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Przypisy do Edwarda II 

I. 

Jan Kott nazwał kiedyś Marlowe'a Janem Chrzcicielem 
teatru okru:::ieństwa. Można by zaryzykować nawet śmiel
szą myśl: że Artaud i jego wyznawcy niewiele więcej 

powiedzieli ponad to, co powiedział Marlowe. Niepokojąca 
współczesność Marlowe'a jest łatwo widoczna, gdy czyta 
się taką sztukę jak Edward II, zwłaszcza, że mamy do 
czynienia nie tyle z przekładem, co z parafrazą „ Jerzy 
S. S ito wycisnął z oryginału sam ekstrakt w taki sposób, 
by zapisać j ęzyk i doświadczenie dwudziestego wieku. 
Edward II brzmi tak jakby Marlowe był naszym współ
czesnym, ale bo Sito skroił tekst wedle naszych współ
czesny:::h miar i w pewnym sensie jest jego współauto
rem. Prawda, że na parafrazie utwór stracił swój styl 
czy swoją autonomię, w Edwardzie II więcej znać rękę 

Sity niż Marlowe'a. Ale być może smak epoki ceni upro
szczenia, być może tylko w uproszczeniu zdolny jest 
spostrzec wizerunek czasu. 

2. 

Świat wyszedł z formy, powiada Hamlet. Szekspir wy
raził samowiedzę zmierzchającego renesansu: sceptycyzm, 
ironię, rozczarowanie, gorycz. Obaliwszy gwarantowaną 
przez Boga średniowieczną hierarchię wartości, renesans 
całą odpowiedzialność za porządek świata złożył na czło
wieka; człowiek miarą wszechrzeczy, powtarzano. Ale 



antropocentryzm doprowadził do paradoksalnego rezul
tatu: wyzwolony z absolutnych racji humanista przejrzał 
swoją wolność na wylot, ujrzał nędzę i poczuł rozpacz. 
Jeśli istotnie miarę rzeczy stanowi sam człowiek, to mia
ra musi być jak człowiek chwiejna i niepewna. Renesans, 
który zaczął się od optymizmu, kończy się sceptycyzmem 
i relatywizmem. Proces wyzwalania człowieka z abso
lutu logk:znie prowadzi do nihilizmu. Nie przypadkiem 
liczni myśliciele współcześni w krańcowym kryzysie dwu
dziestowiecznej kultury widzą dziedzictwo odrodzenia. 

3. 
Marlowe patrzył na świat nieżyczliwym wzrokiem. Moż
na zapytać, czy był świadkiem epoki, czy epoka faktycz
nie tak wyglądała, jak ją odmalował. Prawda, że elżbie
tańska Anglia znalazła się na szczytach powodzenia po
litycznego i ekonomicznego i że ten wzlot przypadł na 
okres krótkiego życia Marlowe'a . Ale Marlowe był, wol
no sądzić, obserwatorem wyczulonym na wszystkie jaw
ne i niejawne prądy wirujące w życiu umysłowym epoki . 
Może tylko prędzej niż inni -:::hwytał sygnały kryzysu 
i prędzej niż inni dał świadectwo zwątpieniu . Bodaj 
w żadnym z Szekspirowskich dramatów nie znajdzie się 
tyle pogardy i obrzydzenia do świata, co u Marlowe'a 
w Edwardzie II. Szekspir był gorzkim mędr·cem, Marlowe 
buntownikiem obnoszącym krzykliwie swój bunt. Czyżby 
przywilej młodości? Gdy Marlowe umierał w 1593 roku, 
miał dwadzieścia dziewięć lat. Szekspir napisał swoje 
najlepsze tragedie po roku 1600, najgłębsze, dwuznaczne 
komedie - po 1608. Obaj byli rówieśnikami, urodzili 
się w roku 1964. Krzyk Marlowe'a i sceptyczna, melan
cholijna wiedza Szekspira wyrosły z tego samego podłoża. 

Świat w oczach Marlowe'a, tak jak to widzimy 
w Eduardzie II, jest obrazem deprawacji, upadku wszyst-

kich wartości i świętości, nihilizmu. Jak wiadomo, Mar
lowe został zamordowanY. Podobno sztylet ugodził go 
w oko. Jeśli to prawda, śmierć miał poniekąd sym
boliczną. 

