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La vita nostra é come un bel tesoro, 
che spender non si deve in cosa vile, 
né risparmiar ne l’onorate imprese: 
perché una bella e gloriosa morte 
¡Ilustra tutta la passata vita. 

(Giovan Giorgio Trissino, Sofonisba)

(Życie jest nasze jak skarb jakiś cenny: 
tracić go nie można na liche cele, 
ani oszczędzać w tym, co jest zaszczytne: 
bo piękna śmierć, ta przynosząca chwałę, 
roztacza blask nad całym przeszłym życiem. )
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Uwagi wstępne

Po okresie wspaniałego rozkwitu w Grecji epoki klasycznej (V w. p. n. e. ), 
wraz z upadkiem demokracji ateńskiej, z której tragedia czerpała życiodajną 
energię i, w pewnym sensie, rację swojego istnienia1, nastąpił, już na grun
cie rzymskim, powolny, ale nieprzerwany jej upadek, trwający przez kilka
naście kolejnych wieków, aż do odrodzenia się, ale w innej rzeczywistości 
i w innym już kształcie, w nowożytnej Europie. Bowiem, aby się rozwijać 
i osiągnąć szczyt swoich możliwości twórczych oraz spełniać doniosłą rolę 
w społeczeństwie (a to jej główny cel), tragedia potrzebowała sprzyjającego 
klimatu kulturowo-politycznego, przestrzeni w szerokim tego słowa znacze
niu, gdzie człowiek, mając świadomość własnej odrębności i praw z niej wy
nikających, był jednocześnie częścią większej całości, za którą czuł się odpo
wiedzialny. Takie podłoże znalazła jedynie w czasach, które nie tylko ceniły 
wolność jednostki, ale jednocześnie szanowały jej potrzebę zgłębiania fun
damentalnej prawdy o człowieku w różnorodnym wymiarze egzystencjal
nym. Dlatego już nigdy potem (nawet w czasach nowożytnych) tragedia nie 
osiągnęła takiego poziomu (artystycznego, etycznego itd. ), a przede wszyst
kim tak uniwersalnego, nieprzemijającego znaczenia, jak w Atenach epoki 
Peryklesa, gdzie w widowiskach teatralnych uczestniczyła cała społeczność, 
szukająca w nich odpowiedzi na pytania o sens istnienia, istotę dobra i zła, 
granice ludzkich możliwości etycznych i poznawczych. Sfera sacrum i sfera 
profanum nigdy później w kulturze europejskiej nie stworzyły tak integral
nej całości, powstałej nie na zasadzie przeciwstawienia, ale współistnienia, 
koniecznego dla pełnego rozwoju człowieczeństwa. Tragedia była bowiem

1 To oddziaływanie było zresztą obopólne: powstanie i rozkwit tragedii, który 
doprowadził do jej hegemonii w dziedzinie literatury, a w końcu także do jej upad
ku, pokrywał się w czasie - „jakby z woli przeznaczenia” (W. Jaeger, Paideia, t. 1, 
przeł. M. P1 e z i a, PAX, Warszawa 1962, s. 265) - z powstaniem, rozkwitem i upadkiem 
potęgi ateńskiego państwa. 
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najwyższym przejawem takiej mentalności, dla której sztuka, filozofia i reli- 
gia tworzyły jeszcze niepodzielną całość2. 

2 Zob. ibidem, s. 265.
’ Zob. J. Styka, Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej, Polska 

Akademia Umiejętności, Kraków 1997, s. 84-92. Fragmenty rzymskich tragedii za
wiera wydanie: Scaenicae Romanorum Poesis Fragmenta, t. 1: Tragicorum Fragmenta, 
ed. O. Ribbeck, G.B. Teubner, Lipsiae 1871; zob. także Remains of old Latin, vol. 1-2, 
ed. E.H. Warmington, Loeb, London-Cambridge 1935-1936; omówienie wielu frag
mentów tragedii można znaleźć np. w podręczniku L. C a s t a g n a, Il teatro tragico lati
no, C.U.S.L., Milano 1991.

Epoka hellenistyczna, z jej rywalizującymi i zwalczającymi się często 
państwami o scentralizowanej, silnej władzy, w której prawa jednostki ze
szły na drugi plan, skądinąd bardzo zasłużona w dziedzinie nauki dzięki - 
przede wszystkim - mecenatowi światłych królów (Ptolemeuszów w Egip
cie, Seleukidów w Syrii i innych), nie wydała żadnych liczących się owoców 
w dziedzinie tragedii czy ogólnie teatru. 

W Rzymie republikańskim obserwuje się pewien rozwój tragedii mito
logicznej i historycznej (o mniej uniwersalnym znaczeniu), była ona jednak 
zapatrzona, mimo nierzadko pojawiającej się tematyki rodzimej, w greckie 
wzorce i w stosunku do tamtej miała głównie charakter epigoniczny. Twór
czość tragiczną Liwiusza Andronika, Newiusza, a nawet bardziej w tej dzie
dzinie zasłużonych Enniusza, Akcjusza i Pakuwiusza znamy jedynie z tra
dycji niebezpośredniej, w oparciu o skąpe fragmenty i świadectwa pisarzy 
rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Na ich podstawie wiemy np. o cha
rakteryzujących te utwory przekształceniach strukturalnych, wynikających 
z techniki kontaminacji, zarezerwowanej wcześniej przede wszystkim dla 
rzymskiej komedii, jak również z zacierania różnic stylistycznych pomiędzy 
tragedią i komedią. Ta ostatnia tendencja dotyczyła jednak głównie twór
ców mniej znanych, np. niejakiego Gajusza Juliusza Cezara Strabona3. Złoty 
wiek literatury rzymskiej przypadł na umacnianie się pryncypatu Oktawia
na Augusta, który położył podwaliny pod przyszłe cesarstwo i przychylnym 
okiem patrzył na twórczość „bardów” swojej polityki, Wergiliusza i Hora
cego: w wysokiej poezji lirycznej i epickiej służyli oni princepsowi i rosną
cemu w siłę Rzymowi, tworząc i umacniając mit o boskim pochodzeniu 
jednego i drugiego. Ci mniej podatni na wymagania wielkiej polityki albo 
przekroczyli niewidzialną barierę rzymskiej cenzury, jak najbardziej z nich 
utalentowany Owidiusz, który przypłacił to wygnaniem, albo też skupili się 
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niemal wyłącznie na tematyce miłosnej, jak elegicy Tibuilus i Propercjusz. 
Owidiusz, bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o różnorodność uprawianych 
gatunków poetyckich, zapragnął szukać sławy także w tym szlachetnym ga
tunku, za jaki „od zawsze” (a przynajmniej od czasów Arystotelesa) uwa
żana była tragedia, ale jego podobno bardzo udana Medea4, niezachowana 
do naszych czasów, jest dla nas niewiele więcej niż tytułem, ponieważ poza 
dwoma krótkimi fragmentami i paroma pochlebnymi sądami nie posiada
my żadnego bliżej ją charakteryzującego świadectwa. Na podstawie słów sa
mego Owidiusza w Tristia (V 7, 27) możemy przypuszczać, że nie była ona 
przeznaczona do wystawienia w teatrze, tylko do recytacji.

4 Zob. opinię Kwintyliana w Institutio oratoria, X 1, 98; zob. też M. Cytowska, 
H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, PWN, Warszawa 1990, s. 447.

5 Zob. eadem, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, PWN, Warszawa 1992, 
s. 104.

6 Jest prawdopodobne, że tragedie Seneki, ze względu m.in. na potężny ładunek 
retoryki w nich zawarty, były przeznaczone wyłącznie do czytania lub do recytacji (de- 
clamatio)-, zob.: ibidem, s. 125-127; O. Zwie r le i n, Die Rezitationsdramen Senecas, Bei
träge zur klassischen Philologie 20, Anton Hain Verlag, Meisenheim 1966.

Jedyne tragedie rzymskie, które w liczbie dziesięciu przetrwały w cało
ści, to utwory Seneki Młodszego, autora również wielu pism filozoficznych. 
Jego tragedie mitologiczne oraz Octavia (Oktawia), jedyna zachowana fa
buła praetexta (o ile przyjmie się autorstwo Seneki, ciągle niewystarczają
co udokumentowane i udowodnione)5, zainspirowana nieodległą w czasie 
historią, jaka rozegrała się niemal na oczach pisarza z Kordoby, dotyczącą 
nieszczęsnego losu Oktawii, pierwszej żony cesarza Nerona, miały odegrać 
ważną rolę w odrodzeniu się gatunku tragicznego w nowożytnej Europie, 
w czasach, gdy dzieła greckich tragediopisarzy były ze względów językowych 
niedostępne dla elit umysłowych późnego Średniowiecza. Seneka tworzył 
już nie w „złotym”, ale w „srebrnym” wieku literatury rzymskiej i jego twór
czość nosi na sobie piętno tych burzliwych czasów, niebezpiecznych i nio
sących liczne zagrożenia, także dla kultury. Jego tragedie, mimo mitologicz
nej tematyki, są zwierciadłem tamtej rzeczywistości, z jej irracjonalizmem, 
okrucieństwem, poddaniem się zgubnym namiętnościom, przekonaniem 
o wrogiej sile losu, który sprzyja tyranom i prześladuje ich niewinne ofiary, 
jednym słowem: z jej wszechobecnym pesymizmem. Taki rodzaj „nauki” 
niosła bowiem ta właśnie rzeczywistość, ale też takiej „rozrywki” domagał 
się ówczesny odbiorca, widz lub czytelnik6.
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Docere i delectare - Horacjańska zasada wskazująca na główne cele lite
ratury - spełniała się w takiej formule, będącej dalekim, trochę karykatural
nym echem pierwotnej, szlachetnej i pouczającej misji poety tragicznego, 
który kilka wieków wcześniej był „wychowawcą dusz” (psychagogos), wska
zując współczesnym mu Grekom, jak, niekiedy wbrew sobie, zachować, pie
lęgnować i rozwijać wysokie wartości, co czynić, by ocalić człowieczeństwo 
mimo zagrożeń, jakie na nie czyhają ze strony natury ludzkiej czy okolicz
ności zewnętrznych, np. wyroków sił wyższych; te ostatnie nasuwały nie
jednokrotnie Grekom, mimo prób stworzenia racjonalnego modelu świata, 
opartego na idei boskiej sprawiedliwości (theodycei), skojarzenia z siłami 
wrogimi człowiekowi albo co najmniej dlań niezrozumiałymi, których wola 
spełnia się zawsze.

Los chciał, że to właśnie tragedie Seneki będą mieć - z różnych powo
dów7 - przemożny wpływ na to, w jakim kształcie muza tragiczna wkroczy 
w epokę nowożytną. Wkroczy - ale nie będzie w nią ślepo wpatrzona: nowe 
wyzwania staną bowiem przed autorami tragedii, a nie ostatnim z nich okaże 
się kiełkująca twórczość rodzima w językach narodowych (taka jak kroniki 
czy nowelistyka), dostarczająca tematów „prawdziwych”, wartych zachowa
nia w pamięci dramatycznych historii. Innym źródłem wątków tragedio- 
wych staną się dzieła epickie rzymskich poetów - Wergiliusza, Owidiusza 
czy Stacjusza, którzy w chrześcijańskiej, średniowiecznej Europie będą po
strzegani inaczej niż w starożytności, ale nie utracą nigdy sławy wybitnych 
twórców. A pod koniec XV w. odrodzi się znajomość dzieł mistrzów Seneki: 
Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa, co doprowadzi do licznych, mniej lub 
bardziej udanych, ich przekładów i przeróbek, a także naśladownictw. Będą 
one - z lepszym czy gorszym skutkiem - „rywalizować” z wywodzącym się 
od niego nurtem o prymat w tym rodzaju literatury, który dzięki powszech
nie już znanej Poetyce Arystotelesa odzyska miano najwyższego i najbardziej 
szlachetnego, zanim nie pokryje go nieco kurz uczonych dysput, doprowa
dzając do pewnego skostnienia. Rozkwit bowiem całego szeregu poetyk re
nesansowych, spierających się o różne kluczowe i mniej kluczowe kwestie, 
należące do sfery inventio, dispositio lub elocutio, a związane z bohaterem 
tragicznym, rozwojem akcji, charakterem katharsis albo stylem, spowoduje 
z czasem pewien paraliż w dalszym rozwoju tragedii. Ocknie się z niego ona 

7 Będzie o nich mowa w rozdziale drugim, dotyczącym średniowiecznych prób od
rodzenia tragedii.
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dzięki talentowi Szekspira, nieprzywiązującego, podobnie jak inni drama
turdzy teatru elżbietańskiego, wagi do różnych konwencji gatunku, ale także 
Corneillea i Racinea, którzy zdołają się z nimi zwycięsko zmierzyć.

Jednak już w XV-XVI w. na terenie Włoch, skąd wywodzą się próby 
odrodzenia tragedii w kształcie w jakiejś mierze zbliżonym do starożytnego 
archetypu, wyda ona pierwsze owoce; nie można im odmówić pewnej war
tości i oryginalności dzięki różnorodnej tradycji kulturowo-literackiej, do 
jakiej nawiążą, przy jednoczesnym braku nowożytnych poetyk, których ist
nienie wyprzedzą w czasie. Nierzadko zdarza się, że sami twórcy rozważają 
w swoich pismach teoretycznych inne lub zbliżone do Arystotelesowskich 
rozwiązania kwestii szczegółowych, np. katharsis czy winy/niewinności bo
hatera tragicznego, zgodnie z koncepcją zastosowaną wcześniej lub później 
we własnej twórczości. Tak dzieje się w przypadku Giovan Giorgia Trissina 
czy Giovan Battisty Giraldiego Cinzia. Nie można tu mówić o jakiejś stag
nacji: dyskusje, niekiedy polemiczne, na te i inne tematy toczą się nieraz 
latami, jak ta wywołana opublikowaniem kontrowersyjnej i, co za tym idzie, 
oryginalnej sztuki Sperone Speroniego zatytułowanej Canace. W tej sytua
cji dość krzywdzące byłoby (i jest, bo ta praktyka istnieje nadal, utrwalana 
w różnych podręcznikach i opracowaniach)8 wtłoczenie ówczesnych trage
dii w wąskie ramy „literatury akademickiej”, uczonej, „muzealnej”, pozba
wionej sił witalnych i niemającej związku z realnym życiem i problemami 
ludzkiej egzystencji.

" Powtarzają się w nich nierzadko, nieraz bezwiednie, siłą inercji wynikającej z bra
ku autentycznego obcowania z tekstami, opinie i sądy sformułowane wiele lat temu, 
a dzisiaj domagające się weryfikacji lub uściśleń.

* * *

Niniejsza książka ma przybliżyć czytelnikowi historię tragedii jako gatunku 
od momentu jej odrodzenia w XIV w. po długim okresie upadku, poczyna
jąc od prześledzenia przede wszystkim znaczeń samego pojęcia tragedii i jej 
form w późnej starożytności oraz we wczesnym Średniowieczu, w oparciu 
o istotne wzmianki źródłowe. Na kluczowe rozdziały (II i III) tego diachro- 
nicznego studium składają się nacechowane intertekstualnie analizy utwo
rów stanowiących istotne ogniwa w nowożytnej historii tragedii, doprowa
dzonej chronologicznie do końca XVI w. Jest to okres włoskiego Renesansu, 
który z czasem (mniej więcej od czwartego dziesięciolecia XVI w.) ewo
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luuje - na poziomie przede wszystkim formalnym - w kierunku tzw. ma- 
nieryzmu. Nie będziemy jednak wprowadzać tego rozróżnienia, gdyż roz
wój teatru tragicznego kieruje się swoimi prawami, zdominowanymi przez 
wcześniejszą tradycję literacką oraz Poetykę Arystotelesa, a elementy, które 
teoretycznie można by uznać za „manierystyczne” (w rodzaju innowacji ob
liczonych na zaskoczenie, zadziwienie odbiorcy formą lub tematyką) wystę
pują już nawet w pierwszych „regularnych” tragediach Cinquecenta.

Analizy tekstów wpisują się w dyskurs o charakterze historycznoliterac
kim i są osadzone w tradycji gatunku, a także podbudowane rozważaniami 
teoretycznymi pochodzącymi od ich autorów tam, gdzie istnieją ku temu 
wyraźne przesłanki. Ich celem jest pogłębiona charakterystyka utworów re
prezentatywnych dla nowożytnych dziejów tragedii w wymienionym okre
sie, które przyczyniły się do nakreślenia kierunków jej rozwoju w innych 
krajach Europy. Zmierza ona do usystematyzowania i interpretacji zarów
no kwestii ogólnych, jak i bardziej szczegółowych, związanych m.in. z ich 
przynależnością do różnych nurtów, z próbami tworzenia nowych odmian 
poetyki tragizmu w nowym kontekście historycznym, w ramach twórcze
go, wieloaspektowego nawiązania do tradycji literackiej, zarówno antycznej 
(poetyk, tragedii greckich i rzymskich, ale też innych rodzajów literatury: 
epiki, historiografii itd.), jak i średniowiecznej (np. nowelistyki, kronik 
średniowiecznych).

Studia prowadzone od kilku lat nad tragedią włoską, stanowiące posze
rzenie horyzontu moich poprzednich badań nad tragedią antyczną i poety
ką tragizmu, wiązały się w pierwszym rzędzie z dość gruntownym zapozna
niem się z tekstami źródłowymi (tragediami, ale i tekstami teoretycznymi, 
zwłaszcza Trissina i Giraldiego) i próbą ich odczytania, które - w skończo
nej formie w postaci analiz tu zawartych - w przeważającej mierze opiera się 
na własnych przemyśleniach, natomiast w sposób umiarkowany korzysta 
i odnosi się do istniejącej literatury przedmiotu. To uprzywilejowanie badań 
własnych było podyktowane m.in. tym, że literatura przedmiotu na temat 
tragedii włoskiej okresu Tre-, Quattro- i Cinquecenta nie jest zbyt bogata 
i ma w przeważającym stopniu charakter podręcznikowy lub przyczynkar- 
ski; niewiele jest monografii o charakterze analityczno-interpretacyjnym, 
przeważają syntetyczne ujęcia historycznoliterackie, lub - dotyczy to także 
artykułów - filologiczno-erudycyjne czy stylistyczno-językowe.

Nierzadko autorzy nie tylko rozdziałów dotyczących tragedii w nauko
wych historiach literatur, ale i bardziej specjalistycznych tekstów zdają się
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nie dostrzegać w tej twórczości potencjału, który ona w rzeczywistości po
siada. W opracowaniach poświęconych włoskiej literaturze dramatycznej 
uprzywilejowaną pozycję zajmuje - słusznie - komedia: ilościowo bogat
sza, artystycznie stojąca często na wyższym poziomie oraz odznaczająca się 
większym stopniem inwencji twórczej. Należy jednak zauważyć, że prze
ciwstawienie roli, jaką odegrał jeden i drugi gatunek w historii literatury 
włoskiej, prowadzi do nadmiernej marginalizacji tragedii i zniechęca jakby 
a priori do poważniejszych badań nad tym gatunkiem, uwzględniających 
jego istotne cechy i kategorie tragiczne oraz ich powiązania, a także jego 
nurty i ich odmiany rzutujące na dalszą historię tragedii w późniejszym 
kontekście europejskim.

Na tle niezbyt wielu bardziej szczegółowych i specjalistycznych opra
cowań niewątpliwie pozytywnie wybijają się stosunkowo niedawno wyda
ne monograficzne studia, odnoszące się zwłaszcza do okresu Cinquecenta. 
Można tu wymienić prace autorstwa Paoli Mastrocoli: „Nimica Fortuna”. 
Edipo e Antigone nella tragedia italiana del Cinquecento (1996) oraz L’idea 
del tragico. Teorie della tragedia nel Cinquecento (1998), które okazały się dla 
mnie bardzo pomocne w zrozumieniu m.in. modelowej roli, jaką odegrały 
dwie najsłynniejsze tragedie Sofoklesa w poetyce włoskiej tragedii renesan
sowej, a także faktu, że oryginalność i świeżość rozwiązań proponowanych 
przez najważniejszych tragediopisarzy pierwszej połowy Cinquecenta (Tris- 
sina, Giraldiego Cinzia, Speroniego) wynikała w dużej mierze z tego, że ich 
swoboda artystyczna nie była jeszcze skrępowana myślą teoretyczną, znaj
dującą się w stanie zalążkowym, do której powstania sami przyczynili się 
w swoich rozważaniach teoretycznych. Wysoko także należy, jak sądzę, oce
nić syntezę Paoli Cosentino Cercando Melpomene. Esperimenti tragici nella 
Firenze del primo Cinquecento (2003), systematyzującą dokonania florenc
kich twórców nurtu hellenizującego na tle klimatu kulturowego pierwszych 
dziesięcioleci XVI w. Na uwagę niewątpliwie zasługują też nieco wcześniej
sze prace Marca Arianiego, przede wszystkim jego monografia Tra classi- 
cismo e manierismo. II teatro tragico del Cinquecento (1974), w których ze 
znawstwem przeprowadza szereg analiz tragedii XVI-wiecznej w szerszym 
kontekście ideowopolitycznym i retorycznym. Ariani jest też obok Renza 
Cremante jednym ze współczesnych wydawców naukowych antologii wło
skiej tragedii tego okresu.

