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Juliusz Kydryński 

,,CiRA POZORÓW'' 

Skoro nawet w pełnym tytule Kupcn wc11cckicgo mówi się o „ nie
zwykłym okruc.ieństwie Zyda Shylocka, gdy przyszło do dokładnego 
odc1ęc1a_f~nta etała" , to nic dziwnego, że ilekroć myślimy o tej sz tuce, 
wyobrazrnę naszą natrętni~ prześladuje wizerunek jego złowrogiej 
(pow1adaią krytycy) postaci, usuwającej w ci eń pozostałych protago-
111stów komedii. („.) 

Gdy jed nak przyjrzeć się sztuce bliżej, nasuwa s ię niepokojące 
pyta.me, czy 111e mamy tu może do czynienia z jakąś ce lową, 
zamie~·zo ną grą pozorów i czy przy jej pomocy Shakespea re nie 
pragrne powie~zieć czegoś więcej, albo czegoś trochę innego ni ż to, co 
da się wyczytac z samego tekstu, który-jeśli przyjmiemy to założenie 
- moze w pewnych swych partiach być tylko kamuflażem nie 
dopowied zianej myś 1i7 

Kupiec wr 11ecki ~twarza z pewnośc ią dość wdz ięczne pole dla tego 
rodzai u rozwazan. Pozorna wyda ie s ię już sa ma kwalifikacja utworu 
jako „ko medii" (to samo da się powiedzieć także o innych „sztukach 
problem ov:rfch", określanych Jako kof!1edie), pozorna wydaje się 
szlachetnosc Antoma, uczowosc Bassarna, a zwłaszcza - i tutaj chyba 
tkwi sedno sprawy - osławiona „złowrogość" Shylocka. 

Trzeba pamiętać, że sz tuka powstaje w atmosferze szczególnej . 
Stosunkowo medawno poruszyła Londyn i całą Anglię niebywała 
afera doktorn Rodngo Lopeza, lekarza królowej Elżbiety, oskar
zonego o u.siłowame o trucia monarchini z poleceni a Filipa II. Doktor 
.Lopez, 1m19rant, Zyd portugalski, był oczywiśc ie niewinny, całą 
imprezę zas zmontowano z powodów politycznych przy ni emałym 
udzia ł~ hrabiego Essexa, który też uparcie na legał na s tracenie 
obw1mo nego. Przeraźliwie okrutna egzekucja* odbyła się 7 czerwca 
1?94 roku, a sprawa Lopeza wzmogła - nigdy w tłumie elżbietańskim 
rnewygasłe - na.stroje ksenofobii i antysemityzmu, choć stary Lopez 
od dawna przYJął 1 przykładrne pra ktykował re li gię oficjalnie obo
w1ązuiącą. („.) 

. Tak więc Shakespeare, przys tępując do pracy nad Kupcr111 ·wc11cc
k1111, s ta ł wobec pewnej sy tuacji nie całkiem jeszcze przebrzmiałej, 

. • W owych „dawnych, dobrych CZilSilch" s1'aza1ica na jpi e rw wicsw no, od 
cinano go jednak. od , 5 t_ryc~ ka , za ni n; noi ~ tą pil zgo n, n ~Hępnie .kaslrnwdnn go, 
vvyp1uwano mu wnt;trznosc1 , w koncu cw1ar towano. ldk w lasnie pos tą piono 
z rncszczęs nym Lopeze m . 

wobec której należało zająć s lanovvi sko. Jako po ' il' tea tralnem u 
- stałemu do~tawcy repertuaru dla 7 t' s połu Słu g Lorda S.rn mbclirna 
- sytuacja ta dawi1b nn .t okreś l on · korzyści: wiedzia ł np „ że 
wprowadzenie na scenę Zyda będzie przyjęte przez publiczność 
z odpowiednim z, inte re;,,owaniem . („.) 

