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(. .. ) Sita dramatów Shakespeare'a leży 11' tvm, że przedsLa1riaj;1 
czlo11ieka jednocześnie we mzystkich aspektach: 1rszyst.kie moirrny 
zidentvfikować. Pnrnity11na sytuatja porusza naszą podśll"iadomość; 
rozum 1;L~ ob~cnH\je, kommtuje, spekuhue, I Brecht i Beckett zall"arci 
są 1r nieokrzesanym Shakl'spearze. Poznajemy to em<Kjonalnie, 
subiektywnie - a rrzecież róll"nocześnic oceniarnr obil'.ktnrnie, 
politl'cznie, ze spolcczncgo punktu ll'idzenia. Ponie1raż 
podś1riadomoś(· sięga poza codzienność-, przeto podniosll' jęzrk 
i ntualne wykorzl'stanie ntmu przybliż;uąnas do owych prawd1i111d1 
cech życia, ukrytych pod powierzchnią; a przecież, skoro poeta 
i 11i;:joner niepodobni są do Zll'ycząjnych ludzi, skoro naslTój epicki 
nie jest nastrqjem tqJ0\\)111, 1rit;c ró1111ież i Shakespeare - z JL'l\O 
zalam;miami rytrnu, z odcl1yleni;m1i ku prozie, z przerzuc;miun sic; 
11· żan;on i dos!01rność popul;m1 .j 111drn111i - pr0vomi11a nam 11· tonie 
zm'klego zclroll'ego rozsądku 

0

0 Lrnt, gdzie jesteśmr: spro11·adza nas 
na potoczni· gru nt , gdzie rzecz1· nazy1ra si<; po 1mil'niu. 
Shakl'.spe;u-e'm~1 udalo sit; to, rn nie ud;Jo się nikomu przedtem ani 
potem: tworzenie :ztuk ohl'.jmuj;\cl'ch 1riclc szczebli ś1riadornośr i. 

Techniczn;i pm:•\lank;:i sukcrsu - a zarazem istot<\ j no stl'lu - bda 
rhrop;11rnść mate ri i dramat1v.nc.i i ś11iadome lączenie sprzecznośc i, 
które na grnncie innych zalo21:1\ moi;b'hy zosta(· ocenione jako brak 
stdu. Vo!Laire na przyklad nigdy rne znalazl 1r . obie dośl' ~il !·. b1· to 
zrozumieć; poprzestał na określeniu: „lwharzy1\skie". 

\iiccl1ajjako ilustracja posluż\' nam Jli:uka za nu;11k~·. Sztuki teJ 
b;udzo cllugo 1r ogóle nie 1rysta11i;mo, ponie1rai. uczeni nic mogli sit; 
zcl en«i<mać, czy j e~ t to komccl1a cz1' też nie. A przecież ta 
11icloznaczność- cz~11i z niej jedno z n;ijbardzit::j odkry11czl'Ch dziel 
Shakcspcare'a - dzielo lącz;:icl'. 11 sposób niemal 1rzoro11y chra 
elementy: Ś11·iętoś(' i Prvrnit\'\1. Przcc i1rsta1riaj;1 sic; one tutaj -
i kot:gzystują. W . lfi;ua· za miarki: mamy Śl1iat nikczcnu 1ik«>11: bardzo 
realny ;1riat, w którym solidnie osadzonajest akcja„kst to odrażająC1-, 
cuchn;1cy ś111at średni01 1ieczncgo \Yicdnia. Nikczemnośt' tego ś11iata 
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jest absoluo1ie niezbędna w strukturze utworn: błaganie Izabelli o laskę 
jest znacznie bardziej 11')mmrne 1r tej oprawie jak z Dostqje1rskiego, 
niż byłoby w lukrowanym krajobrazie komedii lincznej. 
Przedstawienia „ladne" odbierają tej sztuce wszelki sens - 11ymaL,ra 
ona absolumie wiarygodnego prymitywu i brudu. Podobnie, skoro 
tyle jest tu myśli religijnej, to potTzebny jest ró1·mież krzykli11') humor 
burdelu, który 111xowadza ckstans i czy11i szl11kę bard1.iq ludzką. Od 
fanatyczmj czystości Izabelli 1 mistvnzmu K'iięcia z ulg<i prnnacarny 
do normalnego ~·wiata Pompeja i Bernardy11~ 

(.„) Obserwując g1ę Prymitywu i Swiętości rozpoznąjemy 
w kfiarce za miark<: sztukę o sprawiedliwości, łasce, uczciwości, 
przebaczeniu, o cnocie i dziewictwie, o seksie i o śmierci; jak 
w kalejdoskopie - jeden segment sztuki odzwierciedla inne; dopiero 
jednak caly pryzmat ujawnia jej znaczenie. (.„) 

lwl Peter Brook, Pusta /JrLc1/JLc1i, przckla<l Witold KaJirn>11ski, 

\\\tl;t1\llictwa Art1.1tyczne i Filmowe, \\';usza11a 1081 
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Głowa za "'~anek i "'~anek za głowę 
Struktura wymiany w ilfoICe za miarkę 

Jan Kott 

Nirnątpli11Tm źródłem Szekspirowskiej Miarki za miarkę jest 
ogloszona w r. 1578 i na dlugo zapomniana sztuka Whetstone'a 
Hi5ton(1 Pmmosa i Kas;mdn: („ .) 

fa, 

Elementy „tragedii", jednostki fabuly, „11ivki relacji", jak je 
11az1·wa Levi-Strauss, są to7.samr 11· pierwszej części obu sztuk. 
Prz1vomnijmy je („.): 
a) \Vladca (król Węgier, ksiąźę Wiednia) odjeżdża i rządy oddaje 
namiesl11ikowi (Promos u \Vhetstone'a, Angelo u Szekspira). 
b) Zastępca przrnnca stare prawo, które karze śmiercią za obcowanie 
cielesne nie uś11ięcone przez sakrament. 
c) Młodr kochanek (Andrugio, Claudio) skazany zostaje na ścięcie. 
d) Siosba (Kasandra, Izabela\ blaga Zastępcę o laskę dla brata. 
e) Zastępca żąda jej clziewiclwa jako okupu. 
O Brat domaga się od własnej sioso·v, żeby rx>ś,1ięciła swoją cześć dla 
ocalenia jego głom'. 

(„.) Przed ol~jęciem rządów prLez Z<L'il~·pc<; za 1riele było swobody 
i za mało prawa w Królest\rie \Vęgier i w Ksit;st11ie Wiednia. 
Restytucia starej ustawy i skazanie na ścii;cie młodego kochanka jest 
surrnrnścq prawa ponad mian;. („.) 