Wyraźnie polityczna perspektywa, zdominowana przez konflikt pomię
dzy racją stanu a etyką, przyświeca ciekawemu, choć raczej jednostronne-
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mu omówieniu tragedii XVI-wiecznej przez Roberta Mercuriego w jednym 
z tomów Letteratura Italiana Laterza (t. 21, 1981).

Z kolei perspektywa historyczna i filologiczno-literacka charakteryzu
je monograficzne studium Silvii Locato, poświęcone pierwszej tragedii eu
ropejskiej, powstałej we Włoszech na początku XIV stulecia, czyli Ecerinis 
Albertina Mussata, zatytułowane La rinascita del genere: trágico nel medio
evo. L’Ecerinis di Albertino Mussato (2006). Kompetentnie nakreślony zo
stał w nim zwłaszcza kontekst historyczno-kulturowy, w jakim zrodziły się 
późnośredniowieczne badania nad Seneką w kręgu padewskim Lovatiego; 
jednym z ich efektów było powstanie tragedii Mussata. Praca ta dobrze uzu
pełnia świetnie napisany obszerny wstęp do francuskiego wydania utworów 
Mussata (Écérinide. Épîtres métriques sur la poésie. Songe) autorstwa Jeana 
Frédérica Chevalier (2000).

Można dodać, że brakuje na ogół nowoczesnych monografii poświęco
nych wybitniejszym włoskim twórcom tragicznym działającym w wiekach 
XIV-XVI. Tym bardziej na uwagę zasługuje książka Stefana Verdino II Re 
Torrismondo e altro (2007), poświęcona (w swojej pierwszej części) wybit
nej - choć ciągle niedocenianej wśród badaczy teatru włoskiego - tragedii 
z końca Cinquecenta, Il Re Torrismondo, napisanej pod koniec życia przez 
Torquata Tassa, autora Jerozolimy wyzwolonej. Verdino bada jej różne kon
teksty, od teoretycznoliterackiego, przez ideowy, dramatyczno-teatralny, po 
językowo-metryczny.

Należy podkreślić, że zakres rozważań analityczno-interpretacyjnych 
w niniejszej monografii obejmuje materiał źródłowy prawie w ogóle nie
znany polskiemu czytelnikowi ze względu na brak odpowiednich przekła
dów. Dlatego pojawiające się w niej cytaty z tragedii i pism teoretycznych 
odnoszących się do tego gatunku podawane są zawsze w oryginale oraz 
w tłumaczeniu pochodzącym od piszącej te słowa. To, że badane utwo
ry należą niemal w całości do literatury włoskiej, ma swoje uzasadnienie 
chronologiczne. Jak bowiem przystało na spadkobierczynię tradycji grecko- 
-rzymskiej, muza Melpomena wkracza w epokę nowożytną i stawia pierw
sze kroki (jeśli nie liczyć wcześniejszych, XII- i XIII-wiecznych prób, na ogół 
mało znaczących, które także zostały poddane analizie) właśnie na terenie 
Italii, by stamtąd w późniejszym okresie powędrować do Hiszpanii, Anglii 
i Francji, aby w dojrzałej formie oraz z większym powodzeniem zaznaczyć 
tam swoją obecność.



I. Tragedia w późnej starożytności 
i we wczesnym Średniowieczu

1. Przyćmiony blask Melpomeny w cesarstwie rzymskim. 
Widowiska teatralne w oczach pisarzy pogańskich 

i chrześcijańskich

Dzieje renesansu tragedii rozpoczniemy od historii jej upadku w późnej sta
rożytności, aby lepiej zrozumieć stopień wyjałowienia podłoża, które miało 
z czasem dać jej nowe życie, zapewniając siły witalne niemal od podstaw, 
zważywszy na skalę „spustoszenia”, jakie dotknęło nie tylko ten rodzaj twór
czości, ale także samo pojęcie tragedii.

Z początkiem ery chrześcijańskiej, jeszcze w czasach, gdy cesarstwo 
rzymskie odnosiło tryumfy nad „barbarzyńcami”, a jego władcy różnymi 
sposobami starali się zachować i pozyskiwać niepewną przychylność miesz
kańców stolicy ówczesnego świata dla swoich decyzji politycznych, okrzyk 
„panem et circenses” rozbrzmiewać rnusiał chyba dość często pod bez
chmurnym niebem Rzymu; pełny żołądek i niewybredna rozrywka skutecz
nie rozładowywały napięcia, zabijały wrażliwość etyczną i intelektualną, nie
bezpieczną dla rządzących, wystarczały, by utrzymać w ryzach niespokojny 
i zmienny tłum żyjący chwilą w panującym powszechnie „tu i teraz”. Złoty 
wiek harmonijnego rozwoju zarówno polityki, jak i kultury, które Rzymo
wi zapewniły na stałe poczesne miejsce w dziejach ludzkiej cywilizacji, był 
już tylko mglistym wspomnieniem, a dla bardziej świadomych - powodem 
nostalgii, pięknym mitem, którym wypełnia się pamięć, by uczynić teraź
niejszość bardziej znośną. Ale nawet w owym okresie augustowskim tkwią 
już zalążki późniejszej degradacji teatru tragicznego. Kilka stuleci później 
Boecjusz, pisarz obracający się w kręgach kultury i pogańskiej, i chrześcijań
skiej, „ostatni Rzymianin”, który na własnej osobie odczuł dotkliwie skutki 
panoszącej się od lat polityki przemocy, skazany na śmierć przez ostrogoc- 
kiego króla Teodoryka, w swoim słynnym dziełku, po części autobiograficz
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nym: O pocieszeniu, jakie daje filozofia nazywa ustami Filozofii Muzy stojące 
u jego wezgłowia i gotowe przynieść mu pociechę w tej tragicznej sytuacji 
„dziwkami teatralnymi” („scaenicae meretriculae”)9. Określenie to, mimo iż 
w tej mało subtelnej formie obrazuje głównie trwający od wieków konflikt 
pomiędzy filozofią a poezją10 i nie świadczy jakoś szczególnie o stosunku 
Boecjusza do tragedii11, mogło być też wyrazem przekonania o jej poziomie, 
a nawet społecznej szkodliwości.

9 B o e c j u s z, De consolatione philosophiae, I, pr. I, 8. Cały passus brzmi następu
jąco: „Quis, inquit [Philosophia], has scenicas meretriculas ad hunc aegrum permisit 
accedere, quae dolores eius non modo nullis remediis foverent, verum dulcibus insuper 
alerent venenis?” („Kto, rzecze [Filozofia], pozwolił tym dziwkom teatralnym zbliżyć się 
do chorego? Nie mają lekarstw na jego smutek, a tylko trucizną słodzą jego słabość”). 
Tekst w oryginale łacińskim cytuję tu i dalej z wyd.: Boezio, La consolazione della 
filosofia, a cura di C. M o r e s c h i n i, UTET, Torino 2006; natomiast przekład cytuję 
z wyd.: Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, przeł. i oprać. G. Kurylewicz 
i M. Antczak, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2006).

10 Wywodzi się on przynajmniej od czasów Platona i Izokratesa, ale już wcześniej 
zarówno filozofia, jak i poezja uzurpowały sobie prawo do głoszenia prawdy. Dlatego to 
m.in. Homerowi i idącym jego śladem wybitnym poetom epickim, i greckim, i rzym
skim, przypisywano pewien profetyzm, co wyrażało się w stosowaniu wobec nich okre
śleń sophos i vates.

11 Najlepszym tego przykładem jest wzmianka, do której będziemy mieli okazję 
powrócić, pojawiająca się w De consolatione philosophiae, II, pr. II, 12, świadcząca o jego 
(a można domniemywać, że także wielu innych światłych umysłów epoki) neutralnym 
rozumieniu tego, czym była tragedia: „Quid tragoediarum clamor aliud deflet nisi in
discreto ictu Fortunam Felicia regna vertentem?” („Cóż innego opłakuje się w tragedii, 
jak nie to, że Fortuna ślepo niszczy szczęśliwe królestwa?”).

Jednak już dużo wcześniej, w I w. po Chr., tragedia rozumiana jako 
spektakl w tradycyjnym tego słowa znaczeniu (oparty na wzorcach grec
kich) u niewielu bardziej światłych obywateli rzymskich wzbudza jeszcze 
zainteresowanie i właściwe jej emocje, gdyż nie ma na nią już za bardzo 
„popytu”. Poza tym u pisarzy niechrześcijańskich pojawiają się wzmianki 
świadczące o moralnej degradacji widowisk w ogóle, w tym teatralnych. 
Przykładem negatywnego stosunku - zwłaszcza do krwawych igrzysk, choć 
nasuwa się też skojarzenie bardziej ogólne - jest ubolewanie Seneki, twórcy 
wspomnianych tragedii, w jednym z Listów moralnych do Lucyliusza (7, 2), 
z powodu szkodliwego wpływu, jaki widowiska wywierają na obyczaje Rzy
mian: „Nihil vero tam damnosum bonis moribus quam in aliquo spectaculo 
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desidere”12. Wiele niepochlebnych sądów na temat teatru i aktorów oraz po
staci przez nich odgrywanych zawierają też satyry Juwenalisa13.

12 Cytuję z wyd.: Sénèque, Lettres morales à Lucilius, I-XVI, par R. Aubé, Ha
chette, Paris 1912 („Nic zaś tak nie szkodzi dobrym obyczajom, jak trwonienie czasu na 
jakieś widowiska”). Przekłady z języka łacińskiego oraz języków nowożytnych, w tym te 
odnoszące się do tragedii włoskich, pochodzą w niniejszej monografii - jeśli nie podano 
inaczej - od jej autorki.

13 Zob. na ten temat T. S a p o t a, Juwenalis, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2009, s. 91 i nast.

14 Zob. Horacy, EpistulaH l,w. 187-188,203-207.

Gdy cofniemy się do schyłku epoki republikańskiej, przeczytamy u Cyce
rona (Ad Familiares, VII 1) krytykę wystawności i przepychu w spektaklach 
teatralnych, przerostu formy inscenizacji nad wartością literacką utworu. 
Podobne refleksje pojawiają się w „złotym wieku” rzymskiej kultury u Ho
racego. Zauważa on w jednym z listów poetyckich, iż w odbiorze sztuki nie 
ma już żadnego znaczenia słuch, lecz jedynie bezmyślnie błądzący wzrok 
(„incerti oculi”) nawet bardziej - wydawałoby się - wykształconej części 
publiczności, która oklaskuje wszelki przepych na scenie, np. strój aktora, 
zanim ten zdołał cokolwiek powiedzieć14.

We wczesnym cesarstwie teatr osiąga niespotykany dotąd stopień wido
wiskowości, co zawsze świadczy o pewnym upadku intelektualnym; towa
rzyszy temu obliczony na wzbudzanie mocnych emocji realizm: utraciwszy 
całkowicie swoje symboliczne i metaforyczne, nacechowane uniwersali
zmem przesłanie, sztuka dramatyczna ociera się o horror lub obscenicz- 
ność, gdyż śmierć (zabójstwo, samobójstwo) lub akt seksualny przedstawia
ne są często dosłownie. Daje o tym świadectwo np. Swetoniusz, opierając się 
na własnym doświadczeniu z czasów Nerona, który ingerował w charakter 
i formę nie tylko igrzysk amfiteatralnych (ulubionej rozrywki motłochu), 
ale także widowisk teatralnych. W Żywotach cezarów pojawia się m.in. taka 
relacja:

Inducta Afrani togata, quae „Incendium” <in>scribitur, concessum- 
que ut scaenici ardentis domus supellectilem diriperent ac sibi haberent 
[...] exhibuit et naumachiam marina aqua innantibus beluis, item pyrri- 
chas quasdam e numero epheborum, quibus post editam operam diploma- 
ta civitatis Romanae singulis obtulit. Inter pyrricharum argumenta taurus 
Pasiphaam ligneo iuvencae simulacro abditam iniit, ut multi spectan- 
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tium crediderunt; Icarus primo statim conatu iuxta cubiculum eius decidit 
ipsumque cruore respersit15.

15 Tu i dalej cytuję z wyd.: S u e t o n, Kaiserbiographien, ed. O. W i 11 s t o c k, Akade
mie Verlag GmbH, Berlin 1993. Zob. też Marcjalis, Liber de spectaculis, 5, 1-2 i 7, 1-6.

16 Tu i dalej cytuję z wyd.: Swetoniusz, Żywoty cezarów, t. 2, przeł. i oprać. J. N i e - 
mirska-Pliszczyńska, Ossolineum, Wrocław2004.

17 Pisarze ci nie byli w tej kwestii pionierami: już Platon wskazywał na kontrower
syjny charakter poezji mimetycznej (do której zaliczył komedię i tragedię) ze względu 
na wzbudzanie namiętności i w ogóle uczuć odwołujących się do niższej części duszy, 
z tą różnicą, że radykalizm Platoński odnosił się do prawdziwych nieraz arcydzieł sztuki 
scenicznej.

(Swetoniusz, De vita caesarum, VI 11-12)

(Zagrano komedię rzymską Afraniusza pod tytułem Pożar i pozwolo
no aktorom rozgrabić sprzęty z płonącego domu oraz zatrzymać je dla sie
bie [...] Urządził bitwę morską, w czasie której w wodzie morskiej pływały 
różne potwory, a także tańce pyrrychijskie w wykonaniu efebów, z których 
każdemu po ukończonym widowisku wydał dowód obywatelstwa rzym
skiego. W przerwie między tymi tańcami ukazały się dwa obrazy. Byk po
krył jałówkę z drzewa, w której wnętrzu, jak wierzyło wielu widzów, ukryta 
była Pazyfae. Ikar, wzniósłszy się nieco w górę, spadł natychmiast obok 
loży Nerona i jego samego obryzgał krwią16.)

Degradacja przedstawień, sprowadzających się do różnego rodzaju wy
stąpień mimów, pantomimów czy histrionów, opartych na bardzo wątłej 
i banalnej fabule tragicznej czy komicznej, pochodzącej przeważnie z wcześ
niejszej tradycji mityczno-literackiej, z której wybierano uproszczone i stry- 
wializowane wątki erotyczne lub te budzące przerażenie, począwszy od 
końca II w. n.e., wywołuje także sprzeciw pisarzy chrześcijańskich i Ojców 
Kościoła. Licznych przykładów dostarczają pisma Tertuliana, Laktancjusza 
czy Augustyna. Ich teksty są jednym z dwóch kanałów (innym są wzmianki 
u autorów pogańskich17, w rodzaju przytoczonych powyżej), jakimi wiedza 
o spektaklach (w tym tragicznych) dociera do potomnych w wiekach póź
niejszych, kiedy często - zważywszy na całkowity wówczas (czyli we wczes
nym Średniowieczu) brak wiedzy o tym, czym były starożytne komedie czy 
tragedie - staje się przedmiotem niepewnych hipotez i spekulacji myślo
wych. Natomiast na rozumienie pojęcia tragedii (i komedii) w Średniowie
czu miały wpływ przede wszystkim pisma gramatyków rzymskich z IV w. 
n.e., o których będzie mowa w innym miejscu tej monografii.
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Niewątpliwie wspomniane formy przedstawień nie miały wyrażać żad
nych głębszych wartości, co, jak wiemy, stanowiło jedną z niepisanych funk
cji greckiej tragedii i komedii, tak istotnych w wychowaniu społeczeństwa 
ateńskiego. Ich moralna szkodliwość to tylko jeden z zarzutów w oczach pi
sarzy reprezentujących nową, chrześcijańską kulturę i etykę. Inny, może waż
niejszy z ich punktu widzenia, dotyczy faktu, że u podstaw tego typu wido
wisk tkwiła idolatria. Wyjaśnia to Tertulian pod koniec II w. n.e. w traktacie 
De spectaculis (O widowiskach), a po nim także Hieronim oraz Laktancjusz 
w piśmie Divinae Institutiones (Podstawy Bożej nauki). Spójrzmy na tekst 
Tertuliana, który ostrze polemiki kieruje m.in. przeciwko temu aspektowi:

Et est plane in artibus quoque scaenicis Liberi et Veneris patrocinium.
Quae privata et propria sunt scenae de gestu et corporis flexu mollitiam 
Veneri et Libero immolant, illi per sexum, illi per fluxum dissolutis. Quae 
vero voce et modis et organis et litteris transiguntur, Apollines et Musas 
et Mineruas et Mercurios mancipes habent18.

18 Ten i kolejne cytaty pochodzą z wyd.: Te r t u 11 i e n, Les spectacles (De spectacu
lis), par M. Tu r c a n, Les Éditions du Cerf, Paris 1986.

19 Ten i kolejne cytaty w przekładzie pochodzą z wyd.: Tertulian, O widowi
skach. O bałwochwalstwie, przeł. S. Naskręt, A. Strzelecka, oprać. S. Naskręt, 
P. W y g r a 1 a k, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2005.

20 Tu i dalej cytuję z wyd.: L. Caeli Firmiani Lactanti, Epitome Divinarum 
Institutionum, ed. E. H e c k, A. W1 o s o k, In Aedibus B.G. Teubneri, Stutgardiae et Lip- 
siae 1994.

(Tertulian, De spectaculis, X 8-9)

(I rzeczywiście także sztukom scenicznym patronują Liber i Wenera.
To, co nierozdzielnie łączy się ze sceną: miękkość w postawie i ruchach 
ciała, jest ofiarą dla Wenery i Libera. Pierwszą bowiem osłabiło nadużycie 
ciała, drugiego - nadużycie wina. To zaś, co się wykonuje za pomocą głosu, 
z zastosowaniem rytmu czy melodii, z użyciem instrumentów muzycznych 
czy też pisma, wszystko to ma opiekunów w Apollinach, Muzach, Miner- 
wach, Merkurych19.)

W podobnie odrzucającym tonie formułuje swoje zarzuty późniejszy 
prawie o wiek Laktancjusz:

Superest de spectaculis dicere, quae quoniam potentia sunt ad corrum- 
pendos animos, uitanda sapientibus et cauenda sunt, quod ad celebrandos 
deorum honores inuenta memorantur20.

(Laktancjusz, Epitome Divinarum Institutionum, 58, 1)
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(Pozostaje nam powiedzieć o widowiskach. Ponieważ one najodpo
wiedniejsze są do psucia dusz, przeto mądrzy powinni ich unikać i strzec 
się całkowicie, zwłaszcza że miały być wynalezione dla oddawania czci 
bożkom21.)

21 Ten i dalsze cytaty w przekładzie pochodzą z wyd.: Laktancjusz, Pisma wy
brane: De mortibus persecutorum - Epitome - De ira Dei, z łacińskiego przeł., wstępem 
i komentarzem zaopatrzył ks. dr J. C z u j, Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1933.

22 W oryginale (De spectaculis, XVII 7) brzmi to następująco: „scelerum et libidi- 
num auctrices cruentae et lasciuae, impiae et prodigae”.

23 Laktancjusz, Divinae Institutiones, 6, 20, [w:] PL [Patrologiae cursus com- 
pletus, series latina, ed. J.P. Mignę, Paris 1844], t. 6, coli. 710-711; zob. także idem, 
Epitome..., op. cit. 58, 5: „Tragoedia de incestis et parricidiis fabulatur” („Rozgrywa się 
tragedia o kazirodztwach i ojcobójstwach”).

24 Myśl tę oddaje dobitnie konkluzja Laktancjusza z Epitome..., op. cit. 58, 9: „Fu- 
gienda igitur omnia spectacula, ut tranquillum mentis statum tenere possimus, renun- 
tiandum noxiis uoluptatibus, ne deleniti suauitate pestífera in mortis laqueos <et> pla
gas incidamus” („Należy zatem unikać wszelkich widowisk, byśmy mogli zachować 
spokój i równowagę ducha. Należy się wyrzec zgubnych rozkoszy, byśmy - uwiedzeni 
przyjemnością - nie wpadli w sidła śmierci”).

Niemniej nieprzychylny osąd ze strony Tertuliana dotyka także wątpli
wej wartości moralnego wymiaru tragedii czy komedii, określonych jako 
„krwawe i wszeteczne, bezbożne i niegodziwe sprawczynie zbrodni i żądz”22. 
Przypomina to równie ostrą krytykę Laktancjusza, która odnosi się na rów
ni do występów mimów i histrionów. Jego zdaniem tragedia przedstawia 
najgorsze i najbardziej wynaturzone zbrodnie i występki: „Item tragicae hi- 
storiae subiciunt oculis parricidia, et incesta regum malorum et cothurnata 
scelera demonstrant”23 („W ten sam sposób tragiczne fabuły przedstawiają 
akty zabójstwa rodziców i kazirodztwa złych królów oraz ukazują tragiczne 
występki”).

