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Strona tytułowa pierwszego polskiego przekladu „Szkoda. że 
jest nierządnicą" J. Forda (tlJLmacz nieznan11). Egzemplarz, 
pisany ręczn\e, znajdu;e się w zbiorach bibliotecznych Tea
tru im. J. Słowackiego. 

Od teatru 

KIM 
NAPRAWDĘ JEST? 

To zadziwiające: siostra oddaje się bratu a my tego nie potępiamy! 
Nie tylko nie potępiamy, ale jesteśmy właściwie po stronie kochanków! 
Nie tylko jesteśmy po stronie kochanków, ale na dodatek mamy za 
nic - podobnie jak Giovanni - wszystkie święte związki jakie dzięki 
renesansowej, a może jeszcze średniowiecznej, obyczajowości spętały 
Annabellę wbrew jej woli. Sakrament wydaje się gwałtem zadanym 
naturze występnego w oczach świata związku: skażeniem jego czystości 
i prawdy! Niewątpliwa aberę.cja seksualna jaką w wielu kulturach 
i wszystkich prawie epokach · była i jest kazirodcza miłość, staje się 
w tym utworze czym bez mała oczywistym, z czym identyfikujemy 
się bez trudu, jak zawsze identyfikujemy się z prawdą, bo taka jest 
natura teatru. Z prawdą subiektywną i emocjonalną, wyczarowaną 
na scenie i wymyśloną przez autora. A wszystko to w liczącej 355 lat 
angielskiej tragedii renesansowej - prawie nie znanej polskiej publicz
ności. Wystawionej w Polsce bodaj tylko dwukrotnie - pierwszy raz 
przez Matyldę Krygier i Jana Błeszyńskiego w Bydgoszczy, drugi przez 
Edwarda Wojtaszka w Warszawie (w Starej Prochowni, u Siemiona). 

Odbieramy tak ten utwór nie dlatego, że zmieniliśmy nagle poglądy 
i upodobania, przezwyciężyli atawizmy i naturalne, najgłębiej zakorze
nione odruchy, ale dlatego, że taka jest siła i magia tej sztuki - jed
nej z najciekawszych jakie pozostawił po sobie przełom epoki elżbie
tańskiej i karolińskiej, czasy Szekspira i Ben Jansona, a także, jak się 
okazuje, Johna Forda. Mechanizm tego dramatu jest stosunkow'O pro
sty - pomysł natomiast zaskakujący i przewrotny. A przewrotny, bo 
towarzyszące utworowi doświadczenia i tezy tak wydają się niepoko
jące i niekonwencjonalne zarazem, że po 355 latach przekonują nas swo
ją sugestywnością. Przesłanie tej tragedii sprowadza się do przeświad
czenia, że najgłębsza ludzka prawda, niezależnie od stopnia jej absur
dalności czy . patologii, ważniejsza jest w porządku moralnym od 
wszystkiego, co dookoła wrogie i zakłamane - nawet gdy wywraca to 
na nice wyobrażenia i zakazy o najgłębszej, wydawałoby się, bezspor
nej motywacji i proweniencji. 

Przestaje być ważne, że prawdą i racją utworu pozostaje miłość wy
stępna w porządku pJ.·awa i w ocenach współczesnych, a także potom
nych. Istotne natomiast pozostaje to, że fascynacja ta jest głęboka i nie
odparta dla zakochanego, pochłoniętego nią rodzeństwa. Wielkiemu 
zepsuciu renesansowego świata, pokazanemu mistrzowsko w tle dra
matu, przeciwstawia Ford nieoczekiwaną czystość tego uczucia. Jego 
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uskrzydlającą i niszczącą zarazem siłę. Jego fatalne, prawdziwie demo
niczne konsekwencje. Bo wielkie uczucie nie kończy się tym razem 
happy endem. Kończy się zabójstwem. Kończy zbrodnią o szczególnie 
odrażającej symbolice. Zbrodnia · Giovanniego jest nie tylko formą 
szaleństwa, swoistym reductio ad absurdum zawęźlających się na sce
nie komplikacji i grzesznej namiętności zaślepionej pary. Jest również 
formą wyboru. Przyjęciem mniejszego zła jakim jest śmierć w miej
sce długotrwałego cierpienia i hańby. Hańbą bowiem byłby dla Anna- · 
belli związek z niekochanym i obcym człowiekiem. Hańbą byłby on 
również dla Giovanniego, 012.ętanego podwójnym obowiązkiem - obo
wiązkiem kochanka i powinnością brata. 