Bolesław Miciński pisał kiedyś, że „najwięksi scep
tycy są rozczarowani metafizykami. Mieli za wielkie (bo 
metafizyczne) apetyty - rozczarowali się i klapa". 

4. 
Dwudziestowieczny sukcesor korony brytyjskiej, Edward 
VIII znany jest z tego, że panował niespełna rok, po 
czym zrzekł się władzy, by poślubić ukochaną kobietę, 
zbyt nisko urodzoną jak na żonę dla króla. Jako mał
żeństwo dwojga prywatnYch ludzi przeżyli ze sobą dłu

gie lata. 
Edward II panował dwadzieścia lat, pierwsze ćwierć

wie-:::ze XIV wieku. Całe panowanie było okresem walki 
między królem a baronami, która mimo oznak niewątpli
wej anarchii podobno wyszła narodowi na dobre. Tak 
przynajmniej twierdzi G. M. Trevelyan: „Aparat admi
nistra-:::yjny udoskonalono, nie przez poddanie go niezdar
nej kontroli baronów, lecz dzięki pewnym reformom biu
rokratycznym. Wzrosła też znacznie władza parlamentu, 
gdyż z powodu kilku ważnych okazj i był on zwoływany 
bądź przez Edwarda II, bądź przez opozycję baronów, 
dla usankcjonowania kolejnych zwycięstw każ<lej strony 
w drodze głosowania i uchwalania ustawy. ( ... ) Dwór 
królewski , w swej organizacji elastyczny i łatwo przy
stosowalny, był jednak wysoce wyspecjalizowany w spra
wach administracji, pełen wyszkolonych i zdolnych lu
dzi, którzy nie przestawali spokojnie rządzić, podczas 
gdy wysoko ponad ich głowami głupcy i łotry, jak Ga
ves ton (scil. Gaston w parafrazie Sity) i Tomasz Lan
caster, Despenser (scil. Spencer) i Mortimer, gardłowali 
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i zabijali się wzajemnie dla dobra potomności i elżbie

tańskich dramaturgów''. 
Co się działo poniżej dworu? Jak zawsze w takich 

razach - powiedziałby Herbert - handel i kopulacja: 
„w spokojnych zakątkach kraju można było wznosić co
raz to nowe kamienne dwory, eksport wełny mógł wzra
stać, ludność mogła się powiększać, wszystkie klasy mo
gły się bogacić i lepiej odżywić, albowiem przez cały czas 
pokój królev.-ski był niezmiennie i skutecznie narzucany". 

Tyle histor\a. Ale przecież Edward II nie jest sztu
ką historyczną. Ma oczywiście znamiona kroniki podob
nej do tych, które uprawiał Szekspir, atoli temat Edu:ar
da II należy do psychologii władzy i psychologii namięt
ności. Władza jest w Edu:ardzi2 II ośrodkiem zaintere
sowania i walki, i zostaje poddana okrutnej wiwisekcji. 
W tym sensie między Edwardem II, tym historycznym 
i tym opisanym przez Marlowe'a a Edwardem VIII z sen
tymentalnej anegdoty leży przepaść. Co skłania do prze
wrotnego wniosku: Edward VIII wybrał kobietę zamiast 
korony może dlatego, że korona w dwudziestym wieku 
jest znacznie mniej warta. 

5. 
Kto wie, czy klucza do Edwarda II nie należałoby szukać 
w zdaniu: „W samej istocie władzy drzemie nieszczę

śc:e". Techniki i psychologii sprawowania władzy nikt 
tak dobrze nie opisał, jak Machiavelli w Księciu. Makia
welizm jest do dziś słowem obiegowym, obarczonym 
pejoratywnym sensem. Oznacza cyniczny pragmatyzm 
i pojawia się wszędzie tam, gdzie poczynania władzy są 
treścią dnia powszedniego i domagają się nieustającego 

komentarza. Polityka, którą łączy się z pojęciem ma
kiawelizmu nie przynosi sobie zaszczytu, choć, jak się 

wydaje, makiawelizm stanowi samą istotę polityki. 

