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WILLIAM SZEKSPIR 1564--1616 

1600 - „JAK WAM SIĘ PODOBA" 

1891 - „HAMLET", „WIECZÓR TRZECH KROLI" 

1602 - „TROILUS I KRESSYDA" 

1604 - „MIARKA ZA MIARKĘ" 

1605 - „OTELLO", „KROL LEAR", „i\-IAKBET" 

1606 - „ANTONIUSZ I KLEOPATRA" 

1607 - „KORIOLAN" 

1608 - „TYMON ATEŃCZYK", „PERYKLES" 

1609 - „CYMBELIN" 

1611 - „OPOWIESC ZIMO W A" 

1612 - „BURZA" 

W illian1 Szekspir 

„JVIIARKJt Z~A. 1V1IARKĘ" 

(monolog Księcia) 

Kto trzymać w ręku miecz nieba się kusi, 
Jeśli surowy, to święty być musi; 
Wzór życia drugim twardą cnoty drogą 
Iść zawsze musi nieznużoną nogą. 
Przeciw występnym chcąc dyktować karę 
Musi ze swoich słabości brać miarę. 
O, hańba temu, co na śmierć skazuje 
Za grzechy, których sam równie smakuje! 
Jak czarną duszę człowiek nieraz zdoła 
Chować pod jasną postacią anioła! 
Jak często zbrodnia, strojna pozorami, 
Plaszczykiem cnoty zwiedziony .świat marni, 
I w slabe swojej pajęczyny sieci 
Godność, powagę i władzę uchwyci! 

Prz e ło:':y ł L eon Uf ricli 
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Z NOTATEK REZYSERA 

„Miarka za miarkę" Szekspira nie ma w Polsce bogatej tradycji 
scenicznej. Grana we Lwowie w 1902 roku z udziałem Heleny Modrze
jewskiej, następnie w Warszawie w roku 1933, po wojnie po raz pier
wszy wznowiona została na scenie Teatru Ziemi Opolskiej w ro
ku 1953 *. 

Nie chcę analizować przyczyn małej popularności tej komedii, 
pragnę natomiast podkreślić z okazji wystawienia „Miarki za . miarkę" 
na scenie naszego teatru, że uważam ją za jeden z najciekawszych 
i najbogatszych myślowo dramatów wielkiego poety, za dramat, do 
którego możemy stale wracać, aby odczytać i przeżyć go na nowo 
i odnaleźć w nim prawdę otaczającego nas świata. 

„Miarka za miarkę" napisana w roku 1604 pochodzi z okresu wiel
kich tragedii szekspirowskic.h. Zarówno chronologicznie jak i w klima
cie dramatycznym wiązać ją można najściślej z „Hamletem". 

Smierć królowej Elżbiety zamknęła epokę renesansowej „wesołej 

Anglii". Wraz z panowaniem Stuartów, króla Jakuba I, zawisła nad 
Anglią groźba wstecznictwa, nawrotu do średniowiecza, ciemnego de
spotyzmu, fałszu i obłudy. Mimo ponurego obrazu swiata „Miar ka za 
!lliarkę jest jednak komedią . .Jest komedią nie z racji humorystycz
nych scen , które przeplatają właściwy wątek dramat,u (takie sceny 
spotykamy również i w tragediach szekspirowskich) ani przez kome
diowo konwencjonalne zakończenie. Istotą komediowości ,,Miarki" jest 
głęboka ironia i swoisty okrutny humor, którym posługu.ie się tu 
Szekspir dla zdemaskowania fałszu, głupoty i zbrodni. 

W całej wielkiej spuściźnie Szekspira komedia ta najbardziej chy
ba drastycznie i bezpośrednio dotyka zagadnień prawno-moralnych 
społecznego życia. 

• W inscenizac ji K rysty ny Sku szanki. Następne reali za cje K . Skus za n k i 
!H ia rkż za miarkę : Tea t r L u d owy w Nowej Hucie - r . 1956 , Scen a Narodowa 
w Bergen (Norwegia) - r. 197fl . 
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„Umysł ludzki - pisał Romain Rolland - bardzo chętnie pasie 
się na oparkanionym pastwisku. Niechętnie słucha krytyki, która burzy 
skorupę w jakiej od dawna żyje, zwłai.zcza drażni go to, co mu prze
szkadza spać wygodnie w jego złudzeniach". W szekspirowskiej „Miar
ce" widzę przede wszystkim ostrą satyrę na te złudzenia, na obłudę 
<:złowieka w stosunku do innych i samego siebie. Satyrą tą walczy 
Szekspir o człowieka niezafałszowanego, ocalając z ponurego obrazu 
świata najwyższą zdobycz swojego wicku: miłość samego życia, 
wolność człowieka i wiarę w siłę poznawczą jego 
umysł u. 

Krystync. Skuszanka 

[Przedruk z programu d o przed stawienia Mia rki ::a 
miarkq w Teatrze Lud owym w Nowej H u cie w ro · 
ku 1956) 

"MIARKA ZA MIARKĘ" 
W noweli , a także sztuce, George'a Whetestone'a Promos i Kasan

dra (1578 i 1582) znalazł Szekspir osobliwą i straszliwą historię guber
natora, który urzęduje z ramienia wyjeżdżającego pozornie wtadcy. Gu
bernator Promos skazuje na śmierć młodego człowieka za to, że posiadł 
dziewczynę (z którą "zamierzał się ożenić) . Promos postanowił bowiem 
wytępić nieobyczajność, przywracając dawne przeciw niej ustawy. Sam 
jednak uczyni się winnym tępionego przez siebie przestępstwa, gdy 
siostra skazańca Kasandra przyjdzie prosić go o łaskę dla młodzieńca. 
Jako warunek jej wysłuchania Promos stawia, by Kasandra mu się 

oddała. Mimo spełnienia warunku wyrok na chłopcu każe wykonać. 

