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JERZY S. SITO 
Fragmenty eseju „Old Possum" 

P 
rzeglą<;lah\c gazety donos~ąte o ~rn 1erci .T. S. Eliota 
natrafiłem na Jego zdJęc1e z. roku 1926. Wyobraza 
ono młodego człowieka o sympatycznym , nieco za
gadkowym uśmiechu, w pełnym rynsztunku 
urzędnika z londyl1skiego city: r,recyzyjnie wywa

żona, pozioma linia melonika, świetnie ski o jony żakiet, sza
re sztuczkowe spodnie, ciasno zwinięty parasol , pod nieby
wałym kątem oparty o trotuar. Pos ać t<Jk bardzo i tak roz
myślnie konwencjonalna, tak całkowi ie typowa, że aż bu
dząca wątpliwość, czy mógł uksztaltowal· ją człowiek rzeczy
wiście typowy i konwencj onalny. Prz d ·zterema laty Eliot 
ogłosił JAŁOWĄ ZIEMIE;, poemat , którego ładunki eksplo
dują jeszcze do dzisiaj w różnych zak ątkach świata . Przed 
dwunastoma laty pojawił się po rnz p ierwszy w Anglii, 
obarczony całą tradycją Nowego ·'wiat:i, przedstawiciel 
„arystokracji" amerykańskiej, ukszt łt!Jwany przez Boston, 
gdzie „Lowell mówi tylko z Cabotem. :i Cabot jedynie z Bo-

. giem". Na zdjęciu tym wygląda jak uo_obien ie angielskości 
w jej magazynowym wydaniu. I je~ li pr, 'vdą jest, że An
glicy wyglqdają i zachowują s~ tak, ja k żąd a i oczekuje te
go od nich opinia zagranicy, że z rawdz iwą rozkoszą mie
szczq s ię w narzuconych sobie ramach przeróż.nych „typo
wości" , z kamuflażu tego czerpiąc n ieusta jące zadowolenie, 
to T. S. Eliot już wówczas, w roku J 926, zgłębił tę tajemnicę 
dokładnie. Edmund Wilson , znakom ity krytyk ;;mcrykański. 
zauważył, że Mr Eliot jest postacią fikcy jną , którą wymxślil 
sam Thomas. Nie mniej fikcyjną n iż pułkownik Blimu, 
śmiej<\CY się co dzień w lu s trze z. własnych t~· powych , „mi
litarnych" wąsów. 

Urodził ~ię w St. Louis, w st~rn d i"ou r i, w rok u 1888. 
Pochodzi! z rodziny osiadłej w Am ryc od trzech stuleci. 
Przodkowie jego. zarówno po mic zu - Andrew Eliot -
jak i .PO kądzieli - Issac Stearn · - p lhodzil' z Anglii, do 
której poeta wróci ł . w poszuk iw;rn iu wl. ~!1 · t u .'.samości. 



Powrót ten był komecznosc1ą psychiczną; zaważył na ca
łej osobowości - a więc i na poezji - Eliota. East Coker, 
miejscowość w hrabstwie Somerset, z której wyemigrował 
do Nowej Anglii jego prapradziad, stanie się w jednyi;i 
z Kwartetów ogniwem sprzęgającym rozdartą osobowosć 
anglo-amerykańskiego Eliota. .wrażliwość odziedziczył za
pewne po matce, piszącej delikatne wiersze o tematyce re
ligijnej; do koń:ca. życia przesyłała mu wycinki prasowe, 
ilekroć opublikowała coś w lokalnych gazetach. Syn był 
z niej zapewne dumny; tw.órcrości jej nie lekceważył, sko
ro przygotował i ogł_osił drukiem jej poemat dramat_yczny 
o Savonaroli. Usposobieniem przypominać miał dziadka, 
pastora unitarianów, jednego z założycieli Uniwers:Ytetu 
Waszyngtona w St. L uis. Na nim zapewne wzorował Jedno 
ze swoich wcieleń, mądrego i dobrotliwego proboszcza. Jego 
to głos naśladował, być może, recytując swoje utwory to
nem skromnego kaznodziei. William Greenleaf Eliot był 
prawym i pobożnym człowiekiem; odznaczał się „słodycz~ 
i prostotą mowy", był „zrównoważony i cichy; łagodny_ 1 
szczery w swoich wyrzutach". „Obecność jego poskram1~, 
a przecież jest on wesoły i lubi żartować. Nigdy jednak me 
traci umiaru". Osobowość dziadka fascynowała poetę; do 
tej postaci powracał riieus~annie, częściej_ niż do kogokol
wiek innego ze swojej rodzmy czy otoczenia. 
Tradycją rodzinną związany z Harvardem, studiow~ł 11:a 

tym uniwersytecie filozofię. Szczególnie interesował się ~1-
lozofią i religiami Dalekiego Wschodu; przerwał te stud~a; 
jak pisze, bojąc się utracić związek z kulturą zachodni~. 
Studia uzupełniał w Europie; w Niemczech, w Ox_fordz1e 
i na Sorbonie. W strukturze Uniwersytetu Oxfordzk1ego -
studiował w Merton College - znalazł schronienie i przy
stań; poza murami. Oxfordu konała stara Europa: śmiertel
nie ranna w okopach wielkiej wojny. W Par)'.ZU zet~n'.lł 
się - w poezji jego i w życiu była to bowiem mewątphw1e 
obecność fizyczna - z. Baudelaire'em i Lafargue'em. W pra
cowniach ich terminowat. 