Odnosi si<; vvrn7.enie, że w pełni dojrza ły j u ż autor, po niedi1 wnym 
sukcesie 5 1111 nocy ll'tnicj - poetycki ej feerii, nap isanej w niewqlpliwej 
pogodzie d ucha, po historiach Rys:ardn Il i Króln Tn11n, w których 
znów zwrócił się ku burzliwe j przes.Llośc i swego kraju, zapra~ną l 
te raz nieco wyraźniej, choć pr;.;e i e ż tie bezpoś redni o, powiedziec 
rodakom, co o nich my ' li. Pisze więc wcale n ie wesołą komedi <;, 
o której skłonny jestem sądzi ć, że obok Bur:. 11 - jest dz i e ł em n i1 j ś ci~ l e j 
związanym z osobistym, aktualnym poglądem poety na otaczającą go 
rzeczywis to ść polityC1.ną, społeczną i - moraln (\ . Cóż tąd , że ak ja 
rozgrywa s i ę w baśniowo pięknej Wenecji i sami1 nie j ' ::. t pozba wiona 
elementów bajki7 Czyż pałac bogatej d ziedziczki w Be lmont nie może 
przypominać magnackich rezydencji pod Londynem. Czyż ludz ie 
nie wszędzie są tacy sami, nie tak sc1 mo handlują, kochaj, ::; ię i ci erpią? 
Czyż wre zcie nie wszędzie wiążą ich przepisy prawa; czyż nie 
wszędzie tak samo - w tych surowych czas:ich - egzekwuje si t,· 
sprawied li wość, jak.Le częs to bardz iej ni ż p(.Jd ejr,1, <1 n ą? („ .) 

Prawo i sprawiedliwość . A tak.Le: litość, miłos i erdzie . Wresz ie: 
n iena wiść, zwłaszcza bezpodstawna nienawiść do obcych, ksenofo
bia, oraz - powiedzmy p o dzisi ' iszemu - ra::, izm. O to naczelne tem aty 
i zagc1dnien ia Kupcn wrn cckicgo, które nie pn:estaną i późn iej niep oko
ić poety: '"' nieco inn y sp osób wróci do nich w Otellu , w 1iill'ce zn 
111iarki:, w Burzy. W sz tu ce o n ieszczęśli wym Shylocku zostanc\ o ne 
jednak w twórczośc i Shakesp >are 'a wyeksp onowane po raz pierwszy 
w sposób tak dobitny, a zaraL.em nie pozostawiajc\CY żadnych 
wątpliwości co do wła snych z patrywa11 na nie pisarL<l, pełnych 
głębokiej, humanistycznej zadumy i troski. A jest jeszcze: przyjaźń 
i miłoś ć. I tym uczuciom pośw ięca poeta w swej sztu ce wiele uw agi. 
Zobaczymy, co nam o nich powie, a co będz i emy musieli sobie 
dopowiedz ieć sami . 

* 

Gra pozorów byv.ra zab<iwq ryzykow nq o tyle, ż · należyte jej 
rozszyfrowa nie wymaga pew nej czujno ści, pevmego skupienia uwa
gi nie zawsze osiąganego w teatrze przez widL.a , po rwan ego pi ęknem 
poezji, urokiem słów (będących nie rc1 z, powtarzam, ra zej kamuf
lażem niż v.ryjaśnieniem myśli). Ni e zawsze też wysta rczająco silnie 
przemawia związana z nią bolesna czy złośliwa ironia. W Kupcu 
wc11ccki111 owo „złaman i e szy fru " nie sp rawia jed nak S-?Czególnyc h 
trudności . Wystarczy przeci •ż ty lko uvvażni e przeczy tać sztukę, żeby 



bez reszty zwątpić w sz lachetność Antonia, w przyzwo itość Bassania, 
a przede wszystkim w 11 złowrogość" Shylocka, j eś li pozostaniem y 
przy tych trzech pos taciach Sprawa przyjaźni między dwoma 
mężczyznami, motyw ta k ch ę tni e i tak często podejmowany przez 
elżbieta1'lczyków (przypomnijmy, że w okresie pi sania Kupcn wenec
kiego powstają również Sonet!/ Shakespeare' a), w przypadku Antonia 
i jego młodego przyjaciela nabiera o tyle specyficznego wyrazu, że 
Bassanio - co najzupełni ej jasno wynika z tekstu - jest po prostu 
utrzymankiem Antonia, w dodatku utrzymankiem lekkomyśl
nym i roz rzutnym, na którego zachcianki kupiec może sobie jednak 
bez trudu pozwol ić. Czy za tem powodem owego niby nie wy
tłumaczonego smutku Antonia nie jes t przypadkiem świadomość, że 
ów ukochany młodzie niec opuści go wkrótce dla młodej i pi ęknej 
damy? W dość dwuznacznym św ietle przedstawia s i ę także w związ
ku z tym miłość Bassan ia do Porcji. Pomimo wszys tkich pięknych 
deklaracji trudno się oprzeć w rażeniu, a nawet przekonaniu, że idzie 