Wszystko ratuje jednak podstęp , inny skazaniec straci głowę w miejsce 
żądanej głowy chłopca. Siedzący ~prawę z ukrycia król (Maciej Korwin 
węgierski) demaskuje nieprawnego swego delegata, choć w końcu po
zwala mu ujść z życiem (i żoną w osobie Kas-andry) [ ... ] 

Można by może najkrócej powiedzieć. że [Szekspir] potraktował 

ten materiał jako ilustrację pewnych prób i zagadnień, jakie życie 

stawia przed człowiekiem . Chodzi o próby, na jakie naraża wypełnia
nie obowiązków władzy; częścią problematyki będzie też poszanowa
nie moralnego nakazu, zwłaszcza w odniesieniu do własnej i cudzej 
osobowości , własnego i cudzego ciała, a z;arazem zdobywanie się na wy
rozumiałość wobec ludzkiej słabości w tej dziedzinie. 

Nim ludzie zdadzą sobie sprawę z charakteru i wagi próby, po
t r afią „niby rozzłoszczone małpy, popisywać się tak szalonymi sztucz
kami przed obliczem Nieba, że swoich aniołów doprowadzają do płaczu" 
- jak mówi Izabela; a przecież nawet z labiryntu tych szalon ych 
sztuk i wynikających z nich zaplątań mogą zostać wyprowadzeni na 
światło miłosierdzia . Już z takiego choćby tylko szkicu głównego za
mysłu widać , jak dziwną sztuką jest Miarka za miarkę. 

Dziwność układu wydarzeń, jak tyle razy u Szekspi ra, nie prze
s z~adza znakomitej przenikliwości psychologicznej w ukazaniu ich we
wnętrznych podkładów czy skutków u bohaterów. Casus Angela, jest 
sam w sobie małym studium. Władzę dostał tu (zastępczo) w ręce czło-
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wiek przeciętny: sumienny i surowych obyczajów, który chciałby coś 

na serio i konsekwentnie zdział·ać dla wykorzenienia rozpusty w ze
psutym mieście [ ... ]. O zadaniach władzy ma wysokie pojęcie. Wszystko 
to stwarza znakomite uzasadnienie psychologiczne dla drakońskiego wy
roku na młodego Klaudia. Pierwszy, kogo schwytają na wykroczeniu 
obyczajowym, musi być jak najsurowiej ukarany, inaczej te wykro
czenia ciągnąć się będą bez końca. Im bardziej ludzie „zwykli" będą 
starali się rzecz załagodzić, tym btardziej obowiązkiem Angela w jego 
pojęciu, jako gorliwego władcy, będzie nieustępliwość [„.] Zdajemy 
sobie sprawę, jak bardzo konjeczne były w takim mieście surowe (choć 
niekoniecznie aż tak su;·owe) 7.larządzenia - a przecież zarazem, jak 
mało zmienia to psychikę człowieka tuzinkowego, przekonanego, że 

i tak nigdy niczego nie warto próbować zmienić. Nierząd tępiony pod 
jedną postacią, odrodzi się pod inną [ ... ] 

Wystawiony na próbę cz,asowy władca załamał się. Okazał się za
razem zbyt surowy i nie dość odporny na pokusę. Dwojakie zło rozpę
tane w nim grozi lekkomyślnemu młodzieńcowi utratą życia, jego sio
strze utratą cnoty, rządzonej społeczności zatruciem moralnym na dłuż
szą metę [„.] Zło się rozpędz,a po linii własnej okropnej dynamiki i lo
giki [ ... ] Tajemniczy zakonnik plączący się po tym wiedeń.skim wię

zieniu, prowadzący sekretne rozmowy raz z tym, raz z owym, nadal 
się nie dekonspiruje .. Wytrzymuje pozorną przegraną i każe ją wy
trzymywać ludziom przez siebie inspirowanym wśród rosnącego nerwo
wego napięcia [ ... ] Trzeba wiele rzeczy „przemanipulow·ać", a nawet 
wyreżyserować. Oto jak głęboko teatr wszedł Szekspirowi „w krew": 
postać w jego d ramacie dział.a ~e sprawnością wytrawnego kierownika 
prób [ ... ] Odbyw:a się tu charakterystyczne dla Szekspira doświadcze
nie ludzi przez odegranie czy udanie. Wynik tego doświadczenia nie 
wypada żadną miarą zachęcająco. Pod koniec sztuki, jak na jej po
czątku, przesuwa się galeria postaci, których zmysł moralny wydaje się 
całkowicie sparaliżowany. Krąg więzienny wygląda podobnie jak krąg 
nieobyczajny: cynicy, których nic poruszyć nie może. 

Na tym tle łagodność końcowych wyroków księcia wypada, jak 
wskazywali krytycy, zaskakująco. Zarówno winni wykroczeń na niż

szych szczeblach jak sam Angelo, doszczętnie skompromitowany, do
stępują miłosierdzia. 

[Przemysław Mroczko ws k i, Szeks·pir elżbietaiiski 
i żywy, Kraków 1966] 



William Szek:spir 

SONET CXXI 

Lepiej złym być niż złego doczekać się sławy, 
Skoro występni cnotę występkiem mianują; 
Nie to, co czuję, spokój zakłóca mi cały, 
Lecz to, co inni we mnie rzekomo znajdują; 
Czemu mrugać ma do mnie c-:yjeś sprośne oko, 
Rozpoznając, iż kipi we mnie krew, nie woda? 
Po co słabsi słabości me szpiegują? Po to, 
By za złe uznać wszytko, co mnie się podoba? 
Jestem więc tym, czym jestem; ci zaś, którzy mierzą 
W moje wady rzekome, własne liczą grzechy; 
Bijąc we mnie, być może, sami się uderzą; 
Nie chcę jednak ich myślom dostarczać uciechy. 

