (jak u 
nos gości Piasta) . Już tu kroniko sięga no 
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pogranicze romansu i to hagiograficznego. 
Że wątek został zaczerpnięty z całkiem in
nego rozdziału Holinsheda, dotyczącego bi
twy Szkotów i Duńczyków, to Szekspirowi 
najwidoczniej nie przeszkadzało. A nie po
winno przeszkadzać i nam. Nie mamy tu 
szukać i znajdować faktów historycznych w 
ich prawdziwym układzie, tylko „dziejącą 
się" na scenie opowieść o złoconej i ewen
tualnie pouczającej przeszłości. 
Ale to wszystko stanowi raczej oprawę i tło 
dla głównej materi·i dramatu. Można by na
wet powiedzieć, że to ta główna materia 
nadaje charakter oprawie. Gdzieś i kiedyś 
rzecz musiała się dziać, więc dzieje się w 
rzymskiej Brytanii, ale, jak tylekroć u Szek
spira, jesteśmy trochę poza czasem i poza 
miejscem, jesteśmy po prostu w krainie czło
wieka i człowieczych dziwów. 
A nieraz już przecież u Szekspira wchodziły 
one w niemałej mierze w fabułę sztuk. Tylko 
że w tej ostatniej ich kategorii, którą na
zwano romansami, będą stanowić zasadni
czą osnowę. 

Dlatego można by potraktowanie angiel
skich kronikarzy przez Szekspira trochę po
równać do potraktowania polskich przez 
Słowackiego w ,,Balladynie" i „Lilli Wene
dzie" i do pokazanej tam wizji przeszłości 
narodowej. W tmkcie lektury kart dziejów 
rządki liter, zaczynała jakby zacierać mgła, 
z której wyrastały inne już ludzkie twarze 
i wątki splatające się w coś podobnego 
do baśni, a przy tym od niej różnego. Od 
wieków pisano i śpiewano takie powieści 
w wielu krajach, wiele ich powstało i w 
Anglii. Bohater i bohaterka byli prawi, ale 
ciężko doświadczani przez los, tak iż nieraz 
zwycięstwo złych sił zdawało się przesądzo
ne. Przygód bywało zawsze mnóstwo i to 
nieraz niepojętych, mnóstwo też rozstań i 
nieporozumień, a jednak w końcu z bardzo 
nawet dziwnych zrządzeń wyłaniało się nie
oczekiwa1ne błogosławieństwo. 
Teraz zarysowało się zadanie „opowiedze
nia" takiego romansu na scenie. Pod pew
nymi względami nie było to trudne, zwłasz
cza gdy szlo o szybkie przerzucanie akcji 
z miejsca na miejsce, choćby na daleki dy
stans; wiadomo, że teatr elżbietański nic 
sobie nie robił z zasady jedności miejsca. 
Pod innymi względami przeszkód było spo
ro, przynajmniej w stosunku do widzów 
oczekujących prawdopodobieństwa. Wydaje 
się wszakże, iż takich widzów było procento
wo mniej wówczas niż dzisiaj. 
Można by próbować odtwarzania procesu 
rodzenia się zamysłu dzieła zaczynając od 
wyboru postaci szlachetnego a prześlado
wanego bohatera. Młodzieńcem będzie on 
przez część sztuki tylko z pozoru Uako Fi
dele), naprawdę rolę tę oddał Szekspir, jak 
już kilka razy przedtem, dziewczynie, wzglę
dnie młodej mężatce (aktorsko oczywiście 
chłopcu). Tu od razu trzeba zdać sobie 
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sprawę z pewnych sprzec1wow wobec tego 
rodzaju sylwety ze strony zaprzysiężonych wy
znawców czystego „realizmu". lmogena, jest 
i ma być kobietą wspaniale bogatą w dary 
nie tylko uroku, odwagi, serca, ale i nie
skazitelności moralnej. Od czasu do czasu 
Szekspir, tak straszliwie skądinąd świadom 
ludzkiej ułomności i ludzkich upadków, kre
ślił takie postaci; w romansach scenicz
nych do tego wraca. Jeżeli ktoś nie umie 
się zdobyć na przyjęcie tego przynajmniej 
jako innego oblicza, „realizmu" wewnątrz 
romansu, arlbo przyznać, że bywają w życiu 
również ludzie bardzo dobrzy, nie ma po 
co oglądać takiej sztuki jak „Cymbelin". 
Jest typowym romansowym motywem, że ta 
cudowna dziewczyna pbdmzyła swoim głę
bokim i wiernym uczuciem młodego człowie
ka o mało świetnej na dworze jej ojca po
zycji, sierotę „przychowanego" w książęcym 
gronie niejako w drodze jałmużny. Podo
bnie w trzynastowiecznym romansie o Ha
weloku królewna pokochuje kuchcika (nie 
wiedząc o tym, iż okaże się on, jak szekspi
rowski Postumus i najwyższego rodu, i do 
najwyższych przeznaczony zadań). 
Przeciwności, którym młoda para będzie 
musiała stawić czoła, zaczynają się od razu 
od ojca lmogeny. Cymbelin też przynależy 
do świata romansu, to jakby t. zw. straszny 
dziadunio. Szekspir zrezygnował z uczynie
nia zeń postaci żywej. Cymbelin jest królem 
ze złej baśni, figurą w koronie pokrzykującą 
swoJe groźby, które obrót wydarzeń na końcu 
szczęśliwie zniweczy, o polskiemu krytykowi 
trudno się powstrzymać od słownego żartu, 
że Cymbelin jest trochę starym cymba
łem. 
Zresztą i tacy mogą być niebezpieczni, je
żeli kręcą nimi postaci aktywniej złowrogie: 
znów charakterystyczna to sytuacja, jeżeli 
małżonką mało przenikliwego monarchy 
jest zbrodnicza intrygantka. Królową - nie
godziwq macochę jeden z szekspirologów 
zestawił z macochą z „Królewny Śnieżki", 
równie zamiłowaną w operowaniu trucizną 
(padła nawet hipoteza, że prototyp tej bajki 
był tu źródłem). 
Do charakterystycznych mrocznych protago
nistów romansu należy wreszcie królewski 
pasierb, Kloten . I w nim jest częściowo ja
kieś uproszczenie - na tle przeciętnej na
szego doświadczenia, w której ludzie jawią 
się trochę jako otoczaki, z wadami i zaleta
mi „za okrąg I onym i", startym i przez dosto
sowanie się do konwencji grupy, czujemy się 
zaskoczeni przez skrajne i bezwzględne pry
mitywy, jesteśmy skłonni wątpić, czy ludzie 
mogą być w tak jaskrawy, nie liczący się 
z niczym sposób, brutalni i mściwi. A jednak 
bywa i to - Kloten, łotr barbarzyński, na 
królewskim dworze, nie jest całkowicie baś
niowy, tak jak nie są zmyśleniem najbardziej 
prozaiczne sprawozdania policyjne z nasze
go również stulecia o pokracznych moralnie 
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zwyrodnialcach w świecie wysoko cywilizo
wanym .. Romans, powiemy to i później, ma 
.swoje niemałoznaczne ziarna prawdy, choć 
je podaje w ob udowie fantazji. 
Pomysł tej partii p rzeciwności dręczących 
lmogenę mogł Szekspir znaleźć w starym 
dramacie, już wtedy o typie romansu The 
Rare Triumphs of Love and Fortune" (.}.Jie
zwykłe zwycięstwa losu i miłości"), który 
krolowa Elżbieta oglądała w zamku wind
sorskim w roku 1582 (druk. rok 1589). W 
tym~e dramacie b.ohaterka, ścigana przez 
za"'."'1stnego brata, jak w „Cymbelinie", znaj
duje schronienie w pieczarze, zamieszkiwa
nej przez zacnego wygnańca . 
Przeciwności tego kręgu, choć ciężkie i po
>y~żne, łączy jednak pewna prostota, czę
sc1owo wręcz, jak wskazaliśmy, prymitywizm. 
Ale próbą o wiele głębszą, próbą wyrafino
waną . i duchowo groźniejszą dla dzielnej 
kochającej lmogeny i jej równie dzielnego, 
p~awe.go prze~ież, choć nie zawsze odpo
w1edn10 rozwaznego i mądrego męża sta-
n ie się nieszczęsny zakład o cnotę. ' 
Wróćmy na chwilę do ogólnego tła histo
rycznego, zresztą właśnie po to, by znów 
podkreślić jego względność i mglistość. Ro
~ans toczy się w starożytnej, rzymskiej 
jeszcze Brytanii i, przez jakiś czas, w rzą
dzącym nią Rzymie. Ale jak niewiele wspól
nego z prawdziwym, starożytnym Rzymem 
ma ten sztafaż najdobitniej świadczy scena 
5 z. I aktu, w której rodzi się fatalna myśl 
zak<a.du Postu~usa z jego rzymskimi znajo
mymi. Pomysł Jest boccacciowski, pochodzi 
z jednej z novelle w „ Dekameronie". Jeżeli 
naw~~ Szekspir .czerpał raczej z późniejszej 
wer~JI, z opowiadania „Fryderyke of Jen
nen (drukowanego w Londynie w roku 
152~ i 1560, które przez Holandię przyszło 
ze sredniowiecznych Niemiec), to i tak sko
jarzenia z ojczyzną Boccaccia, z Włochami, 
są decydujące. Na obraz starożytnego Rzy
mu na.kłoda się tu o wiele konkretniejszy, 
odpowiadający również konwencji, tylko 
bar?zo innej, obraz Włoch, uchodzących za 
kr~j. zdrady, trucizny, sztyletu i intrygi. To
tez intryga Jachima jest intrygą machiawe
lis~yczną (machiawelistyczną - w potocznym 
połęci~ .machi~welizm jako synonim niego
dz1.':"'osc1)._ cho~. Szekspir ma w swojej ga
lerii łotrow roznych przecież narodowo
ści. 
~yć może, że sam motyw zakładu o cnotę 
zony wyda się niejednemu mniej dopasowa
~Y. do poję.cia romansu, niż inne nieszczę
sc1a czyhające na bohaterów, zwłaszcza 
wobec tego, że w zastaw idą kosztowności. 
Gdyby Postumus ryzykował wyłącznie swo
im życiem, gdyby po prostu wyzwał od razu 
na pojedynek Jachima, bylibyśmy w kon
wencji rycerskiej, do której romanse śre
dniowieczne przynależały . Podobnie jedno
rod,ne z utartymi skojarzeniami byłoby bez
posrednie nastawanie na czystość lmogeny, 
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gdyby Jachimo był po prostu gwałtowni
kiem. Ale sytuacja, którą Szekspir zapoży
czył - jak widzimy - z literatury typu bocca
cciowskiego ma odmienny zakrój, wyrasta 
ze świata kupieckiego i przeprowadzana 
jest przez przemyślnego, gładkiego gracza, 
prawie do ostatka całkowicie cynicznego, 
a więc występującego ze stanowiska nihi
lizmu etycznego. Musimy pirzyjąć do wiado
mości fakt, że Szekspir włączył w swojq nową 
próbę na terenie romansu tę komponentę 
i odebrać ją w łączności z resztą. 
Zost?je wię~ rzucone wielkie wyzwanie po
staciom stojącym po stronie dobra, jego 
(dobra) własnej randze i naszym czytelni
czym przyzwyczajeniom. Tu już nie idzie tyl
ko o inscenizację baśniowych lub półba
śniowych wątków, tu wziąwszy w swe nie
zawodne ręce trudny i niejednorodny ma
teriał Szekspir postanowił w nim wyrzeźbić 
jeszcz.e. jedną postać zajm ,ującego go już 
daw.niej tematu-problemu: jak wygląda w 
swoim działaniu i w swoim mówieniu czło
wiek owładnięty przez Zniszczenie? Nie
z~.ykłość f~buły nie powinna nam przysło
nie faktu, ze Jachimo to ostatnie wielkowy
miarowe studium zła u Szekspira. 
Powiada się , że temat to szczególnie trud
ny, ~~pewne dlatego, że reagujemy naj
łatwiej na konkrety, a człowiek bardzo zły 
zbliża się jak gdyby do abstraktu (choćby 
bardzo prarwdziwego, jak pokazała ostatnia 
wojna). Mimo to dramaturg podjął zadanie. 
Mógł Jachima wyposażyć tylko w dużą in
teligencję, zmysł ryzyka i dar wymowy. Kazał 
mu działać ostro od pierwszego momentu 
i tym zwyciężać w psychologiczno-moralnych 
konfliktach - aż do czasu . 
Wykształceni elżbietanie umieli docenić 
kunszt władania słowem i dyplomatyczną 
~ręczność, nawet wtedy zapewne, gdy słu
zyły one bardzo niedobrej sprawie. Toteż 
można przypuszczać, że śledzili pilnie całą 
pasjonującą grę Jachima na dworze bry
tyjskim i w zetknięciu z samą lmogeną. 
Przybysz umie być zarazem śmiały i sub
telny, jak choćby Ryszard Il i. Jego prawdzi
wym tour de force jest zaraz na wstępie wy
buch zachwytu, może w takiej samej mierze 
aktorskiego co szczerego, wobec uroku oso 
bowości lmogeny. Giętkość jego inteligen
cji wystąpi w całej pełni, gdy mimo wszyst
kich nieprawdopodobnie zręcznych pocią
gnięć, którymi potrafił zaniepokoić lmoge
nę, zda1 sobie szybko sprawę , że on sam mi
mo wszystko zdobyć jej nie zdoła i prze
rzuca się na gotowy „mniejszy plan" pod
stępu ze skrzynią i operowanie już tylko 
potwarzą. 