Te i podobne fragmenty pokazują, że autorom chrześcijańskim nie było 
łatwo dokonać rozróżnienia pomiędzy przedstawieniami dramatycznymi, 
których podstawą był jakiś tekst literacki, a czystym widowiskiem aranżowa
nym przez mimów i histrionów jedynie przy pomocy gestów, mimiki i mo- 
tus corporis. Toteż trudno się dziwić ich przekonaniu, że należy w zasadzie 
stronić od wszelkich spektakli scenicznych, aby zachować spokój ducha24.

Jeszcze innym powodem, dla którego sama idea widowiska, właściwie 
każdego, domagała się zwalczania z ich strony, było niezwykle sugestywne 
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oddziaływanie na uczucia widza, wywołanie w nim namiętności czy wręcz 
zbiorowego szaleństwa albo chorobliwej ekscytacji:

Omne enim spectaculum sine concussione spiritus non est. Ubi enim 
uoluptas, ibi et studium, per quod scilicet uoluptas sapit; ubi studium, ibi et 
aemulatio, per quam studium sapit. Porro et ubi aemulatio, ibi et furor et bi
lis et ira et dolor et cetera ex his, quae cum his non conpetunt disciplinae.

(Tertulian, op. cit., XV 3-4)

(Każdemu bowiem widowisku towarzyszy duchowy wstrząs: tam, gdzie 
rozkosz, tam i namiętność, która powoduje rozkosz. Gdzie namiętność, tam 
i współzawodnictwo, które wyzwala namiętność25. Ale gdzie współzawod
nictwo, tam szał, nienawiść, gniew, złość i pozostałe tego rodzaju uczucia, 
które łącznie z wymienionymi nie zgadzają się z zasadami moralności.)

25 Dodałam tłumaczenie tego zdania, gdyż zabrakło go w istniejącym przekładzie.
26 Por. M. C a r 1 s o n, Teorie del teatro. Panorama storico e critico, II Mulino, Bolo- 

gna 1988, s. 49.
27 Jan z Salisbury, Polycraticus, III 8, [w:] PL, t. 199, col. 488.

Czy w tych słowach nie pobrzmiewa echo poglądów Platońskich na 
naturę sztuk mimetycznych o zdecydowanie szlachetniejszym charakterze 
i kształcie? Istotnie Tertulian buduje wokół tej kwestii teorię niemal analo
giczną do neoplatońskiej: podczas gdy Bóg nakazuje człowiekowi żyć w po
koju ducha oraz łasce, teatr wyzwala irracjonalne emocje i przyczynia się do 
utraty kontroli nad sobą26.

Postawa Tertuliana wobec wszelkich rodzajów rzymskich performances 
znanych w jego czasach jest jednoznacznie potępiająca; jedynym „spekta
klem”, na który chrześcijanin powinien czekać z utęsknieniem, jest Sąd Osta
teczny; dusza będzie się mogła nim radować w życiu pośmiertnym. Pisarz 
zdaje się wyprzedzać średniowieczną ideę-metaforę autorstwa Jana z Salis
bury - u Tertuliana występującą wszakże w wymiarze eschatologicznym 
- życia jako teatru, egzystencji pojmowanej w kategoriach nieprzerwanej 
gry aktorskiej, w której zmuszeni jesteśmy recytować role w gruncie rzeczy 
nam obce, co z jednej strony podkreśla jej dramatyzm, a z drugiej - kruchy 
i przemijający charakter: „Comoedia est vita hominis super terram, ubique 
quisque sui oblitus personam exprimit alienam27 („Komedią jest życie ludzi 
na ziemi, gdzie każdy, zapomniawszy, kim jest, przywdziewa obcą maskę”). 
Dramat, jakim jest życie ludzkie, można - zdaniem Jana z Salisbury - okreś



24 I. Tragedia w późnej starożytności i we wczesnym Średniowieczu

lić albo mianem tragedii ze względu na jego kres („rerum omnium tragicus 
finis est”), albo też komedii, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że wszyscy lu
dzie, jak twierdzi Petroniusz, zachowują się jak aktorzy: „fere totus mundus, 
juxta Petronium, exerceat histrionem”28.

28 Ibidem, col. 491.

Natomiast wyobraźnia Tertuliana postrzega pośmiertne męki potępio
nych jako jedyną prawdziwą tragedię:

At enim supersunt alia spectacula, ille ultimus et perpetuus iudicii 
dies, ille nationibus insperatus, ille derisus, cum tanta saeculi uetustas et 
tot eius natiuitates uno igni haurientur. Quae tunc spectaculi latitudo! 
Quid admirer? Quid rideam? Ubi gaudeam, ubi exultem, spectans tot ac 
tantos reges, qui in caelum recepti nuntiabantur, cum ipso Ioue et ipsis 
suis testibus in imis tenebris congemescentes? Item praesides persecutores 
dominici nominis saeuioribus quam ipsi flammis saeuierunt insultantibus 
contra Christianis, liquescentes? Quos praeterea? Sapientes illos philoso- 
phos coram discipulis suis una conflagrantibus erubescentes, quibus nihil 
ad deum pertinere suadebant, quibus animas aut nullas aut non in prístina 
corpora redituras adfirmabant? [...] Tunc magis tragoedi audiendi, ma- 
gis scilicet uocales in sua propria calamitate; tunc histriones cognoscendi, 
solutiores multo per ignem; tunc spectandus auriga in flammea rota totus 
ruber; tunc xystici contemplandi, non in gymnasiis, sed igne iaculati.

(.Ibidem, XXX 2-5)

(A pozostają jeszcze inne widowiska: ów ostatni i wieczny dzień sądu. 
Ten dzień, którego poganie się nie spodziewają, z którego się śmieją. Dzień, 
w którym jeden ogień pochłonie ten stary świat i tyle jego pokoleń. Jakież 
wtedy będzie wspaniałe widowisko! Co będę podziwiał? Z czego będę się 
śmiał? Gdzie będę się cieszył, gdzie będę wyskakiwał z radości, gdy zoba
czę, że tylu tak potężnych królów, o których opowiadano, że są wzięci do 
nieba, w najgłębszych ciemnościach jęczy z samym ich Jowiszem i tymi, 
którzy świadczyli o ich wniebowzięciu, gdy zobaczę, że namiestnicy, prze
śladowcy imienia Pańskiego, giną w płomieniach sroższych od tych, które 
oni sami stosowali, znęcając się nad chrześcijanami? Kogo jeszcze zobaczę? 
Owych mądrych filozofów wstydzących się przed własnymi uczniami, któ
rzy teraz razem z nimi gorzeją, a których oni przekonywali, że Bóg o nic 
się nie troszczy, którym zaręczali, że dusze nie istnieją albo że nie wrócą do 
swych ciał? [... ] Raczej wtedy trzeba będzie słuchać aktorów tragicznych, 
o ileż wymowniejszych we własnym nieszczęściu; przyglądać się pantomi
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mom jeszcze bardziej osławionym przez ogień; patrzeć na woźnicę całego 
w czerwieni, na ognistym wozie; przypatrywać się atletom rzucającym nie 
w gimnazjach, lecz w ogniu!)

Radykalizmu i wyostrzonego subiektywizmu pisarza chrześcijańskie
go29, które nie pozwalają na uchwycenie niuansów w materii starożytnych 
spektakli, nie będzie podzielał w całej rozciągłości św. Augustyn. Spośród 
autorów wczesnochrześcijańskich to on wykazuje więcej zrozumienia dla 
przedstawień tragediowych i komediowych, które fascynowały go w mło
dości jeszcze przed nawróceniem i były oparte na tekstach literackich, jakie 
dzieci czytają w szkole:

29 Por. także Te r t u 1 i a n, Apologeticum, XXXVIII 4.
30 Tu i dalej cytuję z wyd.: Sanctus Aurelius Augustinus, De civitate Dei, 

libri I-X, ed. B. Dombart, A. Kalb, Brepols, Turnholti 1955.
31 Tekst w przekładzie tu i dalej cytuję z wyd.: Święty Augustyn, Państwo 

Boże, przeł. ks. W. Kubicki, wstęp J. S a 1 i j OP, Antyk, Kęty 2002.
32 W tym podrozdziale korzystam częściowo z wyników badań, przedstawionych

w artykule H.A. Kelly, Tragedia e rappresentazione della tragedia nella tarda antichita.

Et haec sunt scaenicorum tolerabiliora ludorum, comoediae scilicet et 
tragoediae, hoc est fabulae scilicet et tragoediae, hoc est fabulae poetarum 
agendae in spectaculis multa rerum turpitudine, sed nulla saltem, sicut alia 
multa, uerborum obscenitate compositae; quas etiam inter studia, quae ho- 
nesta ac liberalia vocantur, pueri legere et discere coguntur a senis30.

(św. Augustyn, De civitate Dei, II 8)

(Spośród widowisk scenicznych już są znośniejsze komedie i tragedie, 
czyli baśnie poetyckie przeznaczone na scenę, jakkolwiek często brudne 
co do swej treści, ale przynajmniej nie zawierające w sobie, jak inne sztuki 
teatralne, wyrażeń bezwstydnych. Tych komedii i tragedii muszą się nawet 
z rozkazu starszych uczyć chłopcy, gdy przechodzą tak zwaną literaturę 
piękną i nauki wyzwolone31.)

Nie zmienia to faktu, że i on znajduje ostre słowa potępienia, gdy zwraca 
uwagę na obecny w spektaklach wymiar idolatrii, jak zobaczymy poniżej.

2. Formy tragedii w czasach cesarstwa rzymskiego

Jakie formy przybierała w okresie cesarstwa rzymskiego tak krytykowana 
przez różnych pisarzy tragedia?32 *
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Z początkiem ery chrześcijańskiej w Rzymie i w innych miastach cesar
stwa coraz rzadziej wystawiano na scenie tragedie i komedie w całości. Jest 
też bardzo możliwe, że część pisanych wówczas utworów dramatycznych 
nie powstawała w ogóle z myślą o ich późniejszej inscenizacji, lecz prze
znaczona była raczej do lektury. Ta hipoteza wydaje się dość prawdopodob
na w odniesieniu do twórczości teatralnej Seneki33. Niełatwo jednak roz
strzygnąć ten problem także dlatego, że pojęcie tragedii odnosiło się w tym 
okresie do kilku typów przedstawień teatralnych, takich jak pantomima, 
określana jako tragoedia saltata lub fabuła saltica, tragedia śpiewana (tra- 
goedia cantata) i tzw. kitarodia (citharoedia). Oprócz tego termin ten mógł 
się odnosić także do jej formy tradycyjnej lub okrojonej i ograniczonej do 
scen kulminacyjnych, aranżowanych w formie deklamacji (declamatiof4. 
Toteż gdy któryś z pisarzy rzymskich wypowiada się na temat przedstawie
nia tragediowego, to nie zawsze wiadomo, o który jego rodzaj mu chodzi, 
jeśli go bliżej nie charakteryzuje. Ponadto ten sam utwór dramatyczny lub 
jego część mogły być wystawiane na kilka sposobów. Ta różnorodność form 
jest niewątpliwie związana z kryzysem tego gatunku, wynikającym z „ducha 
czasów” oraz ogólnego obniżenia poziomu kultury i obyczajów35. Przecięt
nego Rzymianina zresztą teatr „wysoki” nigdy za bardzo nie interesował, 
zawód aktorski był w pogardzie36, co, nota bene, nie przeszkadzało w tym, 

[w:] Teatri romani. Gli spettacoli nellantica Roma, a cura di N. S a várese, Il Mulino, 
Bologna 1996, s. 69-97; zob. także H.A. Kelly, Ideas and forms of tragedy from Aristotle 
to the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge 1993, s. 16-22.

” Zob. H.A. Kelly, Tragedia e rappresentazione..., op. cit., s. 69, przypis 2, gdzie 
autor daje reprezentatywny przegląd stanowisk za lub przeciw tezie, że sztuki Seneki 
były przeznaczone do wystawiania na scenie.

M Zob. ibidem, s. 88-94.
35 Zdecydowanie większą popularnością, z tych samych powodów, cieszyła się ko

media, zwłaszcza utwory sceniczne Plauta oraz komedie innych twórców na nich wzo
rowane.

36 Zob. np. S wi ę ty Augu s ty n, De civitate Dei, II 13, gdzie m.in. czytamy: „Ro
mani [...] actores talium fabularum nequáquam honorauerunt more Graecorum, sed, 
sicut apud Ciceronem idem Scipio loquitur, «cum artem ludicram scaenamque totam in 
probro ducerent, genus id hominum non modo honore ciuium reliquorum carere, sed 
etiam tribu moueri notatione censoria uoluerunt» [...] quisquís ciuium Romanorum 
esse scaenicus elegisset, non solum ei nullus ad honorem dabatur locus, uerum etiam 
censoris nota tribum tenere propriam minime sinebatur” („Rzymianie [...] bynajmniej 
nie okazywali szacunku wykonawcom tych widowisk, jak to Grecy czynili; lecz, jak ten
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że wybitni aktorzy mogli się stać ulubieńcami publiczności37 *. Ani tragedia, 
ani komedia nie wyrosły, jak w Grecji, z obrzędowości religijnej, ponieważ - 
podobnie jak inne rodzaje literatury - zostały przeszczepione na grunt 
rzymski pod wpływem naśladownictwa (imitatio), połączonego niekiedy 
z próbą przewyższenia (aemulatio) greckich wzorców. Tak więc ich związek 
ze sferą sacrum albo był wtórny (przedstawienia teatralne często odbywały 
się z okazji świąt ku czci niektórych bogów, np. ludi Megalenses, ludi Apelli
nares czy ludi plebeii)™, albo w ogóle nie istniał. Święty Augustyn dostrzegał 
pewien paradoks, a jednocześnie przejaw idolatrii w tym, że z jednej strony 
Rzymianie mieli w pogardzie aktorów, a z drugiej oddawali cześć bogom 
poprzez widowiska teatralne, które nie mogłyby zaistnieć bez aktorów:

że Scypio mówi u Cycerona [De republica, IV 10], «ponieważ w pogardzie mieli sztukę 
teatralną i wszelkie widowiska sceniczne, więc też i ludzi tego pokroju nie tylko wyłą
czali od zwykłego szacunku należnego wszystkim innym obywatelom, lecz nadto na 
mocy orzeczenia cenzora wykluczano takich z dzielnicy miejskiej» [...] którykolwiek 
z obywateli rzymskich wybrał sobie zawód aktorski, nie tylko tracił przez to wszelką 
drogę do szacunku, lecz nadto kreska cenzora zabraniała mu stanowczo zaliczać się do 
dawnej swej gminy”).

37 Takim ulubieńcem widzów był np. aktor Roscius, przyjaciel Cycerona (koniec 
epoki republikańskiej).

3S Zob. np. G.B. Conte, Letteratura latina, Le Monnier, Firenze 1989, s. 19-20. 
Mowa o świętach ku czci Wielkiej Matki, czyli bogini Kybele, której kult przybył do 
Rzymu ze Wschodu (ludi Megalenses), czy też o uroczystości poświęcone Apollinowi 
(ludi Apollinares), jak również te (ludiplebeii), podczas których czczony był szczególnie 
Jowisz Najlepszy i Największy (Iovis Optimus Maximus).

Sed respondeatur mihi: qua consentanea ratione homines scaenici ab 
omni honore repelluntur, et ludi scaenici deorum honoribus admiscentur? 
Illas theatricas artes diu uirtus Romana non nouerat, quae si ad oblecta- 
mentum uoluptatis humanae quaererentur, uitio morum inreperent huma- 
norum. Dii eas sibi exhiberi petierunt: quo modo ergo abicitur scaenicus, 
per quem colitur Deus? et theatricae illius turpitudinis qua fronte notatur 
actor, si adoratur exactor?

(Ibidem, II 13)

(Ale proszę mi odpowiedzieć, jak się to jedno z drugim zgadza, że 
aktorów od wszelkiej czci odegnano, a przedstawienia teatralne należą do 
sposobów uczczenia bogów? Długo cnota rzymska nie znała wcale teatru, 
który, gdyby tylko dla miłej zabawy ludzi był wprowadzony, powoli by się 
był wkradał do Rzymu ku szkodzie dobrych obyczajów. Ale tu go bogowie 
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pożądali; więc jakimże prawem aktor jest poniewierany, przez którego bóg 
jest czczony? Jakimże czołem potępiać można wykonawcę bezwstydnych 
owych widowisk, jeśli się jednocześnie czci tego, co wymaga owych wido
wisk?)

Inną sprzecznością zarzucaną Rzymianom przez Augustyna było to, że 
nieraz bogowie są przedstawiani w bardzo negatywnym świetle w spekta
klach, których celem jest zdobycie ich przychylności:

Hoc dico, quod negantes conuincit historia, eosdem illos ludos, in 
quibus regnant figmenta poetarum, non per inperitum obsequium sacris 
deorum suorum intulisse Romanos, sed ipsos deos, ut sibi sollemniter ede- 
rentur et honori suo consecrarentur, acerbe imperando et quodam modo 
extorquendo fecisse.

(Ibidem, II 8)

(To tylko powiem, o czym nas historia wręcz przekonywa, że widowi
ska owe, pełne bajek zmyślonych przez poetów, wprowadzili sami Rzymia
nie do nabożeństw swoich, nie przez jakąś nierozumną pobożność, lecz że 
sami bogowie uczynili to przez surowy nakaz i pewien przymus, żądając, 
by owe przedstawienia uroczyście były urządzane i ku ich czci poświęcane.)

W tragedii pantomimicznej akcję przedstawiał pantomim przy pomo
cy gestów i ruchów ciała; występował w masce, którą zmieniał, aby zagrać 
inną postać. Treść była dobrze znana publiczności, gdyż oparta na wątkach 
pochodzących ze znanych tragedii, a niekiedy także z epiki, np. z Metamor
foz Owidiusza. Ten rodzaj „tragedii” mógł mieć swoje warianty: np. czasem 
akcję wyśpiewywał cantor (jeden albo kilku), podczas gdy pantomim ją od
grywał w tańcu39. Do tego typu widowiska odniesie się kilka wieków później 
Izydor z Sewilli w swoim słynnym dziele encyklopedycznym, tylko że u nie
go jest mowa o kilku śpiewakach i kilku pantomimach: „Poetae comoedi 
et tragoedi ad certamen conscendebant [orchestram], hisque canentibus alii

39 Zob. Lukian, De saltatione, 30: „Swojego czasu, co prawda, tancerze i pląsali, 
i śpiewali zarazem. Później atoli, gdy spowodowane ruchem ciężkie oddychanie prze
szkadzało w śpiewaniu, uznano, że lepiej będzie, jeśli inni będą wtórować śpiewem. 
Wątek utworów tu i tam jednakowy, a w tanecznym tym chyba jedynie różni się od 
tragicznych, że jest różnorodniejszy, więcej pouczający i na tysiączne pozwala odmiany” 
(Lukian, Dialogi, t. 1, przeł. K. Bogucki, oprać. W. Mady da, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1960, s. 179).
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gestus edebant”40 („Poeci, aktorzy komediowi i tragediowi wchodzili na sce
nę [orchestrę] i podczas gdy jedni śpiewali, inni opowiadali treść za pomocą 
gestów”). Inny wariant polegał na tym, że aktor podawał najpierw widzom 
treść sztuki, którą następnie odgrywał pantomim:

40 Izydor z Sewilli, Etym., 18, 44. Tu i dalej cytuję z wyd.: Isidorus H i - 
spalensis Episcopus, Etymologiarum siveoriginum libriXX, rec. W.M. Lindsay, 
t. 1-2, Clarendon Press, Oxonii 1911 (reprint 1985).

41 Por. H.A. Kelly, Tragedia e rappresentazione.op. cit., s. 74.
42 Zob.: Tacyt, Annales, 14, 15 i 16, 4; Juwenalis, Saturae, 8, 198; Kasjusz 

Dion, Historia Romana, 61, 20, 1-2; 62, 18, 1; Swetoniusz, De vita caesarum, VI 
(Nero), 38,2: „Laetusque flammae ut aiebat pulchritudine, «Halosin liii» in illo suo scae- 
nico habitu decantavit” („Rozkoszując się, jak mówił, «pięknością płomienia», odśpie
wał Zdobycie Ilionu w swoim stroju aktorskim”).

Mimi sunt dicti Graeca appellatione quod rerum humanarum sint 
imitatores; nam habebant suum auctorem, qui antequam mimum agerent, 
fabulam pronuntiare[n]t.

(Izydor z Sewilli, Etymologiarum sive originum libri XX, 18, 49)

(Mimami po grecku nazywani są ci, którzy naśladują ludzkie sprawy; 
otóż towarzyszył im narrator, który opowiadał sztukę, zanim ją zaczęli 
przedstawiać.)