Kochankowie wybierają więc mniejsze zło lub - przeciwnie - bar
dziej liczące się dobro. Wybierają je za cenę życia i wybór ten nadaje 
opowieści o Giovannim i Annabelli wymiar tragedii. Tragedii drasty
cznej i jaskrawej, o ostrej, wyzywającej symbolice i bliskiej Szekspi
rowi gwałtowności. Nieznanej literaturze innych epok i kręgów kultu
rowych. Oglądamy zdarzenia, wnikamy w misternie splecione mecha
nizmy i racje ważkiej dla kultury epoki Stuartów a równocześnie po
znajemy w wyrazistym skrócie zdumiewające swoją niezwykłością mo
tywy i racje ludzkiego serca, ludzkiej namiętności i słabości, pokaza
nej bez osłonek ale i bez nienawiści. Wnioski należą do nas. O morali-
zowaniu nie ma mowy. · 

Autor - a za nim teatr - nie propagują więc występnej miłości. Nie 
zalecają również kazirodztwa, mając za nic potępiające go zakazy. Po
kazują jedynie fascynującą względność ocen i odczuć, również w ka
tegoriach moralności i obyczajów, co ma swoje konsekwencje filozoficz
ne i intelektualne, zbyt zuchwałe, by formułować je expressis verbis 
i pisać o prawie naturalnym tam, gdzie od religii poczynając a na oby
czajowości kończąc wszystko mówi nam „nie" i jeszcze raz „nie" ! 

Ford realista i wspaniały obserwator, potępia epokę, ujawnia jej rze
czywisty upadek i splątanie, a przy okazji nie szczędzi nam 
obrazu ceny jaką za zuchwałość płacą kochankowie - wobec 
społeczeństwa, i wobec natury. Pokazuje przemieszanie prawdy i ab
surdu, wielkości i szaleństwa, szczęścia i obłędu, zbliżając się do 
katharsis towarzyszącej zawsze prawdziwym tragediom. Bo „Szkoda, że 
jest nierządnicą" jest tragedią w wielkim stylu. Zderzeniem prawd 
i imperatywów ścierającym w proch losy bohaterów. Okrutnym dla 
wszystkich uczestników dramatu. Z radosneio, karnawałoweio Ziiełku, 
ze zbiorowej radości i intrygi wydobywa się problem i pojawia dramat 
dziś jeszcze zdumiewający swoją przewrotnością, przenikliwością i -
silą. Jak wielkie dramaty Szekspira niosą w sobie bogaty i prawdziwy 
obraz świata - tak i u Forda dostrzegamy prawdy i odczytujemy 
ostrzeżenia jakie nie śniły się zapewne współczesnym mu filozofom. 

Kim jest naprawdę bohaterka dramatu okaże się dopiero po zakoń
czeniu przedstawienia, bo jak to często bywa, każdy stan, każda in
tencja czy działanie wiele mają nazw i różne wywołują oceny. 

Jan Paweł Gawlik 
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Teatr Polski w Bydgoszczy. J. Ford „Szkoda, że ;est nierządnicą". Pre
miera 8 II 1975 r. Reżyseria MATYLDA KRYGIER i JAN Bl..ESZYŃSKI. 
Na zdjęciu: ANNA MOZOLANKA (Annabella) i WIESl..AW RUDZKI 
(Giovanni) . (Fot. Zofia Kiepuszewska). 



Marta Gibińska 

TEATR I DRAMAT 
ANGIELSKI 

PIERWSZEJ POŁOWY 
XVII WIEKU 

Twórczość Johna Forda jest ostatnim wielkim akcentem bujnych 
i bogatych lat angielskiego teatru doby renesansu. Zazwyczaj dzieje 
tego teatru dzieli się na trzy okresy, według imion panujących wład
ców: teatr elżbietański do roku 1603, teatr jakobiński (za panowania 
Jakuba I) do roku 1625 i teatr karoliński (za panowania Karola I) do 
roku 1642, kiedy to zamknięto wszystkie teatry i zabroniono wszelkich 
publicznych i prywatnych spektakli. 

Za Elżbiety I teatr stał się najważniejszą instytucją życia kultural
nego Londynu: sztuki pisali najwięksi poeci owych czasów, jak Marlo
we, Szekspir czy Ben Janson; do teatru chodzili praktycznie wszyscy. 
jak grzyby po deszczu powstawały tzw. teatry publiczne, pod gołym 
niebem, gdzie zimowymi popołudniami, jeszcze przy dziennym świetle, 
odbywały się przedstawienia dla, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, szero
kiej publiczności. 