Tak tedy jednak zacieśnił się krąg wokół 
lmogeny. Siła złego na jednego: taka wy
daje się wytyczna dużej części romansu. 
Rozszalała się potwarz - jeden z najbar
dziej eksploatowanych tematów szekspirow
skich, Postumus dołączył swoje oskarżenie 
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do ataków otwartych wrogów i wszystko już 
prawie czym żyła lmogena lamie się. 
Wśród złego świata trafia się to tu to tam 
ktoś, kto uparcie wzbrania się mu poddać. 
Do takich postaci należą u Szekspira starzy 
słudzy, mimo ucisku możnych niezachwia
nie wierni uczciwym swoim panom. Taki był 
Adam w „Jak wam się podoba", taki jest 
Pizanio chroniący żonę swego pana, z tym, 
że Pizanio umie być mądrzejszy nad po
rywczość Postumusa i chytrzejszy od zaku
sów jego królewskich teściów . Gdy rzekomy 
Fidele dotrze do jaskini wygnańców, znaj
dzie tam następnego 'Starego sługę z dworu, 
który również wbrew nieopatrznemu i nie
sprawiedliwemu rozkazowi uratował zagro
żonych. Jest ich dwóch, ci chłopcy już pod
rośli, zostali nadto przez 1ich przybranego 
ojca szlachetni·e wychowani. 
Do dobrego, prawego wychowania dołącza 
się królewskie pochodzenie, pobudzające 
ich do szukania rycerskich czynów, mimo że 
o swoim prawdziwym urodzeniu nie wie
dzą. Ten motyw jest bardziej typowy dla ro
mansu niż wiele innych. Szekspir, który 
stworzył tyle postaci królów słabych, nawet 
występnych, skądinąd powtarza jakby pro
stoduszną, starą tezę o dziedziczeniu przez 
krew rodu władców również predyspozycji 
etycznych, które władcom przystoją. Znów 
warto przypomnieć romans o Haweloku, 
gdzie królewskie pochodzenie bohatera ob
jawia się przez szczególny, nadprzyrodzony 
wręcz znak. 
I znów - jakie to zgodne z gatunkiem -
między dwoma książątkami a niespodziewa
nym przybyszem nawiązuje się żywe uczucie 
przyjaźni-mi/ości, które okaże się kiedyś nie
świadomie braterskie. To coś z szekspirow
skiego „ciepła", ten odzew ludzkiego serca 
na serce lub urok kogoś spotkanego. Może 
się to wydać zbyt czułe w wyrazie, niedale
kie od sentymentalizmu: ale warto pamię
tać, że w tym samym ciągu wydarzeń działa 
tak „chemicznie czysty" łotr jak Jachimo. 
Można by więc właściwie konkludować, że 
podobnie jak u Dickensa i okazywanie ser
ca przez ludzi i jego straszliwy brak ryso
wane są z niezwykłą, bliską przesady 
ostrością: jednak pisarz, nawet bardzo dba
ły o oddanie prawdy życia, nie może się 
czasem obejść bez przesady. 
A owo podbijanie serc przez szlachetnego 
wędrowca, zbiegłego spod ucisku tyrana, 
czyż i to nie dopełnia wachlarza cech spo
dziewanych w romansie? Trochę nam to 
trudno przełknąć, by w tym wędrowcu nikt 
nie poznał dziewczyny, ale musimy, zwła
szcza w teatrze i zwłaszcza w romansie, 
praktykować to, co angielska krytyka litera
cka nazywa willing suspension of disbelief, 
gotowością do wyzbycia się na chwilę swo
jego niedowierzania, musimy wreszcie pa
miętać, że tę dziewczynę w szekspirowskim 
teatrze grai jednak chłopiec. 
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Dopomaga w tym wszystkim natura. I to 
też jest częścią umowności w tym gatunku 
sztuki, narracyjnej w romansie średniowie 
cznym, dramatycznej w romansie szekspi
rowskim . W oddaleniu od dworu, ośrodka 
różnorakiego zepsucia, zwłaszcza kłamstwa, 
pochlebstwa, karierowiczostwa, samotne i 
proste życie na łonie przyrody przywraca 
człowiekowi jego prawość. Wiele o tym 
wzmianek w „Jak wam się podoba", o tym 
rozprawia wygnaniec IBelariusz w akcie 1111 

naszej sztuki, powróci to w „Burzy". 

Natura dopomaga, ale, podobnie jak w 
tejże „Burzy", nie może dać gwarancji, że 
całkowicie zabezpieczy dobrych ludzi przed 
docierającą i w dalekie zakątki świata nie
godziwością, w pobliże schronienia lmoge
ny-Fidele dotrze więc Kloten: przyniósł w 
sobie swoje przekleństwo, zamierza je skie
rować przeciw innym. 

Wiele zaiste prób musi n1ieraz przejść boha
ter czy bohaterka tak1iego romansu. I ow
szem, czasem wzniesie się skarga na nie, 
piękna poetycka skarga, ale po odzyskaniu 
przytomności czy panowania nad sobą trze
ba znów walczyć o swoją egzystencję . 

Pod koniec sztuki dzielnych wygnańców 
unoszą jeszcze skrzydła burzy wojenno-po
litycznej, którą wywołała odmowa spłacenia 
daniny przez Cymbelina. Szekspir nieraz 
wiedzie swych bohaterów przez ścierające 
się na polach walk ludzkie zastępy. W 1ro
mainsie może to być jeszcze jedna faza 
zmienności losów i przygód. Tu jest to już 
faza końcowa. Łączy ona przy tym rozwią
zanie wątków własnych głównych osób oraz 
wątku „historycznego". Słowem dobiega 
kresu romans-kronika: ludzie źli zostają 
ukarani albo nawróceni (w wypadku Jachi
ma odbywa się to, jak często w dramacie 
elżbietańskim, w sposób drażniąco wręcz 
i niepojęcie skrótowy, zwłaszcza u tak wiel
kiego skądinąd psychologa jak twórca 
,,Hamleta", ale to też musimy przyjąć jako 
konwencję); ludzie dobrzy przywróceni 
swoim bliskim i dobrej czci; wynik bitwy jest 
pożądany dla strony, która ma angażować 
sympatie publiczności; ogląda ona nawet 
apoteozę Brytanii w jej przyszłych wład
cach. 

Tak przebiegłszy fabułę romansu wrocmy 
jeszcze do niektórych aspektów jego kształ
tu scenicznego. Wiele w nim rzeczy, które 
doświadczają dzisiejszego widza, choć nie 
aż tak srodze jak fabula doświadcza bo
haterów, winien więc starać się je jak naj
lepiej wyrozumieć na tle dramatu innego 
typu niż wiele nowoczesnych . Uderzyć musi 
nas chociażby to, że o ile pewne sprawy są 
dla bohaterów niezmiernie trudne, niektóre 
inne idą im jak z płatka: do tych należy 
przyjęcie sŁużby i zyskanie sobie w niej za
ufania. Pizaniowi Kloten proponuje ważką 
misję po iparu minutach rozmowy. Kajus 
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Lucjusz angazu1e nieznaną sobie lmogenę 
wśród wojennego tumultu, gdzie na każdym 
kroku może być otoczony szpiegami. Tech
n iczny problem dramaturga: jak w plątani
n ie zamysłów, skrywania się, przebierań, 
trzymać widownię au courant prawdziwego 
stanu spraw i myślenia postaci zostaje roz
wiązany w sposób najprostszy i bez naj
mniejszej żenady: potępiony przez dzie
więtnastowiecmą praktykę monolog-wyzna
nie co chwilę oddaje usł1ugi. Wydaje się, 
że pogodzenie się z tym środkiem ma klu
czowe znaczenie dla odbioru „Cymbelina''. 
Jeżeli na to przestaniemy się zżymać, bę
dziemy mogli znajdować satysfakcję i w 
reszcie tego pół-barokowego dziwu drama
tycznej poezji. 

Poezja dramatyczna dopuszcza jak najbar
dziej muzykę i śpiew: my wciąż jesteśmy 
skłonni traktować je rozłącznie od teatru. 
Szekspir w tej swojej dość późnej sztuce, 
z okresu stuartowskiego, nadal wykorzystuje 
uroczy przywilej teatru elżbietańskiego, kt,ó
remu wolino bogacić spektakl na wszystkie 
sposoby. P1ieśń chbpców nad rzekomymi 
zwłokami lmogeny jest jedną z piękniejszych, 
jakie zostawił jej autor. Jest zaś, dodajmy 
nawiasem, częścią czaru splecionego z te
go co prawdziwe i tego co udane, bo jest 
to lament żałobny nad kimś żyjącym: w swo
ich późniejszych dziełach Szekspir utrzymu
je pewne fragmenty jakby na granicy snu, 
jak w tytule u Calderona albo sławnych 
słowach Prospera z „Burzy". 

Dawna poezja, włączając w to poez,ię dra
matyczną, operuje w niemałej mierze ogól
nymi powiedzeniami, przysłowiami, afory
zmam1i, tzw. gnomiką. Romanse sceniczne 
nie są pod tym względem wyjątkiem. Sta
nowi to w mniej udanych wypadkach o prze 
ciążeniu tekstu, w bardziej udanych o jego 
pogłębianiu i ufilozoficznieniu. Dramaturg 
może w ten sposób komunikować swoje za
łożenia, przynaimniej w danej fazie sztuki. 
W romansie dramatycrnym o Cymbelinie, 
przy całej jego nieprawdopodobnej fabule, 
przebłyskują takie podstawowe prawdy 
orientujące: jak nieodparta potrzeba wier
ności albo obowiązek posłuszeństwa 
zwierzchnikowi, byle nie wtedy gdy nakazu-
1je on czyn zły. 

Do podstawowych poJęc, sugerowanych 
przez gnomikę, nafeży właśnie taki obraz 
świata, w którym trwa walka dobrych i złych, 
przy czym metodą walki j est m. in. gra, w 
której część przynajmniej figur jest zakryta. 
Rozróżnienie dobrych od złych nie zawsze 
jest proste (choć publiczności dopomagają 
orientujące monologi) i podstępem posłu
gują się i źli, i dobrzy. Różnica jednak w tym 
czy podstęp stosuje niegodziwiec, jak Ja
chimo, czy człowiek zacny jak Pizanio; tego 
ostatniego do udawania zmusza przemoc 
ludzkich szalbierstw i gwałtów wokoło, nie 
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inaczej postępuje lekarz Korneliusz podają
cy dobre zioła zamiast oczekiwanej truci
zny. Stąd waż1kie zdanie Pizania w akcie IV: 

Jeślibym nie był dla ciebie fałszywy, sam 
wobec siebie byłbym nieuczciwy. 