Chyba iż zło w teorii ogólnej przyjmują: 
Żli są ludzie i w złości nad złymi panują. 

Pnelożył Jerzy S. Sito 
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RENES_L~NSOWY TRAGIZNI 

CZŁOWIEKA UvVIKŁANEGO 

KONIECZNOŚĆ WYBORU 

Wiek XVI był właśnie wiekiem wprowadzającym tysiące ludzi w 
ostre i trudne sytuacje wyboru. W płaszczyźnie religijnej, w płasz

czyźnie społeczno-politycznej , w płaszczyźnie filozoficzn 0-naulrnwej star
ły się ostrzej niż kiedykolwiek dc;wn iej stanowiska, rozpętała się bar
dziej dramatyczna walka nowego ze starym, narosły silniejsze lrnn
flikty władz, instytucji. dążeń społecznych. Różne grupy ludzkie i róine 
jednostki musiały w różnej skali dokonywać wyboru swej drogi życia , 

tylko nielic:mi z żyjących świadomie ludzi mogli być od tego wolni [ ... ] 
Ostrość tego zadania wyboru, które stawało pned ludźmi XVI wieku, 
była tym większa , iż wybór nie byt nigdy prawie w tym stu leciu 
sprawą prywatną , chociiaż dokonywał się w sumieniu jednostek. Koś
cielne i świeckie instytucje czuwały nad kierunkiem tych decyzji [ .. . ] 
Można cytować dziesiątkami procesy i w yroki godzące w ludzi wybit
nych i przeciętnych tylko dlatego, iż wypowiedzieli w określonych wa
runkach inne zdanie niż oczekiwane i dozwolone. Fala tych represji 
nie słabła w ciągu wieku XVI, <ile wręcz przeciwnie, rosła [ ... ] WybÓi' 
angażujący jednostkę po stronie określonego obozu był dla niej , naj
C'zęściej, wyrokiem przesądzającym dalsze k oleje życia [.„] Problem 
człowieka zyskiwał w tych warunkach no\vy i szczególnie dramatyczny 
wymiar. Byli ludzie mający odwagę obrony swego stanowiska aż do 
ceny płaconej wlasnym życiem , byli ludzie mający zrę::zność ukry
cia własnych myśli, aby zyska(· życie i spokój, i byli ludzie wymie
niający postawę i poglądy na zyski i zaszczyty. Moralnie można było 
wartościować tak lub inaczej poszczególne kategorie, nie ulegało jed
nak wątpliwo ści, iż właśnie tak wieloracy byli ludzie i że te własnie 
doświadczenia komplikowały pytanie o istotę człowieka [„.] Nowe 
i trudne problemy wyrastały z sytuacji mieszanych i przejściowych , 

niejasnych i w różnoraki sposób przystosowanych. W tych wszystkich 
przypadkach - a one ·właśnie przeważały - powstawał problem, któ
ry można określić jako pytanie o autentyczność człowieka. 

Pytanie to zakorzenione było w tych sytuacjach koniecznego wy
boru, o których mówiliśmy poprzednio, ale ostrość swą zawdzięczało 

ono właśnie tym zewnętrznym sankcjom, jakie określony wybór po
ciągał . Chodziło o to, jakim się jest naprawdę, w co się wierzy rzeczy
wiście; odpowiedż nie była łatwa w epoce, w której krzyżowały się 

kierunki ·ideologiczne, osaczając ludzi różnorodnością wezwań. Ale od
powiedź stawała się szczególnie trudna, gdy czuwał nad nią sędzia 

kat. 
Na si,ale wyboru kładziono wówczas nie tylko \vyn iki mecytorycz-
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nej analizy poglądów; kładziono również przewidywane konsekwencje 
decyzji: życie i śmierć, dobrobyt i więzienie, zaszczyty i wygnanie. 
Wielu ludzi szukało adaptacji pozornej, gdy nie była możliwą praw
dziwa; wkładano maskę uległości i posłuszeństwa. Człowiek auten
tyczny krył się głęboko, wśród ludzi jawiła się postać zamaskowana, 
która pełniła wszystkie społeczne funkcje, zbierała godności i zaszczyty. 
Ale ta sprzeczność między człowiekiem prawdziwym, chociaż społecz
nie nie istniejącym, i człowiekiem społecznie rzeczywistym, chociaż 

udanym, nie mogła być trwała . Musiała w końcu zwyciężyć prawda 
lub udanie. 

Ale gdy niewielu ludzi chciało być bohaterami, ginącymi za swe 
przekonania, to również niewielu chciało w oczach własnych i cu
dzych uchodzić za tchórzów i zdrajców. Większość szukała przed sobą 
i innymi usprawiedliwienia dla oportunizmu, który miał im, co naj
mniej, zapewnić życie i spokój. 

To właśnie szukanie usprawiedliwienia sprawiało, że maska, któ
rą wdziewali, aby się uchronić przed prześladowaniami, stawała się dla 
nich samych ich maską wewnętrzną, kryjącą, ale i niszczącą wreszcie 
ich własne wewnętrzne oblicze. Okazując pozorne posłuszeństwo świa
tu, akceptowali w końcu naprawdę jego wymagania, aby usprawiedli
wić w ten sposób swe własne postępowanie . Stawali się wówczas 
„wolni" - także i p_rzed sobą samymi - od zarzutu zdrady lub tchó
rzostwa , od oportunizmu i słabości. Byli „przekonanymi". Ale napra
wdę, to tylko maska zewnętrzna ogarnęła ich całych . Słabość i zdrada 
sięgnęła do samego dna. Konflikt między pozorem i prawdą kończył 
się tragiczną katastrofą. Nie ulegał w ten sposób likwidacji. 