Kurt\'Zana Lamia i jej pomocnicv u Whetstone 'a, rajfurka 
i rajfurz\' rr Jkuce za m1~1rkę są uosobieniem rozwi<(Złości ponad 
miarę. Dzienict11ojest postem. Post seksual1wjest poza zwvklą miarą. 
Ale Izabela Szekspirowska nie tvlko jest dziewic\ jak Kasandra 
u Wh ·tstone'a, chce jeszcze zlożvć ślubv zakonne. Celibat jest 
podwójrnm niedocenieniem Rodzi11I'. Brat, który żąda od siostry, 
żeb1· swoim dziewictwem zaplacila za jego glowę, przecenia 
nirnąą)liwie obo11iązki rodzinne. U Szekspira wszystkie opozycje s tają 

si<; nieslYchanie oso·e. Poświt;cenie dzirnict\va dla ocalenia brata 
prznó111m1e jest do kazirodczego Zlli<(Zku, który dla Le1-i-So·aussa 
jest najll'vżmm stopniem przecenienia więzów rodzinnych. („.) 
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Częsty 11 Szekspira s\'stern solio11L<'>n'n1 i ro1d11ojci'1. 11 którvch 
Jak 11· lustrze prawe jest lewe i lrne JL''t prall'e, 11 .lkucc &1 w1i1dcjc„t 
szczególnie 11')1<1Zisty. Izabela, cb.ie11ic1 i nieclov.Lt n111is1.ka, ma ru111i;u1L· 
policzki jak brcu1ka Achillesa 11 lk1d/1t, Br1zeicla, która co nor\ slala 
mu postanie w namiocie. Ale Julia, kochanka brata i „kuzynka 
z w\·boru",Jest „blada". Mniszka-<lzie11ica i koch;u1ka są u Szcbpira 
przeciwstawione i jednocześnie spoll'in011acone „z 111·horu". 
Kasandra ze sztuki Whetstone'ajesl iw.dwojona w .l/J:ucc na lz.1lielt; 
i Marianrn;, która jest jej Zasl\IKZynią 1r lóżku Zast(;'[JC\' jak Surog-;1t, 
IYtualn\' koziol ofiarn~· . Ale 11· ironicwej sLrukturze Szekspira to 
,,jagnię" dobroll'olnie spieszr. i.cln 1.0stać jak n;\jszyl>ciej zarż.ni<;lt'. 

Za odebranie clzie111clwa bez uprteclniej ceremonii malin\s111·a 
kar;\ jest ~ci\cie glm11. Stare prall'o prz111rócone 11· Królest1rie 
W~·~crskim i 11· Wiedniu jest pmllórzeniem starolestamentmrej 
mi;u-ki za m1a.rkt;. Okupc:1n jest z kolei nrnra 111Tniana: za gfoll'I~ brata 
siosn·a ma 1~1placić Sll'oim „11i111kie111". Glo11a za 11i;mek i 11ianek za 
glom;. Ale Zastępca nie don·0111uje u111011'\' i kall:' sobie prz\'slać ściętą 
glo11ę. Tdko noll'a, „zastępoa" glm1a ocalić mo7.t: brala od \ci1.;cia. 
W tm1 systemie t.ransakcji pra1ra i pici za 11·s0 -.tko płaci si<: „L(lmr;UHi". 

(„.) \V obu sztukach glcma 11ieszczdli1rego kochanka 
1v11rneniona zmtaje na gloll'(; inncg'O 11ięźnia i na 11i;u1ck (,,hcrnwden 
loss"). Ale Szekspir jest o 11iele bardziej okrutm· i emiczni' od 
Whctstone'a. 

„i\ie tvlko inna g]oll'a musi zost;u'.· znaleziona 11· miejsce gl01ry 
Claudi;1 - lakonicznie formułuje JW. Lnn 11c 11 stęrie do .lforki 7.a 
nu;ukr;: rr Alden Sha.kc1pc~:ue - ;Je jozu.L· 11my «11i;i.nek" na miL:jsce 
«11ianka" Izal>eli". 

Glo1ra za ll'ianek, 11ianek 1,a glo11e, i jeszcze 12;!011a 7.a glom~ 

1 11ianek za 11ianek. 
r V :\kuce 7a JIJl~?Jkr: l'l)l'(Jll'(ldZOn\' zostaje nie t)·lko „zasll;{)('Zy" 

11ianek Marianm, ale 11chodz<1 kolejno w rachubę nie jedna, air chrie 
„zastępcze" glrnry inn\'ch Hięźniów. l. \ \'hetstn11e 'ajest to an1 n1inw11 a 
glo11a „zbrodniarza, którego ś1rieżo ścit;to". ll Szekspir;1 pierwsza 
„Z<L'itępcza" glmra nznna sięjcszo.e 11rale dobrze na k<uku Jkru;mlina, 
którego K'ii(\Żę lekką ręką postanawia pośpiesznie 11Yslać na tamten 
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śv1iat. Ratuje go od ścięcia tylko to, że jest na śmierć zapitv. („.) 

B;u-dzo n-wala jest ta chrześcijai'1ska n·adyLja, od Szekspira do 
naszych czasó11: skazaniec musi b\'ć rze .~ki jak rvba, w pełni sil 
fizycznych i um1slm1ych, żeby mogla odbyć się egzekucja. („. ) 

Strukturze 11ymian 11· planie fabularnym i lingwistycznym 
odpoll'iada w Miarce za 1111iu-k.ę trzecia snuktura - „topognficma", 
miejsr akcji. Jest tych miejsc akcji, które pod;\ją didask;Jia, sze.~ć: 

p;Jac Ksic;cia, ulice Wiednia, kJasztor ~w. Klan', monaster brariszków, 
wiejski dom Maiiann1' i ll'il;zienie. 

W pałacu ksi<\7.<;rym, grlzie ohj;1J rządv LLstępca , prawo 11ysvla 
glo11Y na ścit;cie. Na ulicach Wiednia, gdzie jejmość 01"erdone i rajfur 
Pompei· ja1111ie upr;111iaj;\ Sll'ój proceder, .,~low\'" róm1ież 111 sylane 
są na śoęcie. W żadnej inne.i ze sztuk Szebpira n~e ma tylu i tak 
clobin1ycb aluzji do sdilisu. Pra11·011· nadmi;u·ze ścina glo11~·, rozpusta 
w nadmiarze 1rrnisze7.a „głowy". W Wiedniu „użycie ponad miai·ę" 
(,,die immoderate use ") skorumpoll'ało kulturę (,,nurture") i naturę. 

W tej scenicznej topognfii pałac i ulica reprezentują podstawo11<\ 
opOZILJ<; prawa i pici 11· nadmia11e. Klaszton· brarnzkóll' i siósn·, 
11ięzienie i 11iejski dom Mariarnl\' są miejsra.rni koltj111'ch 11vmi<m. 
Klasztor nie jest schronienicni od seksu i nie jest wolny od przemocy 
1dadzv. Izabeli, niedostlej mniszce, skorumpmrana 1dadza propomtie 
niecną w\·mianę głowy brata za jej dzie11ictwo. Ledwo zaczęła swój 
nowicjat, już krążr dniem i noc<\ między pałacem i 11ięzieniem. 
W monasterze Książt; przebiera się i przemienia 11· zakonnika, któr\' 
igra ze skazanl'm na śmierl' jak kot z mysz;\, przl'gotowując go 
w okruttl)Til leŚL'ie psyrhosadrnnu na !ikc~jną eg-zeku('.ję; dla swoirh 
planóll' 11vkorzystuje tajemnicę spm1iedzi i dla Sll'qjego Zastępc1· 

znajduje zast~·pc&\ dzie11icę i zastt;:pcz1· 1ri;mck. („.) 
Są jeszcze dwa osobne i znacz;:1ce mi~jsca, o których mó11i się 

11 M1~1rce za miaikę, dorn publiczni' (,,common home") jejmości 
Overdone i dom w ogrodzie (,,g;uden house "). D1rndziestokron1ie 
„dom" oznacza zamtuz (.„). 

