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Lepiej zlym być niż zlego doczekać się slawy, 
S~oro występni cnotę występkiem mianują; 
Nie to, co czuję, spokój zakłóca mi caly, 
Lecz to, co inni we mnie rzekomo znajdują; 
Czemu mrugać ma do mnie czyjeś sprośne oko, 
Rozpoznając, iż kipi we mnie krew, nie woda? 
Po co slabi słabości me szpiegują? Po to, 
By za zle uznać wszystko, co mnie się podoba? 
Jestem więc tym, czym jestem; ci zaś, którzy mierzą 
W moje wady rzekome, wlasne liczą grzechy; 
Bijąc we mnie, być może, sami się uderzą; 
Nie chcę jednak ich myślom dostarczać uciechy. 

Chyba iż zlo w teorii ogólnej przyjmują: 
Zli są ludzie i w zlości nad zlymi panują. 

Przekład - Jerzy S. Sito 

WILLIAM SHAKESPEARE 

Gdyby Tytus Andronikus miał sześć aktów, Szekspir dobrałby się 
do widzów w pierwszych rzędach parteru i kazałby im zginąć w okrut
nych męczarniach. Na scenie bowiem oprócz Lucjusza nikt z boha
terów tragedii nie pozostał żywy . Zanim jeszcze w pierwszym akcie 
podniosła się kurtyna, zginęło już dwudziestu dwu synów Tytusa. 
I tak aż do końca, bez przerwy, aż do ogólnej masakry pod koniec 
piątego aktu. Jest w tej sztuce trzydzieści pięć trupów, nie licząc 
żołnierzy, służby i osób o pośledniejszym znaczeniu. Co najmniej 
dziesięć wielkich morderstw odbywa się na oczach widza. I to bardzo 
urozmaiconych. Tytus ma odrąbaną rękę, Lawinia odcięty język i dło
nie, mamka jest uduszona. Do tego jeszcze gwałt, kanibalizm i tortury. 
Wobec tego renesansowego dramatu współczesna czarna literatura 
amerykańska może się wydać słodką idyllą. 

Tytus nie jest najbrutalniejszą ze sztuk szekspirowskich. Więcej 
trupów jest w Ryszardzie III, o wiele okrutniejszy jest Król Lear. 
Nie ma dla mnie w całym teatrze szekspirowskim sceny bardziej re
woltującej od śmierci Kordelii. Król Lear jest na pewno arcydziełem 
i Ryszard III jest na pewno arcydziełem. Okrucieństwa Tytusa wydają 
się w lekturze dziecinne. Przeczytaliśmy go teraz na świeżo: śmieszył. 
Zobaczyliśmy na scenie : byliśmy wstrząśnięci . ( ... ) 

Kiedy współczesna sztuka wydaje się nam w czytaniu płaska 
i dziecinna, a w teatrze przejmuje nas i zwycięża, mówimy wtedy, 
że jest sceniczna. Ale o Szekspirze powiedzieć, że jest sceniczny, wy
daje się dosyć śmieszne . Bo Tytus Andronikus jest sztuką Szekspira. 
Albo raczej sztuką przerobioną przez Szekspira. Jak zresztą i Hamlet . 
Tyle tylko, że w Tytusie Szekspir zaczynał dopiero kształtować ma
terię dramatyczną, jaką zastał . Już lepił wielkie postacie, ale tym 
gigantom nie potrafił dać jeszcze pełnego głosu. Jeszcze się jąkają 
albo jak Lawinia mają wyrwany język. Bo Tytus Andronikus to j u ż 
jest te a t r szekspirowski, ale to j e s z c z e nie jest tek s t 
szekspirowski. ( ... ) 

Peter Brook i Olivier mówili o tym i pisali, że do wystawienia 
Tytusa zachęciło ich zobaczenie w tym surowym jeszcze kształcie 
zalążków wszystkich tragedii Szekspira. Niewątpliwie cierpienia Tytusa 
zapowiadają już piekło, przez które przejdzie Król Lear. Lucjusz, 
gdyby zamiast do obozu Gotów powędrował na uniwersytet do 