W roku 1915 debiuto ,. I w zasłużonej „Poetry" (Chicago) 
poematem Pieśń milo~na J. Alfreda Prufrocka. W tYf!l sa
mym roku poznał Ezrę Pounda, il miglior fabbr'?, mistrza 
i przyjaciela. Pr-zez czas krótki wykładał w jednej ze s~ół 
londyńskich, następnie zaś przez la~ parę praco~ał Jako 
urzędnik w Banku Lloydsa na Cornh1ll, w Londyme. St~m
tąd to chciał go „wykupić" Ezra Pou~d ~ wraz z Heming
wayem zbierali w Paryżu na ten cel p1emądze. Jedyną _eks
trawagancją na jaką sobie pozwalał były okulary '!".ciem
nej rogowej oprawie, nie licujące _z J;>ardj!:o _przec.1ez. p~
rzędnym stanowiskiem w bankowej h1erarchn; dz1ęk1 i:1m 
właśnie utrwalił się w pamięci swoich ówczesnych koleg?w. 
Piraca w banku czy w wydawnictwie - od roku bowiem 

t925 został pracownikiem wydawnictwa F_aber and. G"":rer , 
obecnie Faber and Faber - była dla mme pouczająca -
zanotuje po wielu latach. „Co więcej , sądzę, i~ brak dos~a~ 
tecznej · ilości wolnego· czasu wpływał korzystnie na stop1en 
koncentracji. Uchroniło mnie to od pisania zbyt wielu 
rzeczy". 

Terminował u mistrzów wieku XVII, w tzw. „szkole me
tafizycznej", łub, jak sam ją określał, „szkole Donne'a". Od 
Donne'a właśnie nauczył się przeżywania myśli, tak jak 
przeżywa się wydarzenie, obraz, doznanie zmysłowe. Myśl, 
która się staje emocją, nadawać będzie odtąd siłę, ciepło 
i barwę jego precyzyjnej poezji. Złożone konstrukcje poję
ciowe, d:twigające cały ładunek skojarzeń, ewokacji, cyta
tów i odsyłaczy, nie będą już nigdy oschłe, zimne ani j~ło
we. Operując takimi instrumentami, mógł sobie na wiele 
pozwolić; rzeczy trywialne i wzniosłe, intelektual_1zm 
i uczuciowość powaga i błazenada sąsiadowały w Jego 
wierszach ni~ rozbijając ich spoistości, uzupełniając się 
i wzmacn'iając wzajemnie. Ujęte w delikatny cudzysłów , 
sprzęgnięte ze sobą cienkim łańcuszkiem ironii, organizo
wały na nowo świat, który ;poeta rozbijał. W pogoni za ma
ksymalną obiektywizacją przeżycia, w nieustannym lęku 
przed własnym, zaborczym ego nie c~fał się Eliot ~rzed 
żadnym dostępnym mu chwytem. Wierny wynalez10neJ 
przez siebie zasadzie „dojrzałości poetyckiej", w myśl k_tó
rej „poeta niedojrzały imituje, poeta dojrzałY_ - krad~1e", 
do wierszy swoich wprowadzał cytaty i przypisy, wątki za
czerpnięte z dzieł i utworów przeszłości; posługiwał _się 
elementami cudzej fabuły, opracowanej już, a nawet zuzy
tej . Rozczłonkowywał swoje utwory, pozostawiając obszer_ne 
luzy dla aktywności intelektualnej czytelnika, zrnuszaJąc 
go do twórczego współdziałania. 

W roku 1927, przyjął Eliot obywatelstwo brytyjskie. 
w ówczesnej Anglii, jej instytucjach i porządku spo~ecz
nym, dostrzegł możliwość egzyst~ncji dl_a siebie, najba~
dziej ludzkiej i najmniej bolesnej. Ogłosił wówczas s"".'oje 
wyznanie wiary nie przysparzające mu sympatii w lewico
wych i radykafuych kręgach angielskiej elity intelektua~
nej; stwierdził, iż jest „klasycystą w literaturze, monar~~~
stą w polityce i anglokatolikiem w przekonaniach rellg1~
nych". Był wówczas jednym z dyrektorów fi:rmy wydawni
czej Faber and Gwyer. 

Konserwatysta z przekonań i temperamentu, nieufny ~o: 
bee wszelkich nurtów radykalnych , skłonny okreslac 
mianem demagogii wszelkie ideologie masowe, walczył -
nie tylko na terenie swojego wydawnictwa zresztą - w 
obronie socjalistów, radykałów, anarchistów i tych wszy
stkich, którzy usiłowali zburzyć „stare czcigodne ściany an
gielskie", które tak bardzo kochał. Nawet bohema _arty
styczna, którą brzydził się i której nie cierpiał - uwazaJ~C~ 
iż sztuka jest sprawą zbyt poważną, aby nie nosić do mej 
krawata i czystej koszuli - znajdowała w nim orędownika 
i obrońcę. 