Wszystkie te ludzkie wzajemne działania i 
wypowiedzi „spowite" są w język bardzo 
oczywiście różny od dzisiejszego, co prze
kład tym więcej by musiał uwypuklić, im 
bardziej by zabiega ł o wierność. To także 
jest część romansu na scenie, to jego „sza
ta". Można odkryć w niej tony, które współ
brzmią z tym, co odbiera wraźliwość dzi
siejszego człowieka, ale w dużej mierze ten 
człowiek mus1i się przygotować na coś, co 
jest od niego dalekie jako ekspresja; należy 
tu złożoność argumentacji, rodzaj obrazo
wania, „kolory" retoryczne itd. (uwagi o 
tekście oryginału). Lepiej tego przed sobą 
nie ukrywać i nastawić się z góry na prze
niesienie w świat inny nie pod jednym 
względem, ale pod kilku zasadniczymi 
względami: marny patrzeć na dziejącą się 
przed nami opowieść trochę w rodzaju mi
tu, dziejącą się hen daleko w czasie i prze
strzeni, gdzie splot wydarzeń, sposób ich 
podania, przyjęte pewniki i język-styl mają 
być w całości przyjęte. Za cenę takiego pod
dania się przeżyjemy w ujęciu częściowo 
symbolicznym jakąś prawdę o świecie. 
Wtedy dostrzeżemy, że i w sposobie po
dania tej prawdy n ie wszystko jest „ przero
ma ntyzowane" czy niezgodne z naszym po
czuciem rzeczywistości. il przez „Cymbelina" 
biegnie nić „realizmu". Dotyczy to zwłasz
cza jednego z motywów głównych, szczegól
nie uderzenia w małżeństwo Postuma i lmo
geny. Zakład z Jachimem jest niezwykły, ale 
raczej w sensie swojej rzadkości, nie jest 
natomiost czymś, co się zdarzyć nie może. 
Postumowi brak pewnej mądrości - to się 
trafia, nawet nie jest bardzo niezwykle. Zna
lazłszy się w sytuacji, gdzie rządzą prawa 
wyzwania, postawienia na coś czy obsfawa
nia przy swoim, chcia '/ właśnie dać dowód 
wielkiego zaufania dla swojej żony, gdyż 
był przekonany, że jej zalety rozbłysną tym 
wspanialej po próbie. Można by nawet 
twierdzić, że okazało się, iż miał słuszność, 
trzeba by tylko pytać, czy ma się prawo ta -
kie próby drugim narzucać, zwłaszcza nie 
będąc w stanie przeniknąć partnera zakła
du ani przewidzieć możliwych następstw. Z 
kolei co do partnera to również protest na
szego poczucia prawdopodobieństwa nie 
znaczy, 1 i ż stoimy wobec nieprawdy. Prze
myślność Jachima, głębia jego cynizmu, 
sprawność wymowy są, i ak mawiamy, „fan
tastyczne". Jeśli tak, to przypomnijmy sobie, 
iż takiego wyrażen ,ia używamy czasem w sto
sunku do czegoś, co w życiu zadziwia nas 
jako przerastające przeciętną. Ale nie mo
żemy mieć pretensj i, że scena nie ukazuje 
tylko tego, co zgodnie z przeciętną: gdyby 
tak czyniła, stracilibyśmy wtedy i wiele z 
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właściwości sztuki i z tego co nas cie
kawi. 
I z jednego jeszcze punktu widzenia warto 
spojrzeć na pojemność uprawianego tu 
przez Szekspira typu romansu, na jego od
mienność od dramatu zbyt jednali.tego w 
tonacji patetycznej. Gdy poświęcimy chwilę 
refleksji faktowi, że zamysły groźne zostały 
ostatecznie obrócone na dobro, a zwła
szcza, gdy tę refleksję skupimy na końcowym 
stadium historii Klotena, nasuwa się wy
raźnie myśl o pewnej ironii, zresztą ironii 
dobrotliwej . Kloten tak wszystka. w swojej 
niemądrej głowie obliczył, by doprowadzić 
lmogenę do upokorzenia, a rzecz zamknęła 
się jego nieodwracalnym upokorzen.iem w 
śmierci. Takiego odczytywania zrządzeń w 
sprawach ludzkich i nadludzkich, by zło sa
mo się pożarło, uczył się Szekspir być może 
od pewnych komentatorów Biblii: ,poszedł 
·za nimi, jak się wydaje, w historii 'Edmunda 
w „Królu Learze" i historii Shylocka w „Kup
cu Weneckim". Dopełnieniem tej sekwencji 

· jest przedwczesność żalu lmogeny nad zwło
kami, które wszak tylko rzekomo są zwłokami 
jej męża. Lekcja ma być w niemałej mierze 
lekcją zaufania do opatrzności wbrew naj
gorszym nawet pozorom, choć odebrać się 
ją ma z historii umieszczonej w pogańskim 
świecie. A w strukturę romansu wchodzi ko
rektura czystego patosu przez uśmiechnię
te zdumienie wobec tajemnic. Wchodzi tak
że, na niższej płaszczyźnie, des.łowny szubie
niczny humor niedoszłych katów Postu
ma. 
„Cymbelin" na pewno nie jest jedną z naj
większych sztuk Szekspira. Pozostaje pyta
nie, jaki jest nasz stosunek do „Cymbelina". 
Angielski krytyk J.M. Nosworthy twierdzi, że 
Szekspir uczył się na tej sztuce pisania w 
nowy sposób, potrzebny dla opowiedzenia 
na scenie romansu. Jeżeli tak było, to po
wtarzał jednak przy tym ba rdzo wiele rzeczy, 
które stosował już w sztukach wcześniej
szych. Powiedziałbym więc raczej, że my 
możemy się dużo z tego dramatu nauczyć, 
by móc dobrze rozumieć wcześniejszego, 
często nie mniej trudnego, a wyraźniej wiel
kiego Szekspira. 

Przemysław Mroczkowski 
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JERZY S. SITO 

CYMBELIN 
- KOMEDIA POZORÓW 

Lord Alfred Tennyson, Poeta Laurentus wik-
. toriańskiej Anglii, żądał na łożu śmierci, aby 

do jego trumny włożono egzemplarz „Cym
belina". Konając czytał jeszcze tę sztukę, 
zaś szekspirolog amerykański Joseph ~uin
cy Adams notuie, iż palce zmarłego za~1ska
ły się kurczowo na jej ostat~ich. stronicach. 
Czego w niej szukał um1eraiący. Poeta 
Laurentus, piewca umiaru, dyscypliny du
chowej i poskromionej natury? Czy ur~ekł 
go, jak wielkiego eseistę ~illiama. Hazl1tta, 
autora znakomitych studiow o literaturze 
angielskiej, „jakiś czuły smutek osnuw.aj<:łcy 
całość" ozy też widział w niej, podobnie Jak 
Henry james, autor „Amba_s?dorów", mi~! 
to niebawem zobaczyć, „basn o konstrukcji 
tak luźnej... szkic psychologiczny, który w 
swoich najlepszych momentach„. igra wy
soko, w słonecznym powietrzu najrozkosz
niejszej poezji, potrząsaj9c bez~ros.ko . zło
tymi lokami''? Czy idąc siadami w1elk1ego 
XVIII - wiecznego znawcy literatury, dr. Sa
muela Johnsona, dostrzegał „szaleństwo 
fikcji, absurdalność postępowania, pomie
szan1ie imion i ma'nier najrozmaitszych epok, 
nieprawdopodobieństwo wydarzeń w jakim
kolwiek bądź systemie życia", czy też uprze
dzając sąd Jamesa uznał, iż ~.zabawia ~ię 
ono pozo zasięgiem wszelkiego wyzwania, 
podczas gdy sama ak~ja powie"'.'o na wi~
trze, jak malowane płatna, pomiędzy Italią 
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i Angl i ą, łopocząc wesoło tu• i tam, tam i 
z powrotem, raz zwijając obrazy, to znów roz
pościerając je w błękicie"? 
Jeśli szukał w tej sztuce pociechy, jeśli jej 
wiersze rozpraszały wątpliwości, jakie śmierć 
mogla mu nasuwać w jego ostatniej godzi
nie, to w czym znajdował pociechę i uspo
kojenie? Czy w ostatecznym triumfie cnoty, 
na przekór wszystkim wymyślnym okolicznoś
ciom, które sprzysięgły się na jej nie
uchronną zgubę? A może gorzką satysfakcję 
czerpał z przypadkowości jej wielkiego 
triumfu, sceptycznie oceniając mądrość roz
strzygnięć końcowych, jako mądrość płyną
cą z roztargnienia? Jest bowiem „Cymbelin" 
w swojej wymowie filozoficznej. w propozycji 
moralnej niejako, sztuką tak gorzką, że 
w szekspirowskim dorobku porównać ją 
można j edynie z „cza rnymi komediami" 
ostatniego okresu jego pisarstwa: z „Miarką 
za miarkę", z „Opowieścią zimową" i z „Bu
rzą". 
Krytyka szekspirowska określa zazwyczaj 
„Cymbelina" mianem romansu; w określe
niu tym dopatruje się rozwiązania zagadki, 
jaką przedstawia zarówno konstrukcja utwo
tu, jak i wielowątkowa fabu 1ła. Istotnie, ta 
„czarna komedia" - jak chce współczesna 
krytyka ~ czy też „tragedia" - jak ją nazy-
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Apoteoza Szekspira - rzeźba T. Banksa. R. 1871. 
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wa First Folio, pierwsze wydanie szekspi
rowskich dramatów - -wykazuje wiele cech 
wspólnych z romansem, tak jak rozumiał go 
i praktykował angielski wiek XVI. Lecz jeśli 
przyjmiemy nawet - co wydaje się zresztą 
prawdopodobne - że sztuka ta powstała 
pomiędzy rokiem 1608 a 1610, że napisana 
została dla teatru w Blackfriars, którego 
„specyficzna" - jak powiedzielibyśmy to 
dziś - publiczność domagać się mogła ta
kich wiośnie romansowych powikłań, nie 
wyjaśnia to w pełni nieudolnej w takim uję
ciu konstrukcji ani - tym bardziej - jej filo
zoficznej wymowy, niepokojącej w najbar
dziej nawet promiennych i jasnych interpre
tacjach. Różnorodność sądów wygłaszanych 
na temat tej sztuki, zarówno przez znawców 
przedmiotu, jak też i ludzi teatru, borykają
cych się z nią w swojej1 pracy scenicznej, 
jest jedną z miar jej wielkości. Dopuszcza 
ona interpretacje skrajnie przeciwstawne. 
Nie tylko interpretacje zresztą, również 
i oceny wartościujące: od entuzjazmu cyto
wanych przeze mnie Jamesa i Tennysona, 
po paszkwil racjonalisty Shawa. Zanim do 
chó[u egzegetów dołączę i swój głos w tej 
sprawie, szkicując własną wykładnię tego 
dramatu, pozwalam sobie przytoczyć sąd 
George'a Bernarda Shawa, chcąc zobrazo
wać temperaturę dyskusji wokół tej właśnie 
sztuki: „Nie bronię „Cymbelino". W prze
ważającej części jest to śmiecie sceniczne, 
najniższego melodramatycznego gatunku. 
Miejscami okropnie napisane, w całości in
telektualni'e wulgarne - jego zawartość 
myślowa, rozpatrywana we współczesnych 
kategoriach intelektualnych, jest płaska, 
głupia, nieprzyzwoita, obraźliwa i ponad 
wszelką miarę irytująca. 