Tego rodzaju widowiska wpisujące się w formułę tragoedia saltata miał 
jeszcze oglądać w Kartaginie w czasach swojej młodości św. Augustyn, 
o czym wyraźnie wspomina w De doctrina Christiana (2, 4, 5; 2, 38, 97). 
Właśnie jego świadectwa mogły być źródłem dla Izydora, w którego czasach 
pojęcie tragedii utraciło całkowicie związek z teatrem, a on sam korzystał 
z wielu autorów klasycznych prawdopodobnie „z drugiej ręki”41.

Z kolei w kitarodii aktor (citharoedus) śpiewał epizod tragiczny, akom
paniując sobie równocześnie na cytrze lub lirze; źródłem jego treści, po
dobnie jak w poprzednim wypadku, był na ogół tekst jakiejś tragedii lub 
epizod wywodzący się z epiki, np. z Eneidy Wergiliusza, Metamorfoz czy He- 
roid Owidiusza. Świadectwa dotyczące kitarodii pochodzą głównie z dzieł 
Tacyta, Swetoniusza, Juwenalisa i Kasjusza Diona i dotyczą przede wszyst
kim czasów Nerona42. Natomiast tragoedia cantata, śpiewana przez aktora 
zwanego tragoedus, była stosunkowo krótka, ograniczona do jednego aktu. 
Niekiedy towarzyszyli mu inni aktorzy, którzy odgrywali śpiewany przez 
niego epizod. Prawdopodobnie do takiego właśnie przedstawienia odnoszą
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się słowa Owidiusza, będące reakcją na wiadomość o tym, że w teatrze wy
stawiane są jego utwory:

Carmina quod pleno saltari nostra theatro,
versibus et plaudi scribis, amice, meis,
nil equidem feci (tu seis hoc ipse) theatris,
Musa nec in plausus ambitiosa mea est43.

43 Zarówno oryginał, jak i przekład cytuję z wyd.: Owidiusz, Żale. Wybór, 
red. E. Wesołowska, przeł. i oprać. M. P u k i E. We s o ł o w s k a, wstęp A. Wó j c i k, 
Ars Nova, Poznań 2002.

44 Zob. D i o m e d e s, Ars grammatica: De poematibus, IX, [w:] Grammatici Latini, 
recensuit H. Keil, vol. 1, Teubner, Lipsiae 1856, s. 488: „Comoedia a tragoedia differt, 
quod in tragoedia introducuntur heroes, duces, reges; in comoedia, humiles atque pri-

(Owidiusz, Tristia, 5,7, w. 25-28)

(Piszesz, kochany, że utwory moje
w pełnym teatrze są oklaskiwane.
Wiesz, że nie po to były napisane
i moja Muza nie żąda poklasku.)

Można dodać, że „libretto” chóru pantomimicznego niewiele się różniło 
od tekstu kitarodii czy tragedii śpiewanej.

Natomiast tragedia „tradycyjna”, dawna (twórców republikańskich: 
Enniusza, Pakuwiusza i Akcjusza) oraz nowa (np. Seneki), począwszy od 
I w. n.e. była najczęściej wykonywana, jak już powyżej wspomniano, w for
mie declamatio, podobnie jak poematy epickie: autor lub wyznaczona przez 
niego osoba czytali tekst przed publicznością, zgromadzoną specjalnie 
w celu wysłuchania takiej recytacji.

3. Luctuosum carmen. Świadectwa autorów późnoantycznych 
i średniowiecznych o tragedii

Dzięki pisarzom pogańskim i chrześcijańskim przetrwała wiedza o widowi
skach teatralnych w okresie cesarstwa. Natomiast na średniowieczne rozu
mienie terminu „tragedia” wpłynęły w szczególności definicje gramatyków 
z IV w. n.e.: Diomedesa w jego traktacie na temat komedii i tragedii oraz 
Euanthiusa; wypowiedź tego ostatniego zachowała się w komentarzu Do
nata do komedii Terencjusza44. Jeszcze większy wpływ na ukształtowanie się 
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tego pojęcia miała, jak się wydaje, wzmianka zawierająca zwięzłą charak
terystykę tragedii w cytowanym już przy innej okazji fragmencie traktatu 
O pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza (II, pr. II, 12)45, a także bardziej 
rozbudowana refleksja w nie mniej znanych (i powyżej także już cytowa
nych) Etymologiach46 (XVIII 45) Izydora z Sewilli, uznanego za ostatniego 
Ojca Kościoła; obie wywodzą się z wcześniejszej tradycji i wzajemnie się 
uzupełniają.

vatae personae. In illa, luctus, exsilia, caedes; in hac, amores, virginum raptus. Deinde 
quod in ilia frequenter et poene semper laetis rebus exitus tristes, et liberorum fortu- 
narumque priorum in peius agnitio” („Komedia od tragedii różni się tym, że w tragedii 
występują wielcy bohaterowie, książęta, królowie; w komedii zaś zwykli ludzie niskiego 
stanu. W tragedii mają miejsce nieszczęścia, wygnania, zabójstwa; w komedii natomiast 
miłość, porwania dziewic. Następna różnica jest taka, że w tragedii często, prawie za
wsze szczęśliwe wydarzenia smutno się kończą oraz mają miejsce odkrycia, że los dzieci 
i poprzednia pomyślna sytuacja obróciły się na gorsze”); Euanthius, De fabuła hoc 
est de comoedia, [w:] Aelii Donati quodfertur Commentum Terentii, IV 2, ed. P. We ss - 
ner, vol. 1, Teubner, Lipsiae 1902, s. 21: „Inter tragoediam et comoediam cum multa 
tum imprimis hoc distat, quod in comoedia mediocres fortunae hominum, parvi impe
tus periculorum, laetique sunt exitus actionum; at in tragoedia omnia contra: ingentes 
personae, magni timores, exitus funesti habentur; et illic prima turbulenta, tranquilla 
ultima, in tragoedia contrario ordine res aguntur. Turn quod in tragoedia fugienda vita, 
in comoedia capessenda exprimitur. Postremo quod omnis comoedia de fictis est ar- 
gumentis, tragoedia saepe de histori[c]a fide petitur” („Pomiędzy tragedią i komedią 
są duże różnice, a przede wszystkim to, że w komedii przedstawia się losy ludzi prze
ciętnych, błahe niebezpieczeństwa i radosne zakończenia akcji, a w tragedii przeciwnie, 
występują ważne postacie, ukazuje się wzbudzające lęk wydarzenia, a zakończenia są 
nieszczęśliwe. Stąd wynika, że komedia ma trudny początek, ale pogodne zakończenie, 
a w tragedii rozwój wypadków przebiega w odwrotnym kierunku. Kolejna różnica jest 
taka, że tragedia przedstawia rodzaj życia, którego należy unikać, a komedia przeciwnie, 
życie godne pożądania. I wreszcie, każda komedia oparta jest na zmyślonym temacie, 
podczas gdy tragedia nawiązuje do wydarzeń historycznie prawdziwych”).

43 Zob. powyżej przypis 11.
46 O wielkiej poczytności tego dzieła świadczy fakt, że zachowało się w ok. 1000 rę

kopisów: zob. S. Pietrini, Spettacoli e immaginario teatrale nel Medioevo, Bulzoni, 
Roma 2001, s. 111.

Według Boecjusza tragedia ukazuje upadek szczęśliwych królestw pod 
wpływem ciosów Fortuny: „Quid tragoediarum clamor aliud deflet nisi 
indiscreto ictu Fortunam felicia regna vertentem?” („Cóż innego opłakuje 
się w tragedii, jak nie to, że Fortuna ślepo niszczy szczęśliwe królestwa?”). 
Natomiast definicja Izydora - „Tragoedi sunt qui antiqua gesta atque faci- 
nora sceleratorum regum luctuosa carmine spectante populo concinebant” 
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(„Aktorzy tragiczni przedstawiali w obecności ludu dawne czyny i występki 
niegodziwych królów w pełnych żałoby pieśniach”) - odnosząca się, nota 
bene, do tragoedia cantata, jest nacechowana etycznie i kładzie nacisk na 
nikczemny charakter protagonisty.

Donat i Diomedes, definiując oba gatunki we wzajemnej względem sie
bie opozycji, zwracają uwagę na ich diametralnie różną tematykę oraz cał
kowicie inną typologię postaci, a także na kierunek rozwoju akcji. U Donata 
pojawia się ponadto stwierdzenie, że o ile komedia oparta jest na zmyślo
nym temacie, o tyle tragedia nawiązuje często do wydarzeń prawdziwych. 
Myśl ta jest o tyle istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju tragedii, że 
wiele z nich we wczesnym okresie odrodzenia się tego gatunku będzie osnu
tych na wątkach historycznych, ukształtowanych retorycznie. Doszukać się 
jej można implicite również u Boecjusza, gdzie działania Fortuny zdają się 
odnosić do historycznych raczej niż do fikcyjnych zdarzeń47, a wcześniej 
także u Laktancjusza, który fakty mające miejsce w tragedii określa mianem 
historii. Także „antiqua gęsta” Izydora z Sewilli mogłyby sugerować, że treść 
owych pełnych smutku i nieszczęść carmina odnosi się do dawnych dzie
jów48, przy czym perspektywa, w jakiej są one postrzegane, wiąże tragizm 
nie z interwencją siły wyższej (Fortuny), jak u Boecjusza, lecz z nacecho
wanym niegodziwością ludzkim działaniem. Tym samym fatalizm tkwiący 
w pojęciu ślepego losu ustępuje miejsca odpowiedzialności człowieka za 
nieszczęścia swoje lub innych. Rzecz ciekawa, że najważniejszy XII-wiecz- 
ny komentator dziełka Boecjusza, Wilhelm z Conches (ok. 1090-ok. 1155), 
w glosie do przytoczonego powyżej retorycznego pytania Filozofii, wciela
jącej się w postać Fortuny, podaję definicję tragedii zbliżoną do Izydoriań- 
skiej: „[Tragedia enim] est scriptum de magnis iniquitatibus a prosperitate 
incipiens et in adversitate desinens. Et est contraria comedie, que ab ali- 
qua adversitate incipiens in prosperitate finitur”49 („[Tragedia bowiem] jest 

47 Por. H.A. Kelly, Ideas and forms of tragedy..., op. cit., s. 34.
48 Historyczny wymiar wydarzeń tragediowych podkreślany będzie przez średnio

wiecznych twórców poetyk, np. przez Jana z Garlandii w Parisiana Poetria (ok. 1220), 
gdzie spotykamy (5, 365-366) takie oto zdanie: „Item hystoricum aliud tragedicon, sci
licet carmen quod incipit a gaudio et terminatur in luctum” („Zatem historyczna, czyli 
tragiczna, to znaczy pieśń, która rozpoczyna się radośnie, a kończy żałobą”). Tu i dalej 
tekst oryginalny cytuję z wyd.: John of Garland, The Parisiana poetria, ed. T. L a w - 
1er, Yale Univ. Press, New Haven 1974.

49 Tekst w oryginale łacińskim pochodzi z rękopisu: G u i 11 a u m e de Conches, 
Glose super Librum Boecii de consolacione, 1. II, pr. II, Vat. MS lat. 5202 fol. 13v.
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utworem o wielkich niegodziwościach, zaczynającym się pomyślnie, a koń
czącym nieszczęśliwie. I jest przeciwieństwem komedii, która rozpoczynając 
się od jakiegoś nieszczęścia, ma szczęśliwe zakończenie”). W tej i w innych 
podobnych definicjach (a było ich wiele w ówczesnych poetykach) pojęcie 
tragedii nie jest powiązane z określonym gatunkiem literackim czy drama
tycznym. „Zapomnienie” o teatralnym wymiarze tragedii było logicznym 
następstwem faktu, że począwszy od II w. n.e. zaprzestano wystawiania jej 
na scenie, zastępując inscenizację deklamacją, której co najwyżej, jak już 
wiemy, towarzyszyła nikła akcja jednego lub kilku mimów czy pantomimów. 
A do tej sytuacji niemało przyczyniła się zapewne ostra krytyka autorów 
wczesnochrześcijańskich, o której też już była mowa. Ponieważ deklamo
wano w podobny sposób poematy epickie lub ich pojedyncze epizody, nic 
dziwnego, że nastąpiło pomieszanie pojęć i termin „tragedia” stał się nader 
pojemny, obejmując wszystkie teksty narracyjne o wyżej zasygnalizowanej 
tematyce i stylu50. Z drugiej strony pojęcie carmen, w starożytności odno
szące się nie tylko do określonej formy lirycznej, ale także do eposów, zaczę
to stosować, wzorem Izydora z Sewilli, do tragedii51. Temu zbliżeniu tragedii 
i epiki sprzyjała również podobna tematyka (wielkie czyny - tak w dobrym, 
jak i w złym znaczeniu - szlachetnie urodzonych jednostek) oraz przekona
nie o „prawdziwości” wydarzeń opisywanych przez twórców epickich, którą 
to cechę wielu uznało za typową także dla tragedii. Należy przy tym pamię
tać, że sztuki greckich tragediopisarzy i Seneki nie były w Średniowieczu 
powszechnie znane: te pierwsze zostały odkryte dopiero w drugiej połowie 

50 Jednym z najstarszych przykładów poematu epickiego, którego tytuł (nie wia
domo, czy z inicjatywy autora, czy późniejszego kopisty) podkreśla związki z tragedią, 
jest Orestis Tragoedia Drakoncjusza, napisana w V w. n.e. Na temat tych związków 
zob. A.M. Wasyl, Genres rediscovered: Studies in latín miniature epic, love elegy, and 
epigram of the romano-barbarie age, Jagiellonian Univ. Press, Cracow 2011, s. 21-22, 
91-97.

51 Przykład użycia terminu carmen w tym znaczeniu zawiera np. druga wersja Do- 
cumentum de arte versificandi Godfryda de Vino Salvo (XII/XIII w.), którą cytuję za: 
H.A. Kelly, /deas andforms of tragedy..., op. cit., s. 99: „Tragedia carmen est in quo 
agitur de contemptu Fortunae, ostendens infortunia gravium personarum, et incipit 
a gaudio et finit in luctu” („Tragedia jest pieśnią o marności losu, która ukazuje nieszczę
ścia wysoko postawionych osób, zaczyna się w radosnym nastroju, a kończy żałobą”). 
Por. także Glossarium Ansileubi z VIII w., [w:] Glossaria Latina, texte établi et traduit 
par W.M. Lindsay, vol. 1-4, Les Belles Lettres, Paris 1926-1931, gdzie w t. 1 sub voce 
„tragedia” pojawia się m.in. sformułowanie „luctuosum carmen”; zob. także wyżej przy
toczony przykład u Jana z Garlandii (przypis 48).
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XV w., a z początkiem następnego stulecia powstały ich editiones principes, 
ale przeszkodą na drodze do ich szybkiego rozpowszechnienia stał się język. 
Inny będzie los utworów dramatycznych rzymskiego pisarza: studia nad 
ich świeżo odkrytym rękopisem (tzw. Etruscus) rozpoczęto już pod koniec 
XIII w., tak że w XIV w. pozwoliło to na lepsze zrozumienie cech tego ga
tunku w starożytności, co z kolei przełożyło się na powstanie we Włoszech, 
również w późniejszym okresie, tragedii wzorowanych na Senekańskich.

Inną nie mniej ważną przeszkodą utrudniającą w średniowiecznej Eu
ropie zrozumienie cech tragedii w jej archetypicznej formie była ograniczo
na do bardzo wąskich kręgów znajomość Poetyki Arystotelesa. Jej przekład 
łaciński autorstwa Wilhelma z Moerbecke z 1278 r. czy wcześniejsza para
fraza pióra niejakiego Hermannusa Alemannusa z 1256 r. (wydana drukiem 
w 1481 r.) przeszły raczej bez echa, nie mając najmniejszego wpływu na 
kształt, w jakim tragedia odrodziła się w czasach nowożytnych.

Na koniec tych wstępnych, terminologiczno-genologicznych rozważań 
podkreślmy, że tragedię w omawianej epoce cechowała forma narracyjna 
z wplecionymi tu i ówdzie dialogami, niesłużącymi jednak dynamizowa
niu akcji, gdyż obfitującymi w długie monologowe wypowiedzi bohaterów, 
których status społeczny był zawsze wysoki, a spotykające ich z czasem nie
szczęścia na ogół (choć nie zawsze) uzasadnione niegodziwością charakteru. 
Schemat dobrego początku i przykrego końca nie oznaczał bynajmniej, że 
autorzy w sposób świadomy stosowali zasadę Arystotelesowskiej peripeteia, 
choć niekiedy nagły zwrot akcji bardzo ją przypomina.

Taki schemat zdecydowanie przeważał w skromnej liczebnie twórczo
ści tragediowej aż do momentu szerszego rozpowszechnienia sztuk Seneki, 
głównie za sprawą tzw. prehumanistów padewskich, jak zwykło się określać 
grupę uczonych i poetów skupionych wokół postaci Lovata Lovatiego, a tak
że dzięki badaniom nad teatrem Seneki, prowadzonym (zupełnie niezależ
nie od nich) przez angielskiego dominikanina z przełomu XIII i XIV w., 
Nicholasa Treveta.

Zanim jednak to nastąpiło, rozwój tragedii miał swoje teoretyczne opar
cie w licznych średniowiecznych „sztukach poetyckich” (poetrie) lub dzie
łach o charakterze encyklopedycznym, powielających te same definicje, 
operujących tym samym lub podobnym zestawem pojęć.

Wśród nich wyróżniają się dwa XII-wieczne leksykony: Magne de- 
rivationes52 (ok. 1165) Huguccia (Uguccione) z Pizy oraz Liber derivatio- 

52 H u g u c c i o, Magne derivationes, Oxford, Bodleian MS Laúd Mise. 626.
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nun?1 (ok. 1160) Osberna z Gloucester. Zachodzi duże podobieństwo po
między oboma tekstami: można przypuszczać, że ich autorzy dysponowali 
wspólnym źródłem albo też Huguccio korzystał z Osberna, ale miał praw
dopodobnie dostęp także do innych tego typu dzieł. Jeśli chodzi o koncepcję 
tragedii, przedstawioną w opozycji do komedii, u Huguccia jest ona peł
niejsza w stosunku do tej, którą zaproponowali w podobnej perspektywie 
gramatycy Donat (nawiązujący do Euanthiusa) i Diomedes, a mianowicie 
wzbogacona o element stylu (u nich zapewne implicytny): „Et differunt tra
gedia et comedia, quia comedia privatorum hominum continet acta, trage
dia regum et magnatum. Item comedia humili stilo scribitur, tragedia alto. 
Item comedia a tristibus incipit set in letis desinit, tragedia a contrario”53 54 
(„Tragedia i komedia różnią się między sobą, ponieważ komedia ukazuje 
czyny osób prywatnych, a tragedia królów i wielmożów. Ponadto komedia 
jest pisana stylem niskim, a tragedia wysokim. Poza tym komedia rozpo
czyna się smutno, lecz kończy radośnie, a tragedia odwrotnie”). Osbern 
jest bardziej syntetyczny, a w pojmowaniu tragedii jako poematu epickie
go widoczny jest u niego wpływ Izydora z Sewilli: określa ją bowiem jako 
„carmen luctuosum, quia incipit a letitia et finit in tristitia”55 („nasycona 
nieszczęściem pieśń, która rozpoczyna się radośnie i zmierza do smutne
go końca”). Leksykon Huguccia miał bardzo duży zasięg oddziaływania 
i prawdopodobnie korzystał z niego jeszcze Dante Alighieri w definicjach 
tragedii i komedii, które podał w łacińskim Liście do Cangrande della Scala 
(Ep. XIII), zawierającym obok innych treści charakteryzujących jego Kome
dię także wyjaśnienie jej tytułu.

53 Osbern of Gloucester, Liberderivationum, [w:] Thésaurus novus latinita- 
tis, sive Lexicon vêtus: Classici auctores e vaticanis codicibus editi, 8, ed. A. Mai, Roma 
1836.