IDEAŁY HUMANISTYCZNE I RZECZYWISTOŚĆ 

Wielkim żródłem wątpliwości i niepokojów ludzi XVI wieku był 

odczuwany coraz powszechniej i coraz głębiej zasadniczy rozdźwięk 

między humanistycznymi ideałami życia a rzeczywistością . 

Ideały humanistyczne nie były tylko wyznaniem wiary gabineto
wych uczonych i nie tylko chodziło o ich rozczarowania, zresztą rów
nież rosnące w tym wieku, w którym fanatyzm i nietolerancja stawały 
znowu w poprzek wszelkiej myśli śmiałej i wolnej. Ideały humani
styczne były równocześnie programem odnowy życia społecznego, które 
- tak jak i życie religijne, i najczęściej w związku z nim - miało 

być przywrócone - wedle jednych - do pierwotnej „czystej" postaci 
miłości człowieka do człowieka, a wedle drugich do norm wyznaczo
nych przez „trybunał rozumu". 

Ale to właśnie się nie dokonywało. Wręcz przeciwnie, w niektó
rych krajach odzyskiwały siłę feudalne przywileje, w niektórych ule
gały one wprawdzie ograniczeniu, ale powstawały uprzywilejowania no
wego rodzaju. Być może ludzie ówcześni nie dostrzegali tak j.asno, iż 

rodzi się nowy ustrój społeczny, oparty tak samo j:ak poprzedni na 
klasowych podstawach, ale dostrzegali, iż panowanie człowieka nad 
człowiekiem nie tylko nie maleje, lecz wbrew rozumnym nadziejom 
wzrasta. W tych warunkiach rosnąca w siłę kontrreformacja poczy · 
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nała sięgać nie tylko po władzę polityczną, ale i po władzę duchową 
nad ludźmi [ ... ] 

Sytuacja humanistów stawała siQ coraz trudniejsw [ ... ] Trudność 

polegała nie tylko na rosnącej we wszystkich krajach nietolerancji. 
Trudnością głębszą było zachwianie wiary w człowieka, w jego ro
zumną zdolność organizowania społecznego życia. Wprawdzie humanizm 
podejmował od dawna krytykę społecznego porządku, ale sytuacja tej 
krytyki na przełomie XVI i XVII stulecia stawała się już inna niż była 
przez całe stulecie. Nie wystarczało wówczas zdobyć się na odwage 
protestu wobec istniejących warunków społecznego życia, trzeba było 
równocześnie nie ulec średniowiecznej ideologii, która w łatwy i su
gestywny sposób wyjaśnia zło par;ujące w ludzkim świecie. Należało 

ocalić wiarę w człowieka [ ... ] 
Zadanie humanistów stało się trudniejsze o tyle, że stronie prze

ciwnej przybył argument, którym nie rozporządzała ona dawniej. Argu
mentem tym było wskazanie na rosnący chaos społeczny i oskarżenie, 

iż chaos ten powstaje z naruszenia religijnego porządku rzeczywistości 
[ ... ] Zachować wiarę w człowieka, mimo że musi się stracić wiarę w je
go społeczny świat - oto była trudność pozycji humanizmu w tej 
walce, jaką on prowadził z rosnącym zalewem religijnej reakcji. 

Pod koniec XVI stulecia konfliktowe sytuacje stały się szczególnie 
ostre. Kto wybierał pojednanie z panującym ustrojem społe:znym, ten 
musiał zdradzać najgłębsze zasady humanizmu; podobnie ten, kto wie
rzył w pojednanie z kościołami, musiał porzucać pozycje humanizmu -
ulegać jezuitom lub purytanom. Walka stawała się nieubłagana, po
nieważ także i druga strona, zaostrzając swe pozycje, odrzucała myśl 
o prorozumieniu. Minął jL;ż czas. w którym dwory papieży i królów 
ofiarowywały gościnę i opiekę wielkim humanistom; władcy potrzebo
wali coraz bardziej polityków, mających budO\vać potęgę państw, a nie 
humanistów, zaprzątniętych sprawą wielkości człowielva [„.] 

Gdy wszystko, jak się wydawało, zawodzi, gdy pailstwo i Kościół 
stają się ostoją fanatyzmów, gdy ziemia zo,taje zepchnięta ze swego 
wydawałoby się, uprzywilejowanego stanowiska we wszechświecie, gdy 
nawet człowiek nie może mieć zaufania do siebie samego, zaskakiwa
r;y i zdradzany przez własne czyny - ocalić w tych w.arunkach wiarę 
\V człowieka i człowieczeństwo, nie ulegając ani wygodnej i intratnej 
taktyce uległości wobec panującego porządku, ani wobec władzy ko
ściołów: oto była droga tego humanizmu, który kontynuując swą wiel
ką tradycję w warunkach nieporównanie trudniejszych stawał się hu
manizmem tragicznym. 