Są chwile, kiedy człowiek zapytuje w rozpa
czy, czemu to nasza scena została przeklęta 
tym „nieśmiertelnym" złodziejaszkiem cu
dzych pomysłów i wątków, tym koszmarnym 
retorycznym gadułą? Jego nieznośne nu
dziarstwo, jego pretensjonalne sprowadza
nie subtelnych problemów życia do banału, 
przeciwko któremu zbuntowałby się nawet 
klub dyskusyjny Politechniki, jego niewiary
godny brak sugestywności, jego sentencjo
nalna kombinacja gotowych refleksji i cał
kowitej jałowości myślowej, stwarza, w kon
sekwencj.i niejako, całkowitą niemożność 
wydobycia się z dna najgłupszej nawet pu
bliczności - z wyjątkiem momentów, kiedy 
mówi na serio coś tak transcendentnie ba'
nalnego, że nawet co pokorniejsi umysłowo 
słuchacze nie mogą wprost uwierzyć, aby 
tak wielki człowiek przemawiał tak jak ich 
babki. 

Z jednym jedynym wyjątkiem Homera, ża
den wybitny pisarz - nawet Sir Walter 
Scott ~ nie budzi we mnie takiej pogardy 
jak Szekspir, kiedy porównam jego umysł 
z moim. Intensywność mojego zniecierpli-
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wienia osiąga niekiedy ten stopień, że przy
niosłoby mi zdecydowaną ulgę wykopanie 
go z grobu i obrzucenie kam,ieniami - mam 
bowiem głęboką świadomość, że zarówno 
on, jak i jego bałwochwalcy, są całkowicie 
niezdolni do zrozumienia mniej oczywistej 
formy indygnacji. 
Czytać „Cymbelina" i myśleć o Goethem, 
0 Wagnerze, o Ibsenie - to narażać nawyk 
wystudiowanego umiarkowania sądów, na
byty latami dziennikarskiej odpowiedzial
ności za słowo, nawyk, który stał się nieomal 
moją drugą naturą". 

Ten „umiarkowany sąd" Shawa, jest nie 
mniejszą, jak sądzę, pochwałą - poprzez in
tensywność pasji chociażby - niż poetyckie 
peany, jakie na cześć „Cymbelina" wyśpie
wywał tak t rzeźwy, skądinąd, powieścio
pisarz, jak Henry James, cytowany na wstę
pie. 

Przyjrzyjmy się, acz pobieżnie, poszczegól
nym postaciom dramatu. Nietrudno jest 
zauważyć, że wszystkie one, z wyjątkiem 
lmogeny, kompromitują się w miarę rozwo
ju akcji. Niektóre, jak na przykład Królowa, 
Kloten czy Jachimo, to „czarne charaktery" 
zgoła, wyposażone, co prawda, w jakiś rys 
sympatyczny, tylko po to jednakże, by 
uprawdopodobnić bardziej zło i zepsucie 
ich duszy. Do nich to zaliczyć wypadnie za
równo odwagę Klotena, patriotyzm Królo
wej, jak i nonszalancką wielkoduszność 
Jachima. Są to cnoty bezsporne, które budzą 
instynktowną sympatię czytelnika. Z chwilą 
jednak, kiedy sympatie te są już ugruntowa
ne, Szekspir uruchamia mechanizm inny, 
miażdżący w swoim działaniu: oto obnaża 
motywację cnoty. Pokazuje podłoże, z któ
rego ona wyrasta. Cnoty bohaterów Szekspi
ra przestają być wartością samoistną; rodzi 
je bądź wyrachowanie, bądź też warunki ich 
egzystencji. Ocena jednoznaczna przestaje 
już być możlii wa, odwaga Klotena zbyt blis
ko sąsiaduje z głupotą i brakiem wyobraźni, 
patriotyzm Królowej z ambicją, wyrachowa
niem i pychą, wielkoduszność Jachima staje 
się wypadkową jego cynizmu, niewiary w 
jakąkolwiek bądź wartość; jest brakiem bu
soli moralnej, która pozwoliłoby mu cho
ciażby tylko odróżnić czyn zły od czynu 
dobrego. Oto galeria ludzi „złych", to jest 
złych przede wszystkim. Obok niej mieści się 
inna - ludzi przede wszystkim głupich. 
Spotkamy tu i króla Cymbelina, i zięcia jego 
Postuma, i obu synów królewskich Arwira
gusa i Gwideriusza, razem z ich precepto
rem Belariuszem. Trzecią grupę stanowią 
„poczciwcy", w których głupota idzie o lep
sze z chytrością i oportunizmem. Są to 
zresztą na ogół ludzie „szlachetni", tacy 
właśnie, którzy, według Eliota, zaludniają 
przedsionki piekieł. Rej wodzi wśród nich 
Pizanio, wierny służący Postuma, obok niego 
zaś doktór Korneliusz, FHario, rzymski przy-
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jacie! i protektor Postuma, na koniec „Pa
nie, Panowie, Senatorowie Rzymscy.„ Muzy
cy, Żołnierze i Służba", słowem pozostałe 
postacie dramatu. Postacie te przewijają się 
przez wszystkie trzy nurty fabularne, prezen
tując historię i siebie, równocześnie zaś 
stanowiąc ciemne tło, na którym tym jaśniej 
błyszczy - wzuszająca i żywa, czysta, kobie
ca i ciepła - postać lmogeny. 

Trzy wątki, które składając się wspólnie na 
dramatyczną kanwę „Cymbelina", zaczerp
nął Szekspir z ba rdzo odległych i rozmaitych 
źródeł. Być może dlatego właśnie są w niej 
elementy niespokojne, całość przedstawia 
owo „szaleństwo fikcji.„ pomieszanie imion 
i manier najrozmaitszych epok", na które 
zżymał się dr. Johnson. Polityczny wątek 
„Cymbelina", !h istorię króla, który się prze
ciwstawia potędze rzymskiego imperium, za
czerp nął Szekspir z kronik Holinsheda. 
Wątek lmogeny i fatalnego zakładu jej mę
ża, Postumusa Leonatusa, zaczerpnął z Dru
giej Nocy „Dekamerona" Boccaccia; wątek 
Belariusza na koniec i „szlachetnych dziku
sów", którzy okazują się królewskimi synami, 
jest jednym z mitów europejskich; wystę
puje on w baśniach i opowieściach ludo
wych rozmaitych krajów Europy. W przed
szekspirowskiej Anglii wątek ten był wielo
krotnie opracowywany w dramatach takich 
jak „Skarga Gwideriusza", „T ragedia Gwi
deriusza" czy też: „Rzadkie triumfy Miłości 
i Fortuny". Nie fabuła zatem ani też uprosz
czony w stosunku do 1innych jego drama
tów - rysunek psychologiczny postaci sta
nowią o jego wartości. Stanowi o niej to 
przejście, jakie otworzył Szekspir pomię
dzy rzeczywistością w jej najbardziej chao
tycznej, przypadkowej formie a sztuką - ro
zumianą jako gra konwencji, struktura na 
tyle umowna, na ile i rygorystyczna. Choć 
brzmi to paradoksalnie, im bardziej baśnio
wy i sformalizowany kształt przybiera kon
strukcja sztuki, tym bardziej realna, konkret
na i prawdopodobna staję się kryptonimo
wana przezeń rzeczywistość. Zaś cell sztuki -
jak go wytycza szekspirowski Hamlet - „cel 
ten, zarówno dziś, jak i dawniej. był i jest 
jeden: ukazać lustro naturze. „Cnocie przed
stawić j ej własne odbicie, podłości - jej ry
sy! !Epoce zaś i duchowi epoki - ich obraz 
i ślad odciśnięty w czasie„." 

Tyle tylko, że Szekspir z okresu „Homileta" 
wydawał się widzieć wyraźnie, czym jest 
cnota i jaka jest cena podłości. Szekspir, 
autor „Cymbelina", pewności tej już nie 
ma. Tym bardzie! odrealnia konwencję, im 
realniejsze prawdy zamierza przez nią nam 
podać. Apogeum swoje osiąga ów proces 
w finale, który tak bardzo zirytował George' a 
Bernarda Shawa, że przerobił go, napisał 
od nowa, usuwając zeń „niespodzianki, 
które nie dziwią nikogo". 
Finał „Cymbelina" jest arcydziełem zwięz-
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/ości, nie mającym równego sobie w całej 
twórczości Szekspira. Na przestrzeni stu 
osiemdziesięciu linijek wiersza Szekspir wy
jaśnia wszystkie zagadki, które spiętrzył w 
czterech akta ch pop rzednich i demonstruje 
kilkanaście różn ych sytuacji, tak pełnych 
i tak opracowa nych d ram aturgicznie, że 
każda z nich mogłaby stać się osnową po
prawnie zbudowanego, od rębnego aktu w 
dramacie. Fa kt. i ż rozwiązywane w finale 
zagadki zn ane nam był y od dawna, zaś 
prezentowan e tom niespodzianki istotnie nie 
dziwią nikogo, stenowi wio ś nie o sformalizo
waniu konwen cji, fa bule zaś odbiera jej 
pierwszorzędne zna czenie. 
Na czym jednak polega gorycz przesłania 
„Cymbelina"? 
Upraszczając je i sp rowodzcjąc do dydak
tycznej formuły , można j e ują ć następująco: 
działania nosze, zarówno złe , jak i dobre 
nie mają wi ększego znaczen ia. Zżymamy się, 
knujemy pod stępne plony, ponosi nos 
gniew, chęć zemsty lub pycha, lub też prze
ciwnie - staramy si ę sądzić i rozstrzygać 
mądrze, kieru jemy s ię racja mi lub sercem -
niczego to jed na k nie zm ienia : nie wpływa 
na bieg wydarzeń, nie wymierza sprawied
liwości, nie czyni krzywdy nikomu. Nasza 
aktywność jest ma rkowa niem uczestnictwa 
w ogólnych niezrozu miałych procesach, któ
rych rytm nie my okreś lamy, ani bogowie 
nawet, lecz po prostu przypadek. Szekspir, 
od czasu „Makbeta " , pos u nął się o krok 
dalej: życie nie jest już „ opow i eścią idioty, 
pełną krzyku i furii, któ ra n ic nie znaczy" -
jest krzątaniną bez sensu, naiwną, zapo
biegliwą, tyle, iż nie świ a domą swych ce
lów. Fakt, iż ta gorycz Szeksp ira dochodzi 
do głosu w komedii - j akkolwiek „czarnej" 
nawet - że dyktuje j ą f i nał będący „happy 
endem", potęguje j edynie jej siłę. Osobiś
cie jestem przekonany, iż gorycz ta prze
mówi tym donośniej, im mniej eksponowa
ną będzie w scenicznym kształcie dramatu, 
im bardziej komediowo rzecz będzie prn
wadz:ona. 

„Cymbelin" komprom it uje nie tylko dz i a
l o n i ę; kompromituje on również wszyst
kie jego motywy i p rzesłanki, a także zespo
ły przymiotów - zarówno cnoty, jak wady -
które działania nasze determinują. Odwagę 
swoją Kloten przypłaca bezsensowną śmier
cią; ale śmierć jego wyzwala w „szlachet
nych dzikusach" żądzę krwi, instynkt, który 
Szekspir nazywa, nie bez iro ii zresztą, 
„królewską naturą". Bezinteresowne łotro
stwo Jachima nie daje żadnych wyników; 
obnaża jednak w całej okazałości małość, 
głupotę i niedojrzałość Postuma, jakkolwiek 
szlachetne, a nawet wzniosłe uczucia kie
rują jego postępowaniem. Królowa, wcie
lenie zła, umiera z rozpaczą w sercu, gdyż 
nie udało się jej zmienić Brytanii w piekło; 
razem z jej śmiercią j ednak gaśnie i chęć 
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sporu, zwycięzcy Brytyjczycy z radością przyj.
mują jarzmo rzymskiego panowania. 