Wittenbergi, wróciłby zapewne jako Hamlet. Tamara, królowa Gotów, 
bliską byłaby Lady Makbet, gdyby chciała zajrzeć w głąb własnej 
duszy; brak jest jej tylko świadomości zbrodni, tak jak Lawinii brak 
jest świadomości cierpienia, która Ofelię rzuciła w obłęd. I może 
patrząc na Tytusa Andronikusa - bardziej niż w jakiejkolwiek innej 
sztuce szekspirowskiej - rozumie się, na czym polegał jego geniusz: 
namiętnościom dał wewnętrzną świadomość, okrucieństwo przestało 
być tylko fizyczne. Szekspir odkrył piekło moralne. I niebo. Ale 
został na Ziemi. 

( ... ) W jakich dekoracjach i w jakich kostiumach należy grać 
Szekspira? Widziałem Szekspira granego na wielkich schodach, i na 
tle kubistycznych graniastosłupów, i wśród rachitycznych powykrę
canych drzewek, ukochanych przez polskich scenografów, i w lesie 
„jak żywy" z szumiącymi liśćmi, i w tak zwanych fantastycznych 
dekoracjach z łuskami rybimi, fruwającą gazą i zbrojami wypożyczo
nymi z opery. I po pompiersku albo w pseudoszlachetnej umowności 
z roku 1930. 

Raz było lepiej, raz gorzej, ale zawsze źle. Dopiero film pokazał, 
że jedną z dróg do oddania szekspirowskiej wizji może być wielkie 
malarstwo renesansu i baroku. Albo gobelin jak w Ryszardzie III. 
Oczywiście punktem wyjścia, nie ślepym naśladownictwem. Punktem 
wyjścia dla gestu, dla kompozycji obrazu, dla kostiumu. Bo Rzymian 
w tragediach Szekspira nie można ubierać ani w sztucznie wymyślone , 
wystylizowane kostiumy poza jakąkolwiek epoką, ani też w odryso
wany i udokumentowany antykwariat muzealny. Muszą to być Rzy
mianie, jakich widział renesans. I jak ich malował. ( ... ) 

Kiedy Szekspira zaczęto przenosić na film, działanie stało się równie 
ważne jak słowo. Wszystkie sztuki Szekspira są wielkim widowiskiem, 
pełnym szczęku broni, marszów wojsk i pojedynków, są w nich uczty 
i pijatyki, zapasy mocarzy, przewracanie się błaznów, wichry i burze, 
miłość fizyczna, okrucieństwo i cierpienie. Teatr elżbietański był do 
patrzenia. Jak do patrzenia jest opera chińska. Wszystko w nim działo 
się naprawdę. Widz wierzył, że na scenie jest burza, okręt tonie, 
król ze swoim orszakiem, wyrusza na polowanie, płatny zbir prze
szywa mieczem bohatera. (.„) 

Kiedy teatr odszedł od elżbietańskiej konwencji, zatracił jedno-

cześnie szekspirowską widowiskowość i szekspirowskie mięso. Nie 
umiał już ich pokazać. Nie miał po prostu na to środków scenicznych. 
Albo miał ich zbyt wiele. Widziałem Szekspira na obrotówce i w de
koracjach zmienianych na oczach widzów, i na kotarach ze zjeżdża
jącymi napisami wskazującymi miejsce akcji. I ciągle był to Szekspir 
nieprawdziwy. Teatr miotał się między iluzjonizmem i umownością . 
Iluzjonizm był płaski, naturalistyczny albo dziecinny i operowy. 
Umowność była abstrakcyjna i formalistyczna - albo natrętna 
i mrużąca oko do widza. Iluzjonizm i umowność tak samo wysuszały 
Szekspira, pozbawiały go grozy i poezji, odbierały mu całe mięso. 