Koniec epoki elżbietańskiej i początek panowania Jakuba I to okres 
największego wzlotu angielskiej tragedii. Wtedy to powstały najsłyn
niejsze dzieła Szekspira, ponure i wstrząsające sztuki Webstera, Rowleya 
czy Chapmana. Tragedie te charakteryzują się wielkim napięciem inte-

0 lektualnym i moralnym, wynikłym z dwu przeciwstawnych ale jedno
cześnie funkcjonujących wizji człowieka; z jednej strony widzi się go 
jako najdoskonalsze ze stworzeń, podkreśla jego potencjał, ambicję. 
odwagę, gotowość ·; unJiejętność przyjęcia odpowiedzialności za swoje 
czyny, namiętność uczuć czy wreszcie głębię rozumienia świata i in
nych ludzi. Z drugiej zaś strony człowiek jawi się jako istota o możli
wościach boleśnie ograniczonych, samotna we wszechświecie i wśród 
ludzi; wielkie przymioty, ambicje, pozycja społeczna i namiętności wio
dą człowieka nieuchronnie ku śmierci. 

Puuktem zainteresowania wielkich tragików był ziemski los czło
wieka. Nagroda niebieska czy kara piekielna nie wchodziły w zakres 
tragicznej wizji świata przedstawionego: na przykład tragedia Makbeta 
polega na tym co zrobił z własnym życiem a nie na tym, że będzie się 
smażył w piekle. Więcej nawet, tragiczne uwikłanie bohatera może 
nawet robić wrażenie, że chrześcijańska koncepcja świata i jego war
tości nie zdaje egzaminu, że jest kwestionowana; że śmierć Lira i Kor
delii czy los Desdemony i Otella to wyzwanie rzucone temu porządko
wi świata. 
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W ostatecznej jednak analizi~ wszystkie wielkie tragedie tego okresu 
tkwią mocno w tradycji chrześcijańskiej i jej zawdzięczają • ostrość, 
wieloznaczność i głębię swej tragicznej wizji: wielkość i małbść czło
wieka, wartość jego przekonań, decyzji i czynów, są zawsze mierzone 
według tej samej, chrześcijańskiej koncepcji świata i chrześcijańskiej 
normy moralnej. Wspomniane wcześniej napięcię intelektualne powsta
je poprzez konflikt sympatii dla bohatera z jednoczesnym uznaniem 
jego winy. Bohaterowie Marlowe'a, Szekspira czy Webstera podejmują 
wyzwanie przeciwko tradycyjnym wartościom dobr.a, porządku czy ży
cia, z wyrzutami sumienia lub bez, ale zawsze z ogromną siłą własnej 
osobowości, z tym wielkim potencjałem pozytywnym renesansowego 
człowieka. żaden jednak z tych dramaturgów nie pozostawia osądu mo
ralnego niedookreślonego. Nawet najmniej ortodoksyjni, jak Chapman, 
nie próbują burzyć porządku chrześcijańskiego lecz wskazują na próż
ność i pustkę kryjącą się za ambicjami, na degradację, do której pro
wadzi zemsta, na zło kryjące się za egoizmem; natomiast postaci szla
chetne i dobre są u nich idealizowane według cnót chrześcijański~h. 

Rozdwojenie sympatii, czy też jej „przesuwalność" jest jedną z wiel
kich atrakcji tej tragedii: Makbet nie byłby wielkim bohaterem tragi
cznym a zwykłym złoczyńcą. gdyby Szekspir nie potrafił wywołać 
w nas zrozumienia i sympatii dla człowieka walczącego z sumieniem 
i ambicją. Jagon nie wywarłby na nas tak bulwersującego wrażenia, 
gdyby jego zło nie było sprężone z frapującą nas sprawnością intelek
tualną. 

. Należałoby jeszcze dodać, że osnową tragicznej akcji jest zawsze ja
kiś aspekt unh.versalnego doświadczenia ludzkiego. Bez względu na 
stopień poetyckiego przetworzenia. konflikt czy problem jest zawsze 
rozpoznawalny jako prawdziwy, rzeczywisty element naszej egzystencji. 