tu głównie o miłość do maj ątku bogatej dziedziczki. O tym, że 
wzajemne uczucie dwóch mężczyzn jest jednak silniejsze, świadczy 
choćby późniejsza historia z oddaniem rzekomemu prawnikowi - na 
prośbę Antonia 1 - pierśc ien i a otrzymanego przez Bassania w dniu 
zaślubin . Na razie jednak Bassanio pragnie dopiero zdobyć Porcję 
wraz z jej dukatami . Jakkolwiek brzydko to wszystko wygląda od 
samego początku, potrzebny jest ktoś, kto pomoże obydwu przyja
c iołom w ich finansm,vych kłopotach - u Bassa nia chronicznych, 
u Antonia chwilowych. I oto zgadza się im pomóc Shylock. Zgadza się 
im pomóc, mimo że - o czym także mówi się bez osłonek- doznawał 
i wciąż doznaje niemało krzywd od 11 szlachetnego" Antonia. „Szla
chetność" chrześcijańskiego kupca,. który dręczy, wyśmi ewa, a nawet 
opluwa na Rialto bezbro nnego Zyda, złośliwie przeszka dza mu 
w tra nsa kcjach i naraża go na poważne straty - ta opiewana przez 
niektórych krytyków „szlachetność" musi się oczywiście wydawać 

dość osobliwa. A przecież Shylock p o ma ga swemu prześladowcy, 
biorąc tylko od niego oblig, w którego dotrzymanie - co ogromnie 
ważne - w chwili zawierania transa kcji ża d n a ze str o n n a -
prawdę wierzyć n ie może, a w każdym rnzie Antonio jes t 
przekonany, że nie ryzykuje niczego. Jednakże następuje rzecz 
niewiarygodna: bieg wydarzeń doprowadza do konieczności zreali
zowania niesamowitego obligu. I tera z wszyscy - z dożą Wenecji 
włącznie - usiłuj ą wywrzeć na Shylocka nac isk, żeby odstąpił od 
swych żądań. Lecz Shylock okazuje się nieugię ty. 
Pamiętajmy jednak, że tymczasem Shylocka spotkało jeszcze nie

szczęście osobiste: uc ie kła od niego Jessica, ukochana có rka, w dodat
ku uwiedziona przez chrześcijanina i w doda tku okradłszy go 
(mówmy po prostu) z dużej części majątku. Charakter Jessiki - nawet 
na tle bynajmniej nie świetlanych charakterów Antonia, Bassania, 
Lorenza i innych - rysuje się, trzeba to przyznać, wyjątkowo 
obrzydliwie, na co zbyt mało dotychczas zwracano uwagę. Jessica 
wyraźnie mówi, że wstydzi się ojca (który ze swej strony kocha j ą 
szczerze), a po ucieczce i okradzeniu go z premedytacją stara s i ę 
jeszcze zaszkodzić mu tym, co mówi w obecnośc i Porcji, Bassania 
i Lorenza w akcie III. A wreszcie - po ostatecznej klęsce Shylocka 
-najspokojniej grucha sobie z Lorenzem, w przepięknej zresztą scenie 
w ogrodach w Belmont. 
Któż więc może się dziwić, że Shylockowi, pokrzywdzonemu 

tylekroć, a ostatnio tak strasznie dotkniętemu postępowaniem wyro
dnej córki, której zdradę przypisuje słusznie złym wpływom chrześ
cijan, nie w głowie teraz żadne ustępstwa, że raczej - co zupełnie 
naturalne - pragnie zemsty? 
Jesteśmy więc świadkami rozprawy sąd owej -jednej z najznakomi

tszych scen w całym d ziele Shakespeare'a - z brawurowym wy
stępem Porcji w roli uczonego prawnika. Znamy wynik rozprawy 
i „odmowne zała tv.rienie" Shylocka. Ale na jed no chciałbym zwrócić 
uwagę: jakkolwiek Shylock nieustępliwy jes t do ostatka, nikt nie 
może w całą pewnośc i ą powiedzieć, że w decydującym momencie 
rzec z y wi ś c i e z a b ił by A n to n i a na oczach doży, sędziego 
i wszystkich zebranych. Albo inaczej: któż za ręczy, że zemsta 
Shylocka nie polega właśnie na owej grze do os ta tniej chwili, na grze, 
która dostatecznie już ukarze jego dawnego prześladowcę, a obec
nego dłu żnika ? Przec ież Porcja także gra do os tatka, niemal do 
samego decydującego momentu odwlekając pomyślne - dla Antonia 
i wszystkich z wyjątkiem Shylocka - rozwiązanie sprawy 1 

Ofiarą pada wreszcie Shylock, ów „zlowrogi" Shylock, zrujnowa
ny, pozbawiony ukochanej, choć niewdzi ęczn ej córki i zmuszony do 
przyjęcia chrztu. Shylock pognębiony ostatecznie, osłabły, być może 
nawet (a byłby to logiczny wniosek z jego s ł ów ostatnich) do
prowadzony do przedwczesnej śmierci . I tutaj część krytyków, nawet 



w ybitnych, lecz tych, którzy najwyraźn iej ulegli Shakespeare' owskiej 
g rze pozorów, zawierzyli t ytułowej wzmiance wydawcy o „niezwyk
łym okrucień stwie" Shylocka i dostrzegli w nim. postać rzeczywi ście 
złowrogą, godną ni enawi~c i, odczuwa nagle jak gdyby wyrzuty 
sumienia i zgłąsza szlachch1ą pretensję do poety o tak brutalne 
potraktowanie Zyda! 