Spotyka się czterech mężów. Jeden z nich zaczyna lżyć trzech 
pozostałych. Wyciągają miecze. Jeden z czterech został zamordowany. 
Rozchodzą się. Przyjaźń zostaje zerwana. Zaczyna się wojna domowa 
albo rokosz. Wszystko trwało dwie minuty. Los królestwa się w tej 
chwili rozstrzygnął. W piętnastu kwestiach. 

Młodzieniec rzucił kwiat dziewczynie. Podniosła go. Spotkały się 
ich oczy. Jest córką wroga . Trzy kwestie o słońcu, gwiazdach i mło
dych tygrysach. Już jest nieprzytomna z miłości. W tej chwili roz
strzygnął się los dwóch rodów. 

Zagrajcie obie te sceny naturalistycznie. Albo umownie. Zamordujcie 
Szekspira. Szekspir jest bardziej prawdziwy niż życie. I można go 
grać tylko dosłownie. („.) 

Aktor wychowany na teatrze dziewiętnastowiecznym nie potrafi 
zakochać się w ciągu trzydziestu sekund. Ani znienawidzić w dwóch 
replikach. Ani w dziesięciu kwestiach obalić królestwa. („.) 

Jeżeli Szekspir buduje akcję na zagęszczeniach, to znaczy wymaga 
od aktora odpowiedniej gry. Tekst jest intensywny, metaforyczny. 
Szekspir nieustannie operuje zbliżeniami - jak w filmie. Kochanka, 
zdrajca, król, uzurpator; krótka scena zbiorowa i monolog. Monolog 
mówiony wprost do kamery, na proscenium, do widza. Wielki mo
nolog - jak zbliżenie. Teatralny aktor starej szkoły staje w tych 
momentach bezradny. Na próżno próbuje uprawdopodobnić monolog, 
dalej czuje naokoło siebie całą scenę. Tymczasem jest tylko on i wi
dzowie. To jest właśnie szekspirowskie zbliżenie. („.) 

Peter Brook budował Tytusa Andronika * nie ze scen, ale z ujęć 
i sekwencji. Budował na zasadzie montażu napięć; bez miejsc pustych. 



Skracał tekst, ale rozbudowywał akcję. Stwarzał sekwencje wielkich 
dramatycznych obrazów. Odnalazł z powrotem w Szekspirze wstrzą
sające widowisko. ( ... ) 

Nie ma Szekspira bez w ielkich aktorów. Laurence Olivier uznany 
jest dzisiaj powszechnie za największego współczesnego tragika. Grał 
Ty tusa nie ty lko w tekście , który w tej młodzieńczej sztuce jest jesz
cze drewniany i głuchy. Grał go wchłonąwszy w siebie pasje i cier
pienia wszystkich wielkoludów szekspirowskich. Był Tytusem , który 
przeszedł drogę Króla Leara. Był także nadprawdziwy . Grał na 
wszystkich rejestrach głosu , na pełnym geście . Nie lękał się niczego. 
Ani śmieszności, ani patosu, ani j ęku, ani krzyku, ani szeptu. ( ... ) 

Tytus Andronikus stał się dla mnie objawieniem Szekspira, którego 
przeczuwałem , o k tórym marzyłem, ale którego nigdy dotąd nie 
widziałem na scenie. Po Jouvecie, k tórego oglądałem przed wojną 
w Doktorze Knocku, po Mutter Courage Brechta w Berliner Ensemble, 
po chińskie j operze w P ekinie - było to moje największe teatralne 
przeżycie od czasów w idzianych w dzieciństwie schillerowskich 
Dziadów. 
Szekspir okrutny i prawdziwy (fragm enty) w : Szk ice o Szekspi r ze, 
P IW, Wa r szawa 1961 

* mow a o p rzedstawieniu R oyal Shak espea re Company, granym podczas goś
cinnych występów w Wa r szawie w czerw cu 1957 r . 