Drugi okres jego twórczości zapoczątkowuje ogłoszona w 



roku 1930 Środa popielcowa. Oparcie, tórego mu brako
wało w okresie „burzycielskim'', znalazł Eliot w religii. 
Sroda popielcowa rozgrywa się na pustyni, w suchym, spa
lonym przez słońce pejzażu; jest wielkopostnym przygoto
waniem do Męki i Zmartwychwstania. które nie nastąpią. 
„Trzy białe lamparty" - jak Szatan, Swiat i Ciało Swięte
go Jana od Krzyża - pożarły już żywy organizm, a „suche 
kości" tęs.knią do związania się z prochem, z którego pow
stały. I kiedy Bóg ustami proroka Ezechiela zapyta: „Czy 
kości te żyć będą?" to, co „było w tych kościach zamknię
te", odpowie: 

I ja, który jestem tu tak odmieniony, 
Czyny moje skazuję na zapomnienie, a miłość 
Oddaję przyszłemu życiu pustyni oraz owocom tykwy. 

Eliot był człowiekiem z natury nieśmiułym i skromnym. 
Dame Edith Sitwell mawiała, że klasyczną konwersację 
Eliota otwierały zdania w rodzaju: „Ja raczej wahałbym się 
zasugerować ... " Być może, dlatego właśnie uznał za ko
nieczne powołać do życia ową złożoną konstrukcję, znaną 
nam jako „Mr Eliot", niewiele z nim mającą wspólnego. 
Pomagała mu osłonić się skuteczniej, odizolować dokład
niej, głębiej spojrzeć w samego siebie. Lubił lub też uda
wał, że lubi wszelkie ceremonie, od uroczystości dworsk~ch, 
poprzez bankiety, aż po -akademie i pogrzeby. Każdy w za
sadzie nieboszczyk z kręgu jego przyjaciół mógł liczyć na 
mowę pog.rzebową lub przynajmniej nekrolog jeio życzli
wego pióra. Order of Merit, najwyższe odznaczenie, jakim 
Anglia zaszczyca swoich artystów, przyznany mu przez Je
rzego VI, napawał go radością i dumą . Nagroda Nobla, któ
ni otrzymał w roku 1948, dlatego tylko nie dała mu satys
fakcji, ponieważ jego zdaniem winien był ją otrzymać Ezra 
Pound, il migli.or fabbro, jego mistrz i przyjaciel. 

Eliot, pokonywając nieśmiałość, brał chętnie udział w 
różnych uroczystościach i ceremoniach, wygłaszał toasty i 
mowy. Zwracał przy tym najpilniejszą uwagę na strój i de
koracje właściwe w danych okolicznościach; równie skru
pulatnie przestrzegał przy tym wszelkich konwencji tytu
łowania, form zewnętrznych i etykiety. Słabość tę czy silę 
przyjaciele jego skłonni byli uważać za . chęć okazania każ
demu należnego mu szacunku; Eliot uważał zapewne, iż 
konwenans jest tu nieocenioną pomocą . Wiedział, jak trud
no jest „wymierzać sprawiedliwość widzialnemu światu"; 
wiedział z jak kruchej materii utkana jest godność czło
wieka; w walce - na swój sposób - o nią doceniał ol
brzymią, cywilizującą rolę konwenansu. Rozumiał i to za
pewne, iż granice pomiędzy tzw. szczerością, prawdomów
nością i chamstwem są co najmniej zatarte. 

.. 

Niewinne zamiłowanie do ceremonii, konwencji i ety
kiety łączyło się u Eliota z umiłowaniem teatru i teatralno
ści. I w jednym i w drugim wypadku, cenił te przede 
wszystkim elementy, które pozwalały na ujarzmienie „ży
wiołu"; były one dla niego narzędziem i probierzem cywili
zacji. Przy ich pomocy o bi e k ty w i z o w a ł rzeczywi
stość; Potępiał egocentryczną wizję świata; w ślad za Bur
kem uważał, iż jednostka jest wtórna w stosunku do spo
łeczeństwa. Podkreślał i wydobywał wszystkie możliwe wię
zy, które mogły ją w rzeczywistości społecznej osadzić. Ro
zumiał, iż ceną egocentryzmu jest samotność, poczucie wy
obcowania ze świata, który przechodzi obok, nie zmieniając, 
n ie d ot y czą c, praktycznie rzecz biorąc, wyobcowanej 
jednostki. Ta nieustanna próżnia, brak określonego miejsca 
w przestrzeni i w czasie, „drąży" wewnętrznie współcze
snego człowieka, nie pozwalając mu ani n ap r a w d ę żyć, 
ani n ap r a w d ę umierać. Ci właśnie „wydrążeni" ludzie, 
nteżywi, lecz i niemartwi, zapełniają przedsionki niedo
stępnego im Piekła. Za Burkem uważał również, iż sztuka 
jest drugą naturą człowieka, że świat ludzki jest innym 
porządkiem niż świat fizykalny. Niszczył umowność czasu 
i umowność przestrzeni. sprowadzając je do jednego wy
miaru - tu i ter a z. W teatrze i w dramacie dostrzegał 
sojusznika o większej mocy działania niż poezja liryczna; 
sojusznika dysponując~go wszystkimi nieomal narzędziami 
służącymi do kształtowania tej właśnie odrębnej, lud~
kie j rzeczywistości : rytuałem. konwencją. magią i cere
monią. 