LAICKA INTERPRETACJA WIELKOŚCI I MAŁOŚCI 
CZŁOWIEKA 

W tych warunkach pytania o zasadniczy sens społecznego świ,ata 

ludzi, a przede wszystkim o rolę rozumu w koniecznej, chociaż - jak 
się zaczynało wydawać - niemożliwej do przeprowadzenia reorgani
zacji tego świata stawały się wyrazem wątpliwości, zgłaszanych pod 
adresem renesansowego uwielbienia człowieka. Jak - w warunkach, 
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które istnieją - można przyiąc wiarę w wielkość i godność człowieka? 
Jak - widząc zwycięstwa tylu ludzi małych - nie zwątpić w tę fi
lozofię, która w dumny, świecki sposób zinterpretowała tradycyjną 

wersję o człowieku , panu ziemi? Problem wielkości i małości człowieka 
stawał w ten sposób w całej ostrości [ ... ] Czy można obronić i czym 
można uzasadnić ideę wielkości człowieka, skoro ludzie są tak mali? 
I dLaczego ludzie są tak mali, skoro człowiek jest tak wielki? [ ... ] Jeśli 
małość ludzka nie ma być tłumaczona grzechem pierworodnym, spro
wadzającym na cały ród ludzki skazę słabości i winy - to czym ma 
być tłumaczona? [ .. . ] Już Morus wskazał, iż ludzie nie są naprawdę ta
kimi, jak się zachowują pod presją społecznych stosunków [ ... ] Ale 
jeśli odstępstwo człowieka od jego właściwej drogi miało mieć swe 
przyczyny w społecznych warunkach, to wyłaniało się jeszcze trud
niejsze pytanie o przyczyny powstania takich właśnie warunków. Było 
to pytanie trudne i niebezpieczne zarazem. Filozofia religijna miała i na 
to pytanie gotowe odpowiedzi w swym schemacie i zależnie od sytu
acji i taktyki proponowiała albo uznanie istniejącego porządku za karę 
boską, albo przeciwstawieaie mu się dla odbudowy ładu . Ale z punktu 
widzenia świeckiego trzeba było zmierzać do szukania przyczyn spo
łecznych. A ówczas - jak to już dojrzał Machiawelli - poczynały 

się ukazywać dwa odmienne porządki : moralny i polityczny. Być może 
konkretna rzeczywistość społeczna psuła ludzi, ale jeśli bieg wydarzeń 
politycznych był właśnie taki? Któż byłby w stanie im się oprzeć i czy 
w ogóle jest w ludzkiej mocy bieg ten odmienić? Być może moralne 
postulaty powinny mieć siłę przekształcania społecznej rzeczywistości, 

ale jeśli jej nie mają i jeśli potrafią jedynie stwarzać utopie na tajem
Diczych wyspach czy w ark·adyjskim lesie? [ ... ] 

Tak oto rozwój historycznych procesów sprawił, iż przeżywanie 

społecznej sytuacji człowieka i społecznych losów jego rozumu stawało 
się coraz bardziej ambiwalentne. Przeświadczenia o wielkości czło

wieka krzyżowały się z poczuciem jego małości, uczucia tryumfu z po
czuciem klęski, wiara w owocność ludzkiego wysiłku z myślą o jego 
bezsensowności, doświadczenia radości życia z doświadczeniami jego zła 
[ ... ] W łonie humanizmu krystalizować się jednak zaczyna problema
tyka, która koncentrowała się wokół losu człowieka w jego konkretnym, 
realnym życiu , w materialnej i 3 połecznej rzeczywistości. [ ... ] Nie cho
dziło już o obronę antropocentrycznych założeń, ·ale o los człowieka 

w tym ziemskim życiu , skoro miało ono być jego jedyną ojczyzną -
przez niego samego stwarzaną i kierowaną. 

Najlepszymi reprezentantami tego humanizmu nie stali się uczeni 
i filozofowie, a jego ogniskami nie były dwory, ani uniwersytety, ani 
akademie. Jego niepokoje i dążenia wyrazili najgłębiej nieszczęśliwy 

hiszpański żołnierz i nędzny poborca podatkowy oraz wędrowny aktor 
angielski tworzący dla swego teatru sztuki, które by lud mógł zrozu
mieć - Cervantes i Szekspir. 

Oni to mieli śmiałość spojrzeć w oczy rzeczywistości i nie zdradzić 
mimo to człowieka ; oni to zdobyli się na odwagę, aby otwarcie posta
wić pytania o los prawdziwego człowieka w jego ludzkim świecie i aby 
zaryzykować odpowiedź pełną tragizmu. 

Kim jest człowiek - to pytanie stawia z całą świadomością Hamlet 
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i filozofują nad nim grabarze i mordercy w różnych sztukach Szekspira. 
Pytaniem tym zresztą, chociaż niewypowiadanym, żyją wszystkie po
stacie tych dramatów, przeży\viające nieoczekiwanie swój los nieocze
kiwany. 

„Jakim arcydziełem jest człowiek" - mówi Hamlet. „Jaki szla
chetny dzięki rozumowi! Jakie posiada nieprzebrane możliwości dzięki 
swym zdolnościom. Jaki dokładny i godny podziwu w swych kształtach 
i ruchach? Jak podobny aniołowi w swE:j postawie! Jak podobny bóst
wu w swych wyobrażeniach! Piękno świata! Symbol wszelkiego stwo
rzenia!" Cała filozofia wczesnego renesansu, poczynając od słynnej 

Mowy Pica della Mirandoli, złożyła się na te słowa. 
Ale Hamlet ma już inne, bardziej dojrzałe doświadczenia: więc 

mówi dalej : „A jednak czym jest dla mnie ta kwintesencja prochu? 
Człowiek mnie nie bawi. O nie! Kobieta także nie 1" 