JAN KOTT 

( .. . ) W Szekspirze odnajdujemy całą jego epokę, wciela on 
wszystkich współczesnych mu poetów, a jednak nie sposób po
mylić go z nimi , jest szczególnie odrębny, jedyny i górujący nad 
innymi. („.) 

Świat przezeń stworzony żyje według pewnych praw; jego bo
haterów ożywiają pewne uczucia, dręczą ich pewne problemy -
wierzą, lękają się, kochają, niepokoją się i umierają. W miarę 
jak roztacza się przed nim ożywiona perspektywa sztuki teatral
nej, w miarę jak w czasie przedstawienia i w ramach konweńcji 
dramatycznej jego bohaterowie poruszają się na deskach sce
nicznych, w miarę jak utwór przybiera swój kształt poprzez 
ekspresję słowną , nabiera nerwu przez wymianę replik , realizuje 
się przez wizję ruchu scenicznego, profuzję obrazów, nawet przez 
uchwycenie akcentu czy melodii ludzkiego głosu , świat ten wy
łania się z nicości, rozwija się i rozszerza w rzeczywistych for
mach. Precyzuje wówczas już nie abstrakcyjny, czczy, ograni
czony do sylwetki obraz człowieka, ale pełny , silny, krwisty, 
przypominający mową i działaniem nie widmo wydobyte z nie
znanego świata, lecz istotę żyjącą w świecie określonym , sub
stancjalnym, istotę widzialną . Treścią dramatu jest miejsce czło
wieka na ziemi, rola, którą jest powołany odegrać , sposób, w jaki 
ją odegra, i racje, dla których odgrywa ją tak, a nie inaczej. ( ... ) 

Zasadniczym pojęciem, panującym nad myślą średniowieczną 
i żywym jeszcze aż do końca szesnastego wieku, jest pojęcie ładu 
i hierarchii wartości koniecznych i wprzód ustanowionych, które 
rządzą zarówno powiązaniami prawd odwiecznych, jak stosun
kiem człowieka do świata i do innych ludzi. Świat powstał 
z chaosu, by podlegać porządkowi boskiemu, człowiek obdarzony 
rozumem zajął miejsce w stworzonym dla niego świecie: n i 
a n i o ł, n i z w i e r z ę, zdolny jednak do osiągnięcia względ
nej równowagi między swymi dążnościami duchowymi a nie-



wolą, jaką nakłada nań materia, zdolny do urzeczywistnienia 
zbawczej jedności w łonie powszechnej harmonii. ( ... ) 

Porządkowi kosmicznemu odpowiada porządek wspólnoty 
ludzkiej, jak również i ład istniejący w świadomości człowieka. 
Nieprzestrzeganie ustalonych prawideł pociąga za sobą utratę 
równowagi oraz szereg katastrof zarówno w porządku kosmicz
nym, jak ludzkim. Istnieje bowiem ścisły związek między po
rządkiem kosmicznym, a naturalnym i ludzkim, człowiek zaś, 
ów mikrokosmos, podlega tym samym surowym prawom, które 
warunkują równowagę wszechświata. Tragiczna groźba, ciążąca 
stale nad losem tak królestw, jak i jednostek, to właśnie utrata 
owej równowagi, wywołana zbyt mocnym naporem sił bezładu 
na jedną z szal wagi. ( ... ) 