Zło, 
które ludzie czynią, 
żyje po ich śmierci; 
dobro, 
schodzi najczęscieJ 
wraz z nimi do grobu -

Świadomość ta, którą wpisał Szekspir .w 
przemówienie Antoniusza nad zwłokami 
Juliusza Cezara, zyskuje w „Cymbelinie" 
drugie jak gdyby dno, straszniejsze, niebez
pieczniejsze. Doktor Korneliusz swoją roz
ważną dobrocią omalże nie doprowadza do 
tragedii; Pizanio, tak przecież wierny, szla
chetny, oddany swojemu panu, jest w rze
czywistości mięczakiem, niezdolnym zarów
no do nadzwyczajnych podłości, jak i do 
nadzwyczajnych poświęceń, jakich wymaga 
od niego sytuacja. Jego gesty są piękne, 
lecz czyny jego chwiejne, dobro i zło - po
łowiczne. Kiedy trad kontrolę nad skutkami 
własnego działania, może jedynie liczyć na 
pomoc i miłosierdzie bogów. Bogowie zaś -
cóż, oni również markują swoją obecność 
w świecie; nadużywają zaufania śmiertel
nych, dla których nie mają niczego, prócz 
wieloznacznych, tym samym zaś nieuczci
wych, słów i symboli wyroczni. 
W chaosie sprzecznych intencji i pragnień, 
znoszących się wzajemnie posunięć, przy
padków, które krzyżują przypadek, w wirze 
spiętrzonych zagadek, nagłych demaskacji 
i rehabilitacji krąży tytułowa postać drama
tu, król Brytanii - Cymbelin. On jeden wy
daje się panować nad sytuacją; żadne za
skoczenie nie mąci jego pewności siebie. 
f eruje kategoryczne wyroki po to jedynie, 
by je za chwilę cofnąć, potępia po to, by 
prosić o przebaczenie. N ie traci przy tym 
ani na chwilę poczucia godności własnej. 
zapewne zaś i poczucia własnego posłain
nictwa. Słusznie nazwa,/ Szekspir swój dra
mat jego imieniem; on uosabia najpełniej 
tragiczny sens istnienia. 
Po wielekroć zmienia.ją się układy barwnych 
szkiełek w kalejdoskopie finału zanim znie
ruchomieją wreszcie w „radosnym" układzie 
końcowym. Lecz szkiełka tworzą pozory; 
powielone w odbiciu, skomponowane mo
cą przypadku, w rzeczywistości zaś cha
otyczne, bezwartościowe, nietrwałe. Być mo
że w tym tlaśnie tkwi ów „czuły smutek, 
osnuwający całość"? Byłby to smutek kru
chości ludzkich poczyoań i dążeń; smutek 
pustego pejzażu. W pustkę tę wpisałby 
Szekspir cnotę lmogeny, nie tyle podważa
jąc jej samoistną wartość, co jej sens osta
teczny. Byłaby to zapewne największa, naj
bardziej przy tym bolesna kompromitacja, 
już nie postaci, nie działań, lecz kategorii 
moralnych. 

Jerzy S. Sito 
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ANTONI MĄCZAK 

SZEKSPIR, 
KRÓLOWIE, 
PURYTANIE 

Gdy ostatniego dnia roku 1602 (wedłllg 
ówczesnego angielskiego kalendarza) kró
lowa Elżbieta nieoczekiwanie zmarła we 
śnie, przeszła z niq na długo do historii e
poka sojuszu i pozornej zgody władz i spo
łeczeństwa angielskiego. Półwiecze nastę
pne przynieść miało wydarzenia, które bu
dzą tyleż niemal kontrowersji wśród uczo
nych, ile ich istniało wśród ówczesnych 
Anglików. „Jeżeli beefeaters pałacowi 
(gwardziści królewscy) mogli utrzymać straż 
nad łodzią, w której jakiegoś zbuntowanego 
szlachcica 1lub upadłego ministra odwożono 
do Tower, to dlatego, że gawiedź londyńska 
nie próbowała odbić im więźnio" - zauwa
żył jeden z historyków. Za Karola I, syna na
stępcy Elżbiety, nie tylko ścigani przezeń 
opozycyj ni posłowie do Parlamentu bez 
trudności znikną w gąszczu londyńskich za
ułków i domów, ale sam król będzie musiał 
wydać Parlamentowi swego wiernego (i dla
tego znienawidzonego przez opozycję pu
rytańską) min isitra. 
Antagonizmy społeczne i gospodarcze, re
ligijne i polityczne utrzymywały się dotąd w 
ramach ogólnej aprobaty społeczeństwa -
tego, które mogło się wypowiadać - dla 
rządów Królowej. Wiekowa, dziwaczejąca 
z biegiem lat dama, której pan li eńskość 
fascynowa :ła plotkarzy, była jednak uoso
bieniem stabilizacji i pomyślności kraju. 
Gdy zmarła, aspiracje polityczne i przeko
nania religijne nowego króla, Jakuba I 
Stuarta, który rządził już w Szkocji jako Ja
kub VI, stanęły w sprzeczności z różnokie
runkowym i dążeniami jego poddanych. 'Po
pularność królowej nie pokrywa.la dłużej 
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sprzeczności i głębokiego niezadowolenia 
społeczeństwa. Zbyt wiele zapewne oczeki
wano od nowego władcy: wedle jednych 
miał ich chronić przed możnymi, wedle in
nych - miał stworzyć szerokie ramy dla bo
gacących się. Szczególną cechę tych pierw
szych dziesięcioleci XVll wieku stanowi to, że 
niezadowoleni byli niemal wszyscy - cały 
kraj - prócz może samego dworu. Rozpoczął 
się prolog wojny domowej - jak mówią je
dni, rebelii czy rewolucji burżuazyjnej -
jak chcą inni. 
Istnieje wiele interpretacji zjawisk tego ok
resu, nie wszystkie z nich są ze sobą sprzecz
ne, wszystkie podkreślają przełomowy cha
rakter epoki. Jak Chateaubriand po rewo 
lucji francuskiej. tak rojaliści po angielskiej 
podkreślać będą, że nie zna radości i pię
kna życia, kto nie pomięta tamtych czasów. 
Początek XVll stulecia charakteryzuje się 
często jako okres wzrostu wpływów purytań
skich . Same pojęcie purytanizmu nie jest 
jednak łatwe do zrozumienia; jego złożo
ność wprowadzi nas najlepiej w zawile 
sprawy tych czasów. „Nie znam purytan -
pisał pewien kaznodzieja opozycyjny wobec 
panującego w Anglii kościoła - ale Szatan 
nauczył papistów tok nazywać tych, którzy 
na1 uczają według Ewangelii". Inny utożsamił 
purytan z wrogami faworyta, król'ewskiego 
księcia Buckingham. Wreszcie pewna pury
tanka pani Hutchinson, pisząc w później
szych 'latach, tak przedstawia ówczesną sy
tuację : „Je śl i kogoś oburzał upadek króles 
twa, ciemiężenie ubogich, niesprawiedliwa 
opresja poddanych tysiącem sposobów, któ
re wymyślono dla utrzymania chmar dwora
ków i żarłocznych Szkotów - sprowadzonych 
przez króla jak szarańcza dla pożarcia bo
gactwa kraju - tego zwano purytaninem ... 
Jeśli jakiś szlachcic w swym hrabstwie utrzy
mywał sprawiedliwość, bronił jakiejkolwiek 
sprawy publicznej, porządku i praworząd
ności - był purytaninem. Krótko mówiąc: 
wszyscy, którzy krzyżowa I i plany chciwych 
dworaków, pysznych duchownych, złodziejs
kich przedsiębiorców, rozpustnej szlachty 
i arystokracji - ci wszyscy zwani byli puryta
nami". Wyzwisko stało się hasłem - symbo
lem. 
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W czasach, gdy na przełomie XVI i XVll 
wieku Szekspir działa w Londynie, a potem 
w Statfordzie, trwa w społeczeństwie angiel
skim walka, która przybierając niekiedy for
my sporu o wiarę i I iturg ię koście Iną, doty
czy w istocie spraw bardziej przyziemnych. 
Notujmy punkty sporu. Dworzanie opano
wują najkorzystniejsze źródła dochodu, u
zyskują od króla patenty na monopol han
dlu czy produkcji w określonej dziedzinie: 
ten wyłączność przywozu słodkich win, ów 
wyrobu mydła. Uzbrojeni w przywilej królew
ski zagrabiają za tani grosz rozległe grunta, 
aby po melioracji odsprzedawać je z kro
ciowym zarobkiem. Sprzedają patenty kró
lewskie in blanco na tytuły hrabiego, baro
na czy zwłaszcza na stworzony wyłącznie 
dla zysku tytuł baroneta, obniżając w ten 
sposób znaczenie samych tytułów arystokra
tycznych. Ekspansja handlu, przemysłu, au
torytet szlachty i arystokracji, środki do ży
cia ubogich, rolników i wyrobników - wszyst
kiemu zdaje się grozić nadużycie przywileju 
przez króla i jego otoczenie. Ale czy jest to 
nadużycie? Kto ma o tym decydować: król 
czy prawo? Sami sędziowie wahają się, pod 
naciskiem z jednej czy drugiej strony wyda
ją sprzeczne orzeczenia. Parlament dopiero 
poczyna uświadamiać sobie swą silę, po
glądy posłów ao 11zby Gmin są zresztą po
dzielone. Stosunek do systemu opartego 
na przywileju i do hasła swobodnej inicja
tywy w gospodarce poczyna dzielić społe
czeństwo niekiedy w poprzek istniejących 
dotąd podziałów klasowych . Hasłem stał 
się podział na „dwór" i „kraj" - ten ostat
ni w rozumieniu społeczeństwa tych wszyst
kich, którzy są ofiarami raczej niż bene
ficjentami przywileju. 
Spór wytwarza swą nadbudowę ideologicz
ną i kulturalną. Purytanie czerpią natchnie
nie z nauki1 Kalwina, zachowawcze sfery 
kościoła anglikańskiego, zwłaszcza środo
wisko dworskie skłania się lekko ku katoli
cyzmowi. Konkurencja panująca w zakresie 
interpretacji Biblii i tradycji chrześcijań
skiej nie obniża mniemania odbiorców o ja
kości oferowanego im przez duchownych 
i kaznodziejów towaru. Duchowni są zresztą 
skrępowani. W ówczesnym przekonaniu „re-
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ligia jest częsc1ą dzierżawy, jaką stanowi 
parafia czy inna godność kościelna; bierze 
się ją od pana i jest się odeń w tym zakre
się uzależnionym". Tak samo puryta1 ński 
szlachcic osadza u siebie purrytańskiego ka
znodzieję i nie dopuszcza u niego odchyleń 
w wierze. 

Jako walczący o wpływy opozycjoniści pu
rytanie za Elżbiety, a zwłaszcza za jej nastę · 
pców, głosill i hasła tolerancji. Sami jednak 
byli nietolerancyjni, zwłaszcza w zakresie 

· moralnośd. Moralność zaś w owych czasach 
to pojęcie rozległe. Dwór królewski dawał 
przykłady odstraszające. Gdy Elżbieta na 
stare lata obwieszała się niezliczonymi klej
notami, dostrzegano to, ale się nie gorszo
no. Jakub I, nie mówiąc o jego synu, roz
winął przepych dworski znacznie szerzej. 
Były to ostatnie dziesięciolecia istnienia 
rozrzutnych renesansowych dworów w Euro
pie. Przez kontynent przeszła fala odgórnych 
reform, które z różnyrn skutkiem usiłowały 
ograniczyć wydatki państwowe. Dochody z 
podatków, ceł i dóbr królewskich szły wów
cza,s na dwa podstawowe cele: airmię 
i dwór; urzędnicy utrzymywali się przeważ
nie (choć nie wyłącznie) kosztem interesan
tów. Wydatki wojenne trudno było ograni
czyć: rosły one wraz z postępem techniki 
i napięciem konfliktów politycznych. Koszta 
utrzymania dworzan wymagały reform, do
tykających samej istoty ówczesnego feuda
lizmu. Tym Humaczą niektórzy falę lokalnych 
rewolucji, zamachów pałacowych, frond 
i konfliktów w Europie pierwszej połowy 
XVll stulecia. Wydaje się jednak, że kon
flikt społeczny i obyczajowy tego typu naj
dobitniej zaznaczył się w Anglii. Tu zresztą 
właśnie opór sfer uprzywilejowanych, sku
pionych wokół króla, był najsilniejszy i za
kończył się dla nich najtragiczniej. 