Ta wielka tragedia miała jednak stosunkowo krótki żywot. Wielkie 
napięcie potrzebne dla prawdziwie wielkiej wizji tragicznej już w dru
giej połowie panowania Jakuba I osłabło, aby żarzyć się już tyi!Co 
w sztukach. które współcześnie nazwalibyśmy horrorem lub melodra
matem. Złożyły się na to dwie przyczyny: po pierwsze teatr jako bu
dynek i jako instytucja zmienił swój charakter. Kiedy w roku 1610 
kompania aktorska Szekspira, tzw. King's Men, kupili budynek poklasz-" 
tomy dominikanów (Blackfriars), aby dawać przedstawienia pod da
chem, w większym komforcie, przy sztucznym oświetleniu i dla sto
sunkowo ograniczonej liczbowo publiczności, zapoczątkowali oni ewo
luowanie teatru w kierunku instytucji prywatnej, drogiej i elitarnej. 
I choć przedstawienia w dotychczasowych, tak zwanych publicznych, 
teatrach pod gołym niebem odbywały się do końca, to znaczy do to
ku 1642, nastąpił stopniowy ale zdecydowany podział publiczności tea
tralnej. poziomu, oczekiwań i realizacji artystycznych, podział gustów 
i sposobów ich zaspokojenia. Za podziałem tym stały różnice w wy
kształceniu, pochodzeniu społecznym i zapotrzebowaniach kulturalnych. 
W teatrach publicznych zaspokajano więc głównie (choć nie wyłącznie) 
potrzebę rozrywki prostszej. uciekając się do taniego sentymentalizmu 
i mało ambitnej komedii. W teatrach prywatnych natomiast stopniowo 
wystawiano sztuki coraz bardzie.i wyszukane i wydumane w formie 
i treści. Dramaturgiem. który odcisnął bodaj najsilniejsze piętno na 
tym teatrze, był John Fletcher, który nadał specjalną ranitę tragikome
dii. Tu właśnie należy upatrywać drugiej przyczyny odejścia od wiel
kiej tragedii. 
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sufler: TłJNDE TROJAN inspicjent: ALICJA WOŻNIAK 

W spektaklu w11ko1'z11stano lalki zaprojektowane p1'zez JANA PO- · 
LEWKĘ do „Baśni o pięknej Pulche1'yi i szpetnej best11i" W11Poż11czone 
z Teatru „ G„oteska", 
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Fletcher zmienił język teatralny, 09,erwał go od zawiłości i · gęstości 
stylistycznej późnego Szekspira, Chapmana czy Rowleya. Wprowadził 
frazę czytelną i potoczystą, jednocześnie liryczną i „zwykłą", naśladu
jącą wytworny język mówiony kręgów dworskich. To uproszczenie ję
zyka poszło w parze ze zmianą treściową sztuk: nie interesują Fletche
ra podstawowe, powszechne tematy związane z ludzką egzystencją ale 
margines ludzkiej kondycji, sytuacje odlegle od głównego nurtu życia 
choć rozpoznawalne jako możliwy jego składnik. W rezultacie powsta
ły sztuki, w których prostota i przejrzystość języka kontrastowały 
z wyszukanością, skomplikowaniem treści, która w sposób omalże kli
niczny analizowała bardziej lub mniej ciemne zakątki natury ludzkiej, 
jej drobiazgi a nie uniwersalia. 

Fletcher zmarł w roku 1625; ale jego wpływ zaważył na dramaturgii 
okresu Karola I: w teatrach prywatnych skupił się jej najważniejszy 
nurt, a dramaturdzy, choć każdy na swój sposób, naśladowali Fletchera. 
Spośród nich jedynie Ford stworzył dramat indywidualny i ciekawy. 
jedynie też Ford potrafił odbić się od Fletchera na tyle, aby stworzyć 
ostatnią prawdziwie tragiczną wizję dramatyczną. 

O Johnie Fordzie wiemy niewiele. Urodził się prawdopodobnie w ro
ku 1586 w hrabstwie Devon. W latach 1602-1617 był studentem, a na
stępnie rezydentem Middle Temple - prawniczej uczelni Londynu. Je
dyną ciekawostka zachowaną z jego życia to zanotowany w archiwach 
Middle Temple fakt, że groziło mu wydalenie z powodu nie zapłaco
nych rachunków za trunki. Przypuszcza się, że mieszkał w Londynie 
do roku 1639. Nieznana jłst data jego,śmferOi../ 