A przecież to chyba jasne, że t o n i e S h a k es pe a re tak go 
pot raktował. Chyba to jasne, ż e Shylock pada o fia rą spisku zawiąza
nego przeciw niemu - to prawda, że pod \"-' Pływem szczególnych 
okolicznośc i i na pół tylko świadomie - przez Antonia i Bassania, 
Lorenza i Jcssikę , Gra tia na i Ner i ssę, w reszcie przez Porcję, wspaniałą 
a esz tc1 krearjl~ Shakespeare' a, której rola, Jakkolwiek dla Shylocka 
fa ta lna, jest przec i eż - również ze względu na okoliczności - stosu n
kowo najmniej vv tej z tuce odpychaj ąca . 

Wi >c to nie Sha kespeare, lecz chrześcijań scy mieszczanie weneccy 
nis zC?ą h locka, który zawinił jedynie tym, że powiedział: „Popełnię 
łotroslw , kt órego wy mni e n a uc zy 1 iście, a choć niełatwo 
to pójdzi e, p rześc ignę nauCLycieli!" - i że isto tnie do koóca można 
było s ię spodzie vvać, że je popełni. 

Ale go przLcież n ie p op e I n i 11 Ty mczasem Antonio, óvv „szla
chetny" Antonio, już po wyroku Porcji, mści się jeszcze na Shylocku 
La ową winę nie pof ełniuną, zmuszając go do przyjęci a ch rz tu 
i przywbsL zając sobi prawo decydowania o r sztkach jego majątku 
(a mówiąc nawiasem, nie myśl i nawet o oddaniu ztl ci ągniętego 
długu)I 

Otóż Shakespeare pokazał tylko to wszystko chrześcij ar'ls kiemu 
ludowi i micszczaós twu Londynu, pokazał nieszczę ście Shylocka 
tym samym lud ziom, którzy tak niedawno z krwiożerczym entu zjaz
mem u czes tniczyl i w publicznej egzekucji doktora Lopeza (jej echo 
wyraźnie brzmi w kwestii Gratiana o ,„ „w ilku, który zawis ł. .. " ), 
a przy tym nie zawahał się w tej smutn j „ komedii", nie dla 
wszys tkich zakończonej happy-endem, un1ieśc i ć wierszy tak wspa
niałyc h, jak owa pochwala lito ści wygłoszona przez Porcję w scenie 
sądu . I chociaż późn i ej Porcja - w stosunku do Shylocka - zdaje s ię 
zapominać o własnych s łowach, to czy po taki ej tyradzie on sa m, 
poeta, mógłby obzać s i ę bezlitosny wobec pokonanego przeciwnika? 
Czy racze j z gorzką, a zarazem drapieżną i ro ni ą nie ukazał przepaśc i 
d z ie l ą cej piękne słowa od mniej pięknych czynów? 

Juliusz Kydryński 

Fragmenty Poslowin do N11jwy/1om icjszcj opowieści o kuprn wc 11ccki111. 
Dziclo Willi ama Shtl kespetl rc w p rzekładzi Macieja Słomczyóskiego, 
Wydawnictwo Liternckie, Kraków 1979, s. 147- 156. 

„ 



Małgo17afa Cj17egorzewska 

INSCENIZACJE 
l<VPCA WENECl<IEQO 

Jaki ma być dziś Shylock? O co naprawdę toczy się spór 
pomiędzy przedsiębiorczym kupcem a przebiegłym bankie
rem? Dlaczego Antonio gotów jest podjąć tak wielkie ryzyko, by 
wspomóc przyjaciela: czy to jest przyjaźń, czy może kochanie? 
Jaką rolę odgrywają w tym dramacie kobiety: czy Porcja musi 
biernie oczekiwać wyniku loterii, w której stawką ma być jej 
przyszły los? Czy nie pomoże temu, kogo sama chce wybrać 
stając obok ołowianej szkatuły, wskazując ją ledwie widocznym 
gestem albo zakładając na spotkanie z Bassaniem ołowiano
szarą suknię? 