Dwór kojarzył się z rozrzutnością, wydatkami 
na sztukę (Stuartowie i angielska arysto
kracja zebrali wspaniałe kolekcje starych 
mistrzów i dzieł sztuki antycznej), pijań
stwem, wyrafinowaną rozpustą. Porzucenie 
kosztownych kryz na rzecz skromniejszych 
koronkowych kołnierzy, które ustaliły się w 
rnodzie także angielskiej w przykładem 
dworu hiszpańskiego wkrótce po śmierci 
Szekspira, było oszczędnością raczej nie
wielką. Purytanie posuwali rzecz dalej. No
sili się czarno, unikali ozdób (później już, 
po rządach Cromwella, za restauracji mo
narchii sławny pamiętnikarz, Samuel Pepys, 
nie omieszka odnotować jako ważnego wy
darzenia, że założył po raz pierwszy srebr
ne klamry do bucików), uznawali jedynie 
muzykę i śpiew nabożny. Ich wpływy w tym 
zakresie zaznaczyły się w angielskim spo
sobie bycia: purytanie przeciwstawili się po
pularnym w Angli1i grom sportowym, upra
wianym powszechnie już w średniowiecw; 
niedziela przestała być dniem uciechy i po-
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czynała tchnąć nudą. Teatr był dla nich 
grzesznym, szatańskim wymysłem. 
Właśnie teatr, który w tych czasach przeżył 
na Wyspie swą historyczną przygodę! Merry 
England (wesoła Anglia) przełomu stulecia 
zakochała się w teatrze i wydała na św1i at 
liczne grono niezwykle płodnych, czasem 
także wybitnych dramaturgów. Namiętna 
kampania zwolenników skrajnej moralności 
purytańskiej starrła się w tem z przeciwny
mi dążeniami reszty społeczeństwa. Obser
wujemy więc obok przeciwieństw gospodar
czych i politycznych - także szeroki spór 
obyczajowy. Rezygnacja na pewien czas ze 
sztuki, rezygnacja z radosnego stylu życia 
była ceną, którą Anglik zgodził się w końcu 
jednak zapłacić, jeśli nie za swobody jeszcze 
(bo te stały się w końcu udziałem n,iewielu), 
to za wejście na drogi ekspansji gospodar
czej, bogactwa1 kraju i wielkiej polityki świa
towej. Rewolucja to wszystko miała wywal
czyć, ale sporo czasu upłynęło, zanim od
zyskano wartości kultury epoki minionej. 
Następne pokolenie odkryło też ponownie 
teatr szekspi rowsk'i. 
Wspomniany pan Pepys notuje 24 sierpnia 
1661 - rok pod odnowieniu monarchii: 
„„. w Operze oglądałem „Hamleta księcia 
Danii", bardzo dobrze wystawionego, ale 
nad wszystko był Betterton, który grał księ
cia ponad wszelką imaginację." 11 września: 
„„.przechodząc mimo Opery zobaczyłem, 
że jest nowa sztuka, „Wieczór trzech króli", 
i że Król jest w teatrze; i wbrew mojej woli 
i moim postanowieniom nie mogłem wy
trwać, żeby nie wejść, co sprawiło, że sztuka 
zdała mi się brzemieniem, co mi ciążyło, 
i nie znalazłem w niej żadnego upodoba
nia„.". „Taka jest moc diabła nade mną -
skarży się sam sobie notując szyfrem - że 
przeciw mej naturze i woli nie mogłem sobie 
odmówić pójścia do teatru i oglądałem 
„Wesołe kumoszki z Windsoru", bardzo źle 
grane." Biedny grzeszn 1ik il 
Szekspir odradza po latach posępnej po
wagi i zaciętej walki swą dawną popular
ność u Anglików, jego sztuki pomagają od
budować pozycję teatru. Czy jego dzieła, 
obok wartości czysto literackich walorów 
określanych jako ogólnoludzkie, dają świa
dectwo aktualnych sporów jego epoki? 
Myślę, że owych aluzji, pseudonimów, po
staci z kluczem jest u Szekspira niewiele. 
Jako wizerunek epoki, z jej odrębnościami 
i osobliwościami, jako odbicie konfliktów 
s~o/ecznych i politycznych dramaty i kome
die Szekspim ustępują obyczajowym sztu
kom Ben Jonsona czy Beaumonta i Flet
chera. Utrzymał się jednak teatr szekspi
rowski nie zaś „Jarmark świętego Bartło
mieja", o którym pisze nasz znajomy Pepys: 
„! ej sztuki nie wystawiano już ze czterdzieś
~1. lat, bo to taka satyra na purytanów, że 
jej dotychczas nie śmieli pokazywać i dziw
no mi, że się już na to porwali„." Naj-
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większy dramaturg, będąc dzieckiem swojej 
epoki, był raczej świadkiem schyłku Tudo
rów niż zwiastunem konfliktowych czasów 
Stuartów. Wybaczmy pompatyczną mowę, 
jaką w ostatniej scenie „Ryszarda Ili" wy
głasza zwycięski Henryk Tudor; przed chwilą 
zn?leziono zagubioną w krzakach koronę, 
ktora spadła z głowy rywala, podłego, nie
prawego króla Ryszarda. Miody Henryk za
łoży jako Trzeci tego imienia dynastię, której 
chwałę cenią sobie poddani (a dla nich 
raczej niż dla przychylności królowej Elżbie
ty głosi tę chwałę Szekspir). Zauważamy ra
czej ten ogólny zwrot ku historii ojczystej, 
który cechuje Anglików czasów elżbietań
skich i lat następnych. To zainteresowanie 
mechanizmem i etyką władzy. Cokolwiek po
wiedzieć chciał autor, współcześni mu zdo
bywali ze sceny wiedzę o przeszłości - i to 
nie gorszą niż z literatury - ale także obfity 
materiał dla dyskusji nad moralnością 
władcy, środowiskiem dworskim i losami 
królestwa, co grzeszne i zginienia bliskie. 
Zresztą przeszłość Anglii i jej mieszkańców 
stać się miała wkrótce także kanwą idei 
bardziej skrajnych. Zwolennicy radykalnych 
idei purytańskich wywiedli swój rodowód 
z Anglo-Saksonów, którzy w roku 1066 
ulegl1i podbojowi normańskiemu. Jarzmo 
normańskie - twierdzili - winne jest nędzy 
i opresji ludu, potomków Saksonów. Obale
nie władzy przywileju i pieniądza będzie 
więc aktem historycznej sprarwiedliwości. 
Szekspir by się z tym nie zgodził, nie był też 
prekursorem umiarkowanej, prezbiteriań
skiej rewolucji; żył i tworzył w ramach za
kreślonych przez monarchię. Czy żyjąc dłu
żej byłby rojalistą? Nie ma sensu nad tym 
się zastanawiać. Warto dodać, że zarówno 
do e lżbietańskiej publiczności, jak do pury
tan myślących podobnie jak pani Hutchin
son, przemawiały ze sceny słowa Klotena: 

Niemało Cezarów 
Minie, nim drugi Juliusz się urodzi. 
Brytania sama dla siebie jest światem. 
Nie zamierzamy płacić ani grosza 
Za to, że wolno nam jest nosić nosy ... 

Dwadzieścia lat po odparciu Wielkiej Arma
dy hiszpańskiej, wiozącej do brzegów Anglii 
wojska inwazyjne, słuchano zdań: 
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Cezar nas niby podbił; lecz nie o nas 
Mógł mówić dumnie: „Przyszedłem, 

spojrzałem 
I zwyciężyłem", bo od naszych brzegów 
Po dwukroć z hańbą przedtym nie 

zaznaną 

Uciekać musiał; wątłe jego barki 
Na falach morza naszego wzburzonych 
Jak jaj skorupy drżały kołysane; 
I za skał naszych dotknięciem - pryskały! 
Nie zapłacimy ni grosza daniny .. . 
Królestwo nasze jest dziś potężniejsze · 
Niż bło wówczas i nie ma Cezarów 
Takich jak tamten ... 

Antoni Mączak 

HENRI FLUCHERE 

DUCH EPOKI 

Wydaje się, że masom elżbietańskim teatr 
był równie potrzebny jak wa1lki byków ludo
wi hiszpańskiemu. Z braku gazet, zebrań 
politycznych, klubów lub innych miejsc roz
rywek właśnie w teatrze tłum zespalał się 
duchowo, zdobywał wiadomości i uczył się, 
kpił, śmiał się i płakał wspólnie. Do teatru 
przychodzono w poszukiwaniu marzeń, mo
ralności, polityki, silnych wzruszeń; teatr 
uczył dowcipu; napawano się zarówno sce
nami, w których objaw ,iała się przemoc, jak 
i scenami pełnymi subtelności uczuć, syco
no się widokiem krwi, błazeństwem, magią. 
Napotykano w nim wielkie nazwiska minio
nych czasów, bohaterów legendarnych i bo
haterów dnia, kochanków, zbrodniarzy i po
staci komiczne. Namiętnie przysłuchiwano 
się szermierce słów i myśli, politycznym de
batom, machiawelskim wyznaniom, okrzykom 
rozpaczy lub zemsty, świadectwom dawanym 
bezsilności lub wierze. Chłonność tego 
tłumu była tak wielka, że trzeba traktować 
dosłownie refleksję Hamleta z jego słyn-
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nego monologu w drugiej scenie drugiego 
aktu: 

Powiadają, 
le zatwardziali złoczyńcy, obecni 
Na przedstawieniu okropnych widowisk, 
Tok silnym zdjęci bywali wrażeniem 
le sami swoje wyznawali zbrodnie ... 

