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„O PRAWDZIE UCZUĆ" 

Sz1:kspir pracował w Teatrze Elżbietańskim 
około 25 lat. „K upiec wenecki" wystawiony zo
stał po raz pierwszy w połowie pierwszej de
kady tego okresu, pomiędzy 13% i 1!198 rokiem 
i stanowił prze ł om w karierze dramatycznej. 
W ciągu owej p ierwszej dekady Szekspir na
pisał całą se rię komedii, na ogół nvanych dziś 
romantyczn ymi, od „Dwóch panów z Wero
ny'' po „Wieczór Trzech Króli" . „Kupiec w e
necki" n ie j s t ,.nieromantyczny", al e jest zu
pe łnie inny, niż wi ększość: poprzedzających go 
komedii. Różnica ta musiała zapewne wpłynąć 
na powstanie tych wszystkich wi elkich kome
dii - podobnie jak „Kupiec" odmi0nnych -
które nastąpił y po nim. O ile romantyczność: 
w „Wi le hałasu o n ic", „Jak wam się podo
ba" i „Wieczoru T rzech Króli" poru sza nas, 
mi mo całej ich fantastyczności, to dlatego, że 
odnajdujemy w nich prawdę i realizm. To wła
śn i e w „Kupcu" Szekspir odkrywa ten nowy 
realizm. prawdi; ludzkich uczuć. 

łowo realizm należałoby sprec yzować:. „Ku
piec wenecki" posiada znakomite napięcie dra
matyczne. które po części wynik ' ze współist
nienia w nim e lementów przeciwstawnych . 
Szkatuł y PorCJi i kontrast Shylocka przywołu
ją skojarzenia ze świata baśni i przypowieści 
ludowych. Ale obydwa te główne motywy in
trygi potraktowane są z całkowitą powagą 

Porcja jest młoda. piękna, pełna zalet, a jej 
wybór przyszl •go małżonka skrępowany jest 
testamentem Ojca Ma jednak swój rozum 
i wol t; .J e śli kr\·t.Yc\· tak chętnie mówią o niej , 
że j st p1erwsz'1 „grcat lady" komedii szekspi
rowsk iej . to ni l' jest to jedynie hold dla jej 
bogact wa 1 pozHj1 Ta młoda dama jest także 



silna i zdecydowana, kiedy samodzielnie -
mogąc być łatwo rozpoznaną - wdziera się 
w męski świat prawa, aby ratować przyjacie
la swojego kochanka, używa sprytu, do jakiego 
żaden mężczyzna nie byłby zdolny. Porcja 
i Shy lock spotykają się po raz pierwszy jako 
przeciwnicy w scenie sądu. Shylock domaga 
się realizacji kontraktu, którego warunki na po
czątku wydawały się fantastyczne, a nawet na 
swój okrutny sposób zabawne. Szekspir wzbo
gaca go jednak o prawdę niesprawiedliwości 
społecznej i cierpienia. Shylock staje się po
stacią nie tylko przerażającą, ale też i obda
rzoną ogromną siłą, by niepokoić i prowokować 
nasze sumienie. 

Komedia ta przez dłuższy czas była jedną 
z najpopularniejszych sztuk S:z;ekspirn. Nie mo
gła nie zyskać popularności, skoro została opar
ta na antysemickiej tragifarsie Marlowa „Żyd 
z Malty", która eksponowała też samozadowo
lenie i hipokryzję chrześcijan. Szekspir idzie 
vl prawdzie w ślad za Marlowem, niepokojąc 
i śmiesząc jednocześnie, ale rozwija to, co 
u tamtego było tylko w zalążku. O ile „Kupiec 
wenec ki" jest niepokojącą komedią miłosną, to 
niepokój nie wynika tu z faktu, że Shylock 
Jest żydem. Gdyby dramaturg słyszał cokol
wiek o ówczesnych gettach w Europie czy też 
o ograniczeniu żydowskiej egzystemcji wyłącz
nie do obrotu pieni ędzmi (żydzi w t::imtych 
czasach nie mieli pra wa do posiadania ziemi), 
poszerzyłoby to, pogłębiło i przeobraziło jego 
wiedzę. Sztuka przedstawia obraz całego spo
łeczeństwa, w którym nietoleranC]a nie spro
wadza się do problemów rasowych, ale prze
jawia się głównie w życiu codziennym. Szek
spirowscy Wenecpnie mają ambicje, aby przy
należeć do grona ludzi bogatych i wpływo
wych, lecz zanim Jeszcze komedia dotrze do 
formalnego happy endu jej główni bohatero
wie przekonają się na własneJ skórze, co zna
czy być „poza", być outsiderem. 