54 Cytujç za: H.A. Kelly, Ideas and forms of tragedy..., op. cit., s. 105.
55 Ibidem, s. 104.
56 Por. M. Pas to re Stocchi, Un chapitre d’histoire littéraire aux XIVe e XV siècles: 

„Seneca poeta tragicus”, [w.] Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance, pré- 

Przełom w pojmowaniu tragedii stanowiło wspomniane wyżej odkrycie 
teatru Seneki, do jakiego doszło we Włoszech pod koniec XIII w. Podobne 
odkrycie dokonane mniej więcej wiek wcześniej we Francji nie zaowoco
wało poważniejszymi badaniami ani rozpowszechnieniem utworów dra
matycznych Kordobańczyka, a jedynie powstaniem licznych florilegiów56. 
Włoskie wydarzenie miało także doniosłe znaczenie w innym jeszcze sensie, 
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gdyż przyczyniło się do powstania pierwszej w nowożytnej Europie tragedii 
łacińskiej opartej w dużej mierze - pod względem struktury, tematyki, ję
zyka - na sztukach rzymskiego pisarza, w tym na Oktawii, której autorstwa 
nie podawano jeszcze wówczas w wątpliwość. Dała ona początek nurtowi 
rozwijającemu się głównie w XV w. we Włoszech, który można określić 
mianem senekańskiego. Była nią Ecerirtis Albertina Mussata, należącego do 
kręgu padewskiego, którego założyciel, wspomniany wcześniej Lovato Lo- 
vati (1240-1309), jedna z czołowych postaci Studium, czyli uniwersytetu pa
dewskiego (zał. 1222), odkrył w klasztorze w Pomposa rękopis z XI w., na
zwany potem Etruscus, zawierający dziewięć sztuk57 Seneki, czyli wszystkie 
poza Oktawią. Rzecz ciekawa, że w nocie je poprzedzającej kopista przyto
czył wzmiankowaną definicję odnoszącą się do przedstawienia tragicznego, 
zapożyczoną z Etymologii Izydora z Sewilli, co świadczyłoby nie tylko o jej 
szerokim rozpowszechnieniu, ale także o jej szczególnej przystawalności do 
utworów Kordobańczyka. Lovati prowadził też (m.in. razem z Mussato) ba
dania o charakterze filologiczno-językowym nad Seneką, skupiając się głów
nie na kwestiach metrycznych. Warto podkreślić, że prehumaniści padewscy 
rozsławili w Europie jego imię jako tragediopisarza58. Przedtem bowiem był 
on znany prawie wyłącznie jako autor pism moralnych59, zwłaszcza znanych 
i cenionych w średniowiecznej Europie Epistulae morales ad Lucilium. Jako 
pisarza moralistę rozsławił go głównie Albertano da Brescia60, co sprawiło, 
że moralis philosophus „wchłonął” całkowicie Senekę tragediopisarza.

face de R. L e b é q u e, études réunies et presentees par J. J a c q u o t, Editions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris 1973, s. 15-16.

57 Ten rękopis dał początek rodzinie rękopisów uznanych obecnie za najlepsze: na 
ten temat zob. ibidem, s. 19.

58 Por. R.G. Witt, In the Footsteps of the Ancients. The Origins of Humanism from 
Lovato to Bruni, Brill, Boston-Leiden 2003, s. 122.

59 Za takie uważał tragedie Seneki Vincent de Beauvais, wymieniając je razem z Li
stami moralnymi do Lucyliusza: zob. V. de Beauvais, Speculum historíale, VIII 102 
i nast. oraz IX 9 i nast.

60 Por. R.G. Witt, op. cit., s. 122.



IL Tragedia w XII-XV w.

1. Człowiek jako „boże igrzysko”. Tragedie łacińskie 
w XII i XIII w.

Zanim dłużej zatrzymamy się nad analizą Ecerinis, warto pokrótce prześle
dzić na konkretnych przykładach, jak przedstawiały się od strony treścio- 
wo-formalnej utwory powstałe przed nią, które nazywano tragediami, choć 
cechowało je raczej podobieństwo do poematów epickich: nie powinno to 
dziwić w kontekście uprzednio zarysowanej historii pojęcia tragedii.

Zachowały się trzy takie tragedie łacińskie: Mathematicus sive Patrici- 
da (Matematyk albo Ojcobójca), prawdopodobnie autorstwa Bernarda Sil
vestris, pochodzącego z Tours we Francji, De Affra et Flavio (Affra i Fla- 
wiusz) anonimowego twórcy oraz Due lotrices (Dwie praczki) Jana z Gar- 
landii, przy czym przynależność tej ostatniej do gatunku tragicznego jest 
problematyczna także z punktu widzenia omawianych wcześniej definicji.

Niewątpliwie najlepszą z wymienionych i jedyną zasługującą na szer
sze omówienie jest pierwsza, a potwierdzałby to fakt, że zachowała się aż 
w 17 rękopisach, z których jeden znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie61. Powstała w pierwszej połowie XII w. i odzwierciedla kon
cepcję wyrosłą na gruncie poglądów Diomedesa i Donata-Euanthiusa, 
a także Boecjusza. Napisana została dystychem elegijnym, a więc metrum 
bardzo rozpowszechnionym w średniowiecznej literaturze, zastosowanym 
m.in. w XII-wiecznej, rozwijającej się we Francji narracyjnej komedii elegij
nej. Mathematicus sive Patricida liczy ponad 850 wierszy i ma strukturę zde
cydowanie epicką, w której kwestie dialogowane rozbudowane są w długie 

61 Została ona wydana, wraz z dwiema pozostałymi tragediami, w: Tragedie latine 
del XII e XIII secolo, a cura di F. Bertini, Univ, di Genova, Genova 1994 (Mathemati
cus sive Patricida, a cura di T. D’Alessandro; De Affra et Flavio, a cura di F. L a n d i; 
Due lotrices, a cura di R. B o n v i c i n o). We wstępach do każdej z nich przedstawiono 
m.in. kwestię datowania, autorstwa, źródeł, cech gatunkowych oraz tradycji rękopi
śmiennej.
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przemowy bohaterów (niekiedy zawierające opisy) wplecione w narracyjną 
ramę. Tragedia ta pomyślana była zapewne jako declamatio, jej akcję (i fa
bułę) zapożyczono z ćwiczenia retorycznego, a ściślej biorąc - z Declama
tio IV, pochodzącej ze zbioru Declamationes maiores Pseudo-Kwintyliana62. 
Utrzymana jest w stylu wysokim, silnie zretoryzowanym, niestroniącym 
jednak od pewnych kolokwializmów, obfitującym w reminiscencje z róż
nych dzieł Owidiusza63, zwłaszcza w sposobie obrazowania i użyciu licznych 
exemplow mitologicznych, a także z utworów innych poetów rzymskich, 
przede wszystkim z epickiej Farsalii Lukana. Jej tło filozoficzne zawdzięcza 
wiele wzmiankowanemu Boecjuszowemu dziełku o filozofii, co autor sam 
sygnalizuje, parafrazując przewijającą się tam myśl w pierwszych wersach 
swojej tragedii: „Semper ut ex aliqua parte felices querantur / Leges humane 
conditionis habent”64 („Prawo kierujące ludzkim losem zakłada, że nawet 
w szczęściu istnieje jakiś powód do smutku”). Nieobce są mu również ele
menty filozofii stoickiej.

62 Zob. Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae, ed. L. H à k a n s o n, 
Teubner, Stuttgart 1982, s. 60-84.

63 Autor wykazuje się znajomością nie tylko Metamorfoz, ale także Żalów (Tristia) 
i Kalendarza poetyckiego (Fasti).

M B. Silvestris, Mathematicus sive Patricida, a cura di T. D’Alessandro, 
w. 1-2, [w:] Tragedie latine..., op. cit.; por. B o e c j u s z, De consolatione philosophiae, II, 
pr. IV, 12 i 19.

65 Zob. L.E. Constans, La légende d’Oedipe étudiée dans l’antiquité, au moyen 
âge et dans les temps modernes, en particulier dans le Roman de Thèbes, texte français 
du XIIesiècle, Maisonneuve, Paris 1881, s. 93; P. Dronke, Fabula: Explorations into the 
Uses of Myth in Medieval Platonism, Brill, Leiden-Kôln 1974, s. 128.

W swojej reinterpretacji starożytnej declamatio Bernard Silvestris wpro
wadził pewne motywy mitu Edypa (przepowiednia, sugestia zabicia nowo
rodka mającego w przyszłości stać się ojcobójcą i jego potajemne ocalenie 
wbrew woli/atuwi), które mogły krążyć w opowieściach ludowych, o czym 
świadczą różne teksty hagiograficzne i ówczesne źródła literackie65.

Akcja tej tragedii jest osadzona w starożytnym Rzymie, ale pojawiają 
się w niej elementy kultury średniowiecznej. Toczy się ona w czasie bliżej 
nieokreślonym, co mogłoby sugerować świadome nadanie jej charakteru 
paradygmatycznego. A oto jej najważniejsze momenty: para szczęśliwych 
małżonków, której los niczego nie poskąpił z wyjątkiem potomka, dowiadu
je się od astrologa (tytułowy Mathematicus), że z woli Jowisza wyda na świat 
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syna, który w przyszłości zabije własnego ojca: „Patrem... sed taceo, nisi 
quod premis, arguis, instas, / Occidet, fato sic agitante, suum”66 („Ojca... 
chciałbym zamilknąć, ale napierasz, nastajesz, nalegasz, / Zabije swojego 
z wyroku losu”). Kobieta nie decyduje się jednak na zgładzenie dziecka, 
które potajemnie przyszło na świat, mimo iż mąż ją wcześniej o to prosił, 
sugerując, że w przeciwnym wypadku jej pietas względem syna stanie się 
znakiem impietas w stosunku do niego:

66 B. Silvestris, op. cit., w. 57-58.

Ne dubites puerum mortificare tuum.
Si patiaris eum superesse michi morituro,
Hec pietas species impietatis erit.

(B. Silvestris, Mathematicus sive Patricida, w. 80-82)

(Nie wahaj się zabić swojego syna.
Jeśli pozwolisz mu przeżyć moim kosztem,
Ta litość będzie rodzajem braku litości.)

Zgodnie z pozostałą częścią przepowiedni chłopiec, a potem młodzie
niec, któremu matka przy narodzinach nadała znamienne imię Patricida, 
aby stanowiło dlań przestrogę w przyszłości, wzrasta z dala od obojga rodzi
ców, tak że jego istnienia ojciec nawet się nie domyśla. Jako wcielenie wszel
kiej doskonałości jest on piękny jak Parys, duchem podobny do Achillesa, 
bogatszy niż Krezus, mądrzejszy od samego Ulissesa, a przy tym odznacza 
się niezwykłą szlachetnością i innymi cnotami moralnymi, tak, jak przepo
wiedział matce Mathematicus:

Et Paridem geret in facie, geret intus Achillem,
Nec probitas fastum nec sibi forma dabunt.
Pauperior Cresus, minus illo doctus Ulixes;
Frena dabit ratio rebus et ingenio.

(Ibidem, w. 51-54)

(Urodą będzie przypominał Parysa, duchem Achillesa,
Lecz żadne nie będzie dlań powodem do pychy.
Ubogi przy nim Krezus, mniej bystry Ulisses;
Rozum zapanuje nad tym, co wrodzone i nabyte.)

Z czasem Patricida, ocaliwszy dzięki swemu męstwu gród Romulusa 
przed atakami wrogich Kartagińczyków, zostaje obwołany jego władcą, jak 
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wcześniej przepowiedział astrolog67. Jego ojciec, któremu żona po latach 
wyjawiła prawdziwe pochodzenie młodzieńca, nie przywiązuje w tym mo
mencie większej wagi do własnego losu, uznając obiektywnie i wielkodusz
nie, że pozostawienie przy życiu ich syna okazało się dla Rzymu zbawienne. 
Jednak zaskakujący jest finał utworu: Patricida stara się w nim uzyskać od 
ludu rzymskiego zgodę na popełnienie samobójstwa, by uniknąć spełnienia 
się fatalnej przepowiedni68.

67 Por. ibidem, w. 55-56.
68 Na temat zakończenia tej tragedii zob. T. D’Alessandro, Teatro profano latino 

medievale. Il Mathematicus e la tragedia delXII secolo, [w:] „ Atti dell’Accademia Petrar
ca di Lettere, Scienze e Arti” 48 (1985-1986), s. 61-75.

69 Por. B. Silvestris, op. cit., w. 59-62: „Sic erit, adde fidem. Iovis est sic fixa vo- 
lumptas. / Quicquid precinui nil habet ambigui. / Fata tibi spondent, dii spondent, sidé
ra spondent; / Res rata, quam spondent sidéra, fata, dei” („Wierz mi, tak się stanie. Taka 
jest niezmienna wola Jowisza. / Moja przepowiednia nie kryje w sobie nic niepewnego. 
/ Zapowiada ci to los, bogowie, gwiazdy; / A to, co przyrzeczone przez gwiazdy, bogów 
i los, jest pewne”). Bogowie, los i gwiazdy to trzy aspekty tej samej rzeczywistości, w któ
rej - jak się wydaje - nie ma miejsca dla swobodnego działania człowieka, zgodnego 
z jego wolną wolą.

70 Wola ludu i senatu ukazana jest jako pozbawiona de facto autentycznej wartości, 
wynikającej z podjęcia decyzji opartej na świadomym wyborze: Patricida uzyskuje zgo
dę na spełnienie prośby, której treść jest im do końca nieznana. W ten sposób stara się 
on ściągnąć z nich wszelką odpowiedzialność za swoją ewentualną śmierć.

Głównym tematem i jednocześnie celem tej niezwykłej tragedii jest, jak 
się wydaje, ukazanie konfliktu pomiędzy ludzkim przeznaczeniem repre
zentowanym przez Jowisza, Parki i Los określony jako fortuna lub fatum 
a wolną wolą człowieka. Ten ostatni staje się igraszką (ludibrium) sił odpo
wiedzialnych za wykreowanie tego konfliktu, które dążą, jak się wydaje, do 
narzucenia mu jego przeznaczenia69. Próba przezwyciężenia ustanowionego 
z góry biegu wydarzeń i rozstrzygnięcia konfliktu zgodnie z własną wolą 
pozostania niewinnym, nawet za cenę utraty życia, rozbrzmiewa w długiej 
mowie, jaką Patricida kieruje do senatu i ludu rzymskiego70, prosząc ich 
o przyzwolenie na własną śmierć. Ścierają się tu poglądy chrześcijańskie 
i pogańskie. Wśród tych pierwszych można wymienić pragnienie poświę
cenia siebie dla uratowania własnego ojca, a także pojawiające się w pew
nym momencie przekonanie, że Bóg tak ustanowił porządek stworzonego 
przez siebie świata, aby ludzka wola pozostała niezależna od wpływu jego 



1. Człowiek jako „boże igrzysko”. Tragedie łacińskie w XII i XIII w. 41

różnych elementów71 z racji tego, że człowiek posiada „particulam divine 
mentis”72 („cząstkę boskiego umysłu”). Mowa ta w zasadzie kończy, dość 
nieoczekiwanie, tragedię, dlatego czytelnik (czy potencjalny słuchacz wpi
sany w tekst, przy założeniu, że utwór miał być przedmiotem declamatio) 
nigdy nie pozna rozwiązania tej historii, które pozostaje „zawieszone”, albo 
raczej „otwarte”. W ostatnim fragmencie, zawierającym reakcję bohatera 
na mieszane uczucia ludu, który nieco wcześniej zgodził się, ufny w cnoty 
władcy, zadośćuczynić „na ślepo” jego życzeniu, Patricida gotowy jest zrzec 
się tytułu króla, by jako osoba prywatna zdecydować o własnym losie.

71 Por. ibidem, w. 643-644: „Sic elementa Deus, sic Ígnea sidera fecit, / Ut ñeque 
sideribus subditus esset homo” („W taki sposób Bóg stworzył żywioły i ogniste gwiazdy, 
/ aby człowiek nigdy nie był poddany ich mocy”).

72 Ibidem, w. 641.
73 B o e c j u s z, De consolatione philosophiae, II, pr. II, 12; zob. powyżej przypis 11.
73 B. Sil vestris, op. cit., w. 175-176.
75 Por. także ibidem, w. 543-544: „Ordo sed eternus prefixaque nexio rerum / Huma

ne vanum dissipat artis opus” („Lecz wieczny porządek i z góry ustanowiony bieg rzeczy 
/ Czynią próżnym wysiłek ludzkich poczynań”); w w. 615-618 pojawia się Boecjuszowy 
obraz Fortuny, która, tocząc na oślep i ze zmiennym rytmem swoje koło, nie dopuszcza, 
by chwała świata („mundi gloria”) i pojedynczego człowieka trwały nieprzerwanie.

Zważywszy jednak na żelazną konsekwencję, widoczną w spełnieniu 
się wszystkich poprzednich elementów przepowiedni, niepisana sugestia ze 
strony autora wydaje się dość jednoznacznie przechylać szalę ostatecznego 
losu bohatera (i jego ojca) zgodnie z wyrokiem przeznaczenia i ideą deter- 
minizmu, tkwiącą u podstaw fabuły. Istotny w tym utworze jest bowiem 
nacisk położony na rolę Fortuny w życiu człowieka; mimo próby jej chry
stianizacji, obecnej także u Boecjusza, zdaje się tu przeważać pogląd zawar
ty w Boecjuszowej formule, z której rozwinęło się po części średniowieczne 
rozumienie tragedii; zgodnie z nim, jak wiemy, Fortuna ślepo zadawanymi 
ciosami (indiscreto ictu) skazuje na klęski szczęśliwe dotąd królestwa (felicia 
regna)73; ta logika znajduje swoje potwierdzenie w całym utworze Bernarda 
Silvestris, a dobitnie wyrażają ją następujące wersy: „Ridiculos hominum 
versat sors ceca labores: / Secula nostra iocus ludibriumque deis”74 („Ślepy 
los niszczy śmieszny w jego oczach ludzki trud. / Nasz świat jest zabawką 
i igraszką bogów”)75. Wydawałoby się, że człowiekowi nie pozostaje w tej sy
tuacji nic innego, jak bierne pogodzenie się z tym, co jest wpisane w jego ży
cie od samego początku. Ponadto bardzo wyraźnie rysuje się pogląd (sięga
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jący korzeniami jeszcze czasów homerowych), że szczęście nie jest prawem, 
ale raczej długiem zaciągniętym u losu, jaki prędzej czy później przyjdzie 
człowiekowi spłacić:

Longos successus, longos Fortuna favores
Punit et incestat deteriore malo;
Dampnator cari capitis viteque paterne
Ex rigida fati lege futurus erat.

(Ibidem, w. 627-630)

(Los każę płacić za długie dni szczęścia,
Za swoją łaskawość karze tym gorszym złem;
Drogiej osobie własnego ojca miał zadać śmierć
Nieuchronnym wyrokiem przeznaczenia.)

U podstaw samobójstwa, przez które Patricida pragnie przeciwstawić 
się przeznaczeniu, potwierdzając swoje prawo do wolności decydowania 
o własnym losie, stoi być może senekański stoicyzm76. Protagonista tej tra
gedii staje się w ten sposób exemplum pesymistycznie nakreślonej kondycji 
ludzkiej, w której jedyną możliwą odpowiedzią na niezawinione zło jest od
rzucenie tak „zaprogramowanej” rzeczywistości poprzez samounicestwie
nie. Nie wiadomo, czy autor znał tragedie Seneki (może najwyżej jakieś 
florilegia)77, które ukazują taki model egzystencjalny (sprzeczny, skądinąd, 
z moralnością chrześcijańską) jako pozytywny, natomiast jest prawdopo
dobne, iż był obeznany z jego poglądami na temat sensu samobójstwa, prze
bijającymi z niektórych pism filozoficznych78.

76 W duchu stoicyzmu jest pomyślana postawa charakteryzująca protagonistę, któ
ry, mimo że tak hojnie obdarowany przez Los, w całym swoim życiu kieruje się umia
rem: zob. np. w. 559-564.

77 Na temat ewentualnych związków tej tragedii z tragediami Seneki zob. O. Z w i e r - 
1 e i n, Spuren der Tragödien Senecas bei Bernardus Silvestris, Petrus Pictor und Marbod 
von Rennes, „Mittellateinisches Jahrbuch” 22 (1987), s. 171-196.

78 Mam tu na myśli np. dialog De providentia (O opatrzności) z roku 63/64 oraz 
niektóre Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza).

Druga z wymienionych tragedii, anonimowa, nosząca tytuł De Affra 
et Flavio (Affra i Flawiusz), datowana na przełom XII i XIII w., zachowana 
tylko w jednym rękopisie (znajdującym się w British Library w Londynie), 
w 118 dystychach elegijnych rozwija wątłą akcję bliską koncepcji tragedii, 
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o jakiej czytamy w Etymologiach Izydora z Sewilli79. Poza tym nie nawiązuje 
ona jednak, w przeciwieństwie do poprzedniej, do średniowiecznych reguł 
właściwych temu gatunkowi. I tak np.: tchnie smutkiem od samego począt
ku, choć pod koniec ponure treści osiągają swoiste apogeum; bohaterowie 
(Affra i Flavius) nie wywodzą się ze szlachetnego rodu; styl tylko po części 
odpowiada poziomem temu, co określano jako gravitas. Jej akcja rozbija się 
na szereg epizodów:

79 Por. Izydor z Sewilli, Etymologiarum sive originum libri XX, XVIII 45; 
zob. także podrozdział trzeci pierwszego rozdziału w tej monografii.

80 De Affra et Flavio, a cura di F. Lan di, w. 175-176, [w:] Tragedie latine.,.,op. cit.
81 Zob. eadem, Notizie introduttive, [w:] Tragedie latine..., op. cit., s. 187.