Odpowiedzi na te pytania nie można szukać w tekście sztuki 
Williama Szekspira, ale w teatrze . Dlatego właśnie nie powinno 
się pozwolić, by „ Holocaust Żydów zabił dla sceny polskiej 
Shylocka". Każda inscenizacja Kupca weneckiego, komedii 
„niedorzecznej, okrutnej i genialnej" jak pisał Boy-Żeleński, 
zachęca do stawiania nowych hipotez. Nie potrzeba więc 
szukać zawzięcie prawdziwego, uniwersalnego i ponadczaso
wego znaczenia szekspirowskiej sztuki: wystarczy tylko zro
zumieć, że Szekspir współczesny jest jednocześnie Szeks
pirem uwikłanym w historię i zaplątanym w politykę . Najlepiej 
świadczą o tym sceniczne losy Shylocka. 

W 1970 roku Jonathan Miller zaskoczył angielską publicz
ność historią o weneckim Żydzie bardziej dumnym i nieugiętym, 
niż mściwym i żądnym krwi. Chcąc za wszelką cenę zerwać ze 
stereotypowym i karykaturalnym portretem Shylocka, obsadził 
w tej roli Lawrenca Oliviera, niekorowanego króla angielskiej 
sceny narodowej . Nie mógł dokonać lepszego wyboru. Za
chwycony sugestywną kreacją Oliviera recenzent Daily Tele
graph pisał : „ Nikt nie zapomni piekielnego tańca triumfalnego, 

„ 



dziwnie przypominającego Hitlera przy Łuku Triumfalnym, tań
ca Shylocka, gdy dowiaduje się o zatopieniu statków Antonia. 
Albo chwili , gdy klęczy załamany i płacze po stracie turkusa, 
który skradła mu córka. Albo gdy przy końcu pada przy 
drzwiach, a potem zza kulis dobiega nas łkanie wywołujące 
współczucie dla człowieka, którego ściga przekleństwo Mot
łochu " . 

Inni ubolewali jednak, że powstała w ten sposób zupełnie inna ) 
sztuka: nie taka, jaką Szekspir rzeczywiście napisał, a taka, jaką 
(być może) powinien był napisać, by zadowolić gusty dzisiej- J 
szych liberałów. Nawet jego sprzymierzeńcy wskazywali na 
fakt, że „ sztuka z tezą" nie jest już prawdziwą szekspirowską 
komedią. „ To ja ustalam reguły gry. Mój spektakl musi być 
konsekwentnie skonstruowany i ciekawy. To wszystko. Reżyse-
rowanie nie polega na tym, by osiągnąć jakiś wymarzony ideał. 
Im wspanialsza sztuka tym więcej możliwości i sprzeczności", 
odpowiadał reżyser, broniąc swojej wizji Kupca weneckiego. 
Tworzywem , z którego powstawał ten niezwykły spektakl miały 
być wyblakłe wspomnienia, niemal przypadkowe skojarzenia, 
pożółkłe zdjęcia , na wpół zapomniane lektury. Miller chciał, 
żeby scenografia przypominała stare fotografie Turynu i Medio-
lanu z końca dziewiętnastego wieku, w roli Antonia najchętniej 
widziałby Oscara Wilde'a ( ... a więc nie tylko przyjaźń) , a jego 
Shylock zdawał się bardziej związany ze światem Rotszylda niż 
w biblijną historią o ukrzyżowaniu Zbawiciela. Najbardziej 
zaskakujące okazało się jednak zakończenie : pięciominutowa 
sekwencja, kiedy Jessica szła sama przez pustą scenę przy 
akompaniamencie Modlitwy Umarłych. To ona, a nie Porcja 
stała się w tym dramacie najważniejszą postacią kobiecą. I to 
właśnie ona, nie Porcja, była w sztuce Millera najwyższym } 
sędzią. Do niej należał ostateczny werdykt w sprawie, którą 
Renesansowy dramaturg wytoczył chciwemu lichwiarzowi. J 
Śmiały pomysł Millera zainspirował innych twórców. W nor

weskim Kupcu weneckim (premiera w Centalteatret, w stycz
niu 1981) aktorzy zakładali renesansowe stroje na scenie, aby 
oswoić publiczność z historycznym kostiumem i jednocześnie 
przypomnieć widzom, że teatr elżbietański nie jest obiektem 



muzealnym. Trzy lata wcześniej próbował zerwać z tradycyjnym 
schematem szekspirowskiej farsy znany reżyser fiński , Matti 
Tapio . W tym samym roku w rolę Shylocka wcielił się też 
znakomity aktor szekspirowski , Patrick Stewart (ten sam, 
którego wielbiciele filmowej science fiction znają jako Kapitana 
Picarda ze statku kosmicznego Enterprise, gdzie przeróżne 
stwory potrafią cytować Szekspira w najmniej oczekiwanych 
sytuacjach), i znów publiczność miała okazję oglądać niezwykły 
spektakl. Shylock Stewarta z pewnością nie był postacią 
jarmułkową: wzbudzał strach , choć jednocześnie zasługiwał na 
współczucie. 