W latach 1606-1620 napisał i opublikował szereg utworów wierszem 
i prozą. We wczesnych latach dwudziestych rozpoczął twórczość drama
turgiczną od współpracy z takimi sławami jak Dekker i Rowley: praw
dopodobnie też z Beaumontem i Fletcherem oraz Websterem. Ze sztuk 
napisanych przez Forda samodzielnie zachowało się siedem. Są to: 
„Melancholia kochanka" (The Lover's Melancholy) wystawiona w 1628 r .. 
,.Szkoda, że jest nierządnicą" ('fis Pity She's a Whore), „Pęknięte serce" 
(The Broken Heart). Ofiara milości (Love's Sacrifice), wszystkie trzy 
wydane w roku 1633; Historia Perkina Warbecka albo dziwna prawda 
(The Chronicle History of Perkin Warpe(:k. A Strange Truth) wydana 
w 1634; Sąd nad damą (The Lady's Trial), wystawiona prawdopodobnie 
w roku 1638: Marzenia czyste i szlachetne (The Fancies Chaste and 
Noble) wydane w roku 1638. 

Ustalenie dokładnych dat powstania sztuk Forda jest praktycznie 
niemożliwe, ponieważ znane nam daty publikacji lub wystawienia nie 
mogą wyrokować o kolejności powstania utworów, a innych danych po 
prostu nie ma. 

Za najbardziej charakterystyczne i najlepiej ilustrujące odrębno~ć 
i indywidualność twórczą Forda uznaje się trzy tragedie: „Ofiara mi
łości", „Pęknięte serce" i ,.Perkin Warbeck". Odznaczają się one staty
czną strukturą scen i fabułą opartą bardziej na sekwencji refleksji niż 
wydarzeń. Zachowuje w nich Ford starannie jednolitość formy i nastro
ju, a najmocniejsze efekty dramatyczne uzyskuje poprzez brak ruchu 
i ciszę, budując momenty najwyższego napięcia jak gdyby poprzez tea
tralną „martwą naturę". Tematyka Fordowskie}' tragedii- obraca się · 
głównie wokół ludzkiej godności, odwagi, nieugiętego cierpienia, w sy
tuacjach skrajeych, może nawet nieco wymyślnie skrajnych: tu nie-
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wątpliwie zaznacza się Wpływ Fletchera. Jego bohaterowie są arysto
kratami, zawsze wyniośli, szlachetni i wyidealizowani, mówią językiem, 
który Ford przejął również od Fletchera, pięknym i bogatym, ale skład
niowo przejrzystym i o czytelnym sensie, poddanym dyscyplinie rytinu 
wiersza białego z doskonałym dramatycznym efektem. Wszyscy oni są 
bohaterami dotkniętymi przez chorobę wieku ~ melancholię, przez któ
rą rozumiano wtedy zaburzenia stanu emocjonalnego i umysłowego 
bardzo różnego natężenia i różnorodnego pochodzenia. Popularne dzieło 
Roberta Burtona „Anatomia melancholii" wydane w roku 1621, a sta
nowiące encyklopedyczny przegląd takich właśnie stanów, stało §ię 
swoistym podręcznikiem psychologii siedemnastego wieku i niewątpli
wie przyczyniło się do zawężenia tragicznej wizji człowieka u Forda. 
Arystokratyczny świat, kameralność i statyczność fabuły i struktury 
scenicznej każą nam widzieć w tragediach Forda wytwór karolińskiego 
teatru prywatnego, związanego z kręgami dworskimi, obsługującego 
niewielką ale wyszukaną i wysmakowaną publiczność. 

Na tym tle tragedia ,,Szkoda. że jest nierządnicą" prezentuje się zgo
ła inaczej. Odbija ona swym pokrewieństwem z tragedią jakobińską do 
tego stopnia, że uważa się, iż mogła to być pierwsza tragedia, którą 
Ford napisał, zanim jeszcze wytworzył swój odrębny styl dramatyczny. 

Najbardziej uderzającym nawiązaniem do tragedii początku siedem
nastego wieku jest nagromadzenie elementów grozy, epatowilnie szo
kiem i gwałtownością akcji na scenie. Miarą pewnej dekadencji Forda 
jest to, że niejako stara się prześcignąć swoich wielkich poprzedników: 
a więc Giovanni, główny bohater, nie tylko buntuje się przeciw bo
skiemu porządkowi, · ale wręcz ogłasza się ateistą; jego miłość jest wię
cej niż bezprawna, ·bó kazirodcza; nie tylko zabija on swoją siostrę na 
scenie, ale potem obnosi na swym sztylecie jej broczące krwią serce. 