Dlaczego człowiek nie bawi Hamleta, dlaczego go nie cieszy kobie
ta? Było wprawdzie w tych .czasach wielu ascetycznych moralistów, 
odnawiających naukę Innocentego LI:I o potępieniu świata. Ale dla 
Hamleta nie jest to trwający wciąż jeszcze problem kuszenia św. Anto
niego przez świat i piękne kobiety . Hamlet nie stoi przed wyborem 
między wczesnorenesansowym uwielbieniem człowieka i ascetycznym 
przywołaniem go do innego świata . Hamlet stoi przed problemem we
ryfikacji idei głoszącej wielkość człowieka. Jest to już problem nowy, 
problem dojrzałego renesansu, który wierząc w wielkość człowieka 

zdobyw.a się równocześnie na śmiałość realnego widzenia, jakim jest 
człowiek rzeczywiście. To właśnie miał na myśli Hamlet, gdy powta
rzając apologię człowieka wyznawał, iż „człowiek go nie bawi", i ten 
kontrast dręczył zawsze Szekspira [ ... ) 

PRAWDA I MASKA 

Jednym z z.asadniczych elementów problemu człowieka jest u Szek
spira sprzeczność między prawdą i maską. Człowiek jest inny w swo
im wnętrzu, inny w masce, którą przywd2.iewa. Rozróżnienie to ma 

·oczywiście bardzo długą tradycję. Wiek XVI nawiązywał do meJ 1 roz
wijał ją w różnych wariantach. Ale nikt przed Szekspirem nie potl'a
fił tej sprzeczności pokazać tak drapieżnie i wielorako [ ... ] 

Taką dr-amatyczność konfliktów między człowiekiem i jego maską 
pokazuje Szekspir przede wszystkim w sytuacjach władzy. Tron ma 
swe prawa, wedle których ten, kto go zajmuje, winien jawić się lu
dziom i wedle których ludzie, którzy otaczają tron, powinni się prezen
tować władcy . Obowiązki te wykracz::iją daleko poza ceremoni;;il dwor
skiego zachow.ania: przenikają w głąb ludzkiego życia. Tylko że gdy 
Machiawelli i Castiglione ukazywali, jak prawa dworu stwarzają pię

knego człowieka, Szekspir pokazywał, jak go niszczą. <Test cala rozpię
tość różnych dośw~adczeń epoki między włoską wizją księcia i dwo
rzanina i tą angielską wizją króla i dworaków. Jest to rozpiętość mię
dzy tryumfującym i schyłkowym renesansem, między wiarą w ludzi 
i próbą tragicznej obrony człowieka [„. ] 

Życie autentyczne i życie w masce to, oczywiście, nie tylko los 
króla , to także los całego dworu [ ... ) Szekspir zdobywa się na odwagę 
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spojrzenia w oczy rzeczywistości i pokiazuje, jak prawda i konieczny 
pozór wiodą swój złośliwy taniec na dworze. Szekspir już nie widzi 
dworzanina, wie, że istnieje tylko dworak. I wie, że są ludzie, których, 
Jak Poloniusza, dworactwo pr:;;eżarlo do głębi i są tacy, dla których 
służba dworska jest nieustającą sprzecznością między własną prawdą, 

którą jeszcze czują , i maską, w której codziennie żyją [ „ .] 
Temat prawdy i pozoru w życiu człowieka rozs zerzył Szekspir 

również i na powszednie życie ludzi. Wychodząc poza krąg władzy po
litycznej i władzy pieniądza, starał się pokaz.ać, jak ludzie w swym 
codziennym życiu i osobistych kontaktach posługują się maską, która 
jest obyczajowym konformizmem i ma im ułatwiać powodzenie, a która 
staje się często przyczyną różnorakich złudzeń, rozcz,arowań i podejrzeń. 
W związku z tym pokazsł, jak żródłem takiego msskowania może być 
również i wychowanie, któ:·e zaszczepiając jednostkom ludzkim określo
ne ideały, wprowadza rozdżwięk między życiem „naturalnym" i „ży

ciem ukształtowanym" [„ .] 

Ten świat ludzki jest okrutną zabawą ślepców, którzy błądząc po 
omacku mijają to, co powinno stać się ostoją ich życia, zatrzymują się 
przy tym, co staje się ich zgubą . Szekspir w przenośni i naprawdę 
ukazywał „ślepców" staczających się, jak na ob1;azie Bruegla, w prze
paść życia; pokazywał, iż ci, którym ludzkie okrucieństwo nie wy
darło jeszcze oczu, nie chcą widzieć rzeczywistości [ „ .] 

W wielonaki sposób pokazuje rn:m sztuka Szekspira, jak życie 

człowieka upływa w nieustannym konflikcie „prawdy" i „maski". Jest 
to konflikt wielowymiarowy, a bieguny jego są z punktu widzenia war
tości przemienne. Może to być konflikt człowieka i urzędu, człowieka 
i władzy, człowieka i pieniądza; może to być również konflikt czło

wieka i obyczaju , człowieka i wychowania , może powstawać z przy
musu i z naśladowania, może być narzędziem obmyślanej taktyki 
i uprzejmym konformizmem [„.] Ale pytanie, kim człowiek jest na
prawdę, a jakim w społecznej masce, którą przybiera, stawało się 

w szekspirowskiej filozofii człowieka problemem, którego zasięg wa
żności okazywał się coraz większy . Szekspir pokazał nie tylko to, że 

ludzie żyją życiem udawanym, ponieważ właśnie taka jest zasadnicza 
„reguła gry" dworskiego i mieszczańskiego życia, ponieważ jest to sku
teczna metod1a zdobywania życiowego sukcesu; dostrzegł, iż świat rze
czywisty nie jest współmierny z , .człowiekiem prawdziwym", który 
musi żyjąc w nim nakładać mas kę aż do wewnętrznej zatraty [„ .] 