Osn·ość 11iclzenia Szekspira jest nieza11 od na: 11 i1.;zienie, zawsze 
i wszt;dzie,jest mit:iscem, w któr)rn na krótko spotvkają si~· przekupna 
wladza z kupną miłością. Rajfur Pompc~ spotyka lam samych 
znajomych.(„.) Ale Pompei· sprowadzony został z burdelu do 
więzienia, ż.e bv bvć w nim pomocnikiem kata. („.) 
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Kat i rajfur są zawsze w bliskich slosunkach z ll'lad zą Kat i rajfur 
są uosobieniem Prawa i Seksu w nadmiarze. W XVll-1riecznej 
angielskiej idiomatvce, 11· której "c!i-1i1g" ma jeszcze drug<\, sebualną 
konotację, „ginie sic;" i „ginie 1r rozkoszy". Kat i rąjfur po r(llrni 
pomagają w ścięciu. („.) 

Do cięcia glowv potrzebni są kat i pomocnik kata. Rajfur, 
pomocnik pici, którv stal poza pra11cm, zamienia „ sic; w Miarce za 
nnarkę w pomocnika kata, egzckutor;i pra1ra. Miejsce po rajfurze 
jest teraz wolne. Ale na krótko. Nrn\'\' rajrur i nowa rąjfurka są teraz 
potrzebni, żebv na miejsce Izabeli inną dziewice; doprowadzić do lóżka 
Angela. 

IZABELA Po11iedz jak, dobry ojcze. 
KSIĄŻ~~ („.) Idż do Angela, okaż sic; na pozór posluszną, 1.p;ódż 

sic; na jego żądanie, ale zastrzeż sobie pewne warunki: po pienrsze, 
że zab<t11isz z nim krótko, dalej, że musi to bvć bez ś11iatla i w milczeniu; 
i 1rreszcie, w miL:jsru dogodnym („.) a teraz rzec,-: glówrn: doradzimv 
tej skrzywdzonej dziewurnic, żeby cie; zastąpila na schadzce („.), tak 
i twój brat będzie ocalonv, i honor nie spl<m1ion\', i biedna Marianna 
skorzysta„. (3.1.238 i n.) 

K'iążc; w tej scenie znakomicie przys1roil sobie jc;zvk rąjfurów. 
(„.) PierwsZ)111 rajrurem w ;\!kun: za nniukę jest Pompey, który 
przemienia sic; w pomocnika kata. Drugim rajfurem jest Książę 
przebrany za zakonnika. Ale bez pomocy Izabeli „a bed tnd ", 
podstawienie 11· lóżku, nie może sil; udać. 

Izabela, bezblc;dna sorisLka przetargów między ci<Jem i dus7,\ 
(zdążvla 11~docznie w sll'oim krótkim no11icjacie nacz)tać s i~· aaktató11 
teologii moralnej: „chc;a1iej odd<m1 ci<Jo niźli dusze;"), bez skrupułc'llr 
ocala wlasną dusze; i cudze cialo oddaje dla „nąjbardziej obrzvdliwego 
grzechu". („.) 

Na rozpaczliwe błagania brata, żebv go ceną sll'ego dzic1rictwa 
uratować od śmierci, Izabela odpowiedziala ze wsa·c;tem: „zlitoll'ać 
sic; nad tobą znacz\' strc;czvć". Ale 11' tej samej scenie, zanim jeszcze 
dobrze zdążyla ochłonąć z oburzenia, godzi sic; bez cienia 1raliania 
na propozycje; braciszka zakonnego, żeby rajfurzy( dla Angela 
i podsta11ić mu biedną Marianne;.(„.) 

W akcie III M1dika za n11;uk(· zostaje rozłamana: km\rzy sit; 
perspektnva tragiczna i akcja zaczyna zmie rzać do „szczt; śliwego" 
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zakm\czenia. Jego cen<Liest 11)miana dzie11ictwa Izabeli na „11ianek" 
Mariannv. „Głupi konstabl" wYpoll'iada realistvczną ocenę tej 
„szczt;śliwej" 111miany. i\a ten świat „nie ma lekarstwa". 

W dramatach Szekspira czas 1 miejsca akcji są często 
niedookreślone. Ale kiedy Szekspir podaje dokładnie miejsce i czas, 
porę dnia albo nocy, ma to zall'sze sll'oje szczególne znaczenie.(„.) 

O tej samej porze, 11Tzesn)1n ś11itern, 1v nocy z 11torku na środę, 
nall'et dzie11 tygodnia został podany („11' ten 11torek"), i\farianna 
zamiast Izabeli traci dziewictwo, Julia jest bliska rorniązania i jej 
kochanek ma ua·acić głowę. \V porządku mitycznym rnit;dZ)' Życiem 
i Smiercią mediacją jest akt plcioW)' i Nowe PoCZl;:cie. W sy1Khronii 
szekspirowskiej godzina śmierci, godzina narodzin i godzina, 11· której 
kochankm1ie się lączą dla nmregoO poczęcia, jest tą san1ą godziną. 
Ale w kkure za nu;ukę tvlko bóle porodoweJulii są prawdzi11c. \Ta 
miejsce „prawdziwej" głowy Claudia podsta11iona zostaje „falsZ)wa" 
glowa zmarłego 11ic;źnia; na miejsce Izabeli podst<miona zostaje 
Marianna. vV tych obu v1ymianach głowa i „wianek" są falsznrą 
monet<\. 'V nocv z 11torku na' środę, o c211art~j nad ranem, a·ag~dia 
w 1lf1iuce za nu'::ukę przemienia sic; w jej zaprzeczenie. 

W planie tragicznym siosa·a poś11ic;ca swoją cześć dla brata, 
nan1iesa1ik nie doa·21muje paktu, brat zostaje sb·acom', zhai1biona 
siosa·a odbiera sobie życie. („.) 

Władca ukarze z kolei śmiercią wiarołomnego Zastępce;. 
Spra11iedliwość zostanie przrnTócona, ale jej ceną powinm· b\'ć 
przmąjmniej trzv bupy w epilogu tragedii. 

\V tym tragicznym planie, nie zrealizoll'anym, ale obecnvm 
w pierwszej części }.f1dikl za mi:ukę, płeć i śmierć po11i<iz<me są ze 
sobą w ciągłej, natrc;mej, niemal obsrnjnej idiomatyce „umierania" 
w akcie seksualnvm i w akcie egzekucji. (.„) 

Płeć i prawo są g11<Jtem i niosą śmierć. Dla Julii „niegodziwe 
prawo" jest „grozą śmiertelną''. ,Jeśli umrzeć muszę - mówi Claudio 
- ciemność pm1itain jako narzeczoną". Eros i śmierć po11iąza11e są 
w splocie dran1atyczny111 i jc;21•ko11)rn 11· po11tarzającej się ciągle tej 
san1ej szczurzej wymianie miai·ki za miarkt;: „żremy i zdycham(. 
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\V Mi;uce za mórkr: przemiana rozwiązania tragicznego na 
komediowe dokonuje sie poprze/'. seri\ 111rnian i wsll,;pst11, 1r których 
manipulatorem - Jak lalkarz poct;\gającl' s11·~je marionetki~ sznurek 
- jest Książę przehranr za zakonrnka. \ 'V Pmmo.11e 1 Aasanrh7;e 
przejściem od rorn1<1zania trag1czne 0o do komed1ow~!\'O Jest p011rnt 
wladcy, który jako Pomazaniec karze grzesrn1koll' 1 nagradza 
rnodiwvch. U Szekspira „si'.cześliwe" zakrn\czenie nasll,;pLije przez 
s1·stem tra n sak c j i; w sztuce \\11etstone 'a przez m c d i ac .i e. („.) 
. Między nadmiarem se bu i niedostatkiem prawa mediaci<1 jest 
małżeństwo. Między bezlitosni1n prawem, które domaga sil; śm1erc1 

winnego, i niedostatkiem spra11 iedliwości - mediacją jest laska 
boskiego pomaza 1\ca. Angelo skazany zosl;1je na pośpieszn e 

poślubienie Maiiarnw, tak jak Promos skazai11 zmtajl' na pośp1eswe 
poślubienie Kasai1dry. Angelu jak Promos ma potem oddać głowę 
katu i jak Promos ulaska11ionr zostan ie za 11·sta111enmctwem zony 
poślubionej 1i1 extn·mis. W obu sztukach Zaste1Ka uchodzi calo. 
Ale sens łaski i sens m<Jżer'1slwa nie jest 11· obu sztukach ten sarn. 