W koncepcji postaci Giovanniego można dopatrzeć się wzorców za
równo Marlowe'a jak i Chapmana. W fabule istnieją wyraźne paralele 
do ,.Romea i Julii": kochankowie muszą się kryć przed wrogością swe
go otoczenia, Annabella, jak Julia, jest swatana przez ojca, jak Julia 
też, ma swego sprzymierzeńca w gadatliwej i sprośnej niańce. Oboje, 
jak kochankowie z Werony, szukają ratunku u zakonnika. Ale Ford 
przedstawił zasadniczo inną koncepcję tragedii. Kochankowie Szekspira 

' są ofiarami nienawiści, ich miłość jest niewinna i czysta. Giovanni 
i Annabella są sami odpowiedzialni za katastrofę, która musi nieuchron
nie nadejść: świadomie poddając się kazirodczej namiętności, wybiera
ją swój tragiczny los. Romeo i Julia do końca działają z nadzieją, Gio
vanni i Annabella tej· nadziei nie mają i nie mogą mieć od samego po
czątku. 

Cechą, która jednak najbardziej zbliża utwór do wielkich wzorów 
tragicznych, jest umiejętność wzbudzania wielorakiej reakcji wobec 
faktu jednoznacznie uznanego za zły. Rosnąca w miarę rozwoju wyda
rzeń arogancja i pycha Giovanniego jest zarówno odpychająca jak 
i wspaniała. Występna miłość rodzeństwa, poprzez swoją namiętność, 
delikatność i szczerość staje się wzruszająca i tym samym prawdziwie 
tragiczna. Tym bardziej, że Ford wbudował swoich bohaterów w świat, 
który podobnie jak u Webstera czy Rowleya, jest wyjątkowo paskudny 
i zepsuty, w ·którym oszustwo, szpiegostwo, zdrada, zemsta i morder
stwo zdają się jedynym sposobem życiv:i.. W tej sytuacji szczera i lo-· 
jalna miłość Giovanniego i Annabelli staje się wartością omalże po
zytY'vną, a ateistyczny bunt bohatera wydaje się logicznym skutkiem 
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wyzwania rzuconego światu, który ostentacyjnie wyznaje Boga, a rządzi 
się zgoła szatańskim porządkiem. 

Tak więc ani ptawo ani bunt przeciwko niemu nie są tu przedsta
wione w sposób jednoznaczny i absolutny, choć w ostatecznym planie 
porządek moralny jest stabilny i oczywisty: grzech jest grzechem i nie
odwołalnie prowadzi do katastrofy. Tragiczny wymiar tej katastrofy 
jest oparty na względności i pomieszaniu wartości świata przedstawio
nego i wynikającej stąd ironii. 

.Aby więc należycie ocenić Forda i zrozumieć tę sztukę, trzeba umieć 
popatrzyć na nią z właściwej perspektywy, to jest na tle wielkiej tra
gedii jakobińskiej. Krytyczne interpretacje „Szkoda że jest nierządnicą", 
które chcą widzieć w tej sztuce zdecydowany cios zadany moralności 
i porządkowi świata chrześcijańskiego, nie dostrzegają istoty tej tra
gedii: gdyby bowiem istotnie taki cios miał być zadany, musiałby on 
prowadzić do triumfu nowych wartości, lub przynajmniej do nadziei na 
taki, a więc w konsekwencji do rozwiązania komicznego lub tragiko
micznego. Katastrofa dotyka bohaterów potencjalnie dobrych, świado
mych rozdziału wartości dobra i zła, ulegających i wikłających się 
w grzech kazirodztwa i pychy. Ich tragedia nie polega na tym, że po
rządek moralny świata jest zły, ale na tym, że wybierają z tego po
rządku wartości złe. Narzuca się tu niejako analogia z Makbetem. 

Niewątpliwie pesymistyczna i czarna jest wizja świata otaczającego 
nieszczęsnych bohaterów. Pamiętajmy jednak, że przedstawianie total
nego zepsucia jest tradycyjnie moralizatorskie. W dobie nieustannych 
sporów religijnych i narastającej przewagi radykalizmu protestanskie
go w Anglii pierwszej połowy siedemnastego wieku, Włochy ze swoim 
tradycyjnym i mocnym katolicyzmem, z Rzymem który był siedzibą 
papieża i najwyższej hierarchii kościelnej, stały się ulubionym miej
scem akcji wielu tragedii, a całkowitą korupcję i wszechobecne zakła
manie należało odczytywać jako efekt znienawidzonego papizmu, jE-k 
popularnie nazywano katolicyzm. Tak jest na przykład w „Białej dia
blicy" Webstera czy w „Zemście mściciela" Rowleya. Tak niewątpliwie 
jest i u Forda. który dał się wcześniej poznać w swej twórczości poe
tyckiej jako zdecydowany protestant, skłaniający się ku kalwinizmowi. 