To pojęcie ładu, które odnajdujemy u Szekspira, tak w sztu
kach politycznych i wielkich tragediach, jak i - nieodmien
nie! - w komediach, nadaje całemu jego dziełu tak zwartość, 
jak i tragizm - będąc mu fundamentem. Także owo drugie 
dostrzegalne poprzez tyle porównań i obrazów pojęcie zgodno
ści , a nawet symbolicznego podobieństwa między człowiekiem, 
całością wspólnoty ludzkiej a wszechświatem - ta niewygasła 
tęsknota za myślą średniowiecza - tworzy nadal jeszcze ist
niejące , ale już niebezpiecznie zagrożone tło, na którym roz
grywa się ludzka tragedia. Zwykły kaprys, namiętność czy 
zbrodnia może wywołać najście sił niszczycielskich, które na 
pewien czas zaćmią blask słońca, pokryją ziemię i duszę czło
wieka nieprzeniknionymi chmurami, a gwałt, niesprawiedliwość, 
zło będą się panoszyć aż do chwili gdy zbrodnia zostanie oku
piona, czynnik zła obalony, a siły destrukcyjne zwalczone lub 
uspokojone. Wtedy słońce znów rozbłyśnie - i powróci n at u
r a 1 n a równowaga. ( ... ) 
Szekspir - dramaturg elżbietański, PIW, W-wa 1965 

HENRIFLUCHERE 

NIEBO SZEKSPIRA 

( ... ) 
Caly korowód cieni wznosi się ku górze, 
Niby las ludzkich ramion w górę wyciągniętych; 
Kochanków zaplątanych w nienawiść, jak w różę, 
Wodzów zbyt niecierpliwych i zbyt wielkich świętych, 
Zdradzonych dobroczyńców i zwycięskich katów, 
Co szukają trwalości wśród nietrwalych światów. 
( ... ) ' 

W tej godzinie historii, wśród zdarzeń tragicznych, 
Nie ma uczuć pośrednich ani polowicznych. 
Jak aktorzy tragedii - z wolą czy bez woli -
Musimy poznać wszystko, co najmocniej boli, 
Musimy poznać podlość, czystą, absolutną, 
Musimy przejść przez klamstwo, jak przez rzekę smutną, 
Przez nieczystość sumienia i przez czystość grzechu ... 

A gdy materia bólu się wreszcie wyczerpie, 
Musimy ją ujarzmić - i wtedy zobaczyć 
Mądrość tę najtrudniejszą, co kazala cierpieć, 
A teraz każe westchnąć z żalu - i przebaczyć, 
Na ksztalt świtu letniego, który oczy zloci 
Rumieńcem przebudzenia, jak laską dobroci. 

Już świta. Noc opada ciężko - jak kurtyna, 
Zakrywając powoli sens tych wszystkich znaczeń, 
Które dajemy życiu wśród nocy majaczeń, 
Póki dzień się nie zacznie. Wlaśnie się zaczyna. 
(. .. ) 

Wiersze zebrane, Londyn 1947 

STANISLA W BALIŃSKI 



Tragedia o Tytusie Androniku należy niewątpliwie do 
pierwszych prób dramatycznych Szekspira, należy do epoki, 
w której na elżbietańskiej scenie królowały tak modne wów
czas krwawe tragedie wielkich poprzedników Szekspira -
Kyda i Marlowe'a, jak choćby Tragedia hiszpańska i Żyd 
z Malty. 
Trudno ustalić dokładniejszą datę powstania Tytusa Andro
nikusa. Wydaje się, że rok 1592 (a nawet 1590) nie będzie 
chyba zbyt daleki od prawdy. 
Za życia Szekspira drukowano Tytusa trzykrotnie, bez na
zwiska autora (1594, 1600 i 1611). Należy dodać , że do dziś , 
jeśli idzie o autorstwo, panują wśród specjalistów-szekspiro
logów rozmaite poglądy . Niektórzy uważają, np. , że Szekspir 
zaledwie tu i ówdzie użyczył nieznanemu autorowi pomocy 
swego pióra. Inni pierwszy akt przypisują Peelowi -
w następnych dopatrując się ręki Szekspira. 
Fabuły dostarczył klasyczny wątek zemsty Atreusza w Tye
stesie Seneki, a także historia Filomeli z Przemian Owidiusza. 
Akcja tragedii dzieje się w epoce rządów Teodozjusza 
Wielkiego (4 w.n.e.) , na którego czasy przypada długa seria 
wojen z Gotami. 

Przedmowa do w yda nia Ty tusa Andronikusa, 
PIW, W-wa 1957. 
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