Cokolwiek oznacza imię Machiavellego, jedno jest 
pewne, że w jego pismach pełno jest refleksji głęboko 
roztropnych, w takim samym stopniu ustalających re
guły politycznego działania, co demaskujących je i wy
stawiających na osąd. Prawda, że Machiavellego trudno 
uznać za moralistę, niemniej to, co powiedział o czło

wieku i politycznych formach jego życia, warte jest 
uwagi. Takie choćby przenikliwe spostrzeżenie z Księcia: 
„ludzie we wszystkich przypadkach, w których nie wal
czą z potrzeby, walczą pow9dowani ambicją, która jest 
tak potężna w sercach ludzkich, że nigdy ich nie opusz
cza, nawet wtedy gdy są u szczytu powodzenia. Przy
czyna polega na tym, że natura stworzyła ludzi1 w taki 
sposób, iż mogą wszystkiego pragnąć, a nie mogą wszyst
kiego otrzymać". 

W czasach Marlowe'a Książę był czytany i komen
towany także w Anglii, miał jak bodaj wszędzie i zaw
sze licznych zwolenników i jeszcze liczniejszych prze
ciwników. Sam Marlowe bez wątpienia czytał Machia
vellego, był zresztą człowiekiem wykształconym. Pośred
nie dowody lektury znajdą się w utwora-::h Marlowe'a 
bez trudu, bezpośrednim dowodem jest prolog w Zydziz 
maltańskim, gdzie postacią mówiącą jest sam Machia
velli: 

Chociaż niektórzy jawnie występujq 
Przeciw mym księgom. będq wszak mnie czytać 
I tak do krzesła dojdq Piotrowego ... 
Dla mnie religia nie jest niczym więcej 
Jak dziecinnq zabawkq i sqdzę, te nie ma 
Zadnego grzechu, tylko nieświadomość ... 
Potęga najpierw utworzyła królów .. . 



Wedle tego ostatniego zdania można by interpre
tować Eduarda II . 

6. 
Całą historię panowania króla Edwarda Marlowe prze
mienił w kalejdoskop szybko następujących po sobie 
scen, przypomina to bez mała montaż filmowy. Ściśnięcie 
akcji do najważniejszych epizodów służy uzyskaniu wy
razistego obrazu przemian psychologicznych i moralnych 
zachodzących w trakcie nieustępliwej walki o władzę. 

Wszystko zaczyna się w sposób mylący: można by są
dzić, że sprawa dotyczy racji stanu, która stoi w nie
zgodzie z namiętnością króla, na dodatek z namiętnością 
perwersyjną. Ale ta perwersja na początku oznacza coś 
więcej: wywrócenie porządku naturalnego. Każne na
stępne wydarzenie będzie tylko krokiem na drodze do 
zdeprawowania wszystkiego i wszystkich. Król zadziera 
z baronami i baronowie zaczynają spiskować. Czeka ich 
królewska zemsta, strata Gastona rozjuszy króla, ale 
szybko zostanie powetowana przez Spencera. Ten jest 
sprytny, węszy karierę i pójdzie do niej choćby przez 
królewskie łóżko, popierany w tym przez ojca, też ka
rierowicza. Izabella, która zrazu wygląda na cierpiącą 

w niespełnionej miłości żonę , stanie przeciw mężowi, 

razem z baronami. Zemsta, walka o wpływy, ustanawia
nie konkurencyjnych koterii pretendujących do władzy, 
ambicje podłych i wyuzdanych kreatur, z królem na cze
le, wszystko to razem nakręca akcję. Wydawałoby się, 

że władza jest tu jedynym absolutem, jedyną racją, któ
ra decyduje o postępowaniu. Ale okrutny, zgoła nihili
styczny pomysł Marlowe'a idzie dalej: pokazać całkowitą 
degradację świata to zdegradować wartość władzy króla, 
podważyć królewskość. Jeśli król uchodzi za boskiego 
pomazańca , to podważenie królewskości, sprowadzenie 