Chciałbym na konie c wspomnieć o jednym jeszcze utwo
rze T. S. Eliota; choć nie tak głośny, ja k Jałowa ziemia, 
;mi tak świetny, jak Cztery kwartety, stanowi na rów ni z 
nimi o jego poetyckiej wielkości. Jest t o cykl wierszy o ko
tach - Old Possum~ Book of Practical Cats. Wierszy tych , 
c:hoć napisane zostały dla dzieci, nie trzeba i nie można 
lekceważyć; cykl ten jest bowiem, jak sądzę , co najmniej 
pnyczynkiem do autobiografii duchowej poety. Nie wiem 
też, czy dla przyszłych biografów nie będzie on decydujący. 

W wierszu pt. Nazywanie kotów, który otwiera tę piękną 
książkę. stwierdza Eliot, iż każdy kot ma trzy imiona : 
pierwsze imię. ofic jalne, znane jest i dostępne dla wszyst
kich. Drugie imię, intymne, znane jest tylko wybranym; 
s tanowi ono współwłasność kota i jego pana. Lecz jeśli 
czytelnik zobaczy kiedy kota siedzącego bez ruchu, pogrą 
żonego w głębokiej medytacji, niech wie, że rozważa on 
swoje trzecie imię, prawdziwe, nie znane p oza nim nikomu: 

His ineffable effable 
Ef faninef fa ble 
Deep and inscrutable s'ingular Name. 

Drugie imię wielkiego poety usiłowałem w tym szkicu 
u talić. Trzeci zabra ł ze sobą do grobu. Uszanujmy jego 
t ajemnicę. Niech pozostanie dla nas raczej już Dawcą Imion, 
Starym, Wielkim Po ·sumem. 

Fragmenty eseju Old Possum - Dawca 
Imton z tomi) W pierwszej i trzectej 
osobie. Jerzy S. Sito. Państwowy Insty 
tut Wydawniczy, Warszawa 1967 r. 



T.S. ELIOT 

MURD E R IN THE CATH E:D RA.I. 

Spolszczył: Jerzy S. Sito 

• 
Reżyseria 

JERZY JAROCKI 

, · Scenografia 

JERZY JUK-KOWARSKI 

Muzyka 
' 

STANISŁAW RADWAN 

• 

Układ ruchu 

RYSZABD OLESIŃSKI 

Asystent reżysera 

ANDRZEJ GUC 



Osoby 

• 

TOMASZ BECKET . GUSTAW HOLOUBEK 
CHÓR KOBIET MARIA CHWALIBÓG 

EWA DECÓWNA 
HALINA DOBROWOLSKA 
JOLANTA FIJAŁKOWSKA 
LILIANA GŁĄBCzyŃSKA 
IWONA GŁĘBICKA 
KRYSTYNA KAMIEŃSKA 
B~BARA KLIMKIEWICZ 
M OSŁA W A KRAJEWSKA 
H LINA ŁABONARSKA 
JCJANNA ORZESZKOWSKA
KOTARBIŃSKA 
ZOFIA RYSIÓWNA 
IWONA SŁOCZYŃSKA 
EWA WAWRZOŃ 

POSŁANIEC ZYGMUNT KĘSTOWICZ 
KSIĄDZ I KRZYSZTOF STROIŃSKI 
KSIĄDZ II TOMASZ STOCKINGER 
KSIĄDZ III ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

KUSICIEL I KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 
KUSICIEL II MAREK BARGIEŁOWSKI 

KUSICIEL III ANDRZEJ BLUMENFELD 
KUSICIEL IV . . . \VlTOLD SKARUCH 

RYCERZ I Reginald Fritz Urse .. ANDRZEJ ŁAPICKI 
RYCERZ II Sir Hugh de Morville . , .. KRZYSZTOF GOSZTYŁA (PWST) 

RYCERZ III William de Traci . . . KAROL STRASBURGER 
RYCERZ IV Ryszard Britto BOGUSZ BILEWSKI (gościnnie) 

Służba . . . * * * 

Zespół Chorałowy Towarzystwa Spiewaczego „HARFA" w \Varszawi~ 

wykonuje fragmenty w okalne z .. Liber Usua!is". 
Kierownictwo m uzyczne: Tadeusz Olszewski 

Na organach gra: Marian Sawa 
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T.S. ELIOT 

Chór kobiet z „Mordu w Katedrze" 

wietrzyłam ich, posłów śmierci, zmysły 
są wyostrzone 

zwiewnym przeczuciem; słyszałam 
Muzykę fletów wśród nocy, głos fletu 

i krzyki sowy, 
Widziałam w samo południe skrzydła 

okryte· łuską 
Ukośnie tnqce powietrze, ogrom?Je i komiczne. 
Na łyżce skosztowałam smaku zgniłego 

mięsa. Czułam . 