Kasandra poświęcila swo.ią cześc'.', żeby ocalić brata. 
( ... )Poświęcenie dziewictll'a przez Kasandrę bl'lo wyborem 
bohaterskim(,, 1-erruous beha1iour"). Małże1istwo M;u·i;mm i książęca 
ła~ka dla Angela nie jest restytucją utraconego honoru i 11~11agrndzerna 
cnoty, aJe us;mkcjonowai1iem szantażu i pułapki. (.„) . 

Kontrakt maJżer\ski, któn· niegd)ś zawarł Angelo z M;uiaim;\, 

skonsummrai11· został 11· zl~j wierze przez obie strony. (.„) Szantażl'sta 
został zasulJltaloll'any jak w st;m:~j fai·sie oszust, który 11vada m· 1rbt-, 11e 
siclla. Obie strom· s<\ siebie 11·ai·te. („.) lilaskall'ienie Angela 111c ,1cst 
chrześcijai\ską la~ką miłosierdzia, ale mi;uką za miarkę. Inaczej tytul 
tej jadowitej „komedii omylek" nie rnia!IJ1: sensu. . . , 

Ale w epilogu 1l11~1Iki El m1~ukr: jest 1eszcze dru~e mał:zrnstwo 
z przvrnusu. Lucio, nazi1·ai11· „a fo1ta.1lic"(dziwak) w Osohach szt~k1 , 

spe lnia w MiaICt' funkcje podobną do Szeksp1roll'skich bl<LZnow. 
NaJeżv do „dobrego tm1·ai-zystwa", ale jest jednocześme poza rum. 
Należ;, ró1mież i do „zlego towai zystll'a", aJe jest ta.k.7!: poza nim. Jest 
jediną postacią w sztuce, która krąży nieustarnne nuędzv ks1ązt;c)1.11 
palacem i zamtuzami w Wiedniu. Jest rówrn eż ,1 edyną p~stac1ą 
bezinteresm111ą, wolną ulJ·ó11no od z.ludzef1,J<Lk 1 od uprzedzen.Jasno 
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11idzi, co sit; naokoło dzieje. Struga blazna nall'et z ll'ładcl'. Ale 
11· przeci11ie1ist11ie do Szekspinm~J„ich lil<LZnó1r Lucio jest „hlaznem" 
z 11fasnego nad<mia. Jest „blaznem" nie na etacw błazna. „Smutno 
blmllij;ic" (.,som· loohiig"), ośmiela się kn'tl'ko1rać 11facJz\ . I to mu 
1rlaś11ic nic rnoli.· ujść na sucho. 

Jeden Lucio w całej M1iuce Et wi;ukę zostai1ie ukai·an1-. Na11ct 
Barnardine, „7.atlrardzia.ły 11·i~?ie1\", 111vuszczon\' zostaje na ll'OlnośC:-. 
Ksi;\ż\ 11 „szczdliwym" zakoi'!czeniu laskawie p<lZll'ala Lucio1ri 
wl'bierac" międzv chtost ą i powieszeniem albo poślubi eniem 
la-dacznicl'. Dla Lu cia nic ma ll'ielkieJ różnin· międzl' t1·m1 
„wl'borami ". („.) 

- Ostatnia kwt·stia Lucia , tuż przed zako1kzeniem sztuki , 11~ ·daje 
sit;, jak w;sto u Szekspira, zbioru;\ formułą temató1I' sztuki albo jej 
;u1t1111oralcm. \V Promosic iKa.1~wdizerajl'urz1· i ladacznice 11}gn;mi 
zostają z K.rólcstlra \ r ,g1er, do którego razem z królem pomaca 
Spra1ricdli1l'ość i Cnota. \\ ' o. latniej z 111mian J/i;uh za nn;ukę 
mal.7J.:1ist110 z kuni«\ zastepuje stnnek. Kuma albo stnuek, stryczek 
<Jbo kurll'a - pozosraF\jako jcdrnc ;Jternatrny dla szel'ipim1l'skicgo 
\Vicdma: znieprawione prawo <Jbo skorumpoll'an1· seks. (.„) 

Pmwos 1 Kas;mdra Whe'tstone'a Jest dzi1l'aczną rnieszan iną 
renesanso1rego realizmu ob1'CZajo1rego z zapófoionnn, jeszcze 
śrcdnio11iecznrn1 moralitetem: kieclr boski pornaz<miec odchodzi, 
triumfuje Zło r;ad Dobrem; kiedy pom<LZ<u1iec 11nca, Cnota triumfuje 
nad Niecno tą i Zlo zostaje pogut;liione i 11·1 gnane. Poprzez 
przeksztalcenie tego samego modelu moralitn przemienia się 
'" . lfiaJCe z...1 nniuki: 11 ai1t)moralitet, 1\' któmn <UJiok· zanos&\ sit; od 
śmiechu, kiedy z 1ąsokości niebieskich obsrnnii:\ małpie pod11gi ludzi. 

„.czlo11iek 11· prchę ll'zbitY 
Że się na clmilt; 1rc 11fadz(;' przrnblókl 
(.„) jak malpa 1\' złości 

Broi tak f;mt<L5t.yczn ie pod 11~·soki111 
Niebem. lJ..· płau<1 <u 1iok; lecz gdYb1· 
Ludzkie śledziony miały, toi>\' 11szl'stkie 
Poumina~· ze śmiccliu! (2.2.18 i n.) 

l1rl .J;u1 Koll. Pleć Rozaliruli : \\\·da1111ictirn Literackie. Krakó11 1992 
(\ tatr z 1'forki za 1111:ut.:~" o ile nie hlznaczono imuLj. 

- - 11 przc klarlzie Witolda Ch11;ue11·ib. 