--, 
jej atrybutów do ziemskiej wyłącznie genezy, oznaczą 
podważenie Boga. Świat wypada z formy. Marlowe oka
zuje się pilnym uczniem Machiavellego: ludzie między 
sobą wytwarzają władzę, której nie gwarantuje żadna 
racja metafizyczna, lecz siła; siła i strach przed siłą -
oto dynamiczne napięcie życia społecznego: 

Ja władam, księciem, 
ja rzqdzę królowq; 

najdumniejsi spośród paróiv królestwa 
gnq się do ziemi, 
kiedy przechodzę obok. 
Dane mi sq klucze królestwa, 
Wiqżę i rozwiqzuję, 
karzę i wynagradzam. 
Nikt mnie nie kocha, 
wszyscy mnie się bojq, 
ich lęk mnie cieszy! 

Cóż to jest innego, jak nie nowa wersja sławnego 
po"Wiedzenia: Oderint dum metuant; niech sobie niena
widzą, byle się bali. 

Ostateczną konsekwencją jest tu coś, co Gombro
wicz w Ślubie nazwał „dutknięciem". Dutknąć króla to 
znaczy tyle, co zmienić układ siły, albowiem król jest 
tylko kostiumem, rolą , którą się gra, i którą można prze
jąć, skoro nie ma żadnego uzasadnienia dla ziemskich 
hierarchii poza zmiennym układem ludzkich ambicji 
i możliwości. 

Powiada się w tej sztuce, że żyjemy po to, żeby 
umrzeć. Inaczej mówiąc, Boga nie ma, nikt nie gwaran-



tuje sensu ani nikt nie rozgrzesza ze zbrodni; nie ma 
sądu. Log icznym wnioskiem wynikającym z takiej świa
domości jest pytanie Edwarda: 

Kim sq jednak królowie, 
jeśli odejmiesz im władzę? 
Długim cieniem na piasku 
w słoneczne południe. 

Edward II jest sztuką o rozpadzie świata, o sytuacji, 
w której rozeszły się drogi polityki i moralności sank
cjonowanej przez metafizyczną, religijną wartość. Drogi 
rozeszły się dawno i dotąd się nie zeszły. Człowiek uwię
ziony w celi czeka na śmierć i spływają na niego odchody 
całego świata. Jeśli jednak czytamy i oglądamy taką 

sztukę , jak Edward II, to paradoksalnie może dlatego, 
że nie chcemy zgodzić się na nasz los. 

Janusz Majcherek 

Christopher Marlowe (1564-1593) 
Kalendarium życia i twórczości 

6 lutego 1564 
W rodzinie Johna Marlowe'a, szewca z Canterbury, przy
chodzi na świat syn, który na chrzcie otrzyma imię 

Christopher 

1580 
Christopher Marlowe rozpoczyna naukę w Benet College 
w Cambridge 

1583 
Otrzymuje bakalaureat a w 1587 stopień magistra. Z cza
sów nauki w Benet College pochodzi także dokonany 
przez Marlowe'a przekład Elegii Owidiusza będący jego 
debiutem literackim 

1587 
Powstaje pierwszy dramat - Tamerlan 

1589 
Najprawdopodobniej w tym właśnie roku zostają wysta
wione w Londynie Tragiczne dzieje doktora Fausta, które 
stają się przyczyną powołania przez Tajną Radę specjal
nej komisji dla cenzurowania widowisk teatralnych 

1589 -1591 
Marlowe pisze Zyda maltańskiego 



12 maJa 1593 
Więziony i torturowany na rozkaz Tajnej Rady Thomas 
Kyd składa zeznania obciążające Marlowe'a 

18 maja 1593 
Marlowe zostaje wezwany do stawienia się przed Tajną 
Radą dla oczyszczenia się z zarzutu o ateizm i bluźnier
stwa przeciw religii 

29maja1593 
Ri:::hard Baines składa Tajnej Radzie donos na Marlowe'a 

l czerwca 1593 
Poeta zostaje zasztyletowany w bójce w gospodzie w Dept
ford przez człowieka nazwiskiem Archer 

wrzesień 1593 
Do cechu księgarzy w Londynie trafia ostatnie dzieło 
Christophera Marlowe'a - poemat Hero i Leander (do
kończony przez George'a Chapmana 

1594 
U.kazuje się drukiem Edward II oraz - napisana wspól
nie z Thomasem Nashe - The Tragedy of Dido Queen 
of Carthagene 

Marlowe 

m rodził się w tym samym roku co Szekspir. Na 
scenę angielską jako dramaturg wszedł jednak 
wcześniej niż jego wielki rówieśnik. Miał wte
dy lat dwadzieścia trzy. Szekspir zaczął pisać 

dla teatru w pięć lat później, obchodząc dwudzieste ósme 
urodziny. Marlowe miał wtedy przed sobą jeszcze tylko 
rok życia. 