Westchnienie ziemi wśród nocy, 
niedorzeczne i pełne niepokoju . 

Słyszałam śmiech w gardłach zwierząt, 
czyniących dziwne odgłosy: 

Szakal, osioł i kawka; chrobot skaczących 
gryzoni, przebiegających myszy; śmiech 
nura, obłąkaneoo 
ptaka. Widziałam 

Wygięte szare szyje, skręcone szczurze ogony 
w gęstym świetle poranka. Jadłam 

Żyjące jeszcze, śliskie i gładkie stworzenia 
o mocnym smaku soli, istot 
żyjących w morzu. Kosztowałam 

Żywe homary i kraby, ostrygi, ślimaki, 
krewetki; żyją w moich wnętrznościach 
i mnożą się; moje 
jelita pełzną w świetle poranka. 
Wąchałam 

Smierć w pąkach róży, w róży ślazowej 

i groszku, w hiacyntach, prymulkach, 
pierwiosnkach. Widziałam 

Trąby i rogi, kly i kopyta w miejscach 
zdumiewających. 

Leżałam na dnie morza i oddychałam 
oddechem morskich anemonów, łykałam 
wsysając jak gąbka. Leżałam 
w skibach ziemi i szydziłam 
z robaków. Czułam 

Róg chrząszcza, łuskę żmii, ruchliwą, 

• 

twardą, nieczutą skórę słonia, 

umykający bok ryby. Wąchałam 
Rozkład jadła na talerzu, dym kadzidła 

w latrynie, zapach ścieków 
w kadzidle, mdły zapach mydła 
na śródleśnej ścieżce, mdlący, 
piekielny zapach na śródleśnej 
ścieżce, podczas gdy ziemia wzdychała. 
Widziałam ./ 

Pierścienie światla schodzące serpentyną 

w dól, spuszczające się na dól, 
ku przerażeniu małpy. Czyt nie 
poznałam, przeczułam 

Tego, co się rodziło? Było tu, 
w kuchni, tutaj, w korytarzu, 

W zaułkach i w stodole, w oborze i na rynku, 
W naszych żyłach, jelitach i czaszkach, 
W knowaniach możnych, jak również 
W porozumieniu mocarzy 
Co przędą wrzeciona losu, 
Co snuje się w radach książęcych, 
Snuje się również w żyłach naszych i mózgach, 
Jest jako wzór utkany z żywych robaków 
W jelitach kobiet z Canterbury. 
Zwietrzyłam ich, posłów śmierci; teraz jest już za późno 
Na jakiekolwiek działanie, za wcześnie 

na skruchę i żal. 
Nic już nie można zrobić, tylko 

zasłabnąć wstydliwie 
Jak ci, którzy ostatnie przyjmują upokorzenie. 
Zgodziłam się, Arcybiskupie, ja się zgodziłam. 
Jestem rozdarta, zgwałcona i podporządkowana. 
Złączona z ciałem duchowym natury, 
Ujarzmiona przez siły zwierzęcego ducha, 
Ogarnięta żądzą samozagłady, 

Przez ostatnią i ostateczną śmierć ducha, 
Przez ostatnią ekstazę hańby i rozrzutności. 
O Panie, nasz, Arcybiskupie, Arcybiskupie 

Tomaszu, przebacz, nam przebacz 
i módl się za nami, abyśmy 
mogli modlić się za ciebie 
z głębi naszego wstydu. 

Spolazczyi: Jerzy S. Sito 
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GROVER SMITH 
Działanie cierpienie: Mord w Katedrze 

(fragment ,yJ 

rawdą jes t. że historyczny wątek dramatyczny zo
sta ł oparty na osobowości Becketa. Eliot zwrac3ł 
ogromną uwagę na zgodność z historycznymi rela
cjami, ale ponieważ sztuka dotlczy raczej tego co 
wywołuje człowiek poprzez działanie; a nie tego. 

co dzieje się z nim, detale t a kie są w dużym stopniu mar
ginesowe, tak jak i cala akcja - w stosunku d o werbalnej 
ekspresji rozmaitych postaw. Część I ust.mawiająca kontakt 
walki duchowej poprzez przeniesienie wewnętrznych kon
fliktów Arcybiskupa na postacie będące ićh projekcjami -
Kobiety z Canterbury, Księża i Kusiciele - właściwie nie 
posiada autentyzmu historycznego i. prawie cala z wyjąt
kiem kilku aspektów jest po prostu prologiem do his torycz
nej akcji Czc;ści II; niemnie j jednak przedstawia ona całość 
wyboru psychologicznego, którego działanie ma tylko po
twierdzić . Prezentuje motyw cierpienia dzięki decyzji Bec
keta, aby zaniechać działania ; Część II uk<1zuj e motyw 
działania poprzez cierpienie nad czyna mi innych. Kategorie 
działania i cierpienia tworzą wewnętrzn;i , myślową kon
strukcję dramatu. 