)) 9 (( 





J\!liJJ*a za 1111ad<ę a Ewangelia 
G. Wilson Knight 

( ... ) 1lkuka z;1 1111~1rk~· jest dzielem o prec~·zyjrwj konstrukc.1i. 
Swoisty charakter sztuki staje sie 11idoczrw dopiero 11ó11czas, gch· 
potraktu.ierny go jako celoll';\ artyst\ 'CZllć\ kompoz1cj(; pe11m•ch 
przełomowych idei ksztaltuj;1cych akcj~" (.„) Wszelkie 
nieprawdopodobiei1slwa 11· rysunku postaci komprnsuje (. .. ) 
bogactwo i znaczenie symboliki dramatu. Poslal'ie I1osz;1 ,pemw 
cech1· starannie dobrane pod L1trn1 ich zwi;1zkt'J11 z lematem 
11iodącnn. Tak 11ięc Isabella 1rvraó. ś11iętą nienirmość; r\1~gdo -
faryzejską moralność; Książę - o\11ircon<1 ctykt; . Lucio rrprezrutLtie 
nieprzyzwoitl' do1rcip; Pompeiusz i pani Przesadna - zam>drnq 
niemoralność-; B;u na.r·dine - z;1L11arclzi;J;1, kryminalu;\ oboj(,'llH>~l'. 
Każda postaĆ' wzbogaca j;tkiś aspckl głóll'nego tematu, którlln jest 
moralna naL1tra czło11icka. Sztuka koncrntruic sit; pr1edc 11m stkim 
na etl'ce seksualnej, która traktoll';u1a osobno jest najb;;rdziej 
uni11crsal1wm tematem i najlepiej poddąje się ll'ażkirj ;rnalizic. Żadna 
inna sfera żvcia nie pokazuje tak ll'yrażnie kontrastu miedzi' ludzk;\ 
ś11iadomością a instrn ktem; tak ostrego pod1.ialu n;; to, co 
crwihzowane i to, co jest naturalną 1rlaśr ill'ości;1 rzłmrirka; tak 
zadzi11iąjącej, ale i kruchej gTaniry pornit;d7.I' lnll, co 1r rzlmrieku 
niskie i Zll'ierzi;ce, a tl'll1, co wzniosłe i boskie. Etyka przrnika 
atmosfer<;, tez<; i znaczenie cale.i sztuki. Ksi ;17~·. któn .i sl p;mem 
1vk11Jv; podobnie jak Prospero jrst partem B11rz.1 · - Lo 111Dmrca 
oświeconej etvki. Cwll'a nad przebiegiem całej akcji, rozdziela 
niejako poch11aJy i nagam', morne11lami oś11 · iera go boska inspirar.ia. 
którą można porcnrnać z jego niemal hosk;1 mucą przc11id\'\rania, 
mocą 11ie<lzy i mądrości. Jego osoli· i czyny ll'ypdnia eI1igm;;tn·111a, 
nieziemska tajemnica. Każde d z iałanie Ksit;cia ma jednak 
prakl}·czne uzasadnienie. \V tl'ln 11łaśI1ie przcjall'ia sit; akgorH·znv 
charakter sztuki: akcja jest tak poprmradzona, że każdl' bohater 
dostaje to, co mu sit: należ~· 11' świetle książe:;ccj ctrki, któr;·, 1r istocie 
jest etvką Ell';mgelii. (.„) 

Duch chrześc: \j ;u1st11a przenikąjąc\' ut11<>r pueradza sit; 11 cz1·sto 
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etyczne rozważania zall'arte we 11njernnej kn'lyce postaci. Choć 
etyka chrześciyu1ska jest W<\tkiem rentTalmrn utworu, 11Ystępujc tu 
rómueż szerszy kontekst przemyś\er1 cl\nnvch wvrażanl'ch przez 
bżdą osobę dramatu bez 117,ględu na jej status. ( ... ) 

Plan Księcia, będący spiskiem rn· n;mct pulapką ma ch<lfakter 
naukrnrego doŚlliadczenia sprawdzającego, czy sk.rąJI1Cl, ascetyczna 
niezlonmość· może przetrwać 11obec pokus wlaclzr. (. .. ) 

Książ<;, tak jak Jezus, jest prorokiem nowego ladu etycznego. 
Tt; cech<:; - nauczyciela i proroka - wvdob}wają tajemnicze s!Olra 
Ksi<;cia skierowane do Escalusa tuż przed 11rgłoszeniem ważnego 
monologu: 

ESC'lLUS Dob1:11 111euó1; milY 01óe. 
KSIĄŻĘ Blogwla111i:1ist110 Boit: /laska niech sp/J7J,1 na ciebie! 
E'iCALl 'S Sk:1djestec> 
KSIĄŻĘ N1i· z tej kt<11fl_1; choć mam dziś sposobno.{ć, I Abv 

i1 poznac'.]estem /akonwk1t:m I I odwolano mmi· / mc140 kla.1ztoru 
I Do Rzvmu, .sL1d mi Jego Ś1n'c1tobliwo.fr' I Kazal tu przvb1'c' 
z poulii.im zleceniem. 

E'iClLUS Cóż t<un nowego 11· .\111eoe.') 
K.WĄŻE; Me; moit:jecly111e to. it: dobro{ zapad/a na 111e/k;1 

gvrqokr: i tylko zgon moit:.1~1 11yleczvc'. Povukl}fą.1edynie noim;o; 
a n511nie niebezpieczne stalo się dlugie docho11ywame w1~11T 
rzenwkolwiek, jak uczcill'a wvtrnalofr w J~1kimkohrick 
p1zedsir:wzir;ciu. Pozostalo zalrd111'e tvle prawd_1', al~r jako tako 
zabezpieczrć ~polecze1istrra; lecz triu fIZeba zahezpieuc1i, /c 
~poleczno1'c'Je.1l p1zek/r:ta. I 11vkól li;/ /agad/o obl(?D? sir: 111<1dro.l'l' 
.1'11iata. Sc1 to do.5{ stare nom/11~ lecz za to codzienne. Pro.V(' o{,.·, 
panie, pmiiedz nu; jaloe by/o usposobirnic ksi(·o;1? 

ESC!lLUS By/ to cz/0111ek, fo)n ponad 11szrstkie .1p1arn 
przedkladal poznanie samego siFbie. 

Ta niezwykła wypowiedź pelna przen11~lnych, dobitnych 
i tajemniczvch zdai'1, ma głt;bokie znaczenie, dotyka sa1m·go sedna 
sztuki. Warto przyjrzeć 1ej sit; bliżej. Możemy ją rozwinąć 

i sparafrazować w następujący sposób: 
Nic no11ci;o pow (f 771, Li:' dobro<' zapad/a na chorobę tal 111dk,7, 

17 u/ccz.rl'i1 nwi: jt·dynie calko1rfre u111cest11ienie. lnnvrw s/01rT -
nas/ dotychczasowy svstem etvczny powinien b_vć z11iszczon_1' 
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i odbudowan_1· na norvo. Znu~ma jc.1t jal_vnic przedmiotem 
poszukiwari; niijd_I' nie zostaje wprowadzona li' ż.vcie. Równie 
me bezpieczne Stalo SI~ uparte dor!Jo11y1r;u1ic llJiLFV p1zebrzmiiJJcmu 
s_vstemo111· lub ustJ()/Ol11;i?k i chlf'alebna 11')1I1ralo.1'( 1rjakimkohn'ek 
ind.vmdualnpn p1zedsię1rzięciu. Pozostalo zaled11ie (1fe 111edzv 
o natUize czlm11't·ka, abvjako tako zabczpiecz_1{ spo/ecze1istT10, ale 
zadufanie w kwestii sprawied/iwo.{ci sprawi/o, u rela~je 
międz_vludzk1e w .1poleczeiistTne stal.v się ialosne. W tt:i zagadce 
z;miera się klucz do mądroki św1i1ta (prawdopodobnie chodzi 
zarórmo o Falsz_111',7 m,7drofr nieosrrieconvch J~?k i o p1;mdziw,7 
mądrośc' 111dkich naucz_vcieli). S,7 to rJ05'(' stare «nm11!1P>, które 
codz1emue1ednai< trzeba rve1:vlikorrac; a kai<f.I' dzieri p1/ rnosi nowe 
do11odv na id1 aktuaJn05'( 