Te pięć lat wystarczyło wszakże, aby autor Tra
gicznych dziejów doktora Fausta stał się największym 

poprzednikiem Szekspira w teatrze angielskim. Był po
stacią niezwykłą, o burzliwym życiu - niezbyt zresztą 
sympatyczną, może nawet odpychającą - ale niewątpli
wie obdarzoną geniuszem. Trudno powiedzieć w jakim 
stopniu twórczość jego oddziałała na Szekspira, sprawa 
ta do dziś budzi wątpliwości, trudno też powiedzieć kto 
kogo zainspirował w dziele dra:natycznego kształto~a
nia kronik historycznych z dziejów Anglii. Pierwsze dra
maty historyczne Szekspira: trylogia Król Henryk VI, 
a także dalszy jej ciąg: Ryszard III - powstały prawdo- 11 

podobnie w tym samym 1592 roku, co Edward II Mar
lowe'a. 

Jeśli z okazji nowego wystawienia w Warszawie 
Eduarda II (poprzednie, w roku 1964, miało miejsce 
w Teatrze Klasycznym - dziś Centrum Sztuki Studio 
- za dyrekcji Jerzego Kaliszewskiego; reżyserował Sta-
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nisław Bugajski, scenografem był Jan Kosiński, a Ed
warda grał Kaliszewski) - zastanawiamy się nad tym 
dziełem ·i jego autorem, to takkh porównań z Szekspi
rem nie da się uniknąć . Wydaje się, że ciekawsze przy 
tym będą różnice niż podobieństwa . 

Podobieństwo jest uderzające; podobne do Szeks
pirowskiego odkrycie, że historia panowania mieści w so
bie od razu schemat dramatu, ma od razu - jak to ujął 
Jan Kott - swoich aktorów: władcę, uzurpatora, feuda
łów; i od razu ma swoją akcję: bunt i spisek, :walkę 

o koronę. Takim wzorem tragedii królewskiej mógł być 
Edward II - i w tym samym stopniu Henryk VI i Ry
szard III Szekspira. Tyle tylko, że dramat Marlowe'a 
jest wyjątkowo przejrzyście zbudowany, jawi się nam 
jako najlepiej skonstruowana jego sztuka - i pod tym 
względe:n jest może doskonalszy od pierwszych kronik 
historycznych Szekspira. 

Różnice sięgają głębiej - w dziedzinę filozofii, 
w sferę stosunku do człowieka i świata. I tutaj z całą 

pewnością nieporównanie bogatszy i głębszy okaże się 

Szekspir. Odsłania on bowiem w kronikach własną filo
zofię historii. Własną filozofię historii mają też poszcze
gólni jego bohaterowie. Stąd głębokie motywacje ich 
działania, głębokie i głęboko ludzkie. Bo obok odkrycia 
mechanizmu działania historii, owego Wielkiego Mecha
nizmu - jak to wielokrotnie nazywał Kott w swoich 
Szkicach o Szekspirze - jest próba tragicznej obrony 
człowieczeństwa. Jest w kronikach Szekspirowskich rów
nież renesansowy dramat człowieka, dramat humanisty 
grany na scenie historycznych zdarzeń. 