Mord tv Katedrze wykazu je pewne ana logie d o Edypa 
tv Kolonie Sofoklesa, n ajwspanialsze j · klasyczne j tragedii o 
pojednaniu poprzez śmierć. Jednakże zarów no u Sofoklesa 
jak i w tragedii Miltona Samson A gonist es problem zła jest 
n ie tylko u~iwersalny lecz i indywidualny poprzez zcze-

gó~ego rodzaju skazę prowadzącą do z.niszczenia, chociaż 
zarowno odpuszczenie winy jak i nagroda mieszczą się w 
ran:ac~ tragedii, jednak nie jest się daleko od prawdy kla
syf1ku1ąc Mord w Katedrze jako komedię a śmierć Becke
ta, bezprzecznie wywodząca się z grzechu człowieka nie 
Jest rezultatem tej jednej skazy - dumy męczennika in 
spe - Ja.ką mu w sztu~e przypisano. Przezwycięża ją gdy 
nadchodzi czas refleksJl, po czym ponownie godzi się na 
mękę by zastosować się do tego, co uważa za wolę Boga. 
Motyw przewodni w moralnych interludiach i temat cier
pienia z Księgi Hioba wydają się być tu najlepszymi ana
logiami. W zasadzie Eliot mógł wyposażyć swoich Czterech 
Kusicieli w. cechy zaczerpnięte z -Księgi Hioba tak samo jak 
1 z dramatow powstałych w końcu XV ~tulecia cierpienie 
Becketa pojawia się jednak dopiero po scenie' kuszenia i 
jest jednocze'nie jego pojednaniem. 

S':"oje z~i1_1teresowanie aspektem wiekuisto~ci, który 
„kazde częsc10we Zło czyni uniwersalnym Dobrem" Eliot 
mógł zawdzięczać Spinozi~. Odszedł potem od niego 'z tego 
samego .pow?du, który potwierdza, że był pod jego wpły
wem. Nie miał bowiem nic wspólnego z monistycznym za
pr~ec~eni~m zła Spinoz.y, a~i też z „n a pcpszym ze światów 
Leib111tza . W momencie kiedy był gotow wykorzystać ideę 
powszechnej na·praw'y, był -już pod wpływem św. Augustyna 
i mistyków według których twierdzenie św. Pawła że 
„ wszystko współuczestniczy w tworzeniu dobra jeśli się' ko
cha Boga" nie umniejsza grzechu gdyż pozostaje on na 
zawsze g~zechem . !en paradoks osiągania dobra poprzez 
grzech kzy na d111e lekceważącego stosunku Rycerzy do 
Boga. Kiedy Becket. po raz pierwszy zaczyna podejrzewać, 
~e .ma pra."Yo przyspieszyć swoje cierpienie budzi się w nim 
swiadomosc, ze „koło może kręcić s ię a jednak trwać w 
bezruchu 1.1a wieki", intuicja podpowiada mu, że z pozycji 
Boga to 111eruchome koło zawiera cały wzór splecionego ze 
sobą dobra i zła , dla ludzi zaś jest tylko płynącym chao
sem .. Becket . w. przekonan.iu, że broni s łusznej sprawy, aby 
oczysc~c Kosc10ł proponuJe takie działanie, w którym zła 
wola Jego przeciwników przyniesie dobro. Pokusy pociąga
Jące. za s.obą kompromis, nie odwodzą go od tego celu. Za
pomma Jed~ak, o . :ym, że tylko głupiec może myśleć, iż 
Jest w sta111e kręcie kołem na którym sam się obraca. Po
dejmie więc taką próbę czyniąc swoją wolę motorem dzia
h~nia i cierpicni'.1 w sobie samym (Rycerze i Chór) i ponie
sie klęskę. Bowiem na kręcącym się kole dobro tak samo 
często tw.orz~ zło jak zło tworzy dobro i tylko Bóg może 
sprowadz1c ow s tan do doskonałości , będącej dążeniem 
człowieka, nic pozbawiając ani dobra a ni zła ich nieodłącz
nych atrybutów. Tylko wola Boga ma.le stać się kryterium 
ocen y złego lub dobrego działania i cierpienia. Zastępując 
wolę Boga ~woją, ustanawiając ·ię środkiem koła, pomija -



jąc Stwoccę, Becket naraziłby się, na własną odpowiedzial
ność, na wszelkie zło jakie ten wybór mógłby nieść za so
bą i popełniłby grzechy :Rycerzy: dumę i mord. Osłupiały 
wykrzykuje: „Czyż nie mogę ani działać, ani cierpieć bez 
wiecznego potępienia?'' 

Gdy Chór, Kusiciele i Księża radzą mu zaniechać dzia
łania uświadamiania sobie, że jedynym sposobem zatrzyma
nia pędzącego koła jest oddanie inicjatorowi jego środka. 
Ci kt:órzy działają, wszyscy z wyjątkiem Boga, i ci którzy 
cierpią są skazani na to koło, ci, którzy godzą się na wolę 
Bożą upodabniają się do Stwórcy. Wyznawszy, że miał 
właśnie uczynić „rzecz właściwą, gdy powód był niewłaści
wy", nadając tym samym kołu grzeszny bieg, Becket wy
jaśnia, że źródłem tej .pokusy była chęć czynienia dobra . 
. ,Grzech rośnie razem z dobrem, którego zdołamy dokonać" 
powiada jak Milton w Areopagitica. 