Szekspir nie jest mo:·alistą dającym dyrektywy, Szekspir nie mówi , 
jak powinien wyglądać świat i jakim powinien być człowiek . Jest już 
daleki od tego typu problemów [„.] Chce pokaz.ać , jak ludzie wchodzą 
w łańcuch czynów i jak ponoszą za nie odpowiedzialność. Taki obraz 
odpowiedzialności odsłaniia całą dramatyczność ludzk iego losu . Człowiek 
rozwija się w swoich czynach, ale jego czyny są dziełem okrutnego 
świata . Jeśli go porzucimy, będziemy niczym, jeśli w nim zostaniemy -
będziemy jak on. I ludzie nie mogą go rzucić, a równocześnie nie mogą 
przyjąć siebie takich, jakimi ich stwarzają ich własne czyny, kształto
wane przez warunki, okoliczności, mechanizmy społecznego i politycz
nego życia [„ .] 

Jeśli jesteśmy takimi, jakimi s ię stajemy w ziemskim strumieniu 
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naszego życia, oznacza to , że świat zyskuje wobec nas zupełnie inną 

i'Olę. Stwarza nam sytuacje, przymusza do uległości lub do wyboru , 
otwiera możliwości - tworzy wraz z nami życie. Jest niaszym żywiołem, 
jest nami [„.] 

Swiat w wizji Szekspira był światem , który wyszedł ze swoich k o
lein, był „światem na opak", podobnie jak go widzieli wszyscy huma
niści od Erazma z Rotterdamu do Bruegla. Był światem, w którym 
szalały ludzkie namiętności, a przede wszystkim żądze władzy i pie
niądza; był światem, w którym krótkotrwały tryumf odnosili silni 
i okrutni, źli i podstępni. Prawdę o tym świecie wypowiadali śmiało 
i tr:afnie tylko grabarze i błaźni, niekiedy czarownicy, zdolni na chwilę 
uciszać burze, stwarzać uroki snu nocy letniej, czarować zimową opo
wieścią [„.] 

Jak na obrazie Bruegla ludzie tańczą u stóp szubienicy, podobnie 
w sztukach Szekspira żyją pełnią życia w grozie śmierci. Grabarze, 
filozofujący najczęściej nad życiem w tych sztukach, wiedzą, iż wszyst
ko przemija, wiedzą , iż kruchą jest władza świecka i władza duchow na 
i wiedzą też, iż „szubienica jest mocniej zbudowana niż kościół" 

[Hamlet, V, 1] . Ale w jej cieniu ludzie muszą i chcą żyć . 
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[Bogdan Such o d o Isk i, Na rod zin y nowoży tnej 

filozofii czlowieka, Warszawa 19631 
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Willian1 Szekspir 

SONET LXVI 

W śmierci szukam ukąszeń, znużony widokiem 
Zasługi, co płaszcz jeno żebraczy posiada, 
Nicości , barwne pióra strojącej przed okiem 
Czystej wierności, której zapłatą jest zdrada. 
Zbrodni, co ją złotymi zaszczytami darzą, 
Dziewiczej cnoty, która umiera zhańbiona. 
Doskonałości, straszną zbrukanej potwarzą, 
Siły, której mdła przemoc wsiadła na ramiona. 
Poezji, której usta pieczętują władzą, 
Ciemnoty, która wiedzę leczyć się ośmiela, 
Prawdy, która mianem głupoty nadgradza, 
Ujarzmionego dobra, zła ujarzmiciela. 

Znużony tym - odszedłbym wnet na spoczywanie, 
Lecz beze mnie co z moją miłością się stanie? 

Przełożył Lucjan Szenwald 

29 



W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

ME AS VRE, 
W. SZEKSPIR - „MIARKA ZA MIARKĘ'" 

MOLIE:RE - „DON .JUAN" 

For Mcafure. L. KRUCZKOWSKI - „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI" 

fi'..Affllr przmuf, Scena prim,j. 

To one th:a CJn my r.lrt i11 him Jducnifc; W PRZYGOTOWANIU 
EntlT D•l;!, E.[c•lw J lordr, Hotci thcrcforc J!n .... zd~: 

J n om rcmouc ,b: diou :ir l11:l,u11r Celfc: 
D•~~. Mort.llhłic l nJ Mercie in Vunn.1 

•

S<JUJ. 1.iuc in chytonguc,JuJhC3n :OIJ E{c11l11.1 
E(c. My lor.i. (f0IJ, T l;ou;h ti. fi 1n <JU<li1on,u ti>y kconJJry. 

. D11l:..; OfGouc1nmcm,1!1e prr>pcrtic' to vu- f1l.:c tl1y Commillion. 
\Vould farne,,, me t'ltfcd l°pC':d1~d1f'..:ourlC; .Ang. Now gooJ my Lord 

S. WYSPIAŃSKI - ,.WESELE" 

Since I am pur to know ,tluc yo ur ownc Sc1coce . Lec tbcrc be foinc morc rdl,nuJe of my mculc, 
EscccJcs (in th.n J the !liłs l.)f s!i ldu1ce I Ucforc fo noble, ;mJ 10 5(c.u a iigu;:e 
MyO:rcngth (Jl) siuC'.YOU: Th.en llO morcrcm2inc1 Be lhmp"t vpon lf. 
Buc thu, toyour 1·u11ic1cncy 1Js your Worth i11 lblc, D„l .No mC1re cullion: 

1 
And let them \"fOti.c · T he 111ture of our Pcople 1 I \V e hlll~ w1 rh"' l('Juc.:n'J ,;iud pf(:p~:c<ł choicc 
Our CduJ ln{łir•t•~""; , ind the T crme1 PtocC"cdcJ t...) you; thcrc:forc: nkc ~· aur ~\onon : 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