Tego nie znajdziemy u Marlowe'a. W jego Edv.;ar
dzie II dominuje nagie okrucieństwo. Nagie i zimne. Świat 
tu ukazany tak jest nieludzki, że aż bezsensowny. Bo
haterowie, co trafnie zauważa Kott, nie mają żadnej 

filozofii, żadnej ideologii. Ich dążenia są otwarcie pry
mitywne, sprowadzone nieomal do odruchów. Król bar
dzo lubi być królem i nie znosi, by mu przeszkadzano 
dzielić królestwo z jego faworytami - pięknymi chłop

cami. Baronowie pragną, by dzielił władzę z nimi. Kró
lowa jest głęboko dotknięta w swej kobiecości z powodu 
upodobania męża do chłopców. Wreszcie hrabia Morb
mer marzy po prostu o zdjęciu Edwardowi korony, naj
lepiej razem z głową i o zabraniu mu .żony. Dążenia 

wszystkich są niesłychanie egoistyczne. Najbardziej da
lekosiężne są zamiary Mortimera, choć również nie po
parte głębszymi motywacjami, żadnym szczególnym pro
gramem; jest w nich jedynie żądza panowania. 

Taki jest punkt wyjścia dramatu. Baronowie bun
tują się i stają zbrojnie przeciwko królowi. Na wstępie 
zabi~ają mu umiłowanego Gastona. Ale szczęście wojen
ne jest po stronie Edwarda, który zaczyna „ rządzić zem
stą". ZakłU\rn lub ścina przec iwn ików, ich głowami przy
ozdabia bramy zamku. Potem los się odwraca : Mortimer 
razem z królową zwycięża Edwarda. Król uchodzi do 
Irlandii, ale zostaje odnaleziony i zmuszony do złożenia 
korony. Otrzymuje ją jego nieletni syn, którego regen
tem zostaje oczywiście zwycięski Mortimer. Teraz na
stępuje żałosna i okrutna historia hańbienia i torturowa
nia byłego władcy. Edward wożony jest z miejsca na 
miejsce, by nikt nie wiedział gdzie przebywa, i trzyma
ny w lochach. Poniewierany przez „opiekunów" - straż

ników, vv·egetuje w strasznych warunkach. Aż zostaje na 
rozkaz Mortimera, przy aprobacie - a właściwie na 
dyskretne życzenie królowej Izabelli - precyzyjnie za
kłuty przez fachowego i rozm iłowanego w swoim rze
miośle mordercę. ów kat o nazwisku Lightborne przy
stępując do swego dzieła powiada: „Mnie interesuje ana
tomia." W tym momencie mrowie przechodzi nam przez 



plecy. I to jest sama esencja klimatu sztuki Christophera 
Marlowe' a. 

Ale Edv:ard II to - jak głosi podtytuł - Burzli
we panowanie i żałosna śmierć króla Anglii z tragicznym 
upadkiem dumnego Mortimera. Więc pisemny rozkaz za
bisia Edwarda zostaje ujawniony przez jednego z jego 
oprawców. Edward III przy poparciu rady królewskiej 
ścina Mortimera, którego opieka była mu nie w smak, 
i kładzie jego głowę na trumnie ojca. Sam płakać nie 
umie, będzie odtąd - jak mówi w zakończeniu dramatu 
- uczył tego innych. Zauważmy na marginesie, że hra
bia Mortimer ujawnia pod koniec jakąś swoją filozofię. 

Powiada, że aby być bezkarnym, trzeba popełniać zbrod
nie tak wielkie, że aż niezrozumiałe. A kiedy przegra, 
stwierdza po prostu: „Ta zbrodnia była zbyt mała„" . 

Uderzająse i porażające jest to, że świat przedsta
wiony przez Marlowe'a nie ma żadnych ludzkich war
tości. Prawie nikt nie zachowuje tu swego człowieczeń
stwa, w sensie tych cech, jakie przypisywali człowie

kowi humaniści. Może jeden Edmund książę Kentu, brat 
Edwarda - ale jego osoba nie ma większego znaczenia: 
jest słaby, chwiejny, niezdolny do działania. Jeden ludz
ki odruch przerażenia notujemy u Matrevisa, jednego ze 
strażników i oprawców Edwarda. On też po zamordowa
niu byłego króla (nie będąc bezpośrednim wykonawcą), 
zdradza Mortimera ujawniająs pismo z rozkazem doko
nania zabójstwa. 