1. Proces przeciwko Affrze, najpierw podejrzewanej przez męża o nie
płodność, a potem oskarżonej niesłusznie o niewierność.

2. Wygnanie Affry wraz z dzieckiem na bezludną wyspę, gdzie po sied
miu dniach kobieta, wycieńczona i zrozpaczona, zjada własne dziecko, 
mimo że ten czyn ją przeraża: „Compatitur vultus puero facinusque per- 
horret, / Nescio materne quid pietatis habet”80 („Na twarzy odbija się litość 
nad synem i przerażenie wobec występku, / Coś na kształt macierzyńskiej 
czułości”).

3. Powrót Affry (która zachowała rączkę dziecka i na nią przelała swoją 
miłość), uratowanej przez przypadkowy statek, i proces wytoczony jej mę
żowi.

4. Opowieść Affry, która wzbudza litość sędziów i powoduje skazanie 
Flavia, oraz wygłoszenie przez kobietę przeciw sobie mowy oskarżycielskiej, 
z której wynika, że jeśli nie zostanie skazana, to popełni samobójstwo.

Struktura tej tragedii przedstawia pewne podobieństwa z poprzednią. 
Również i tu mamy do czynienia z ciągiem narracji, w którą są jednak wpi
sane wypowiedzi przeważnie monologowe. Poza tym konflikt pomiędzy 
głównymi bohaterami nie został wyrażony bezpośrednio, ale za pośrednic
twem innych postaci (lekarza, sędziów, tłumu). Można się w niej dopatrzyć 
ponadto wpływu autorów klasycznych, przede wszystkim Owidiusza, ale 
są też pewne zapożyczenia z komedii elegijnych (np. Witalisa z Blois); ze 
względu na motyw teknofagii i zachowania szczątków dziecka badacze do
szukiwali się powiązań z Thyestesem Seneki81, ale nie sposób tego dowieść 
precyzyjnie, a dodatkowym kontrargumentem jest słaba jeszcze, jak wie
my, znajomość jego sztuk w tym okresie. Fabuła mogłaby sugerować jakieś 
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ewentualne źródło retoryczne lub nowelistyczne, a wątek teknofagii nie wy
kluczałby sięgnięcia do rozdziału 40 z De excidio urbis Hierosolymitanae, 
łacińskiej parafrazy Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza82.

82 Por. ibidem, s. 195.
83 Ioannes A n g 1 i c u s, De proprietatibus tragedie, [w:] Tragedie latine. ,.,op. cit., 

s. 302.

Trzecią z wymienionych sztuk, napisaną przez Jana z Garlandii, czyli 
pochodzącą z XIII w., i zatytułowaną Due lotrices (Dwie praczki), trudno 
byłoby określić mianem tragedii, gdyby nie sugerująca to wyraźnie wstępna 
wypowiedź autora. Od początku do końca bowiem przypomina ona poemat 
narracyjny, złożony ze 127 heksametrów daktylicznych, w którym raz je
den pojawia się krótki monolog (w. 61-71), zapoczątkowujący ciąg zdarzeń 
tragicznych. Bohaterowie, a zwłaszcza tytułowe bohaterki (anonimowe), 
nie tylko pochodzą z niskiego stanu, ale parają się najstarszym zawodem 
świata, co sprawia, że przeważa styl potoczny, niegardzący tu i ówdzie ak
centami obscenicznymi, a tematyka nie przystaje do konwencji gatunku, 
w jakim chciałby umieścić swój utwór jego autor. Trudno byłoby mu jednak 
zarzucić brak świadomości „teoretycznoliterackiej” (był przecież twórcą 
jednej z bardziej znanych poetyk), a poza tym opisane tu wypadki roze
grane zostały w kluczu tragicznym, pełnym niekiedy patosu, wywołanego 
przez metafory i porównania rodem z „Seneki tragicznego”, który zdaje się 
też „patronować” krwawym scenom, jakich tu nie brakuje. W pewnym mo
mencie (w. 114-115) pojawia się explicite porównanie jednej z kobiet, która 
popełnia zbrodnię z zazdrości, do słynnych heroin tragicznych.

Utwór ten stanowi część 7 (ostatniego) rozdziału Parisiana Poetria i peł
ni funkcję ilustrującą (sic!) gatunek tragiczny: „exemplum tragedie versifice 
composite”, jak wyraźnie sugeruje wstęp, zatytułowany Deproprietatibus tra
gedie, zawierający m.in. jej streszczenie oraz wymieniający trzy cechy gatun
kowe: styl wysoki („gravi stilo describitur”), treści bezwstydne i występne 
(„pudibunda proferuntur et scelerata”), radosny początek i nieszczęsne za
kończenie („incipit a gaudio et in lacrimis terminatur”)83. Ta charakterystyka 
nie różni się specjalnie od wielu innych, jakie funkcjonowały w tym czasie, 
może z wyjątkiem owych pudibunda, przyczyniających się - wbrew słowom 
autora - do znacznego obniżenia miejscami jej stylu, dla zachowania zasady 
decorum. Temat oscyluje wokół zazdrości na tle miłosnym jednej z tytuło
wych lotrices przebywających w oblężonej twierdzy wraz z załogą 60 żołnie-
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rzy; każda ma za zadanie dbać o odzież i zachowanie męskiego wigoru poło
wy jej członków. Na nieszczęście jedna z nich staje się kochanką mężczyzny 
pozostającego „pod opieką” drugiej, co wzbudza u tamtej szał zazdrości i do
prowadza najpierw do „karczemnej” awantury (styl bardzo niski), a następ
nie do zamordowania przez nią we śnie „winnej” pary. Po tym wszystkim 
dla zatarcia śladów niedawnej zbrodni kobieta otwiera bramy wrogom, a ci 
zabijają pozostałych żołnierzy, wśród których znajduje się jej rodzony brat.

Trzeba przyznać, że gdyby nie końcowa masakra, temat byłby bardziej 
odpowiedni dla komedii. Istotnie pojawia się on, w nieco innym warian
cie, w jednym ze starofrancuskich fabliaux, nieomal współczesnym tej „tra
gedii”84 85, a także w staroangielskim romansie wierszowanym The Avowing 
of King Arthur, Sir Gawain, Sir Kay and Baldwin ofBritaine5 z XV w. Czyta
jąc wstęp odautorski, trudno oprzeć się wrażeniu, że Jan z Garlandii uważa 
się dumnie za pioniera, który tym utworem przeciera jakby ex novo szla
ki zapomnianemu gatunkowi: „Unica vero tragedia scripta fuit quondam 
ab Ovidio apud Latynos, que sepulta sub silentio non venit in usum. Hec est 
secunda tragedia cuius proprietates diligenter debent notari”86 („Tylko jed
na tragedia, pióra Owidiusza, powstała niegdyś w narodzie rzymskim, ale 
przeszła bez echa i nie zrobiono z niej użytku. Ta jest druga i jej właściwości 
powinny być starannie zbadane”). Autor stara się przy tym pozostawić nie
zatarte wrażenie, iż mimo pochodzenia głównej bohaterki z niskiego stanu 
(co, zgodnie z definicją Izydoriańską, powinno ją dyskredytować jako po
stać tragiczną) w momencie zbrodni przechodzi ona swoistą metamorfozę, 
tak że nabiera cech wielkich heroin tragicznych, przypominając w sposób 
szczególny właśnie Medeę: „Induit inmitem Medeam” (w. 114). Porównuje 
ją także ze słynnymi zbrodniarkami mitologicznymi - Fedrą, Klitajmestrą, 
Prokne i Scyllą - dając popis własnej erudycji i podkreślając z naciskiem, 
że jest „digna describí tragoedo” (w. 117), czyli godna opisania przez poetę 
tragicznego, za jakiego zapewne się uważał.

84 Chodzi o fabliau D’une seule Fame qui servoit C. Chevaliers de tous poins, [ w:] Re
cueil général et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe siècles, ed. A. de Mon t ai glon, Li
brairie des Bibliophiles, Paris 1872, fabliau n. XXVI, s. 294-300.

85 Zob. Middle English Metrical Romances, eds. W.H. French, C.B. Hale, Prenti
ce Hall, New York 1930, s. 607-646.

86 Ioannes A n g 1 i c u s, De proprietatibus tragedie, [ w: ] Tragedie latine. ..,op. cit., 
s. 300. Jan z Garlandii zapewne miał na myśli Medef rzymskiego poety, niezachowa- 
ną do naszych czasów, uznaną przez jego współczesnych za świetny przykład tragedii; 
zob. przypis 4 w niniejszej monografii.
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Wiemy o istnieniu w XII w. jeszcze jednej tragedii, autorstwa niejakiego 
Wilhelma z Blois (który pisał głównie komedie elegijne). W jednym z listów 
skierowanych do niego w 1170 r. przez brata, Piotra z Blois, czytamy słowa: 
„tragedia vestra de Flaura et Marco” („twoja tragedia o Flaurze i Marku”), 
ale poza tą krótką wzmianką nic o niej nie możemy powiedzieć87.

87 Zob. T. D’Alessandro, Notizie introduttive, [w:] Tragedie latine..., op. cit., 
s. 37.

88 Zob.: A. S t a u b 1 e, L’idea della tragedia neU’Umanesimo, [w:] AA. W., La rinasci- 
ta della tragedia nell’Italia deU’Umanesimo, Union Printing Edition, Viterbo 1980, s. 48; 
E. Franceschini, Studi e note di filologia latina medievale, Vita e Pensiero, Milano 
1938, s. 26 i 33.

89 Nicholas Trevet (XIII/XIV), autor m.in. komentarza do De consolatione philo- 
sophiae Boecjusza (powstałego przed 1304 r.), jako profesor uniwersytetu w Oksfor
dzie został poproszony przez kardynała Niccolo Albertiego z Prato, arcybiskupa Ostii 

Konkludując, można stwierdzić, że trzy omówione powyżej tragedie 
nie mają, co prawda, dużych walorów literackich, ale są dla nas cennym 
świadectwem: z jednej strony potwierdzają, a także uzupełniają - zwłasz
cza pierwsza i najlepsza z nich - teoretyczne wypowiedzi, o których była 
mowa powyżej, dotyczące wyobrażeń na temat tego gatunku w XII i XIII w., 
natomiast z drugiej nie traktują ich zbyt sztywno (przykład drugi i trzeci), 
wprowadzając „niskie” postacie i sytuacje, mogące lepiej przemówić do 
uczuć i wyobraźni przeciętnego odbiorcy; świadczą też o tym, że granica 
pomiędzy komedią i tragedią nie była wówczas zbyt ostra, a ponadto dobrze 
ukazują (głównie ze względu na narracyjną akcję i „nietragiczne” metrum) 
utratę wymiaru dramatyczno-teatralnego przez gatunek tragiczny.

2. Odkrycie Seneki „tragicznego”: 
Nicholas Trevet i Ecerinis Albertina Mussata

Aspekt teatralny będzie obcy tragedii także w czasie jej powolnego budzenia 
się ze swoistego „letargu” w wiekach XIV i XV, kiedy to będzie się ona roz
wijać - raczej mało dynamicznie i osiągając skromne rezultaty - na Półwy
spie Apenińskim, głównie w jego północnej części, przede wszystkim dzięki 
badaniom nad Seneką prowadzonym przez wcześniej wspomniany krąg 
filologów i poetów skupionych wokół postaci Lovata Lovatiego. Zupełnie od 
nich niezależna88 i wobec nich równoległa działalność na tym polu Nicho
lasa Treveta89, prowadzona w Oksfordzie, sprawiła (może nie w mniejszym 
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stopniu), że pod koniec XIII i z początkiem XIV w. wzrosła ogólna świado
mość odnosząca się nie tyle do istoty samej materii tragicznej (materia trá
gica), ponieważ utwory Seneki potwierdziły panujące od dawna na ten te
mat wyobrażenia i poglądy, wywodzące się głównie od gramatyków z IV w„ 
a także Boecjusza i Izydora, ile przed wszystkim do formy tragicznej. Był to 
ów mos tragicus, do którego explicite nawiązuje zarówno Trevet w swoim 
komentarzu do tragedii Seneki, napisanym w latach 1314-1317’°, jak i Al- 
bertino Mussato w Senece vita et mores. Obaj czynią wyraźne rozróżnienie 
pomiędzy utworami o charakterze epickim, do których pojęcie tragedii od
nosiło się, jak wiemy, do czasu odkrycia teatru rzymskiego twórcy, a trage
diami we właściwym tego słowa znaczeniu. Trevet czyni to na tle znanego 
w Średniowieczu, sięgającego platońskich korzeni podziału poezji90 91 92:

i członka kurii papieskiej w Awinionie, o sporządzenie komentarza do tragedii Seneki: 
zob. A. Stáuble, op. cit., s. 53 oraz M. Pastore Stocchi, op. cit., s. 17.

90 Zob. H.A. Kelly, Ideas and forms of tragedy..., op. cit., s. 129.
91 Podział ten został najprawdopodobniej „przekazany” Średniowieczu przez gra

matyka Diomedesa: zob. D iomed es, Ars grammatica, III, [w:] FlaviiSosipatri Charisii 
Artis grammaticae libri V, Diomedis Artis grammaticae libri III, ex Charisii Artis Gram- 
maticae Excerpta, ex rec. H. K e i 1 i i, Teubner, Lipsiae 1857, s. 482; P1 a t o n, De repúbli
ca (Państwo), 3,7, 394 b-c; A. Stáuble, op. cit., s. 52, przypis 13.

92 N. T r e v e t, Expositio super tragedias Senece. Il commento di Nicola Trevet al Tie- 
ste di Seneca, ed. E. Fr anceschini, Vita e Pensiero, Milano 1938, s. 6-7.

Scripserunt autem poete triplici charactere, quia vel modo narrativo, in 
quo solus poeta loquitur, ut in Georgicis, vel dragmatico, ubi nusquam poe
ta loquitur sed tantum persone introducte, et iste modus convenit proprie 
tragedis er comedís; tercius modus mixtus ex duobus est, ubi et quandoque 
poeta loquitur et quandoque persone introducte, sicut Vergilius in [libro] 
Eneidos, cuius materia licet sit trágica tamen liber ipse more trágico non 
scribitur, propter hoc quod poeta ibi aliquando loquitur cum personis in- 
troductis. Vergilius ergo in Eneidos, Lucanus, et Ovidius, De transformatis, 
poete tragici dici possunt, quia de materia tragica, scilicet de casu regum et 
magnorum virorum et de rebus publicis scripserunt, sed tamen minus pro- 
prie. Seneca autem in libro qui pre manibus habetur non solum de materia 
tragica, sed etiam scripsit more trágico; et ideo mérito liber iste Liber trage- 
diarum dicitur; continet enim luctuosa carmina de casibus magnorum, in 
quibus nusquam poeta loquitur, sed tantum persone introducte’2.

(Poeci natomiast pisali na trzy sposoby: albo posługując się opowiada
niem, w którym zabiera głos sam poeta, jak w Georgikach, albo rodzajem 
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dramatycznym, gdzie poeta nie przemawia sam, lecz poprzez wprowadzo
ne postacie, i ten sposób pisania jest właściwy dla tragedii i komedii; trzeci 
sposób stanowi połączenie obu wymienionych i polega na tym, że raz od
zywa się poeta, a kiedy indziej wprowadzone przez niego postacie, jak to 
ma miejsce w [księdze] Eneidy Wergiliusza, której materia jest tragiczna, 
lecz sama księga nie jest pisana na sposób tragiczny, bowiem przemawia 
zarówno poeta, jak i wprowadzone postacie. Tak więc Wergiliusz w przy
padku Eneidy, Lukan, a także Owidiusz w odniesieniu do Metamorfoz, 
mogą być określani mianem poetów tragicznych, ponieważ poruszali tam 
materię tragiczną, czyli pisali o upadku królów i wielkich mężów i o spra
wach wagi państwowej, lecz w mniej odpowiedniej formie. Seneka nato
miast w księdze, którą mam przed sobą, pisał nie tylko o materii tragicznej, 
ale także na sposób tragiczny; i dlatego słusznie nazywana jest ona Księgą 
tragedii-, zawiera bowiem pełne smutku poematy o upadkach wielkich mę
żów, a poeta nigdy nie zabiera głosu osobiście, lecz jedynie poprzez wpro
wadzone postacie.)

Angielski uczony dokonuje oceny jednego i drugiego mos tragicus, będąc 
świadomym, że ten, którym posługuje się Seneka, bardziej zasługuje na to 
miano, gdyż w jego utworach poeta oddaje głos poszczególnym postaciom. 
Mussato zaś, podkreślając różnice pomiędzy „tragedią epicką” i tragediami 
Seneki, zwraca poza tym uwagę na wspólny obu tym rodzajom utworów styl 
wysoki, przy czym słowo stilus nie odnosi się tu jedynie do sposobu wyraża
nia (w znaczeniu elocutio), ale przede wszystkim do tematu i metrum”:

Dicitur itaque tragedia alte materie stilus, quo dupliciter tragedi utun- 
tur: aut enim de ruinis et casibus magnorum regum et principum, quorum 
maxime exitia, clades, cedes, seditiones et tristes actus describunt - et tunc 
utuntur hoc genere iambicorum, ut olim Sophocles in Trachinis et hic 
Seneca in his decern tragediis; aut regum et ducum sublimium aperta et 
campestria bella et triumphales victorias - et tunc metro heroyco ea com- 
ponunt, ut Ennius, Lucanus, Virgilius ac Statius9,1.

(Zatem mianem tragedii określa się utwór traktujący o wysokim te
macie, napisany takim właśnie stylem, w metrum, którym poeci tragiczni 
posługują się dwojako: pisząc o zagładzie i upadkach królów i książąt, opi- * * 

93 Zob. H.A. Kelly, Ideas and forms of tragedy..., op. cit., s. 139.
9,1 A. Mussato, Senece vita et mores, [w:] O proumanistikos kuklos tes padouas 

(Lovati Lovato - Albertino Mussato) kai oi tragodies tou L. A. Seneca, ed. A. Ch. M e g a s, 
Tessaloniki 1967, s. 160.
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sując w szczególności ich śmierć, klęski, mordy, konflikty i ponure czyny, 
posługują się tym rodzajem metrum jambicznego, którego używał niegdyś 
Sofaldes w Trachinkach, a teraz Seneka w swoich dziesięciu tragediach, 
albo też opowiadają o wojnach toczonych w otwartym polu przez wielkich 
królów i wodzów, o ich tryumfalnych zwycięstwach, i wówczas stosują me
trum heroiczne [heksametr daktyliczny], wzorem Enniusza, Lukana, Wer- 
giliusza i Stacjusza.)

W innym miejscu swojego komentarza do Thyestesa Seneki Trevet zwra
ca uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny dla tragedii starożytnych aspekt, 
tj. na ich funkcję etyczną, pozostającą w ścisłym związku z hedonistyczną 
w tym sensie, że druga „służy” niejako pierwszej:

Causa finalis est delectatio populi audientis, vel, in quantum hic nar- 
rantur quedam laude digna, quedam vituperio, potest aliquo modo liber 
hic supponi ethice, et tunc finis eius est correctio morum per exempla hic 
posita95.

95 N. Trevet, op. cit., s. 8.
96 Po raz pierwszy ta metafora pojawia się w słynnym dziele Lukrecjusza De rerum 

natura {O naturze wszechrzeczy), IV 11-17; będzie ona wykorzystywana także przez pi
sarzy renesansowych, m.in. w odniesieniu do tragedii.

(Ostatecznym celem jest sprawienie przyjemności słuchaczom albo 
też, jako że jest tu mowa o sprawach godnych pochwały i zasługujących na 
naganę, może ta książka w jakimś sensie posiadać wymowę etyczną: wów
czas służy poprawie obyczajów dzięki przykładom, jakie zawiera).

Zastanawiając się w liście do kardynała Albertiego, otwierającym Expo- 
sitio super tragedias Senece, nad motywami, jakie stały u podstaw pisarstwa 
tragicznego rzymskiego pisarza, Trevet dochodzi do zbliżonych wniosków, 
stwierdzając, że zamierzał on dać słabym ludziom (mentibus infirmis) na
uki etyczne (ethica documenta), nadawszy tym ostatnim uprzednio formę 
zmyślonych historii (fabularum oblectamentis immersa), mających sprawić 
słuchaczom przyjemność; posługuje się przy tym sięgającą jeszcze starożyt
ności metaforą lekarza podającego gorzkie lekarstwo w otoczce słodkiego 
miodu, co ma łatwiej skłonić pacjenta do połknięcia leku96.