Na koniec warto może powiedzieć słów parę o tytule. Jest on pro
wokujący i ironiczny w zamyśle autora. Ford w liście dedykacyjnym 
wydrukowanym razem ze sztuką w 1633 roku, zwraca uwagę swojemu 
arystokratycznemu patronowi, że „powaga sztuki powinna usprawiedli
wić lekkość tytułu". Fraza tytułowa jest wyjęta z ostatniego zdania 
sztuki. wypowiedzianego jako potępienie Annabelli. W intencji kardy
nała, który to mówi, ma to być degradacja i poniżenie bohaterki, stąd 
ostrość słowa whare, które tłumaczyć można jako nierządnica (odpo
wiednik biblijnego użycia słowa whore), ale również jako dziwka czy 
kurwa. które to znaczenia funkcjonują równolegle w siedmnastowiecz
nej jak i współczesnej angielszczyźnie. W intencji autora jednak a nie 
postaci, ta degradacja nie ma być jednoznaczna i definitywna. Kardy
nał sam bowiem jest postacią negatywną i wpasowującą się doskonale 
w zepsuty świat sztuki. Osąd ten jest więc ironiczny a prowokacja 
słowna zwraca się przeciwko tym, którzy ją wypowiadają i akceptują. 
W ten sposób Ford daje niejako ramy napięciom wieloznaczności ce
chującym tę jego jakobińską tragedię. 
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JOHN FORD 
(1586-1639) 

Malo znany w Polsce dramaturg angielski epoki rene
sansu żyl prawdopodobnie w latach 1586-1639. Rok urodze
nia ustalono podlug zachowanej metryki chrztu z 17 kwie
tnia 1586 roku. Pochodzil z rodziny szlacheckiej ·z hrab
stwa Devon. W 1602 roltu rozpocząl studia w Middle Tem
ple - jednej z prawniczych uczelni londyńskich. Studio
wal dlugo, z przerwami. W roku szkolnym 1605/6 usunięto 
go z uczelni z powodu nieuiszczenia oplat. Ponownie przy
jęt11 w 1608 roku. W roku 1617 (a więc po 15 latach od 
chwili rozpoczęcia studiów!) otrzymał od władz uczelni 
upomnienie za niestosowanie się do regulaminu („przyłapa
no" go na nienoszeniu obowiązującego nakrycia ·głowy). 
Najbliższa rodzina nie darzyła go wielką miłością. Na 

mocy testamentu ojca (zmarłego w 1610 roku) otrzymal 
znikomą część majątku. Z kolei z testamentu starszego bra
ta Henry'ego wynika, że otrzymał roczną rentę w wysokości 
20 szterlingów pod warunkiem zrzeczenia się na korzyść 
bratanków niewielkiej posiadlości. 

Dramaty zacząl pisać w 1621 roku - początkowo wespół 
z Dekkerem, Rowleyem, Fletcherem i Websterem. 

Za najlepsze dzielo Forda uważa się „Szkoda, że jest 
nierządnicą" - dramat wydany w 1633 r .i wystawiony 
przez zespól Queen's Men w teatrze Phoenix. Fard okazal 
się znawcą psychologii. Interesowały go' odbiegające od nor
my ludzkie namiętności. Wykazał w tym utworze zrozumie
nie dla ludzi owładniętych niedozwolonymi - przez orto
doksyjną moralność - uczuciami. 

W dwudziestoleciu międzywojennym „Szkoda, że jest 
nierządnicą" wystawiano pod tytułem „Annabella". Do gło
śniejszych przedstawień należy adaptacja Maurice'a Maeter
lincka w Theatre de !'Atelier z 1934 roku w reżyserii Char
lesa Dullina. 

Przymuje się, że zmarł w roku '639, bowiem z tego roku 
pochodzi jego ostatni utwór „The Lady's Trial". Po tej da
cie brak o nim jakichkolwiek informacji. 

~~ 
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ARTAUD 
o 

„SZKODA, ŻE JE.ST 
NIERZĄDNICĄ" 

JOHNA FORDA 
( ... ) W „Annabelli" • Forda skoro tylko kurtyna idzie w górę, widzi

my osłupiali człowieka bezczelnie domagającego się kazirodztwa, czło~ 
wieka, który natęża całą moc swej młodości i świadomości, by obwieśg_ić 
i usprawiedliwić swe pożądanie. 