(„.) Ten monolog wyróżnia sic:; stylem poetyc kim 
charakterystycznym dla rozw;v..ai\ etycznvch. Jego treść ma ró11-11ież 
11~ele wspólnego z nauczaniem E11·a.n15elii. Tak jak ona, podkreśla 
zaślepienie świata oraz zamykanie uszu na prawdę objawiouą przez 
proroków i nauczycieli: A ten .1e.1tjak .qcf, ff .\111i1do.\"c' p1-z_1vb na 
.11 11at, a ludzie racztj nnlowali ciemno.1'ć niż .1'111i1do.ś:c~· bo l~vfr.' zie 
ich ucz_mki. Uan 3: 19) 

(„ .) Ks iążę doprowadza swój plan do zamierzonego korlCa. 
Wszyscy, nie wyląrza.J<\C Barnardina, otrzymują przebaczenie 
i uchodzą 11faściwie bez kari'. To bylo nieuniknione. Prnrodzen ie 
spisku Księcia dowodzi, że jego pocz<itkowa poblażliwość byla si uszną 
postawą. Choć 1~idzi w \Viedniu zepsucie 1nZc7cc, które 11ykip1~1io 
odkrywa również, że ludzka mota jest uludą: nit· s;1dióe, ab_15oe 
nie byli sądzem: Książę 11idzi;1I, jak czloll'iek pokroju Angela traci 
st;m laski po pierwszym zetknii;:ciu sic:; z pokusą 11fadzy. Widzial, 
jak czystość Isabelli przeradza si~· w coś nieludzkiego. „Hardy 
nadzorca" okazuje się mieć 11· sobie więcej ludzkich odruch!>w niż 
Angelo i Isabe lla. Książę odkrywa więcej przyrndzonej uczciwości 
w rajfurze Pompeiuszu niż 11' asce tycznym Angelo; wit;cej 
czlowieczer\slwa w akcie milosierclzia pani Przcsadnt'.i, niż w czrnie 
Isabelli, która za cenc; zachowania czystości skazuje swojego brata 
na śmierć, obrzucając go przy tvm slow;m1i pelnymi jadu. (...) 

Cnota nie poja11~a sii: jedrnie na szczytach wladzy; nic jest też 
przypisana tym, którzy zachmrnją czystośl' cidesn<\. Z lektury M1~1rki 
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La m1::U;l;r111nika, że Pompeiusz ze swoim nieokrzcsam111 humorem 
i szczerą zawodową niemoralnośc ią jest jed\n~111 , poza Księciem, 
bohaterem o .,czystym sercu". Ksi<\Że, uś"iadomiwszv to sobie, 
zaczyna traktować tolerancję jako imperatvw moralny - zbyt 
wnikliwie pozna! naturę czlowieka, by fermrać osądv moralne 
kierując sic:; pozorami ludzkich zachowar1. Nie ll'iemy jak dalej 
potoczą sic:; losy Wiednia. Jest jednak pe11-na sw;cstia; Ksi<\Że ma 
bowiem ożenić sic:; z Isabellą - ten ślub, tak jak pozost;Je, można 
odczv tać svmbol icznie. ~fa to bl'ć zw i ązek wyrozumialości 
z czv;tością; tolerancji z żarliwością moralną. Książt;, który jako 
j ech~y nie ma zludzeil co do 11artości ludzkiej cnotr i który nie 
potrafi ukarać występku, ;Jb011iem przebau.cnic 11visane jest 11· jego 
rozleglą i wspólczuj<icą wiedzę o czlowiecz(:'.j naturze, ten Książę 
zdob1wa „świętą i niebiailską" Isabelli;. Niczego 11ic:;cej nie wiemy. 
Mo~nw oczekiwać, że z czasem Isabella nauczv sic:; od Księcia 
mądroś~i, czulośc i i milości: Mc!J'e tTrym, twoje mo1n1 nazwa{ mog'f;'. 

Jeś li nadal dzill'i nas to poll'szechne przebaczenie - a taka 
reakcja Jest dość częsta - przyjrzyjmy sic:; Marianie, która kocha 
Angela ciepią i glc:;boko Judzką milością. Nie dostrzega 11' nim żadnej 
skazy; co najwyżej drobne przvirary („.). Mii ość nic zadą1c p)taJ1, 
nie dostrzega żadnego zla, przemienia zarówno prall'ych jak 
i nieprall'ych.Jest to jeden z najbardziej udanych i subtelnvch wątków 
etvcznvch 11· l',111 arc\'dziele etvcznego dramatu. Ph'nące z ulm)l'u 
p1'.zcsl~ie o 1~ilości ]est ostat~czną prall'dą nauk Jezusa. \fauki te 
st;mowią zresztą podstawę Miarki 7,a miadę. Przesłanie sztuki jest 
tożs;um z Ewangelią św.Mateusza: Albo111em por11:?dam w;un ii, 
J'eślinie będz1I..· ohlitowala sp1arnedlirrośc' 11 ~1sza 111( ·cej111z DoktOJÓff' 
Zc"ikonnvch iph;uyzeuszó r1j 111(· rm1dzieoe do królestr 1;1 niebieskiego. 

M1iu;l;ę za nu'ru;l;ę nie nalci:y odrnt111·ać jako opisu zwyczajnych 
ludzkich spraw, lecz jako pm-poll'ieśC:-, podobną do tych, które glosil 
Jezus. Fabula utworu jest zre sz tą odwróceniem ell'angelicznej 
przyvo~~ieśc i o sludze niecnodi1n-m (Mateusz, 18), a poll'szechne 
ulasbll'ienie i przebaczenie, które na koilcu olrzy111ują wszvscy, jest 
odpowiednikiem przypo11i eści o dwód1 dlużnikach (Łukasz , 7). 
Wiele napisano na temat n·udnośc i odczytania Miarki Ze? nu~ukę. 
W rzeczr"~istośc i jednak żadna inna ze sztuk Shakespeare 'a nie jest 
tak znakomicie przemvślana, misternie i misn·zoll'sko skonstruowana 
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i nie za11iera bardziej 1111ikliw\'ch spostrzeżci\ etvcznl'ch i obserwacji 
psychologicznych. A jeśli na1ret myśl autora wydaje nam się 
początkowo niejasna, a akcja pozbawiona lo).;iki, to dzieje się tak 
dlatego, że jedno i drn)iic stanoll'ią odzwicrciL·dlernc 11·znioslej 
„niejasności" i „nielogiczności" nauk Jezusa. („.) 

[11 f G. Wilson Kni,hl The lf 'lice/ o{fiic 

\ktliurn &. Co„ Lo11drn l'JVJ. pmfoż1·l .\.Z. 

(\t;it1· z 1lk111v /a 17/J;IJhl' 11 przekhdzic \facicFt SlonJCz1·1"kici;o 

C1·t11l1 z Bi/J/ii" przekl:idzi1· b. Jak1>l>11 \ \"ujka 
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Everything and Nothing* 
Jorge Luis Borges 

l\ie bvlo 1r nim nikogo; za jego nsarni (które na11et na zll'ch 
portretach z tamtej epoki nie są podobne do niczyich innych), za 
podnieconą obfitości<\ je)io słów bdo trocl1t; chloclu, sen, ktc'irego 
nie prześni! nikt. Z pocz;\tku Ull'a7„al, że 11·sz1·sc1· ludzie s ą tac\' jak 
on, ale zdumienie ton;U"z1·sza, z któn n zaczął roztrząsa(' tę próżni\ . 