Owa correctio morum była zapewne jednym z powodów, dla których 
Mussato napisał Ecerinis, pierwszą nowożytną tragedię w duchu Seneki. 
W jego przemyśleniach przytoczonych powyżej, odnoszących się do dwóch 
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rodzajów tragedii, wymiar etyczny jest implicite obecny w wyliczeniu nega
tywnych wydarzeń i czynów („exitia, clades, cedes, seditiones et tristes ac
tus”), których sprawcami są potężni władcy. W jego słowach klęski i upadki 
zdają się stanowić ich logiczną konsekwencję. Podobne refleksje, będące 
próbą nakreślenia czegoś w rodzaju poetyki tragedii mniej więcej rok po 
napisaniu Ecerinis97, zawarte są w jego niektórych listach poetyckich skom
ponowanych w dystychu elegijnym, a wzorujących się zapewne na Ars poéti
ca (Sztuce poetyckiej) Horacego. Pisze tam m.in., że księgi poety tragicznego 
ukazują konflikty targające niepewnym ludzkim losem i pełno jest w nich 
wszelkiego rodzaju okrucieństw („species omnes crudelitatis”)98 99 100; następ
nie przytacza te ostatnie w syntetycznej formie, przypominając najbardziej 
znane, takie jak zbrodnie Medei, uczta Thyestesa czy niesłychana zemsta 
Prokne na Tereusie. Dołącza do nich zbrodnie historycznego Ezzelina III 
da Romano, będące przedmiotem jego własnej tragedii: ciąży na nich po
chodzenie tego tyrana od samego Lucyfera".

97 Zob. ELA. Ke\\y, Ideas and forms of tragedy..., op. cit., s. 135.
98 A. Mussato, Ep. I, w. 118. Ten i kolejne cytaty z listów Mussata pochodzą 

z wyd.: idem, Écérinide. Êpitres métriques sur la poésie. Songe, édition critique, traduc
tion et présentation par J.-F. Chevalier, Les Belles Letters, Paris 2000.

99 Zob. ibidem, w. 117-128.
100 Ibidem, w. 93-94.
101 Tego rodzaju myślenie o poezji cechowało wielkich poetów Średniowiecza, 

Dantego i Petrarkę, a także niektórych twórców okresu humanizmu, zwłaszcza Coluccia 
Salutatiego oraz Cristofora Landina.

Powyższe tematy nie stanowią dla Mussata celu samego w sobie, ale 
poprzez nie pokazuje i uczy, w jaki sposób człowiek powinien odważnie 
stawiać czoła przeciwnościom, nie dopuszczając do tryumfu zła, będące
go często wynikiem zgubnych namiętności: „Vox tragici mentes ad contin- 
gentia fortes / Efficit, ignavus diluiturque metus”'00 („Głos tragediopisarza 
stosownie do okoliczności umysł / wzmacnia, a podły strach rozwiewa”). 
Tego rodzaju podejście wpisuje się w jego rozumienie tragedii, nakreślone 
także w niektórych innych listach łacińskich (Ep. IV, VII, XVIII), będących 
po części odpowiedzią na zarzuty podnoszone przez niektórych teologów 
wobec poezji, że nie jest ona imago veritatis. Dla Mussata przeciwnie, jest 
ona rodzajem ars divina, jej piękno, podobnie jak wszelkie piękno, pocho
dzi wprost od Boga, zaś jej warstwa symboliczno-alegoryczna kryje w sobie 
prawdy, poprzez które zbliża się ona do teologii oraz do filozofii101. Dlatego 
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też jego zdaniem: „Hi ratione carent quibus est invisa poesis, / Altera que 
quondam philosophia fuit”102 („Nie mają racji ci, którym nienawistna jest 
poezja, / Uchodząca niegdyś za drugą filozofię”).

102 A. Mussato, Ep. IV, w. 67-68.
11)5 Por. Izydor z Sewilli, Etymologiarum sive Originum Libri XX, XVIII 45.
1M Por. Guillaume de Conches, Glose super Librum Boecii de consolacione, 

1. II, pr. II (zob. przypis 49 w niniejszej monografii).
105 Por. Boecjusz, De consolatione philosophiae, II, pr. II, 12: „Quid tragoedia- 

rum clamor aliud deflet nisi indiscreto ictu Fortunam felicia regna vertentem?”; zob. też 
przypis 11 w niniejszej monografii.

1116 A. Mussato, Ep. I, w. 101-102.
107 Por. także ibidem, w. 105-108: „Proficit hoc nimium mortalibus utile carmen, 

/ Cum nichil in nostris computat esse bonis. / Conspicitur nulla stabilis dominatus in 
aula, / certaque de sola est mobilitate tides” („Ta tragedia jest niezwykle pożyteczna dla 
ludzi, / Gdy przedstawia jako nic niewarte to, co my uznajemy za jakieś dobro. / Widzi

W swojej koncepcji tragedii, której ilustracją jest Ecerinis, Mussato 
nawiązuje w największym stopniu do poglądów Izydora z Sewilli103, roz
winiętych przez niektórych średniowiecznych uczonych, zwłaszcza przez 
Wilhelma z Conches104, wiążąc je z bardziej neutralną refleksją Boecjusza105. 
Ukazuje to następujący fragment z Epistula I: „Materiam tragico fortuna 
volubilis auget, / Quo magis ex alto culmine régna ruunt”106 („Poecie tra
gicznemu niestałość losu dostarcza tym więcej materii, / Im niżej upadają 
królestwa ze szczytu powodzenia”)107.

Podobne, choć skłaniające się w większym stopniu ku Boecjuszowemu 
„kołu Fortuny”, będzie podłoże sytuacji tragicznej wyrosłej na gruncie kul
tury i filozofii antycznej, rozumianej w dość wąskim zakresie, opisywanej 
kilkadziesiąt lat później przez najwybitniejszego pisarza średniowiecznej 
Anglii Geoffreya Chaucera w Opowieściach kanterberyjskich, a raczej przez 
Mnicha, będącego narratorem drugiego stopnia, który w swoim wstępie do 
„tragedii”, mających być przedmiotem jego opowiadania, wypowiada takie 
oto słowa:

Tragedy means a certain kind of story
As ancient books remind us, of some man
Who was once living in prosperity,
And fell from high estate to misery,
And who came to a calamitous end.
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I shall lament, and in the Tragic Mode,
The sufferings of those who once stood high,
Who fell from eminence, so that none could
Deliver them out from adversity.
For when Fortune makes up her mind to fly,
Her course no man is able to withhold;
Let no one trust in blind prosperity;
Be warned by these examples, true and old108.

my, jak nietrwałe jest panowanie w każdym pałacu, / Jedynym pewnikiem jest ustawicz
na zmienność rzeczy”).

108 Cytuję z wyd.: G. Chaucer, The Canterbury Tales, translated with the introd, 
and notes by D. Wr i gh t, Oxford Univ. Press, Oxford-New York 1985, s. 177.

109 Nawiązuje ona do kilkakrotnie już wzmiankowanemgo przez nas fragmentu 
z De consolatione philosophiae Boecjusza: zob. np. przypis 105 w tej monografii.

(G. Chaucer, The Canterbury Tales,
w. 1973-1977, 1991-1998)

(Tragedia to typ pewien opowieści
O ludziach, jak pouczają stare księgi,
Którzy żyli w wielkiej pomyślności,
Zanim z wysoka nisko upadli
I nieszczęsnego losu zaznali.

Opowiem tragicznym lamentem
O bólu tych, co niegdyś dumnie trwali,
Którzy nisko upadli, tak że nikt nie mógł
Uwolnić ich od przeciwności losu.
Bo gdy Fortuna szykuje się do lotu,
Człowiek powstrzymać jej nie może;
Niech nikt nie ufa ślepemu szczęściu;
Pomny na te przykłady, prawdziwe i dawne.)

Nieco dalej (w. 2761-2772) zostaje podana definicja tragedii, z której 
wynika, że jej przedmiotem są prawa Fortuny, niosącej człowiekowi to, co 
najgorsze109. Naturalnie antyczny motyw Fortuny, czy to w opowiadaniach 
pisarza angielskiego, czy też u innych autorów epoki, a także u wcześniej
szego Mussata, ulega kontaminacji z zasobem pojęciowym kultury chrześci
jańskiej i dlatego zawiera w sobie potencjalnie również inne znaczenia, takie 
jak grzech, pycha, kara boska, ludzkie okrucieństwo, zdrada itd.
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Mussato napisał swoją tragedię110 w latach 1314-1315, a rok później 
otrzymał za nią laur poetycki. Było to pierwsze tego rodzaju wyróżnienie: po 
raz drugi przyznano je Petrarce w 1341 r. za twórczość w języku łacińskim, 
głównie za poemat epicki Africa, który zapewne w czasach Mussata ucho
dziłby jeszcze za tragedię. Sam Mussato rnusiał być świadomy politycznego 
charakteru tego wyróżnienia, gdyż, obiektywnie ujmując, Ecerinis - choć 
godna zainteresowania z perspektywy historycznoliterackiej - z artystycz
nego punktu widzenia nie może być oceniana zbyt wysoko. Jednak wartości 
dodaje jej to, że jako utwór pionierski w swoim gatunku może być uznana 
za rodzaj archetypu dla całego szeregu łacińskich tragedii humanistycznych 
o tematyce historycznej, jakie jej wzorem powstały we włoskim Trecento 
i Quattrocento, czyli w XIV i XV w.

110 W poniższej analizie tej tragedii wykorzystuję materiał zawarty w moim artyku
le pt. Charakter i jego destrukcyjna siła w dawnej tragedii włoskiej na przykładzie Ecerinis 
Albertina Mussata, [w:] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, 
red. Abramowicz, P. Matyaszewski, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 243-255.

Tytuł swój zawdzięcza Ecerinis rzymskiej tradycji epickiej, oczywiste 
jest tu bowiem nawiązanie do tytułów takich dzieł, jak Aeneis, Thebais czy 
Achilleis (Eneida, Tebaida, Achilleida)-, wywodzi się on od słowa „Ecerinus”, 
łacińskiej formy imienia protagonisty, który jest postacią nawiązującą do 
historycznego Ezzelina III da Romano, władcy Werony z pierwszej połowy 
XIII w.; jego rządy odbiły się bardzo boleśnie na losach nie tylko tego miasta, 
ale także całej północno-wschodniej części Italii (tzw. Marchia Trevisana). 
Struktura oraz historyczno-polityczna tematyka utworu inspirowane są za
równo tradycją epicką, jak i tragiczną; Mussato znał doskonale utwory dra
matyczne Seneki, niemniej jednak średniowieczna retoryka z jej zasadami 
zawartymi we wcześniej wspomnianych tekstach okazała się równie istotna 
w koncepcji jego jedynej tragedii. Mimo formalnego podziału na kilka ak
tów, przedzielonych partiami chóralnymi, przedstawia ona rodzaj narracji 
ciągłej, włożonej w usta różnych dramatis personae, przerywanej ich krót
kimi dialogami, których główną funkcją jest stymulowanie dalszej narracji, 
przy czym powiązanie między sobą kolejnych scen jest dalekie od spójności, 
jaka cechowała najlepsze tragedie starożytne. Typowy dla tego odrodzonego 
po wielu wiekach gatunku jest też całkowity brak jedności miejsca i czasu; 
akcja rozgrywa się bowiem na przestrzeni co najmniej dwóch lat, ale cała 
fabuła obejmuje lat kilkadziesiąt, z jej nawiązaniem do różnych okresów ży
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cia Ezzelina w latach 1237-1260. Należy też dodać, że i ta tragedia nie była 
przeznaczona do odegrania na scenie, lecz jedynie do recytacji111.

111 Takie „spektakle” odbywały się w okresie Bożego Narodzenia każdego roku; 
jednak utrata przez Padwę autonomii położyła kres owym recytacjom, ponieważ cechą 
nieodłącznie związaną z tragedią, niezależnie od tego, jaka byłaby jej forma, jest to, że 
może się ona rozwijać jedynie w czasach wolności. Zawsze bowiem jej problematyka 
szczegółowa i zindywidualizowana, która przekłada się w mniejszym lub większym 
stopniu na uniwersalną, dotyka tematów istotnych dla egzystencji zarówno jednostki, 
jak i społeczności, trudnych do poruszania w stanie ograniczonej wolności politycznej.

112 Zob. Arystoteles, Poetyka, IX 145lb 5-7.
111 Na przykład w biografii Seneki jego autorstwa: zob. Senece vita et mores, op. cit., 

s. 158-159.
114 Zob.: A. Mussato, Ep. IV, w. 68-69; idem, Ep. VII, w. 41-50.
115 Dawał temu wyraz także w napisanym później poemacie De obsidione Domini 

Canis Grandis de Verona circa moenia paduanae civitatis et conflictu eins ( 1325), gdzie 
przedstawił nieudaną próbę podporządkowania przez niego Padwy w 1320 r.

116 Komentatorzy Ecerinis, współcześni Mussata, Guizzardo da Bologna i Castella
no da Bassano, podkreślają - jako cel tej tragedii - zdecydowany sprzeciw Mussata wo
bec władzy tyrańskiej: zob. A. Mussato, Ecerinide, tragedia, con uno studio di Giosué 
Carducci, a cura di L. P a d r i n, Zanichelli, Bologna 1900, s. 79-80.

Dramatyzując fragment historii obszaru północnych Włoch, Mussato 
postawił sobie kilka celów. Uważając za Arystotelesem112, którego Poetykę 
znał niewątpliwie, o czym świadczą cytaty z niej w jego tekstach o charak
terze biograficzno-krytycznym113, że poezja jest bardziej filozoficzna niż 
historia, gdyż dąży do uogólnień114, nadał on swojej tragedii politycznej wy
miar filozoficzny i uniwersalny, a także moralno-religijny. Napisana w ob
liczu zagrożenia, jakie w odczuciu Mussata stanowił dla wolności Padwy 
współczesny mu władca Werony, Cangrande della Scala, miała pobudzić 
mieszkańców miasta Antenora (czyli Padwy) do jego obrony, do stawienia 
zdecydowanego, militarnego oporu imperialistycznym zakusom Scaligera. 
Sprzyjał temu w oczach pisarza paralelizm sytuacji historycznej obecnej 
i przeszłej. Postać Ezzelina sprzed ponad pół wieku miała bowiem stanowić 
przestrogę przed tym, którego Mussato uważał115, niewątpliwie subiektyw
nie i z dużą dozą przesady, za nowe wcielenie tamtego okrutnego władcy116. 
Wychodząc z założenia, że poezja jest „drugą filozofią”, przetworzył on ma
terię historyczną, poddając ją mityzacji, w której Ezzelino staje się archety
pem tyrana, a konkluzja tragedii, związana z jego upadkiem, nabiera sensu 
uniwersalnego.
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Tworząc postać głównego bohatera, autor wykorzystał z jednej strony 
kroniki łacińskie (nota bene ujęte w Corpus dopiero po 1636 r.; jedną z nich 
była Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane Rolandina z Padwy, 
ukończona w 1262 r.)117, z drugiej natomiast - legendy krążące na jego te
mat i przypisujące mu pochodzenie od szatana ze względu na cechujące go 
okrucieństwo, bezwzględność, samowolę i pychę, jaką przejawiał wobec 
tych, których uznał za wrogów, przede wszystkim wobec mieszkańców pod
bitych miast, a także z powodu jego wyrzeczenia się wiary katolickiej i jaw
nego popierania ruchów heretyckich. Do legend tych nawiązują ludzie pióra 
i Kościoła jego czasów, m.in. Rolando da Pizzola czy papież Grzegorz IX118.

117 Zob. R.G. Witt, op. cit.,s. 139.
118 Słowa Rolanda da Pizzola przytacza sam Mussato w De gestis Henrici VII Ce- 

saris, VI 1; fragment listu Grzegorza IX do mieszkańców Padwy we wrześniu 1231 r., 
w którym mowa o występnym charakterze Ezzelina, cytuje w swojej edycji dzieł Mussa- 
ta Luigi Padrin (A. Mussato, Opere, a cura di L. Padrin, Zanichelli, Bologna 1900, 
s. 121, przypis 1).

119 W jednym z listów metrycznych (Ep. I, w. 67-72) Mussato podkreśla wprost 
zależność - w tym wypadku dotyczącą głównie metrum - swojej tragedii od muzy tra
gicznej Seneki.

Niezależnie od źródeł średniowiecznych ważną inspiracją literacką dla 
tej tragedii, a w szczególności dla postaci Ezzelina, były niektóre tragedie Se
neki119, zwłaszcza jedyna zachowana praetexta (tragedia rzymska oparta na 
rodzimej tematyce historycznej), czyli Oktawia (jeśli w ślad za częścią kryty
ków uznamy ją za dzieło Seneki), a w pewnym stopniu także jego najbardziej 
przerażająca od początku do końca tragedia - Thyestes. W pierwszej z nich 
wzorem dla postaci włoskiego tyrana byłby Neron, w momencie rozpoczę
cia akcji sztuki już zabójca własnej matki i przyrodniego brata, przygotowu
jący wygnanie i śmierć dla niewinnej żony Oktawii i nieliczący się w swoich 
krwawych poczynaniach z głosem ludu ani ze zdaniem doradcy, którym jest 
w tej sztuce (zgodnie z prawdą historyczną) sam Seneka. W drugiej analo
gicznym modelem byłby Atreusz, wywodzący się z przeklętego przez bogów 
rodu Tantala, występek brata mszczący na nim niewyobrażalną zbrodnią: 
wciągnąwszy go zdradziecko w pułapkę, podaję nieświadomemu podczas 
uczty dania z ciał jego własnych synów. Szereg nawiązań do tych i innych 
tragedii Seneki - nie tylko odnoszących się do postaci, ale też do elementów 
języka, motywów, chwytów literackich i dramatycznych, sposobu budowa
nia napięcia, poetyki „horroru” wyrażającej się w przerażających opisach 
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zbrodni, plastycznie i ze wszystkimi szczegółami relacjonowanych przez 
Posłańca (Nuntius), struktury tragedii, funkcji chórów itd.120 - jest całkowi
cie zrozumiały w świetle faktu, że Mussato należał do wspomnianego kręgu 
prehumanistów padewskich prowadzących intensywne badania nad tym pi
sarzem. Autor Ecerirtis pozostawił kilka pism mu poświęconych, takich jak 
Argumenta tragediarum Senece, zawierające streszczenia każdej z jego sztuk, 
czy Evidentia tragediarum Senece, rodzaj dialogu pomiędzy Lovatem Lova- 
tim i Mussatem, mającego na celu przedstawienie dokładnej analizy metrycz
nej tragedii Seneki, jak również wspomnianą biografię, Senece vita et mores.

120 Związki Ecerinis z tragediami Seneki zostały przeanalizowane po części w: S. Lo
ca t i, La rinascita del genere: trágico nel medioevo. ¿’Ecerinis di Albertino Mussato, Cesati, 
Firenze 2006; zob. także R.G. Witt, op. cit., s. 126 i nast.

Podsumowując powyższe rozważania na temat źródeł, które zadecydo
wały o wymiarze ideowo-formalnym Ecerinis i wpłynęły istotnie na koncep
cję głównego bohatera, można zauważyć, że stanowi ona przykład tragedii 
charakteryzującej się tym, że na jej moralną formułę Boecjuszowo-Izydo- 
riańską nakłada się poetyka Senekańska. I należy dopełnić tę konkluzję 
stwierdzeniem, którego prawdziwość ukaże poniższa analiza: Mussato uj
muje całość w ideowe ramy metafizyki chrześcijańskiej, wprowadzając tym 
samym element umiarkowanego optymizmu do akcji ukazującej w przewa
żającej mierze skutki zbrodniczego działania tyrana Ezzelina. Pesymizmo
wi, jaki emanuje ze wszystkich bez wyjątku tragedii Seneki, Mussato prze
ciwstawia (choć nie czyni tego explicite) wizję świata, w którym zachwiany 
ład zostaje w końcu przywrócony, ponieważ życiem ludzkim nie kieruje 
ślepy traf (Fatum, Fortuna) albo krwawy tyran, niekiedy go zastępujący, ale 
regula iuris (w. 617), norma prawa ustanowionego przez Boga. I można po
sunąć się jeszcze dalej w tej konkluzji: otóż oddalając się od filozofii tragedii 
Seneki, Mussato zbliża się, choć zapewne nieświadomie, do Ajschylosowej 
theodycei, w której karząca sprawiedliwość Zeusa jest gwarantem porządku 
w świecie, a człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak wyciągnąć z tego dla 
siebie naukę.

Akcja Ecerinis, choć strukturalnie ujęta w pięć aktów, układa się w trój- 
członowy paradygmat, który odpowiada trzem momentom z życia Ezzeli
na III da Romano. Pierwszy ilustruje narastanie zła objawiające się w jego 
krwawych podbojach, wyzwalających dalsze zło i zataczających coraz to 
szersze kręgi, uznanych przez niego za rodzaj misji celem ukarania winnych, 
początkowo jego rzeczywistych i domniemanych wrogów, a stopniowo całej 
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ludzkości (w. 1-227). Drugi ukazuje jego pełną pychy postawę w chwili, gdy 
zaślepiony kolejnymi zwycięstwami odrzuca butnie ukorzenie się przed Bo
giem i zdanie się na jego przebaczenie (w. 228-397). Trzeci natomiast jest 
obrazem kary, jaka w końcu dotyka jego i całą jego rodzinę (w. 398-629). 
Tak odczytał tę tragedię XIV-wieczny jej komentator Pace da Ferrara w tek
ście Evidentia Ecerinidis z 1317 r.121 Zanim przejdziemy do interpretacji tego 
paradygmatu, przypomnijmy wydarzenia historyczne leżące u jego podstaw.