Dwa lata temu komedia Szekspira doczekała się nawet wersji 
musicalowej, w zupełnie zmienionej scenerii : reżyser, Peter 
Sellars zamienił Wenecję na Los Angeles (gdzie, jeśli nie 
w Stanach Zjednoczonych , należy szukać współczesnego 
odpowiednika szesnastowiecznej metropolii handlowej, Repub
liki Kupieckiej, tygla narodów?) , a zamiast pogardzanych przez 
świat chrześcijański Żydów i dziwacznych Maurów wprowadził 
na scenę Azjatów, Puertorykańczyków i Murzynów. Pomysł nie 
nowy w kanonie sztuk szekspirowskich (West Side Story 
weszła już przecież do klasyki Szekspira XX-wieku) , ale ciągle 
stwarzający ciekawe możliwości interpretacyjne. 

W tym miejscu widz pyta, czy nasze swobodne czytanie tej 
niezwykłej historii nie jest nadużyciem? Co na to Szekspir? 
Miller razem z Lawrencem Olivierem, Tapio, Stewart, wreszcie 
Sellars, (a oprócz nich wielu, wielu innych*) odpowiadają, że 
prawa autorskie do Kupca weneckiego wygasły . Dlatego 
szukają własnych rozwiązań. 

* W ubiegłym sezonie, w Niemczech, Kupca weneckiego wyreżyserował Peter 
Zadek (przyp. red.) 

„ 



Józef l<ozieleck 

OD MALARII DO AIDS 

Obecnie zasadniqzym problemem nie jest 
wrogość wobec Zydów, lecz wrogość wo
bec ludzi uznanych za obcych. 

A. Hertzberg, 1993 

Antysemityzm był (oraz jest) jednym z najbardziej destrukcyj
nych zjawisk kulturowych i politycznych . Zagrażał całemu narodowi 
i hamował rozwój homogenicznej kultury. Pozwalał na wyładowa
nie Freudowskiego popędu niszczenia. Ale mimo jego zmierzchu 
nie możemy spać spokojnie. W naszej epoce rodzi się równie 
niebezpieczne zjawisk9, rodzi się nienawiść i wrogość wobec ludzi 
uznanych za obcych . Zydzi nie są obcymi. Obcymi stają się Turcy 
w Niemczech, Cyganie w Polsce, Arabowie we Francji , Rosjanie 
w Estonii . Jak ktoś powiedział: malaria bywa zastępowana przez 
AIDS. Chyba diabeł przestawiał zwrotnice. 

Nienawiść wobec obcych, ludzi wychowanych w innej kulturze, 
może być nawet groźniejsza niż tyrania antysemityzmu. Może 
prowadzić do wojen nie tylko między państwami narodowymi, ale 
również między cywilizacjami. Gdy w jakimś kraju zachodnim 
wystąpią ataki przeciw muzułmanom, wówczas cała cywilizacja 
islamska czuje się zagrożona i podejmuje kroki solidarności w jej 
obronie. Jugosławia jest tu jednym z przykładów. Huntington 
przewiduje, że wrogość do obcych może, w krańcowych przypad
kach , wywołać Ili wojnę światową. 

Zmieniają się czasy, zmieniają się pokolenia, ale konflikty 
międzyludzkie pozostają i agresywne reguły gry wyciszają głos 
sumienia. Jedno zło jest zastępowane przez inne zło. Ludzie 
chorzy z nienawiści ciągle są wśród nas. Fakt ten stanowi 
wyzwanie dla intelektualistów, polityków, księży, wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy nie chcą, aby koniec tego stulecia był równie 
okrutny, jak jego początek. 

J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności, Wydawnictwo 
Jacka Santorskiego, Warszawa 1995, s. 78 



NIENAWIŚĆ 

1. Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia 
się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co stopni 
i rodzajów miłości, gdyż „nie ma czasu" rozróżniać ro
d zajów zła , od którego się ucieka, tak jak rozróżnia się 
dobra, których się pragnie. Przedmiotem nienawiści mogą 
być rzeczy złe lub brzydkie. W tym drugim przypadku 
bardziej mówimy o odrazie niż o nienawiści (Kartezjusz). 
Stopnie nienawiści wyróżnił w swej filozofii M. Scheler. 
Istnieje nienawiść „witalna", skierowana do życia drugiego. 
Jest ona niegodziwa. ienawiść skierowana do duszy jest 
z ła . atomiast nienawiść pragnąca potępienia drugiego jest 
11diabe lska" (M. Scheler). 