11'\'kazalo mu jego pornvlkt; i rai na za11sze dal mu odczuć, lx.· 
jednostka nie poll'inna niczrn1 różnić sic;: od gatunku. Kied vś 
porrnślal, że 11· książkach zn<tjdzie sit; lek na jego cierpienia i 11ted\' 
nauczd sit; „malo lacim i mniej gTeki", jak miał 1111azić się ktoś 
1. jego \\'Spólczcsrnd1; potem umai, że 11· prakt1ko11;rn1u pem1ego 
prnroclzonego ludziom n'tualu może kryć sit; to, cm;o szukał, 
i pomolil 11 tajemniczyć sit; Annie Hatl1a1ra1· podczas dlugiej 
czcnrcO\l'CJ ~jest\'. Mając dwadzieścia part; lat pojechał do Lonclrnu. 
lnslrnktownie wpra11il się już 11· uda11anie, że jes l kimś, ab\' nie 
11Hhło sit;, że jest nikim. T<m1 (:Jbj ;t11ił mu sit; za11ód, do którego b1·I 
stll'orzony, zawód aktora, któl\' na scenie udaje kogoś mnego, wobec 
tlumu ludzi, którz1· udaj;\, że 11 to nierzą. W\'k011y11·;mie te(\O zam>du 
dało mu szczr~óln\' rocl1.ąj szczęśc ia, mo7e piern szego 11 jego życiu. 
Lecz z osta01im zdaniem 11iersza i ostalnim trupem zniesion1111 ze 
>rern· po11ncaJ zniena11idzony ,· mak rzccz\'\\istości; przesta1rał bl'ć 
Ferraksem czi· Tamerlanem i wó11· stall'al sit; nikim. Osaczon\', 
zacząl 1rnrn~lać i11111·ch bohateró\\'. inne 1rątki tragicme. I tak, 
podczas gcl1· ciało 11·1·pelniało sll'e tragiczne przeznaczenie 
11 lunaparach i ta11ernach Londrnu, dusza, która je zamicszki1rala, 
IJ1fa Ccz:trem, któ1T nie si ucha ostrzeże i\ 1nóżbitl',J uli<\ niena11idząq 
skowronka i Makbetem, którl' rozmawia na pustkoll'iu 
z crncmnic<1111i, bt;clącnni zarazem PaJkarni. Nikt nie byl Ldoma 
ludźmi, co ten czlo11iek, który 11zorem egipskiego Proteusza 1\'\'czerpal 
wszcl kie mo:diwe przeja1n· istnienia. Czasem przernl'cal w sll'ej 
tll'órczości .iakieś 11'\'znanie, pe1111\', że nigch' nie zostanie ono 
1wszdi·o11·aJ1e, i tak R\'szaJcl st11ierdza, że 11 jego osobie zaml'ka się 
wiele osób.Jago 7.a~ rnó11i te dzim1c słrnr;t: „nic jestem tnn, kirnjestem." 



Glęboka jedność istnienia marzer\ i gi-y bda mu natchnieniem <lo 
przesla1mych so-of. 

Dll'aclzieścia lat przetrwa! 1r tej skromnej halucn1acji, lecz 
pewnego dnia ogarną! go przesyt i wstn;t na rm~I , ~ lll'I tdoma 
królami ginącymi od szpady, tyloma kochankami, którzy schodz<\ 
się, rozchodzą, melodyjnie konąją. Tego samcu;o dnia post;mo11il 
sprzedać swqj teatr. Nim minąl Ly<lzic1\, 11Tócil <lo rodzinnego 
miasteczka, gdzie odnalazl drwra i rzek<; dzieci11stwa i nie polączyl 
ich z tymi, kL<'ire zdobne w mitologiczne aluzje i łacir'lskie Z11ToL1· 
wysławila jego muza. Musial by(· kimś, stal się 11·i1;c człcmiekiem 
interesu, który wycofa] się po zrobieniu majątku i obecnie zajmuje 
się pożvczaniem pieniedzv, proet·sami i umiarkowan;1 licl111ą. W t1111 
charakterze podyktowal swój oschly testament, z którego ś11iaclomie 
wykluczy! wszystko, co zal.rącalo o patos czi· też literaturę. Ochricclzctli 
go czasem loncly1\scy pm'.iaciele, dla kLór\'ch po11Tacal do roli poety. 
Historia dodaje, że przed czy po śmierci, cząjąc obecnośi" Boga, 
powiedzial: ,Ja, który nadaremnie bdem tyloma ludźmi, dm; być 
Jednym i sobą". Glos Boga odpoll'ieclzial mu z 11ichru: „\Inie ta.l.Jx 
nie ma. Wvśniłem świat, tak jak t\' \\'~~niłeś ,11·qje dzieło, mój 
Szekspirze, a pośród rozlicwvch ksztalLó11· moich snóll' lll b i ty, 
który, tak jak ja, jesteś wieloma i nikim". 

' \ \\7.~·s 1ko 1 me 

!>"I J.L.Bor~es, 7i1rirca, \\';uv~11ra 19n 
PrzełoŻlfa Zofirt Ck1rlrn.bka 

)) l8 (( 

W spektaklu wvkorzyst;u10 fr;~~~nrnt Li>lu ~"" Pa11ła do Rz;111ian 

l 111u1.1·k;1 St;misła11a Rach;uia 

oraz li ·;11,111e11t1 operetek: 

.l\:;it,:1:111czka cz:irr/a.s;c1 Ernrnt:mfo1 K;i\m;ina 

11 1Jumau.eniu Jer1..t:gn Jur;mclo1a, 

Hho/.-c ud<i11-b FrantA Ld1;'u·a, 

Wiede1hk:i 0i:·11 j Baron c1g;uis0' Joh;uma Strau,sa , 

Pii:::iti o 111/vn;un· K;u·o\a Zdkra, 

Pen( hola Jacquesa Olfo1bacłta. 

\V scenografii 11'\'knmstano kopi\' obrazu Śp1i1c:1 Wenus Gior~inna . 
Giorgio Barbarclli da Castelfr;mco (Gior~~one), ok. 1477-1510, 1rnla1z wioski; 

jnkn z v;k>1111ych 1wóm)w rene s; u1sc;11e~o malarstwa 11enerkic~o. Bl'i 1wbitnym 

kolon'Sl;\, 11r;1żli1nrn obserwatorem d111ilo11ych s1anów natury i '11ia1a. Jego 

obrazv cechuje harmn11ij11e zespoki11c prze<lsta11ion1·ch postaci z krąiobrazem, 

mi<;J.J;j moddunek, lirvrn1 i mstrojo11ośc suge ruj;1ce DL·ści S1mbo\ict.11l' 

i alegoryczne; d;1żvl do svmbiozl' ma];U"st11a, JllUZ\ ki i poezji. 