Tytułowym kupcem jest Antonio, świadomie 
czy podświadomie zakochanym w Bassaniu -

czarującym młodzieńcu bez grosza przy du
szy - który pożycza od przyjaciela pieniądze, 
a by starać się o rękę Porcji. An toni o z braku 
żywej gotówki zmuszony jest zwrócić się o po
życz.kę do lichwiarz.a Shylocka, którym wraz 
z przyjaciółmi zawsze pogardzał. Wszystkich 
tych, jakże różniących się między sobą ludzi, 
łączy fakt posiadania pieniędzy, lub żądza ich 
zdobycia. Jednocześnie fa buła łączy ich we 
wzajemnych zależnościach miłości i nieina
wiści. Poeta czyni pieniądz metaforą relacji 
międzyludzkich. I w tym doskonałość komedii. 
Kontrakt Shylocka wymaga, żeby tytułowy 
bohater w razie niewypłacalności oddał mu 
funt swego ciała wyjęty tuż obok serca. Tak 
samo w całej komedii życie i krew ludzka 
warte są tyle, co zastaw pieniędzy. 

Dla poddanych Królowej Elżbiety Wenecja 
była największą i najbogatszą stolicą handlu 
w Europie. Wenecja jest ozdobą każdej sztuki 
w teatrze. Ale to więcej, .niż tylko umiejsco
wienie akcji. Szekspir stworzył tu coś, co mo
glibyśmy nazwać jego pierwszą miejską ko
medią. Na weneckich placach odnajduje on 
pewien odcień swego tragikomicznego mieJ
skiego realizmu, z którym późmiej w całej peł
ni spotykamy się choćby w „Miarce za miar
kę". Moglibyśmy nawet zaryzykować stwier-





dzenie, że „Kupiec wenecki" miejscami przy
bliza nam świat bogaczy, w który znacznie 
póżniej wprowadzają na s powieści Henry Ja
mes3 i Edith Wharton. Dzieje się tak za spra
wą znakomitych postaci tej komed ii. Wenecja
n ie Szekspira są bardziej skomplikowani 'i dwu
znaczn i, niż analogiczne postaci innych jego 
komedii romantyczn ych. 
Młodzi kochankowi e są tu prawdziwymi 

„yu pp ies", bogatymi, lub ugania jącymi się za 
bogactwem mieszczanami, którzy wludn ia ją 
świat intryg i plotek - równie niebezpieczny 
i n iepew ny, co nie następująca w sztuce „Noc 
Prz b i erańców ". Akc ja sztuki wymaga od Por
cji dosto jeństwa, wdzięku i zdecydowa nia , od 
Antonia bezgranicznej szczodrości, od Bassa
nia przynaJmniej skromnej prawomyślności; 
zaś rac je Shylocka są jasne. J ak w żadne] in
ne ] romantycznej komedii Szekspira, świata 
tego n ie zami eszkują ludzie mili. Przyja ciel 
Bassan ia - Grat ian o - jest bodaj na jbardziej 
odraża jqco złym bohaterem Szekspira; nawet 
ułazc n Lancelot Gobbo jest dziwn ie nieprzy
jemny. Piękna We necja ma te ż swoje ciem ne 
oblicze. Ale też baśniowo-księżycowy Belmont, 
ta k daleki od placów we.neck ich , nie jest po
zba wio ny cieni. Kiedy bowiem Porcja ze swo
ją towarzyszką wracają rankiem do dom u, 
zwracają swoim kochankom pierścionki , wcze
śn i e j im ofiarowane dla wypróbowani a ich 
wi e rności, które jednak niedoszli małżonkowie, 
z a pominając o żonach oddali Antoniowi, mani
festując tym sposobem„. przy jażń dla niego. 
W finale Jes t śmiec h, ale przeraża niepokój. 