Teatr znajdował naturalną pożywkę w ów
czesnych warunkach politycznych, ekono
micznych i społecznych. Pr.zenikały doń te
maty religij,ne lub filozoficzne, symbole lub 
alegorie tłumaczone na język poetycki, pod
noszone przez okoliczności na nie odgady
wane dotąd, a jednak dostępne dla wszyst
kich wyżyny. Podobny teatr bierze za przed
miot wszelkie ludzkie doświadczenia swoich 
czasów. Nie przedstawia ich i nie odbija 
w poszczególnych obrazach, tak jak uczyni 
to później komedia obyczajowa restauracji 
lub dramat mieszczański XVIII wieku. Nie 
poczytuje się za teatr propagandy, aby bro
nić idei, walczyć z nadużyciami albo ze 
swoich desek prawić o cnocie, jak dwu
dziestowieczne „sztuki z tezą" . Nie jest filo
zofią, moralnością czy doktryną społeczną, 
ale tym wszystkim na raz, ponieważ jest 
nade wszystko teatrem, a więc dziełem sztu
ki. Albo też, ściślej mówiąc: działa niby 
katalizator przy przemianie materii - myśli 
lub wzruszenia - w dzieło sztuki. Cokolwiek 
się dzieje na scenie, wypowiedziane ustami 
bohaterów, staje się inne„. Jest istotnie 
rzeczą osobliwą, że publiczność dość dzi
waczna i nieokrzesana mogła interesować 
się dziełami, w których subtelność mowy, 
głębia myśli, finezji, kondensacja poetycka 
i urzekająca melodia, nie ustępują podob
nym zaletom w najznakomitszych poema
tach - powiedzmy Baudelaire'a, Mallar
mego lub Valery'ego. Bowiem w tych właś
nie kategoriach należy postawić problem„. 
Nie wysuwajmy jednak twierdzenia, że 
Szekspir przeplatał grubą farsę wysublimo
waną poezją, aby podobać się na przemian 
to dworowi, to tłumowi - gdyż dwór także 
domagał się odeń bufonady, a tłum {owi 
ludzie stojący na ubitej ziemi pod strugami 
deszczu) smakował, podobnie jak zauszni
cy Elżbiety czy Jakuba, w monologach 
Hamleta, wyszukanych gierkach Rozalindy 
i Orlanda bądź w lirycznych wynurzeniach 
Romea. Aby rozwiać ostatnią wątpliwość, 
wystarczy pomyśleć o ja koś c i piosenek 
rozsianych we wszystkich prawie ówczesnych 
sztukach teatralnych. Nie, nie ma braku 
spójni, rozłamu między „kulturalną publicz
nością" a gawiedzią. I to nie dlatego, że 
gawiedź była wykształcona w naszym obec
nym rozumieniu, ale dlatego, że masy nie
oświecone nie straciły kontaktu ze skarbami 
ludowej kultury przekazywanej przez ustną 
tradycję, folklor, legendy, wspaniałe czyny 
bohaterów narodowych, Stary i Nowy Testa-
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ment, bogactwa kulturowe cechów - przez 
to wszystko, co przedostawało się poprzez 
ballady, pageants (malownicze procesje). 
gawędy i bajania kumoszek, elementarze 
szkolne, kalendarze, kazania, zbiory z przy
słowiami, anegdotami lub facecjami, czyli 
poprzez tanią popularną książkę. Język 
mówiony był soczysty i bogaty, śmiały, bez
pośredni i obrazowy„. Barbarzyńst~~ .epoki 
elżbietańskiej nie zbywało oczyw1sc1e na 
poszukiwaniach nowych środków wyra~u, 
wymuszonej ~ytworn~ś~i, ekstrawaga~~~1ch 
zwrotów, krotko mow1ąc, „konwencji . -
wrócimy jeszcze do tego - ale to, co lezało 
w „naturze" tej epoki, było właśnie owym 
stałym wysiłkiem w dążności do znalezienia 
ostatecznej formy wyrazu . Niezależnie od 
tego, czy umysł kieruje się ku sprawom 
subtelnym, czy też wulgarnym, ku retoryce 
czy muzyce, musi wyczerpać swą treść, musi 
zawrzeć się w słowach - z całą niezbędną ku 
temu pasją, aby wzbudzić przekonanie i ka
zać zrodzić się „oczarowaniu" - ów dreszcz, 
który go niepokoi, wiarę, która go podtrzy
muje, radość, która go unosi, ból, który go 
zżera . Wszelkie środki są dobre, jeżeli język 
jest dość giętki i dość bogaty, jeżeli umysł 
jest dość sprawny, a pasja dość silna .. Pu
bliczność elżbietańska czuła i rozumiała 
taką mowę, gdyż jej własny język był nie 
mniej żywy i ekspresyjny, a umysł nie mniej 
sprawny. Godność i jakość poetyckiego 
języka nie zużyła się jeszcze wtedy i nie sta: 
la się ckliwa. Poeci, co prawda, zaczynali 
już smakować w igraszkach muzycznych 
czarów, które okazać się miały tak łatwe 
i pociągające„. Poezja ta wytycza sobie już 
za cel uczoność - Spenser umieszcza albo 
każe umieszczać glosy w swoim „Kalen
darzu pasterza" (The Shepherd's Calen
dar) - i muzyczność i wyrzeka się ekspresji. 
(Możliwe zresztą, że Spenser nie miał nic 
do wyrażenia - nawet miłość może nie 
wzruszała go naprawdę). Nie ma w sobie ta 
poezja nic dramatycznego, nie jest popular
na - nie dlatego, że jest trudna, ale dlatego, 
że jest zimna. I u Szekspira, a także wokół 
niego znajd!iemy poezję muzyczną równie 
melodyjną, stanowi jednak ona głos czu
łości lub litości albo też miłości czy zwykłe
go zachwytu dla piękna . Wyraża wzruszenie, 
wibruje - publiczność elżbietańska nie jest 
głucha na te głosy, przejmuje i ona z kolei 
te wibracje, nawet jeżeli mowa jest „trud
na" lub „barbarzyńska". 
Istnieje więc, moim zdaniem, jakość tej 
publiczności, podobnie jak istnieje jakość 
języka i jakość autorów. Prawdopodobnie 
ówczesne masy były arystokracją w tym sen
sie, że ich kultura korzeniami głęboko 
wrastało w przeszłość, w pamięć narodu, 
w tę urodzajną glebę, jaką stanowi świa
domość ludu, któremu pisano wielkie przy
gody w z~~czeniu fizyczn.ym i ~uc~owym. 
Swiadomosc ta, budząc się, obejmuje swq 
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przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zara
zem, okazuje wszystkiemu zachłanną cie
kawość, głównie zaś tym doświadczeniom 
któr.e sta~owią alegorię pasji moteriolneg~ 
pos1adon1a; a zatem takim uczuciom, jak 
mi/ość, ambicja, patriotyzm, żądza zemsty, 
podboju, własności, wiedzy- o jeśli przyj
dzie jej unicestwiać, nie wyłącza samouni 
cestwienia. Autorzy, dla których ekspresjo 
P?ety~k~ była najwspanialszą przygodą, 
w1edz1el1 o tym dobrze; nie brakowało im 
tematów, którymi mogli zawładnąć dzięki 
mowie. Nie powstrzymywało ich żadna 
delikatność oni wznios/ość, za każdym ra
zem sięgali kresu swoich uniesień. Nie od
straszało ich oni finezjo, oni dosadność. 
Niezmierzony jest ich zasięg, o język gotów 
do wszelkich usług. Nie troszczą się o prze
trawienie tematów, które podoją; są to 
często orzechy two rde do zgryzie n io. Pu bi icz
ność jednak ma zdrowe zęby, o jej głód jest 
radosny i wszystkożerny. Stąd owe bogac
two treści, stąd ów ton zwycięski, zuchwały, 
epicki albo liryczny. Wszelkie doświadcze
nia są dozwolone - od wirtuozerii do reto
ryk1i, od elokwencji do forsy. Wszelkie tros
ki epoki są tu obecne. 
I tok :wwiązuje się ścisłe związki między 
dramatem o żywą myślą ludu, oczekującego 
no poetycką cudowność. Nie pominięto 
wielkich zmian politycznych, ekonomicznych 
i .socjo,lnych końca XVI wieku, o formująca 
się mysi społeczno przebija w dziełach kilku 
największych d ro motu rgów epoki. Tema ty 
związane z ładem państwowym, władaniem, 
rządami królewskimi, cnotą polityczną lub 
machiawelizmem politycznym, a nawet z de
~okracją; tematy traktujące o fortunie, zło
cie, tak zwane tematy o bogaceniu się, 
o rządach, tematy dotyczące wojny i pokoju, 
nędzy i dostatku; tematy religijne, filozoficz
ne, metafizyczne, mistyczne - wszystko się 
tam znajduje i odnajduje - rozgałęziony 
układ nerwowy ożywiający to wielkie roze
dragne ciało ... Z bliska oglądani i studio
w~ni powieściopisarze, pamfleciści, pamię
tnikarze, kaznodzieje i maral .iści tych czasów 
dor7ucili do na;zej bezpośredniej wiedzy 
mnostwo wskazowek, ktorych nie sposób 
zl.ekceważyć. Tak więc ukształtował się stop
~1owo coraz pełniejszy, coraz bardziej z/o
zony obraz, w którym zjawisko rozkwitu dra
~atu. z~ajduje swoje normalne miejsce 
1 ~ta1e się latwo zrozumiałe. Wielkich prą
dow umysłowych, namiętnych zainteresowań 
i ~ajemny7h lęków, które przenikały lub na
~1~dzały owczesnych ludzi, nie odczytuje się 
JUz "": dramatyczny~~ tekstach niczym ukryte 
7nak.1 ~odne: g~yz jasno potwierdzają one 
inspirującą 1 niespokojną siłę tych dzieł. 
o.kr~s obejmu~ący niemal półwiecze, który 
w1dz1ał narodziny, rozkwit i śmierć dramatu 
~158~-1640), je~t okresem przejściowym 
1 morna by tu niemal go nazwać okresem 
rewolucji ... 
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Między żądzą władzy, która chce potwier
dzić swe panowanie nad przestrzenią, cza
sem, materią, a nawet Bogiem - i poczu
ciem klęski, nieuniknionej z powodu słaboś
ci i sprzeczności natury ludzkiej. również 
i w chwili najświetniejszych zwycięstw - bo 
jakże bliskie klęski jest zwycięstwo - wzbie
ra i rozlewa się burzliwy strumień radosnych 
okrzyków i niespokojnych skairg, wybuchów 
śmiechu i wezwań do buntu, lirycznych 
ekstaz i proroczych obów. Ci ludzie, którzy 
postawili sobie za zadanie uczyć i wzruszać 
swych współczesnych, byli obarczeni, bar 
dziej niż ludzie w każdym innym okresie 
historii, naturą złożoną, właściwą duchowi 
czasu. Ciało i krew, tchnienie i ruch - lu
dzie ci myślą i czują, ufają i złorzeczą, znają 
radość i trwogę, tak jak myśli i czuje, radu-
1e się i cierpi owa dusza, nie oderwana 
jeszcze od ciała, ale lękająca się schizmy, 
rozłamu między obumierającymi już wartoś
ciami duchowymi a wartościami material
nymi, jakie zaczynoją je p rzytłaczać. 
Wspaniały humanizm z końca XV i począ
tku XVI wieku (Tomasz Morus ścięty w 1555, 
Erazm umiera w rok później, przybity upad
kiem, który przeczuł) chwieje się pod kolej
nymi atakami reformacji (pragnącej być 
wyzwoleniem, a przynoszącej rozdarcie jed
ności duchowej), wojen religijnych, rodzą
cych się rywalizacji ekonomicznych, mate
rializmu, które wkrótce zatriumfują . Wszyscy 
mają świadomość - mglistą lub jasną -
dokonującej się rewolucji. Nojjaśniej widzą 
ci, którzy usiłują wyrazić, w takiej czy innej 
formie, duchowe oszustwo, za,rysowujące się 
już i przybierające ponury dogmatyczny 
kształt w ostrych aforyzmach Bacona.„ 
Szekspir, jakkolwiek nieśmiertelny, nie stoi 
poza czasem: nie zrodził go dowolny 
kaprys natury, nie jest odosobnionym 
monstrum, pomysłowym a genialnym, ale 
mieści się ściśle w latach 1590-1610 - i nie 
byłby Szekspirem w żadnym innym momencie 
historii. Nie znaczy to, że był tylko „dźwię
cznym echem" lub odbiciem epoki bardziej 
harmonij'nym czy bardziej od innych jaśnie
jącym. Jego wielkość nie wywodzi się jedy
nie z tego, że przewyższył swych współczes
nych oryginalnością, mnogością lub głębią 
poruszanych tematów... Jego chwałą jest 
właśnie to, że we wspaniały i autentyczny 
sposób należy do swoich czasów. Gdy u
mieszczamy go w jego epoce - wśród prą
dów idei lub afektów, w nurcie estetyki, któ
ra wyzwala się i utwierdza, pośród sprzecz
ności i rozłamów zmieniających ówczesny 
obraz świata, gdy stawiamy go w świetle 
jutrzenki, która miała świadomość własnego 
zmierzchu i bała się ciemności, jednocześ
nie zmierzając ku szkarłatnym blaskom wsta
jącego dnia - wtedy Szekspir błyszczy ca
łym swym blaskiem. 
Nie skłaniam się ku poglądowi, że krzywa 
twórczości Szekspira biegnie jedynie wzdłuż 
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wydarzeń tego życia jako bujnego 'i pełneg~ 
obietnic w zaraniu, następnie jako bolesnej 
i pełnej rozczarowań dojrzałości, która do
bija wreszcie do portu niezmąconej pogody 
ducha. Frywolne komedie lub liryczne tra
gedie, „posępne" dramaty poetyckiej sztuki, 
w których poeta pozwala dobroci, wyrozu
miałości' i przebaczeniu brać górę nad okru
cieństwem losu. „Sonety" - mów.i się - są 
kluczem do serca Szekspira . Ale czym jest 
„serce Szekspira" w ocenie jego dz.ieła, 
skoro dyskutuje się jeszcze nad tym, czy 
„Sonety" stanowią udręczony wyraz rzeczy
wistego bólu, czy zwykłe literackie ćwiczenia 
odpowiadające gustom epoki? K~żde ~y
tłumaczenie biograficzne tego dzieła jest 
ryzykowne i oparte na domysłach, a zatem 
pochodzi tylko z wyobraźni. Istota tkwi gdzie 
:indziej . Dla biografa znaczyłoby więcej naj
drobniejsze, lecz jasne wyznanie lub jedna 
kartka z dzienflika, krytyk zaś nie troszczy 
się przecież, czy „Czarna Damo" zwała się 
lub nie Mary Fitton? Tajemnicą jest nie to, 
czy Szekspir był zdradzony, lecz to, dlaczego 
wyrażał się w takich tonach, jeśli nim był. 
Gdybyśmy sądzili naprawdę, że Szeks~i~ 
odzwierciedlił w swych dramatach wyniki 
własnych burzliwych rozmyślań, związanych 
ściśle z osobistymi doświadczeniam i , cze
gożby nie można wyobrazić sobie na t!e 
ataków obłąkania Leara, bolesnego szalen
stwa Ham'leta, śmiertelnej, zazdrości Otella 
albo upadania w nicość, które tak gorzko 
wykrzywia wargi Makbeta? Tak, Szekspir był 
tymi wszystkimi postaciami, ale w tym sen
sie, ie je stworzył, wydobył z nie.bytu, ,P~: 
wołał do życia na scenie, kazał 1m mowie 
tak, jak mówiłyby wobec sytuacyj, w których 
je postawił, i zgodnie z naturą, jakiej im 
użyczył: wynika to ze sztuk i, a nie z bi~
graficznego studium nad autorem. Szekspir 
podjął się pisania dla określonej publicz
ności w określonej epoce, a nie opowiada
nia swego życia i odsłaniania swego „ser
ca". Krzywa dramatów Szekspira wpisuje 
się raczej w krzywą stanu ducha jego cza
sów. 
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Henri Fluchere 

(Fragmenty rozdziału pt. „Duch epoki" z 
książki pt. „Szekspir dramaturg elżbietań
ski", Przekład Violetty Komorowskiej, o
pracowanie Juliana Rogozińskiego. PIW 
1965). 