Ponieważ wszyscy protagoniści wyzuci zostali 
z wszelkich pozytywnych cech ludzkich, nikomu me 
współczujem'y i nikt tu właściwie nie zasługuje na mia
no postaci tragicznej. Edward II rozstając się z koroi1ą, 

a potem metodycznie torturowany, jest jedynie żałosny 
i zasługuje tylko na politowanie. Wszystko na tym świe
cie pławi się w okrucieństwie , pogardzie, nienawiści. Ani 

jednego sprawiedliwego. Nikt ze złem nie walszy. Wszys
cy nienawidzą ludzi, jak Gaston, który mówi to otwarcie 
w pierwszej scenie. Przerażająco okrutny jest Marlowe 
wobec przedstawionego przez siebie świata, wydaje się 

Jakby i on nienawidził ludzi lub nie miał w stosunku 
do nich żadnych złudzeń. Okrucieństwo autora sięga dna 
i jest to takie dno, z którego nie ma drogi powrotnej -
ku górze. Świat jest beznadziejny - zdaje się mówić 
Marlowe. I to staje się wreszcie u niego: odpychające -
ta jego własna „nieludzkość". W tym też leży najgłęb

sza różnica między nim a Szekspirem. 
A jednak właśnie owo okrucieństwo pokazane w dra

macie Marlowe'a może niestety w pewien sposób żywo 
współbrzmieć z naszą epoką. Z czasami równie nieludz
kiego okrucieństwa i zbrodni „ tak wielkich, że aż nie
rzozumiałych" . 

Trzeba dodać, że do tego współczesnego brzmienia 
dramatu Marlowe'a przyczynia się w znacznej mierze 
przekład Jerzego S. Sity. Autor dokonał wyczynu nowa
torskiego jak na powszechną praktykę w tej dziedzinie 
(zrobił to zresztą z górą dwadzieścia dwa lata temu). 
ZdecydO\\·ał się, uzasadniając to teoretyczmie, na pracę, 
którą można określić jako „wolny przekład", parafrazę 

czy też transkrypcję poetycką. Sito napisał w programie 
do wspomnianej tu poprzedniej warszawskiej premiery 
Edv:arda II, iż ambicją jego było „danie polskiemu od
biorcy pełnoprawnego tekstu poetyckiego, zrozumiałego 

w jego polskim, nie zaś angielskim kontekście". „Nie za
mierzam - czytamy dalej - „rekonstruować" Marlowe'a; 
chciałem pokazać to, co jest w nim istotne, to przede 
\vszystkim, co dopuszcza możliwość takiej właśnie, ska 
-żonej współczesnością, interpretacji." 

Edv:ard II w przekładzie Sity nie jest jednak adap
tacją, zachowuje ściśle tok i porządek oryginału . Jest 



natomiast utworem napisanym „własnymi słowami" 

i własnym wierszem nasfzego poety „na planie treści" 

dzieła Marlowe'a. Wiersze oryginału nie mają tu do
kładnych odpowiedników w wierszach Sity. Historry 
literatury, uczeni angliści twierdzą, że wielką zasługą 

Marlowe'a było stworzenie nowego białego wiersza tra
gedii angielskiej, wiersza podporządkowanego składni, nie 
tamującego swobodnego toku mowy, giętkiego i elastycz
nego. Autor polskiej transkrypcji nawiązał do tych zdo
byczy angielskiego poety, wypracowując dla polskiego 
tekstu nową wersyfikację, wyswobodzoną ze sztywnych 
oków, zgodną z naturalnym tokiem konwersacyjnym. 
Przeniósł treść dramatu Marlowe'a we współczesną po
etykę polskiej poezji, wyraził ją językiem współczesnym, 
shoć oczywiście unikał w słownictwie jawnych anachro
nizmów. Wolno powiedzieć, że przekład przeszedł już k il
kakrotnie próbę sceny i że pod względem teatralnym 
dało to rezultat znakomity. Tekst Sity jest precyzyjny 
i jasny, aktorów nie krępuje sztuczność mowy, publicz
językowe czy wersyfikacyjne ni enaturalności . 

ności zaś nie utrudniaią odbioru przedstawienia żadne 
Przy takiej zasadzie przekładu, polska wersja Edwar

da II pióra Jerzego S. Sity jeszcze bardziej wyostrza 
okrucieństwo Marlowe'a. Czyni je okrucieństwem nowo
czesnym. 
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