Zyj ący w ni ezwy kl e si lnej wspólnocie mie
szkańcy Wenecji , za ró wno mężczyżni , jak i ko
b ie ty, sta ją się indywidual ista mi kiedy kochają 
lub pragną miłości. Ale wraz z nią życie przy
nos i i - paradoksalnie - samotność, a nawet 
smutek. Miłość izo luje, a być samotnym w We
necji to prawdziwe n ieszczęście . W pierwszych 
więc słowach przedstawienia Antonio powie: 
„ Naprawdę nie wiem, skąd to przygnębienie. 

Mam. go już dosyć; słyszę, że wy także"; Por
cja również już w pierwszym wejściu myśląc 
o zalotnikach jesl „aweary of this great 
world". Znacznie póżniej Jessica przywołuj e 
ten sam temat, kiedy słuchając muzyki w raz 
ze swoim kochankiem w Balmont mówi · K ie
dy słucham muzyki, choćbym była naJ.;,'esel
sza, cichnę". To tak, jakby czysta harmonia 
muzyki przypominała Wenecjanom ja k ciężko 



jest ludziom żyć razem w podobnej harmonii ; 
w ich pe ln j radoś c i wspólnocie, gdz ieś pod 
· odem czai s ię zło . 
S hy l o ~k jest uosobien iem wszys tkich tyc h 

pe radoksów i dwuznacz.nośc i. J est posta c ią ide
aln ie pa s ującą do t rag iko medii , wzboga ca jącą 
wszystk ie je j pra wa i konwenc je o doświad
cze rne ż wego c z łow ie ka . J ego hi storia toczy 
s i ę zgodni e z bezwzg lędną, wenecką log iką, je
go mści wość jes t w p erwszym rzędz i e rezu l
ta tem o:.;tracy zm u pomieszanego z wynikającą 
z w łasnego w yboru samotnośc ią: „Zarygluj 
drzw i". I „sprawie ]iwy", choć wątpl iwy dla 
nas, jest w y rok sądu , wc iąaa jący Shylocka -
wbrew jego woli - do społeczności weneckiej 
pr zez o bowiązek nawrócenia się na wia rc: 
chrześcija ńską i zap isania majcitku córce J es 
sic , k tóra wzięła ślu b z chrześci janinem . 

Tak bezwzgl ędny kon iec h istorii Shylocka, 
ni e poko ją cy wielu widzów, pozostaje w zgodzie 
ze wszystk im, co go w te j sztuce spotyka. W 
o ··am otnionej , irnniczne j i osobiste j mowie -
tr ium fi e poetyck iego m imesis S hy lock upw-

ia ludzką twarz, powodowany uczuciem , któ
rego n ie pot rafi ukryć: „Niechby już racze j 
córka t rup ' m padła u moich stóp, z klejno
tami w uszach!" . 

T rag iczny czy komiczny jest on te j sztuki 
kle jnotem rów nie cenny m, jak ten , który by ł 
ozdobą jego pier$cie11ia , po którego stracie tak 
lamentuj „To mój pierścień z tu rk usem; dała 
mi go L ia jeszcze pr zed ślubem. Nie oddałbym 
go za całą puszczę ma łp". 

BARBARA EVERETT 
tł u m. Jacek Ponied ziałek 
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