Nie waha się on, nie zastanawia ani chwili, i tym samym udowadnia, 
jak mało liczy się z przeszkodami, które można by mu przeciwstawić. 
Jest bohaterskim zbrodniarzem i odważnym ostentacyjnym bohaterem. 
Wszystko pcha go i porywa ku zbrodni, przestały dlań istnieć niebo 
i ziemia, została tylko spazmatyczna moc uczucia, któremu nie omie
szka odpowiedzieć równie przewrotna i heroiczna namiętność Anńabelli. 

„Płaczę - mówi ona - nie dlatego, że męczą mnie ·wyrzuty sumie ... 
nia, ale dlatego, że nie będę mogła zaspokoić mego uczucia". 

Oboje staną się fałszerzami, obłudnikami, kłamcami, w imię nad
ludzkiej namiętności, zakazanej i potępionej przez prawo, ponieważ 

przenoszą namiętność ponad prawo. 

Zemsta za zemstę i zbrodnia za zbrodnię. Kiedy myślimy, że są za
grożeni, ścigani, zgubieni - i kiedy gotowi jestk.,;ny współczuć im jako 
ofiarom - oddają przeznaczeniu pogróżkę za pogróżką i cios za cios. 

Idziemy wraz z nimi dalej do coraz to bezczelniejszych żądań i stra
szliwych zbrodni. 

(„.) Jeżeli szukamy wzorca absolutnej wolności buntu, „Annabella" 
Forda daje nam taki poetycki przykład, nierozerwalnie związany z obra
zem doskonałego niebezpieczeństwa. 

I kiedy myślimy, że osiągnęliśmy paroksyzm okropności, krwi, praw 
deptanych, wreszcie poezji, która uświęca bunt - musimy pójść dalej 
jeszcze, zstąpić w wir, którego nic nie zatrzyma. 

Zemsta, śmierć - mówimy sobie - musi być w końcu karą za tyle 
śmiałości i za zbrodnię równie niewybaczalną. 

• Pod takim tytułem wystawiano „Szkoda, że jest nierządnicą" 
(przyp. K.T.) 
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Otóż nie. Giovanni, kochanek podjudzony przez natchnionego poetę, 
wzniesie się sam ponad karę i zemstę, ponad zbrodnię także, popełnia
jąc nową zbrodnię, namiętną i · nie do opisania, wzniesie się ponad 
grozę, ponad okropność, popełniając większą jeszcze okropność, która . 
zbija z tropu j prawa, i moralność, i ludzi, co ośmielili się ustanowić 
sędziami. 

Zastawiona zostaje misterna pułaoka, wydany wielki festyn, gdzie 
pośród zaproszonych ukrywają się siepacze i zbiry gotowi na każde 
skinienie rzucić się na bohatera. Ale ten, natchniony miłością, nie po
zwoli jej zniszczyć, choć zaszczuty i zagubiony („.) 

Zabija więc sam kochankę i wyrywa jej serce, jak gdyby chciał się 
nim nasycić na biesiadzie, której uczestnicy pragnęli , być może, jego 
pożreć samego. 

Zanim zaś zostanie stracony, zabija jeszcze rywala, męża siostry, któ
ry ośmielił się stanąć między nim a miłością, gubi go w ostatniej wal
ce, która okazuje Się jakby drgnieniem jego własnej agonii. 

Jak . dżuma, teatr jest więc wspaniałym wezwaniem sił, ca - przez 
przykład - sprowadzają ducha do źródeł jego konfliktów. („.) Jak dżu
ma teatr jest czasem zła, trilµnfu czarnych mocy, które potężniejsza 
niż one siła ożyw.ia - aż wygasną. 

Jest w teatrze jak w dżumie, jakby dziwne słońce, światło o nie
zwykłym nasileniu, które sprawia wrażenie, iż to co trudne i niemożli
we naV'{et, staje się nagle najzwyklejszym naszym żywiołem. I „Anna
bella" Forda, jak każdy prawdziwie wartościowy teatr kąpie się w bla
sku tego dziwnego słońca. Przypomina ona wolność dżumy, kiedy ko
nający wzmaga - stopień po stopniu, szczebel po szczeblu - swą oso-
bowość, kiedy ten, co żyje jeszcze staje się z każdą chwilą istotą o co
raz wyższym natężeniu i corai wspanialszą („.) 

Antónin Artaud - „Teatr i dżuma" w: A. Artaud - „Teatr i jego 
sobowtór." Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa, 1966. Wyd. 1 SS. 51-53. 
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