For Common Iuil1cc,y·.uc i s pre~nint to I Our lufłc fro:i.1 hcntc li offQ quiche COlldJC:on, 
As Arc,1nJ praćł:1fe,l11th inridicd li\)' Tb;it it prcfco 1t (dfc, and lc:JucJ "'nąudiion ·J 
Th•t 'ł.'C rcmcmba : 1 hctc i' our Commiflio n , M1ttC'H ol nccJfull \'alue: \ V c fh.:l.11 wrnc rn you 
From which,wc w~uld not lnuc you Wlrpc- i cill hit her, l A~ c11nc,1nd a ur conccrn.n&s fi1Jll ur1porcu11C", 
I f1y,b1d come bc:!orc u A".~rlc . I How it g,oc:s '-''LC~, vs, ;i11J Joe !ookc co know 
\Vhu fit;urc: of o ch :A.._c: you,hc will hclrc. I Wl1JC dod1 b('f.ill you herc. So far c you wcll: 
for you mutł: kno ·.\', we hrn e w1th (pccll ll fou :: To th' hopcfull nc<.·uuoo Coe J lcJue vou, 
Elcćlcdhim om a1.>1er. cc to (upply; 01-yonrCom:nllriom. • 
Lem h1m our tcrr or,drclł h1m w1th oar leu: , „ł"l. · Yct ~1ue k;auc ~myl.Md,) 
A.~d g1ucn his DcpucJ<10 11 il~ the Orsl!H l l luc we nny b1111g you fo111cd11nr; on the wir. 
Otour o._.,nc pc--Nrc \V n:lt cnm ~C)'OU ol 1t? D11t_. My h1fłcrn;ay not 1d1111t 1t, 

l[c. If;any mVw.'flfA bcof wnrth Nor nccdc you (ort nunc: hono r) luuc to doc 
To ·rndcrgoc fuch ample gracc1anJ ho~1our, I \\'1t!1 .my lcruplc: :yonr fr o pe 1~ 3S mmc ~\\'llC, 
lt is Lord A11gtl~. Sti to 1nforc~ ,or quil1fic che Ll '.'.I C~ 

I 
.'\1 to youc foule fccznc1 i;aod; G1uc me your h.rnd, 

lnrn A"Jtl•. Jl~ prnJ1ly awJy: I lo11c the pc: oplC', 
D111(_. Lookc whtrc he come•. Rm 1łl'lc not l1kc to fbgc m~ to 1!ic1c ('yc-;: 

A. ŚCIBOR-RYLSKI - „RODEO" 

A. M. SWINARSKI - „ARARAT" 

M. DOMAŃSKI - „PIERWSZY NIEWINNY" 

W PRZYGOTOWANIU 
A"g. Alw2)'C1 obcd1cnt to yourGncc\ w1IJ, I Thou~h 1t doc wcll, l Coe not rei li O\ wC'!l 

I come to kno"' your plc1(ure. l hcu lowd :appl1ufc,and Auc-s vchcmcnr: 
'Dtil:.; . .A"l'/„: Nor do~ I thinkc the man of fat( d1fcrction 

Thc:rc IJ I ki~1dc orChu1.:tcr m eh;· life, t T\1J.ł do's :i ffett IC. Oncemorcfare you wcll. 
nu, 1oth'obfcrUC'(. doth ihy l'Hllory A"!· l he he men~ c111e !lfcty to your purpo(cs. 
fully Tnfold: Thy ldi<,rnd <hy bclon~ing1 I €/c. L<Jd iorth, oad bnng you b>Ckc "' happi-
Arc: not thinc ownc fo rr<:pcr ,as to w:atł<: ncffc. f :..11. 

Tby (cJ(c vpon thy vcrtuc~ . clicy on t hc c: : D~.: I th1nkc you, fuc you we li„ 
Huucn dmh w1th v'• ;a) wc,wHh T orchC"~ Joe, li Efi. I (hall dcfirc y~~· S1r,to giuc me len:~ 
Not li~ht rhC111 for thtmieJucs . For if uur vc:rtuc1 , "fo h:suc f~ce (pcc:ch wnn you ; 2nJ it couccrncs me 
Did not"goc fonh of •t, ·twerc Jl11likc: I To lookc 1nto the boctomc of my pluc : 
A• i( we h2d them nor; Spims ire not fincly tonch·d.. f\ pow re 1 hauC", buc of what Orcn1;th 2cd n;m.::c, 
But to fiue iffuCs: rror natt.:re ncucr lcndt 1 am not yct mtłrutl:cd. 
The (m1lldl fcrupl(' of hcrcxccl!cncc, I .An~. 'Ti' fo ·."'ith me: Lct vs with.dnw rngcthcr ,· 
But likc: 2thnfiy GodddJ'c 1~c dctc:r111iacs And we nuy foonc our fuuf;aćł1nn hiuc 
Her fclfc the &losy of a crcd1::our, Touchmg thai po1m. 
lleth thank1,an~ •«; but 1 ·do bcrid ray fpcccn \ E[c. Ile wm •pon you• hooor. F.:uHt . 

F Sctr•" 

A. CAMUS - „CALIGULA" 

SPIS TREŚCI 

K. S ku s i a n ka. z notatek reżysern . 7 

P. i\!I ro cz ko\\' s k i, „Miarka za miarkę" 9 

B. S u c hod o Isk i, Renesansowy tragizm człowieka uwikłanego 15 
6t t. t.S-4 

V/. S ze ks p ir, Sonety, fr agment ,,Miarki za niiarkq" 5,12,29 
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