2. Miłość i nienawiść mogą się z sobą łączyć i rozdzielać. 
Według S. Weil istnieje granica, po przekroczeniu której 
miłość staje się nienawiścią. Możliwe jest istnienie natur 
dysharmonijnych, które np. kochając kogoś namiętnie, jed
nocześnie nienawidzą psychicznej ich istoty (M. Scheler). 
ienawiść powiększa się przez nienawiść wzajemną, a stłu

mić ją może tylko miłość. „Kto chce mścić się za krzywdy 
nie na w i , cią wzajemną ten zaiste nędzne prowadzi życie" 
(B. Spinoza). 

3. Pierwszym źródłem nienawiści jest mówienie ludziom 
prawdy, szczególnie tym, którzy mają o sobie wysokie 
mniemanie. Taką nienawiść ściągnął na siebie Sokrates. 
Także ci, którzy nie są w stanie dowieść swych zasług, 
wzbudzają silną nienawiść (F. Nietzsche) . Innym źródłem 
nienawiści jest znieważenie drugiego człowieka, choć moż
na być także nienawidzonym bez powodu (L. A. Seneka). 
Nienawidzimy także kogoś, kto nam świadomie i z rozmys
łem wyrządził zło (B. Spinoza, D. Hume). Najbardziej 
jednak niebezpieczna jest ta nienawiść, która wypływa ze 
wstydu, że 11 niegodziwie postąpiło się z dobrodziejstwem" 

(L. A. Seneka). Ludzie nie tylko są skłonni zapominać 
dobrodziejstwa, ale wręcz, nie hcą być dłużnikami dob
roczyńców, bardziej ich nienawidzą niż ci, którzy .ladnego 
dobra nie otrzymali (F. de La Rochefoucauld, . Hobbes). 
Podobnie i ten, który kogoś skrzywdził, nie chcąc czuć się 
dłużnikiem, nienawidzi go (T. Hobbes). 

4. Co czyni nienawiść? Rozbija wszelkie więzy między-
1 udzkie i uniemożliwia jakąkolwiek współpracę (Platon, J. 
Ortega y Gasset). Wywołuje gniew i zawiść, pustoszy, 
osłabia, niszczy (B. Spinoza). Pociąga za sobą smutek, gdyż 
oddalając się np. od tych cech osoby, które są nienawistne, 
oddalamy się także od dobra, jakie ta sama osoba mogłaby 
nam przynieść. Nikt bowiem nie jest w peł ni zły 
(B. Spinoza). Nienawiść zaślepia. N ie potrafi znieść nawet 
zalet znienawidzonego (H. Elzenberg). 

5. Człowiek może także nienawidzić siebie samego. N ie
nawiść do innego jest równie pierwotna jak nienawiść do 
siebie (M. Scheler). Lecz taka nienawiść jest tylko wyrazem 
egocentryzmu (H. Elzenberg). 

6. Według F. Nietzschego w nienawiści kobiety są nie
bezpieczniejsze od męż zyzn. Pozwalają one rosnąć swej 
nienawiści aż do ostatnich konsekwencji, podczas gdy 
mężczyźni stają się bardziej wielkoduszni i pojednawczy. 

7. Należy odrzucić nienawiść, tym bardziej tę, która 
opiera się na niedoskonałym rozeznaniu przyczyn wy
wołujących ją (Kartezjusz). Należy odrzucić nienawiść, 
gdyż wszystko 11 co w naturze istnieje - powinniśmy prze
mienić w coś lepszego, już to dla naszej korzyści, już to dla 
rzeczy samej" (B. Spinoza). 

Wybrał ks. Tadeusz Gadacz SP 

Wypisy z ksi(lg filo zoficz11ych, O miłości, o nienawiści, Znak, 
Kraków 1995, s. 121-122 

_J 



Wisława Szymborska 

NIENAWIŚĆ 
Spójrzcie, jak wciąż sprawna, 

jak dobrze się trzyma 
w naszym stuleciu nienawiść. 

Jak lekko bierze wysokie przeszkody. 
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć. dopaść. 

Nie jesl jak inne uczucia. 
Starsza i młodsza od nich równocześnie . 

Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. 
Jeśli zasypia, Io nigdy snem wiecznym. 

Bezsenność nie odbiera jej sil, ale dodaje. 

Religia nie religia -
byle przyklęknąć na starcie. 

Ojczyzna nie ojczyzna -
byle się zerwać do biegu. 