AUGUST KOWALCZYK 

KILKA SŁÓW 
OD REŻYSERA 

Biorę do ręki utwór, na którego karcie tytu-
łowej1 widnieją trzy nazwiska: .. 
- największe z największych - Wiliam 
Szekspir · . 
- zasłużone i już historyczne - Leon Ulrich 
- wspókiesne, znane i modne ostatnio w 
teatrze - Jerzy S. Sito. 
Każde z tych nazwisk, znanych i uznanyc_h 
niesie wiele znaczeń, niesie wiele skojarzen. 
Pierwsze - jest nieomal symbolem. _Treść je
go i waga zamknięte zostały w ~w?ch pom
nikowych, powstających przez w1ek1'. fak~~ch 
literacko-teatralnych: dzieła Szekspira 1 ich 
realizacja oraz to wszystko, co .o auto~z.e 
i jego twórczości napisano. A pisano roz
nie, jak różnie rozumiano i odczytywano 
jego propozycje teatralne. . 
Drugie - dla polskiej kul.tury tea~ra~nej w 
przeszłości ogromnie zasłuzone., Dz1ęk1 pr~e
kładom Ulricha niejeden utwor Szekspira 
znalazł drogę na polskie sceny, a potem 
przez swoją historycz~ą obecno~ć w reper: 
tuarze stał się własnoscią naszej narodowej 
kultury. 
Trzecie - towarzyszy niemal każdemu dzi
siejszemu pojawieniu się Szekspira na na
szych scenach. P~zekłado~a działal.ność J_e
rzego S. Sito wśrod polski~h .szeksp1.rologow 
wywołuje namiętne dyskusje 1 powazne wąt
pliwości, wśród ludzi teatru zyskuje mu pra
wie że entuzjastów. 
Ci trzej są autorami egzemplarza „Cym!:>e
lina", nad którym i na którym przez szereg 
mi~sięcy przyszło mi pracować jako reżyse
rowi dzisiejszego przedstawienia. W teatrze 
Szekspir jest zawsze wydarzeniem duż~go 
formatu i mobilizuje prawie wszystkich. 
Wybór odpowiedniej pozycji wywołuje dys
kusje, sprzeczne propozycje, komentarze. 
Dyskutujący mają argumenty logicz~e, traf
ne - choć niejednokrotnie antagonistyczne. 
I wtedy trze.ba podejmować decyzję. 
A więc „Cymbelin". . 
Pisano o nim jako o komedii białej, czarnej, 
gorzkiej, filozoficznej, widziano w nim baj
kę, balladę, romans sceniczny, kroniki kró
lewskie„. 
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Jak chcielibyśmy tego „Cymbelina" grać? 
Poszukujemy formy teatmlnej, która pozwoli 
na wprowadzenie ładu i syntezy do tego 
niejednolitego dzieła Szekspira. 
Chcemy, żeby na scenie zjawił się szekspi
rowski świat i szekspirowski teatr - teatr 
który magią elżbietańskiego poety przekro
czy rampę i będzie bliski i zrozumiały dl'a 
dzisiejszego człowieka, stworzy klimat ar
tystycznego przeżycia i szansę na zobiekty
wizowanie wniosków ogólnych płynących z 
„Cymbelina". 
Forma t e a t r a I n a - a więc przede 
wszystkim a kto r - obsada. To jest pierw
sza kierunkowa w poszukiwaniach. 
Cymbelin - Tadeusz Fijewski 
Kloten - Jan Kobuszewski 
Belariusz - Mieczysław Pawlikowski 
Pizanio - Bronisław Pawlik 
A więc komedia? 
fok! 
Obsada staje się szansą na powodzenie ta
kiego zamysłu. 

Krok następny: skróty tekstowe. Egzemplarz 
liczy 215 stron. W Stratfordzie Anglicy grają 
Szekspira bez skrótów. Nasze przedstawie
nie powinno się zamknąć w czasie, którego 
górna granica to trzy godziny. Równocześnie 
układ scen wymaga przekomponowania, 
doprowadzenia całości do kształtu literac
kiego zapewniającego płynność przedsta
wienia. 
Ołówek reżysera eliminuje partie opisowe, 
informacyjne, komentujące z tekstu poszcze
gólne postaci. Następuje wymiana środ
ków literackich na teatralne. 
W spisie osób naszego przedstawienia nie 
ma Wróżbity, jako wątek uboczny wypada 
razem z „kabaretem umarłych" {zresztą 
niektórzy szekspirolodzy podają w wątpll i
wość autentyczność tej sceny sugerując 
późniejsze jej dodanie przez nieznanych 
poprawiaczy dla doraźnych potrzeb teatru). 
I wreszcie ulega zmianie zakończenie sztu
ki, które napisane wyraźnie na użytek kró
lewsko-ojczyźniany brzmi dzisiaj jak bez
sensowna pochwała kolaboracji. I najważ
niejsze - pojawiają się w naszym przedsta-
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wieniu dwie nowe postacie - Aktor I 
i Aktor li, postacie operujące jednak wyłącz
nie szekspirowskim tekstem wziętym z róż
nych fragmentów „Cymbelina". 
Aktor I i Aktor Ił - dwaj współcześni ludzie 
teatru, którzy przez swoją funkcję intelektu
alną przynależą do dnia dzisiejszego, na
tomiast w sposobie ujęcia formalnego i ak
torskiego wywodzą się wyraźnie ze świata 
i teatru Szekspira. 
Czy ten za,mysł inscenizacyjny przekona wi
dza - dowiemy się już po premierze. 
Kolejnym elementem zmierzającym do o
siągnięcia ładu i syntezy jest scenograf.ie. Tu 
trzeba pogodzić starożytny Rzym i renesan
sową ltaHę, zamierzchłe czasy Brytów z 
elżbietańskim sztafarzem szekspirowskiego 
dworu Cymbelina. To najważniejsze, ale nie 
jedyne pułapki. 
Rozwiązanie? 
Reliefy malarskie o nastroju i miejscu akcji 
opowiadające kolorem, paletą barw. 
Szekspir w swoim teatrze znalazł sposób na 
opowiadanie dekoracji, korzystamy z tego 
pomysłu przez działanie Aktora I i Aktora li. 
A kostium? 
Oczywiście, że nie historyczny, oczywiście, że 
kompozycja obiegowych pojęć o czasach 
i ludziach i fantazja malarska obrazu. 
Wreszcie muzyka, akcent, który ma podkreś
lić formę teatralną świadomie odległą od 
stwarzania iluzji rzeczywistości. 
W intencji twórców przedstawienia wszyst
kie te elementy zachowując wyraz indywi
dualnych rozwiązań powinny złożyć się na 
końcowy, harmonijny kształt sceniczny. 
Śmiech na1 widowni, cisza - pełna inten
sywnego przeżycia, brawo dalekie od kur
tuazyjnego i wreszcie słowo krytyka omawia
jące nasze przedstawienie jako próbę zmie
rzenia się z tym, wcale nie najłatwiejszym 
dziełem Szekspira, będą świadectwem, że 
praca teatru ma swój głęboki sens i krytycz
nego, lecz wrażliwego odbiorcę. 

August Kowalczyk 
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Wiliam Szekspir 

CYM BELIN 
(Cymbeline) 

Tłumaczenie Leana Ulricha 
w opracowaniu Jerzego S .. Sito 

Cym beli n 
król Brytanii 

TADEUSZ FIJEWSKI 
MACIEJ BORNIŃSKI 

Kloten 
syn Królowej z pierwszego męża 

JANJ KOBUSZEWSKI 
ZYGMUNT HOBOT 

Leonatus Postumus 
mąż lmogeny 

STANISŁAW MIKULSKI{ 
JÓZEF DURIASZ 

Bela riusz 
wygnany pon 

MIECZYSŁAW PAWLIKOWSKI 

Gwideriusz 
syn Cymbelina, pod nazwiskiem Polidor 

domniemany syn Belariusza 
WOJCIECH SZTOKINGER 

Arwiragus 
syn Cymbelina, pod nazwiskiem Kadwal 

domniemany syn Baleriusza 
MACIEJ RAYZACHER 

Filario 
przyjaciel Postuma 

HENRYK BĄK ./ 
J(JO/i'J' KUW.U.C.:~YM V 

Jachimo 
przyjaciel Filario 

TADEUSZ PLUCIŃSKI 

Francuz 
przyjaciel Filario 

MIECZYSŁAW GAJDA 

ANDRZEJ SZAJEWSKI • 
1 H nryk R ukołow kl v 

L 

Kajus Lucjusz 
TADEUSZ BIAŁOSZCZYŃSKI 

Piza n i o 
dworzanin Postuma 
BRONISŁAW PAWLIK; 
ANDRZEJ SZAJEWSKI 

Korneliusz 
doktor v 

WŁADYSŁAW HAŃCZA 
TADEUSZ KONDRAT 

Kapitan angielski I 
KAZIMIERZ DEJUNOWICZ 

Kapitan angielski li 
BOGUSŁAW STOKOWSKI 

Kapitan rzymski 
TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI I 

ANDRZEJ SZAJEWSKI 
Sługo królewski 

PIOTR BRZEZIŃSKI 

Posłaniec 
ANDRZEJ SIEDLECKI 

Szlachcic 
JERZY KACZMAREK 

Królowa 
żona Cymbelino 

ZOFIA PETR! 
HALINA CZENGERY ,/ 

lmogena 
córka Cymbelina z pierwszej, żony 

ANNA NEHREBECKA V 
DANUTA RASTAWICKA 

Heleno 
służebnica I mogeny 

HElENA MAKOWSKA 

Damy z orszaku Królowej 
JOLANTA CZAPLIŃSKA 

HALINA DUNAJSKA 
MARIANNA GDOWSKA 
ELŻBIETA JEŻEWSKA 

' CELINA MENCNER 
ANNA NEHREBECKA 

DANUTA RASTAWICKA 
JOl ANTA STILLER 

Aktor I 
RYSZARD NAWROCKI 

Aktor li 
HENRYK BOUKOŁOWSKi/ł 
MIECZYSŁAW GAJDA 

I n scen izacja i reżyseria 
AUGUST KOWALCZYK 

Scenografia 
OTTO AXER 

Muzyka1 
TADEUSZ BAIRD 

Asystent reżysera 
MIECZYSŁAW GAJDA 
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