JEDEN RACHUNEK A TYLE MOŻLIWOŚCI 

D::n'('ki niemu bfdziesz wygodnie dysponow<ll' swoimi 
środkami a przy ok azj i W)'grasz z i11jlacjq 

ŁATWY DOSTĘP DO GOTÓWKI 
- realizacja tzcków w całym kr:iju - w b;rnkJ.c h i ~v urzęd.Jch pocztowych, 
- kart:\ SEZAi\1 :ikceptow:inJ w sit:' i ponad 100 bankom:ttów UPI I SA, 
i od poł O\\Y gruJniJ 19CJ7 roku w pontld 200 b:inkomatach sie i Euronetu; 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I WYGODA 
- możliwość ;rntomJ.tyn.ncgo p rzekazywania środków O.l lo kat<; tcrminmvą, 
- regulowanie st.1łych opb.t za czynsz, g:ii.., cncrg.ic; itp .. 
- płatności bezgotOwkowc u tOt\"3f)' i mługi u pomocą kut 8PH-PołC:ird 
i BPH-VISA Clmic, 

- telefoniczna info rmacja o stan il.! konta; 

FINANSOWA POMOC W POTRZEBIE 
- bt-z. zbędnych fornlllności - w ram:ic.h przj7.naną;<1 lim[tu krcd)10\\ego, 
- ułatwiony do.st\:p do inncgn rodwju krcd~l w. 

Centrala Banku: 
ul, Na Zieżd:ne 11, 30-527 KRAKÓW 
leL (12) 422 33 33, 6 18 78 88. la": (12) 421 6212 

§~~'~J~E!! A 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
3 1-0 JO Kraków 

Sekretariat 
tel. 421 29 77 
fax 4213353 

Duża Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellońska I, kasa biletowa - ul. Jagiello11ska I 
tel. 422 40 40 lub centrala tel. 422 85 66, 422 87 63, 422 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 421 19 95, 421 19 98 

Mała Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 422 40 40 lub centrala 422 85 66, 422 87 63. 422 80 20 

Kasy biletowe prowadzą .1przedaż: 
- wtorek, środa. czwartek. piątek , sobota 
I O'~' - 13"' i 17°1 - 19'•' oraz 2 godziny przed spektaklem 

- niedziela l 7''JJ - l 9m oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna s ię 5 dni przed spektaklem 

Biuro Obsługi Widzów 
ul. Jagiellońska I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
sprzedaż kart s tałego widza 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 800 

- 16'·" 
- w soboty gm - 1300 

tel. 422 40 40 lub centrala tel. 422 85 66. 422 87 63, 422 80 20 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska I 
centrala tel. 422 85 66, 422 87 63, 422 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czas ie spektaklu 

Redakcja programu: Anna Błaszczak 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 

Opracowanie komp111erowe: Piotr Kołodziej 





SCENOGRAFIA 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY KRYSTYNA MEISSNER 

William Shakespeare 

Miarka za miarkę 
(Nleasure for Measure) 
Przekład: Maciej Słomczyński 

Miejsce: Wiedeń i okolice 

OsouY: 

Krzysztof Globisz 
Szymon Kuśmider 
Jerzy Binczycki 
Marcin Sianko (PWST) 
Artur Dziurman 
Tadeusz Huk 
Zygmunt Józefczak 
Jan Krzyżanowski 
Rafał Jędrzejczyk 

Andrzej Kozak 
Jerzy Święch 
Leszek Świgoń 
Zbigniew W. Kaleta 
Marek Litewka 
Jerzy Grałek 
Edward Linde-Lubaszenko 
Jerzy Nowak 
Ewa Kaim 
Beata Fudalej 
Anna Radwan 
Maria Zającówna-Radwan 
Magdalena Jarosz 

Yincentio, ks iążę 
Angelo, namiestnik książęcy 

Escalus, sędziwy pan 
Claudio, miody szlachcic 

Lucio, dziwak 
Rotmistrz 

Doktor 
Redaktor 
Mecenas 

Nadzorca więzienny 
Brat Piotr 

Sędzia 

Łokieć , prostak, pachołek miejski 
Szumowina 

Pompeiusz, sługa pani Przesadnej 
Barnardine, więzień 

Obskursyn, kat 
Isabella, siostra Claudia 

Mariana, zaręczona z Angelem 
Julia, ukochana Claudia 

Francisca, mniszka 
Pani Przesadna, rajfura 

Panienki, Miniszki Ewa Ciepiela, Monika Jakowczuk, Beata Paluch, 
Matylda Paszczenko (PWST), Agnieszka Roszkowska (PWST), 
Elżbieta Wiłlówna, Maria Zaje:icówna-Radwan 

REŻYSERIA 

Tadeusz Bradecki 
MUZYKA 

Urszula Kenar Stanisław Radwan 
Asystent reżysera Artur Dziurman 
Na pianinie gra Mieczysław Mejza 

PrzeJstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy 

!!! W CZ.\SIE PIV.EllSTAWIE"\ :\IE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FIUIU\l'AĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ UŹW!ĘKOWYCH !!! 

Z-ca dyrektora ds. admi11istrac)j11ych Ryszard J. Skrzypczak • Kierownik muzyczny Mieczysław 1\1ejza 

inspicjent 
.H~/Ter 

kostiumy: 
p racmrnia krcm·iec:ka dmnska 

pracuunia kn.m·iecka mfsku 
dl!k.or(uj e: 

procon'nia buta/orska 
pracm1 ·11i<1 malcirska 
pracu11·11iu stolarska 
procm1·11ia ,\1wmrska 

prar.;ownia rapic:crsk.ll 
t:hara/.:tery:_aeja 

s·wiatlo 
di11·ięk 

t:MH"ny brygad:J vta 
kiernwnictwo 1ech11iClfl~ 

koordynacja praty ar1ysf.\'t·z.11cj 

/:.\„:a Chr.anowska 
Joanna 1\1onkirwic: 

Halina Dra/Jmi 

Frvderyk Kalkus 

Barhara Nm1 ·a/.: 

Ma lgurz.ata Tcilagll 
Wiesław Wróbel 
l.-47 ."1;,.ek Bubak 
Jon Rexufs/.:i 
reresa Niedrvg<H 
Marek Kos 
Amlr:..ej Ka1·::.nwrczyk 
Broni.'ilaw Nawrot 
A11d~ej Stnrzyk, Anna Kamme1: Jer:.y Kola/.: 
Urszula Wt.u}/. A1al1:nrzata Tusie. ldcz. Katarzyna Gaweł 
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l.S. 
Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam; 

bo nie, co chce;, to czynię, 
ale czego nienawidzę, to czynię. 

18. 
Gdyż wiem, 'ŻJC nie mieszka we mnie 

(to co jest w ciele moim) dobre; 
alboH~em chtJ .iest we mnie, 

ale wykonać to, co jest dobrego, nie znajduję. 

1.9. 
Bo nie czynię dobrego, które chcę; 
ale złe, którego nie chcę, to czynię. 

21. 
Zn<\jdqje tedy ten z;1kon w sobi , 

gdy chce,· dóbre czynić, 
że się mnie zk Lrzyma. 

22. 
Albowiem kocham sie ,,, zakonie Bożym 

według vmt:lTznego człowieka. 

23. 
Lecz \Viclzt; inszy zakon w członkach moich, 

odporny zakonowi umysłu mego, 
i kt<'>ry mnie 1:nicwala pod zakon grzechu, 

który jest w członkach moich. 

24. 
N t:dznyż ja człowiek! 

Któż mit;· \ryhawi z tego ciała śmierci ? 

z Listu św. Pawfa do Rzymian, 7 