Niezła i sprawiedliwość na początek. 
Potem już pędzi sama. 
Nienawiść. Nienawiść. 

Twarz jej wykrzywia grymas 
ekstazy miłosnej. 

Ach, le inne uczucia -
cherlawe i ślamazarne. 
Od kiedy to braterstwo 
może liczyć na tłumy! 

Współczucie czy kiedykolwiek 
pierwsze dobiło do metyl 

Zwątpienie ilu chętnych porywa za sobą! 
Porywa lylko ona, klóra swoje wie. 

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. 
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni. 

Ile stronic historii ponumerowała . 

Ile dywanów z ludzi porozpościerała 
na ilu placach, stadionach. 

Nie okłamujmy się: 
polrafi tworzyć piękno. 

Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. 
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. 

Trudno odmówić patosu ruinom 
i rubasznego humoru 

krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. 

Jest mistrzynią kontrastu 
między łoskotem a cisz~ 

między czerwoną krwią a białym śniegiem . 

A nade wszystko nigdy jej nie nudzi 
motyw schludnego oprawcy 

nad splugawioną ofiarą. 

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. 
Jeżeli musi poczekać, poczeka . 

Mówi~ że ślepa . Ślepa? 
Ma bystre oczy snajpera 

i śmiało palrzy w przyszłość 
- ona jedna. 

Wypisy z ksiąg filozoficznych. O miłości, o nienawiści, 

Znak, !(raków 1995, s. 119-120 
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Chcesz zgłębić jego tajemnice? 
Czytaj „Wiedzę i Życie" oraz „Świat Nauki"! 

Najs tarszy (istnieje od J 926 roku) i naj 
więks zy polski (pół miliona czytelników). 
bogato ilustrowany mi es ięczn ik popul ar
nonaukowy. 

"Kl Polska edycja „Scientific American". 
najstarszego (istnieje od 1845 roku), 
naj sławniejszego (osiem wydań obco

języcznych) i cieszącego s ię wielkim prestiżem w św iecie pisma 
popularnonaukowego. 

U nas nie znajdziesz żadnej polityki, 
żadnej pseudonauki! Tylko fakty 

i naukowo uzasadnione teorie i hipotezy! 

Do nabycia w kioskach i w pren umerac ie (taniej') 
Informacje: Prószy ński i S-ka , Dział Prenu mera ty, 

tel. 49-70-29. 49-70-43. 48-20-88, fax 49-78-02 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁÓWNA 
ANTYGONA W NOWYM JORKU - Janusz Głowacki, reżyseria - Izabella 
Cywińska , scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Woj
ciech Borkowski 

KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN - Denis Diderot, tłumaczenie - Tadeusz 
Żeleński-Boy, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski , scenografia - Mar
cin Stajewski, teksty piosenek - Wojciech Młynarski, muzyka - Jerzy Derfel, 
choreografia - Janusz Józefowicz 

FANTAZY - Juliusz Słowacki , reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia -
Lidia Minticz-Skarżyńska i Jerzy Skarżyński , muzyka - Wojciech Borkowski 

PRAWDOMÓWNY KŁAMCA - Grigorij Gorin, tłumaczenie -Janina i Grzegorz 
Fedorowscy, reżyseria - Maciej Wojtyszko, scenografia - Antoni Poroś, 
opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

ZA I PRZECIW - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronikier, reżyseria -
Janusz Warmiński, scenografia - Andrzej Przybył 

SCENA 61 

BURZLIWE ŻVCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg, tłumaczenie - Maria Popows
ka, adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej 
Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz, sceno
grafia - Antoni Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz Wiś
niewski 

DETEKTYW -Anthony Shaffer, tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyseria -
Janusz Warmiński , scenografia - Marcin Stajewski 

ARKADIA - Tom Stoppard, tłumaczenie - Jerzy Limon, reżyseria - Andrzej 
Pawłowski , scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Wojciech Borkowski 

SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski , Rudolf Gołębiowski , reżyseria -
Wojciech Młynarski , choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzy
czne - Janusz Stokłosa , scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Mał

gorzata Blikle 

RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO , przy fortepianie Jerzy Derfel 

DYMNY - scenariusz - Anna Dymna, Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej 
Wojtyszko, scenografia - Antoni Po roś , kierownictwo muzyczne - Wojciech 
Borkowski , choreografia - Dorota Furman 

BOY - scenariusz i reżyseria -Waldemar Śmigasiewicz, scenografia - Maciej 
Preyer, choreografia - Jacek Tomasik, muzyka i instrumentacja - Jerzy 
Derfel, kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka 