(„Wiemy, że na polu świata tego zło i dobro rosną pra
wie nierozłącznie"). Jedynie rezygnując z własnego uporu 
może uniknąć śmiertelnego grzechu dumy, kiedy nadejdzie 
chwila męczeństwa. Przeto ukojony wyznaje: „ja dłużej ju.l 
ani działać, ani cierpieć nie mogę; wkrótce aż po rękojeść 
miecza w ostatnią wyruszam drogę". Albowiem Bóg, a nie 
on jest jedynym działaniem, który może wydobyć dobro ze 
zła; a wola 1Boska nie przynosi ani bólu ani cierpienia te
mu. kto ją zaakceptuje jako powołanie. 
Męczennik uwolniwszy się od koła może wziąć udział w 

akcie zbawienia. Odtąd nie będzie już działał albowiem Bóg 
będzie działał przez niego, nie będzie też cierpiał, gdyż Bóg 
da mu moc pogodzenia się z tym. Podjął „decyzję'', oznaj
mia później, z~,odną z całym swoim jestestwem. decyzję 
„ponad czasem . 

Niemniej istotny jest obraz natury w ujęciu szerszym -
cykle dnia i nocy, lata i zimy, wiosny i jesieni; identyfi
kują Chór z wielkim obracającym się kołem tworzenia i 
niszczenia, rozwoju i upadku. 

Tak więc zgodnie z mechanizmami typowymi dla Eliota 
znajdujemy tu także pokorny nurt wyobrażeń seksualnych, 
tak zakamuflowanych, że prawie uchodzących uwadze lecz 
od czasu do czasu, eksplodujących w partiach Chóru. To 
właśnie przeciwstawianie gwałtu i bierności staje się prze
ciwstawieniem męskości i kobiecości. Narzucona Kobietom 
walka Becketa zakłóca ich spokój, jest napięciem. One zaś 
chcą być pozostawione same sobie, mówią o „narodzinach, 
pogrzebach, weselach" o „dziewczynach, które zniknęły w 
niejasnych okolicznościach i o paru, które nie umiały się 
jasno wytłumaczyć", o „prywatnej trwodze". Stopniowo, 
kiedy przeznaczenie Becketa, uważane przez nie za swoje 
przekleństwo, staje się jasne, napięcie przeradza się w 
strach, aż w ostatniej wypowiedzi Chóru (Część I), wy
obraźnia Kobiet dojrzewa do takiego punktu, że zaczynają 

mówić o „opresji i torturach", o „nacisku i gwałcie", o 
„uczynieniu ich grzechów cięższymi", o „zmasakrowanych 
chłopcach i o rozdzieranych dziewczętach drżących nad 
młyńskim strumieniem". Wtedy to bestie ludzkie stają się 
dla nich „Władcami Piekieł". 

W miarę jak sztuka zmierza do rozwiązania (gdy Chór 
na początku Części II przeciwstawia retrospektywnemu 
obrazowi jesieni z początku sztuki, obraz oczekiwania wio
~ny będącej jeszcze pod pokrywą śniegu), Kobiety wiedzą 
JUŻ, że nie uda im się uniknąć przyjęcia uścisku bestii. 
W niesłychanie wzruszającym fragmencie tuż po pierwszej 
potyczce Becketa z Rycerzami, Kobiety stwierdzają, że 
śmierć P?gwałciła każdy zamysł. Wiedzą to, bo uczestni
czyły w mtymnym kontakcie bestii z bestią, stworzeń zie
mi i morza. Przejawem tego odczucia, tej identyfikacji, 
staje się język seksu, kiedy jedyne co pozostaje Kobietom 
to „zasłabnąć wstydliwie, jak ci, którzy ostatnie przyjmują 
upokorzenia, rozdarte, zgwałcone i podporządkowane. 
Ogarnięte żądzą samozagłady przez ostatnią ekstazę hańby 
i rozrzutności". Seksualne odniesienie do Szekspirowskiej 
„rozrzutności hańby" mówi tu samo z3 siebie. Następnie, 
Chór ogarnia przerażenie, że będzie „złączony ostatecznie 
i ostateczną śmiercią ducha", że utraci człowieczeństwo, że 
będzie wrzucony w Nicość. · 

Tak więc w najbardziej wstrząsających strofach Eliot, 
ukazał naturę pogodzenia się człowieka z wolą Bożą. Ten 
zdumiewający obraz staje się dokładnym symbolem zarów
no dla uległości Becketa w stosunku d ó jego oprawców jak 
i dla udręki Kobiet spowodowanej pogodzeniem się z wolą 
Bo~a, której grzesznym narzędziem są Rycerze. 

Przełożyła: Magdalena Bibrich 



T.S. ELIOT 
Poezja i Dramat 

(fragment) 

C 
o do w ersyfikacji, wiedziałem wówczas tylko tyle, 
że należało koniecznie unikać wszelkich cech 
szekspirowskich, ponieważ w moim przekonaniu 
słabą stroną poetów XIX wicku w ich twórczości 
teatralnej ( a większość najlepszych poetów an

gielskich próbowało sił na polu dramatu) była nic techni
ka sceniczna, lecz język dramatyczny; wynikało to w znacz
nej mierze z ich ścisłego ograniczania się do białego wier
sza, który, służąc często poezji niedramatycznej, utracił 
giętkość, tak konieczną dla białego wiersza, jeżeli ma 
stworzyć wrażenie konwersacji. Rytm regularnego białego 
wiersza stał się zbyt odległy od rytmu mowy współczesnej. 
Dlatego też myślałem przede wszystkim o wersyfikacji 
Każdego (Everyman), w nadziei, że wszelkie niecodziennie 
brzmiące elementy tej wersyfikacji wyjdą na ogół sztuce na 
korzyść. Przez unikanie nadmiernej liczby jambów, dzięki 
umiarkowanemu użyciu aliteracji i wtrącanym tu i ówdzie 
nieoczekiwanym rymom, wersyfikacja różniła się od wzo
rów XIX wieku. Wersyfikacja dialogu w MORDERSTWIE 
W KATEDRZE ma dlatego, w moim mniemaniu, jedynie 
negatywną zaletę: zdołała mianowicie uniknąć tego, czego 
uniknąć należało , a le nie wprowadziła żadnej pozytywnej 
innowacji. Krótko mówiąc, jeżeli odpowiedziała na pytanie, 
jak należy pisać sztuki wierszem, to uczyniła to tylko dla 
jednej sztuki, nic dając mi żadnych wskazówek, co do 
wiersza, którego mam użyć w sztuce innego rodzaju. Pozo
stały więc nie rozwiązane dwa zagadnienia: języka i me
tryki (jest to właściwie jeden i ten sam problem) do ogól
nego użytku we wszelkich sztukach, które mógłbym ewen
tualnie napisać w przyszłości. 
Następnie uświadomiłem sobie przyczyny dla których tak 

chętnie uciekałem się w tej sztuce do pom ocy chóru. Dwa 
były powody, które go w danych warunkach usprawiedli
wiały. Po pierwsze zasadniczy wątek sztuki - zarówno 
fakty historyczne, jak i to, co sam oddałem - był nieco 
ograniczony. Człowiek przychodzi do domu, przeczuwając, 
że będzie zabity - i zostaje zabity. Nie chciałem zwiększać 
liczby postaci, nie chciałem pisać kroniki politycznej Xll 
wieku ani też nic chciałem be z skrupułów „naciągać" skq-

pych źródeł, jak to uczynił Tennyson (wprowadzając Piękną 
Rozamundę i sugerując, że Becket przeżył zawód miłosny 
w młodości). Chciałem skoncentrować się na śmierci i mę
czeństwie. Wprowadzenie chóru wzburzonych niekiedy hi
sterycznych kobiet, których emocje stanowiły odbicie sen
su akcji! okazało się niezwykle pomocne. Drugi powód był 
następuJący: poeta, który pisze po raz pierwszy dla sceny, 
czuj~ się o wiele swo~odniej w kręgu poezji chóralnej niż 
w dialogu. Byłem pewien, że jest to coś, co potrafię, a po
nadto myślałem, że krzyki kobiet pokryją nieco słabe stro
ny mojej dramaturgii. Użycie chóru wzmogło siłę i ukryło 
niedomogi mojej techniki teatralnej. Dlatego też postanowi
łem, że następnym razem będę się starał ściślej jeszcze 
powiązać chór ze sztuką. 
Pragnąłem również stwierdzić, czy potrafię obejść się cał

kowicie bez użycia prozy. Dwa fragmenty prozą w MOR
DERSTWIE w KATEDRZE nie mogły być napisane wier
s~em. Niewątpliwie: przy typie wiersza, jakiego użyłem w 
dialogu sztuki pubhczność miałaby niejasną świadomość że 
słu_ch~ wier~zy. Kazanie wierszem jest nazbyt niezwykiym 
doswiadczemem nawet dla najregularniej uczęszczających 
do kościoła wiernych: nikt by na to nie zareagował jak na 
kazanie .. Jeżeli chodzi o słowa rycerzy, którzy zdają sobie 
~o~ład_me sp~awę z tego, że zwracają się do publiczności 
zyJąCeJ. w osiemsE'.~ _lat po ich śmierci, użycie prozy reto
ryczneJ ma oczywiscie na celu wywołanie specjalnego efek
tu: ma wyrwać widzów ze stanu samozadowolenia Jest to 
jednak pewnego rodzaju sztuczka - chwyt dop~szczalny 
tylko w jednej sztuce i nie mający zastosowania w żadnej 
innej. Być może byłem tu pod pewnym wpływem SWIĘTEJ 
JOANNY. 

Przełożył: Andrzej Konarek. Dialog Nr i2 
1957 r. 
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