121 Tekst znajduje się w rękopisie Ms. Univ. 2073 w bibliotece uniwersytetu w Bo
lonii.

122 Motyw ten wywodzi się niewątpliwie z mitologicznych opowieści o kobietach 
uwiedzionych przez bóstwa przybierające postacie zwierzęce; natomiast narracja Ade- 

Ezzelino III da Romano (ur. ok. 1194 r.) był gibelinem, wikariuszem 
cesarza Fryderyka II Hohenstaufa i jego zięciem; w 1227 r. uzyskał władzę 
w Weronie i od tego momentu prowadził ustawicznie wojny z sąsiednimi 
miastami gwelfickimi. Zdobył m.in. Vicenzę (1236) oraz Padwę (1237); tę 
ostatnią dzięki zdradzie zwiedzionych zyskiem podestów (przywódców) 
poszczególnych dzielnic miasta. Na podbitych obszarach panował, odzna
czając się wyjątkowym okrucieństwem, eliminując przeciwników politycz
nych oraz tych wszystkich, którzy wzbudzali jego nieufność (np. kazał za
bić przywódców padewskich, którzy sprzedali mu miasto). Odniósł szereg 
innych zwycięstw aż do momentu, gdy przeciw niemu została skierowana 
krucjata papieska (gdyż był również ekskomunikowany jako heretyk) pod 
przewodnictwem arcybiskupa Rawenny. W 1256 r. utracił Padwę, co skłoni
ło go do dokonania strasznej zemsty na 11 tysiącach padewskich więźniów 
przebywających w Weronie, a w 1259 r. snuł dalsze plany podboju, m.in. ca
łej Lombardii, gdy niespodziewanie jego złowroga gwiazda przygasła. Stra
cił życie (przyśpieszając sam jego koniec) w tym samym roku, niedługo po 
przegranej bitwie (w pobliżu Cassano), wydanej mu przez połączone siły 
Ferrary, Mantui i Padwy. Sprzymierzone wojska rozprawiły się następnie 
okrutnie z bratem Ezzelina Alberykiem i jego rodziną po zdobyciu twierdzy 
San Zeno, w której się zamknęli.

Sztuka wpisuje te wydarzenia w metafizyczny schemat walki Dobra ze 
Złem. Motorem napędzającym siły zła w pierwszej części jest wyznanie 
matki Ezzelina i Alberyka, Adeleity, z którego dowiadują się oni o swoim 
pochodzeniu od Lucyfera: mieli się począć w wyniku gwałtu dokonanego 
na niej przez Szatana pod postacią monstrualnego byka122. W wieńczącej 
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pierwszy akt scenie Ezzelino, przepełniony pychą i czujący w sobie nadludz
ką moc, modli się do ojca-Lucyfera, zapewniając go o bezwzględnej wier
ności połączonej z nienawiścią do Chrystusa i Krzyża: „Christum negavi 
semper exosum michi / odique semper nomen inimicum Crucis”123 („Wy
parłem się nienawistnego mi Chrystusa / i zawsze przeklinałem wrogi mi 
Krzyż”). Tematyka związana ze złem dominuje w następującej po tym ak
cie wypowiedzi postaci zbiorowej, jaką jest Chór, reprezentujący obywateli 
Padwy, który wydaje się też porte-parole samego autora. Ale w tych słowach 
już nie Ezzelino jest przedmiotem krytyki, lecz mieszkańcy Padwy, zarówno 
możni, jak i lud, gdyż, nie dbając o prawa, sprzyjają przyszłym tyranom, po
wodowani chęcią zysku, a kiedy indziej przywodzą ich do upadku i upadają 
wraz z nimi. Najpierw napiętnowana jest tu ogólna zmienność ludzkich są
dów i postaw, obliczona na osiągnięcie doraźnych korzyści z podeptaniem 
zasad sprawiedliwości:

leity opisująca zjawienie się w jej komnacie potwora jest wzorowana na jednej z końco
wych scen Fedry Seneki, w której wygnanemu z Aten Hipolitowi zagradza drogę potwór 
morski, zesłany przez Posejdona na życzenie jego syna Tezeusza, ojca Hipolita, dla wy
warcia na tym ostatnim zemsty za rzekome zhańbienie jego żony Fedry.

123 A. Mu ssa to, Ecerinis, w. 100-101. Wszystkie cytaty z Ecerinis pochodzą z wyd.: 
S. L o c a t i, op. cit.

Quis vos exagitat furor,
o mortale hominum genus?
Quo vos ambitio vehit?

(A. Mussato, Ecerinis, w. 113-115)

(Jakie szaleństwo wami miota,
o śmiertelny rodzie ludzki?
Dokąd was pędzi pycha?)

Następnie zostaje poddany krytyce jej szczególny przypadek, czyli 
naganna postawa i działanie mieszkańców Padwy, zarówno nobilów, jak 
i ludu:

Vos in iurgia, nobiles,
atrox invidiae scelus
ardens elicit, inficit
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O quam multa potentium
nos et scandala cordibus
plebs vilissima iungimus!

(Ibidem, w. 129-131, 133-135).

(O możni, wciąga was w kłótnie
okrutny występek nienawiści,
płonąc na wskroś was przenika
[-]
A my, zły, podły plebs,
jak wiele bezwstydnych czynów
dołączamy do żądz możnych!)

Uzasadnieniem i zarazem rozwinięciem tej krytyki są występujące na 
początku drugiego aktu słowa Posłańca, przynoszącego niepomyślne wie
ści z Padwy, zdobytej właśnie przez tyrana przy współudziale zdradzieckich 
podestów, a także z winy samych mieszkańców, pogrążonych we wzajem
nych waśniach, które sprytnie wykorzystał Ezzelino:

O dira nobilium odia, o populi furor!
Finís petitus litibus vestris adest;
adest tyrannus, vestra quem rabies dedit.

(Ibidem,w. 167-169)

(O straszna zawiści nobilów, o szaleństwo ludu!
Nadchodzi pożądany kres waszych waśni;
przybywa tyran, którego zrodził wasz wściekły gniew.)

Wzbudza to rozpacz Chóru, wyrażającą się w prośbie do Boga o szybką 
interwencję, ale także w wyrzucie, że pozwala na okrucieństwa Ezzelina oraz 
na zdrady i zbrodnie dokonywane przez mieszkańców Padwy na własnych 
krewnych dla przypodobania się tyranowi. Spirala zła zatacza coraz szersze 
kręgi, lud czuje się przez nie osaczony i opuszczony przez Boga.

W tej pierwszej części pojawia się motyw Fortuny, która toczy swe koło. 
Lud padewski, oceniając ją przez pryzmat własnego losu, przypisuje jej ne
gatywną rolę, ponieważ uważa, że rządzi ona światem, wymierzając na oślep 
swoje ciosy, a jej zmienność jest dowodem braku jakiegokolwiek porządku: 
„Sic semper rota volvitur, / durat perpetuum nihil”124 („Tak ciągle się to

24 A. Mussato, op. cit., w. 146-147.
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czy koło Fortuny, I nic nie trwa wiecznie”). Myśl ta pojawi się też później 
jako reakcja Chóru na wieść o zemście Ezzelina za odbicie Padwy przez jego 
wrogów:

O fallax hominum praemeditatio
eventus dubii sortis et inscia
venturae! Instabiles nam variât vices
motus perpetuae continuus rotae.

(Ibidem, w. 432-435)

(O złudne przewidywania ludzi, 
nieświadomych niepewnego losu!
Bowiem wprowadza weń ciągłą zmienność
ruch nieprzerwanie toczącego się koła.)

Sam natomiast Ezzelino i jego otoczenie postrzegają Fortunę jako so
juszniczkę ludzi niecofających się przed niczym: „Fortuna vires ausibus no- 
stris dabit”125 („Fortuna doda siły naszym śmiałym czynom”). I nawet gdy 
mu nie sprzyja, w momencie utraty Padwy, interpretuje tę sytuację na swoją 
korzyść, jako zachętę do nowych podbojów:

125 Ibidem, w. 430.
126 Ibidem, w. 287.

Adversa vires fortibus praebet viris
fortuna, viles opprimit: pugnat vigor
adversus eius impetum [... ]

(Ibidem, w. 459-461)

(Odmiana losu dodaje energii silnym,
a pognębia słabych: walczy siła ducha
przeciw jego ciosom [...])

Nieco wcześniej Ezzelino, zaślepiony własną potęgą i pychą w okresie 
największego tryumfu, snuje plany podboju mającego powiększyć królestwo 
Plutona-Lucyfera na ziemi poprzez doprowadzenie ludów i narodów do 
śmierci fizycznej i duchowej. Przedstawiając przewrotnie bratu Alberykowi 
tę „misję” jako ukaranie narodów za ich winy - „Delicta poscunt gentium 
ultrices manus”126 („Zbrodnicze czyny domagają się karzącej ręki”) - posu
wa się nawet do zanegowania istnienia jakiegokolwiek porządku w świecie, 
w którym rządzi ślepy traf i niczyjego działania nie krępuje świadomość od-
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powiedzialności przed Stwórcą: „Nam quisque liber arbiter in actus suos”127 
(„Bowiem każdy jest niezawisłym sędzią własnych czynów”). W pewnym 
momencie - w drugiej części wspomnianego wyżej paradygmatu - zjawia 
się u niego brat zakonny, Frate Luca, który na próżno usiłuje go odwieść 
od krwawych planów wobec mieszkańców Padwy i spowodować jego na
wrócenie. W tym celu wykłada mu stały i niezmienny porządek panujący 
w świecie, będący wyrazem sprawiedliwości - iustitia (w. 357) - Boga, któ
ry jest jego twórcą i panem. Jego rola jest tu podobna do roli występującej 
w Oktawii Seneki postaci Seneki, który odwołuje się na próżno do clementia 
władcy, czyli do umiejętności przebaczania, także temu, od kogo doznało 
się zniewagi. Ów porządek, określony jako ordo sacer (w. 356), dotyczy za
równo sił przyrody, jak i człowieka, w przypadku którego opiera się na cno
tach teologalnych: „caritas, spes, fides”128 („wierze, nadziei i miłości”). Tyran 
niszczy ten ład, jak przekonuje brat Luca, gdyż jego „porządek” opiera się na 
chaosie i destrukcji, ale Bóg wykazuje cierpliwość i daje mu możliwość na
prawienia błędu - „error” (w. 362). Ezzelinowi obce jest jednak tego rodzaju 
rozumowanie, toteż przewrotnie je odwraca, tłumacząc brak sprawiedliwo
ści w świecie faktem, że Bóg zezwala na występki i zbrodnie i poświęca życie 
wielu nieraz istnień ludzkich, czekając nadaremnie na nawrócenie jedne
go. Z jego cynicznych wywodów wyłania się obraz Boga-mściciela („vindex 
Deus”, w. 382), który teraz wybrał jego osobę dla ukarania ludzi za zło przez 
nich wyrządzane: „Me credo mundi, scelera ut ulciscar, datum, / illo iuben- 
te”129 („Wierzę, że zostałem posłany na świat, by pomścić zbrodnie / z jego 
rozkazu”). Obraz Boga-mściciela jest też obecny w przytaczanych przez nie
go przykładach okrutnych władców, zaczerpniętych ze Starego Testamentu 
i starożytnej historii: Nabuchodonozora, Saula, Filipa II Macedońskiego, 
Cezara, Nerona.

127 Ibidem, w. 286.
128 Ibidem, w. 360.
129 Ibidem, w. 380-381.

Bieg wydarzeń zada niedługo potem kłam zarówno tym słowom, jak 
i błędnej filozofii Ezzelina oraz wizji rzeczywistości opartej na wierze 
w zmienne prawa fortuny, która to wizja udzieliła się też ludziom pogrą
żonym w nieszczęściach, jakie po części sami na siebie sprowadzili. Defi
nitywna klęska Ezzelina skłoni Chór w końcowej refleksji do rewizji tamtej 
pesymistycznej koncepcji dziejów. Stwierdza on mianowicie, że Bóg wymie
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rza sprawiedliwość zarówno prawym, jak i występnym na podstawie nie
zmiennego prawa:

Haec perpetuo durat in aevo
reguła iuris [...]
Stat iudicii conscius aequi
iudex rigidus, iudex placidus; 
donat iustos, damnat iniquos;

(Ibidem, w. 616-617,622-624)130

130 Uczeni (np. Stefano Pittaluga) zauważyli zbieżność tych słów z zakończeniem 
De consolatione philosophiae Boecjusza. Według Pittalugi Boecjusz inną konkluzję wy
prowadził z nauczania filozoficznego Seneki: zastąpił katastrofę tragiczną przesłaniem, 
które głosi wszechmoc Boga i wiarę w Opatrzność (De consolationephilosophiae, V, koń
cowa proza): zob. J.-F. Chevalier, Notice, [w:] A. Mussato, Écérinide..., op. cit., 
s. LXXXII.

131 Zasada ta, przestrzegana przez greckich tragediopisarzy, sformułowana została 
dopiero przez Horacego w Ars poetica (w. 182-188), ale nie zawsze była przestrzegana 

(Tak niezmiennie w czasie trwa
norma prawa [...]
istnieje sędzia sprawiedliwy, 
sędzia surowy, sędzia łaskawy;
nagradza dobrych, skazuje nieprawych;)

Słowa te wyraźnie kontrastują z wcześniejszym zdaniem, że w świecie 
panuje przypadkowa zmienność i nic nie trwa wiecznie: „Sic semper rota 
volvitur, / durat perpetuum nihil” (w. 146-147). W świetle owej zasady sta
ją się też zrozumiałe cierpienia wszystkich tych, którzy ułatwili tyranowi 
objęcie władzy i dla korzyści przyjęli postawę pochlebczą, pomagając mu 
nierzadko w zbrodniach. Jednak zwłaszcza w końcowym, piątym akcie, 
którego akcja rozgrywa się już po śmierci Ezzelina, Mussato ukazuje, do 
jakiego stopnia obcowanie ze złem i jego doświadczanie może okazać się 
destrukcyjne. Lud, który stał się ofiarą tyrana, sam w momencie zwycięstwa 
nad nim nabiera cech tyrańskich, rozprawiając się niezwykle okrutnie z nie
winnymi dziećmi jego brata Alberyka. Szczegółowy, bardzo senekański opis 
ich kaźni na oczach rodziców, którzy giną jako ostatni, został przedstawio
ny Chórowi przez Posłańca, podobnie jak wcześniejsze opisy wyszukanych 
zbrodni Ezzelina, zgodnie z zasadą decorum, niepozwalającą na ukazywanie 
tych scen bezpośrednio131.
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Można w tej tragedii doszukać się swoistej katharsis, choć sam termin 
jest anachroniczny w przypadku Mussata, który co prawda był w jakimś 
stopniu obeznany z Poetyką Arystotelesa (w przekładzie Wilhelma z Moer- 
becke), ale nie na tyle, żeby rozumieć wyłożoną tam teorię tragedii. Przed
stawione nieszczęścia i cierpienia ofiar Ezzelina, podobnie jak i jego końco
wa, zasłużona klęska, powinny odbiorcę zniechęcić do wzbudzania w sobie 
namiętności umożliwiających tryumf zła. Nieprzypadkowo w ostatnich sło
wach Chóru nacisk pada na naukę, jaką należy wynieść z tej tragedii:

Haud hic stabilis desinit ordo:
petit illecebras virtus superas, 
crimen tenebras expetit imas.
Dum licet ergo moniti
stabilem discite legem.

(Ibidem, w. 625-629)

(Stały porządek rzeczy trwa wiecznie:
cnota wznosi się na wyżyny rozkoszy, 
zbrodnia pogrąża się w ciemnej otchłani. 
Póki można, świadomi 
uczcie się, że takie jest prawo.)

Jej wymiar jest zarówno polityczny, jak i moralny, gdyż obie te dziedzi
ny - etyka i polityka - nie tylko u Mussata, ale i późniejszych tragediopisa- 
rzy są ze sobą ściśle powiązane.

3. Fabulae praetextae132 włoskiego Trecenta i Quattrocenta

przez Senekę (np. Medea zabija dzieci na scenie w sztuce, której jest tytułową bohaterką, 
Tezeusz składa na scenie szczątki syna stratowanego przez własne konie w Fedrze); te 
i inne przykłady byłyby jednym z argumentów przemawiających za tym, że tragedie Se
neki nie były przeznaczone do oglądania w teatrze, a jedynie do lektury lub declamatio.

132 Nazwa ta, odnosząca się do rzymskiej tragedii opartej na rodzimych wątkach 
historycznych, rozwijającej się szczególnie w okresie republikańskim, wydaje się trafna 
w odniesieniu do pisanych w języku łacińskim pierwszych przykładów tego odrodzo
nego gatunku w nowożytnej Europie: analogia dotyczyłaby nie tylko tematyki, ale także 
momentu w procesie rozwoju (odradzania się) tragedii.

Ecerinis rozpoczyna pewien ciąg, raczej wątły ilościowo, tragedii historycz
nych o tematyce współczesnej: w XIV i XV w. powstało ich we Włoszech 
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zaledwie siedem. Wzorowały się one zarówno na niej, jak i na tragediach Se
neki, przede wszystkim nawiązując do jedynej zachowanej fabula praetexta, 
jaką była Oktawia. Ów nurt zaniknie chwilowo na początku Cinquecenta, 
ustępując miejsca nurtowi hellenizującemu, naśladującemu głównie wzorce 
greckie, których znajomość znacznie wzrośnie dzięki ich łacińskim przekła
dom w początkach XVI w., kiedy to zaczyna się też studiować na większą 
skalę Poetykę133 Arystotelesa i przyjmować niektóre jej sugestie jako reguły 
odpowiednie dla tzw. „tragedii regularnej” (tragoedia regularis), co z czasem 
doprowadzi do jej skostnienia.

133 Ma ona, jak wiadomo, charakter deskryptywny, będąc pierwszą próbą usyste
matyzowania wiedzy na temat tragedii greckiej, ale z drugiej strony jej założenia są nor
matywne i stanowią zalążek teorii tego gatunku.

134 Rękopis tego dziełka Witruwiusza został odnaleziony przez Poggia Braccioli- 
niego w klasztorze w Sankt Gallen w 1414 r., jego editio princeps pochodzi z 1486 r. 
(wydawcą był Sulpizio da Veroli), a przekład włoski ukazał się w 1521 r.

135 Por. Izydor z S e will i, op. cit., XVIII 43.

We włoskim Trecento i Quattrocento, a nawet w pierwszej połowie Cin
quecenta, poeci nie byli związani zasadami stojącymi u podstaw nowożyt
nych poetyk, których jeszcze wówczas nie było, co sprzyjało licznym ekspe
rymentom tematyczno-formalnym. Ich świadomość teatralnego wymiaru, 
wpisanego w uprawiany przez nich gatunek pisarstwa, była dość nikła, rów
nież dlatego, że nie odkryto jeszcze dzieła Witruwiusza De architectura'34, 
które opisywało m.in. przeznaczenie budowli teatralnych i rozwiałoby ich 
wątpliwości odnoszące się do starożytnych modi recitandi. Istotnie, na temat 
praxis teatralnej starożytnych tragedii panowały wówczas, przynajmniej do 
momentu upowszechnienia wyżej wspomnianego tekstu, poglądy podobne 
do tych z czasów Średniowiecza. Świadczy o tym wzmianka Nicholasa Tre- 
veta w jego komentarzu do Hercules furens (Herakles oszalały) Seneki, przy
pominająca opis miejsca i sposobu przedstawiania tragedii i komedii u Izy
dora z Sewilli135, gdzie, podobnie jak tutaj, aktorzy recytują śpiewnie dany 
wątek, natomiast mimowie naśladują jego treść ruchami ciała oraz gestami:

Et nota quod tragedie et comedie solebant in theatro hoc modo recita- 
ri: theatrum erat area semicircularis, in cujus medio erat parva domuncu- 
la, que “scena” dicebatur, in qua erat pulpitum super quod poeta carmina 
pronuntiabat; extra vero erant mimi, qui carminum pronuntiationem ge
stu corporis effigiabant per adaptationem ad quemlibet ex cujus persona 
loquebatur. Unde cum hoc primum carmen legebatur, mimus effigiabat 
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Junonem conquerentem et invitantem Furias infernales ad infestandum 
Herculem116.

(Zauważ, że tragedie i komedie były przedstawiane w teatrze w nastę
pujący sposób: teatr miał kształt półkola, a pośrodku znajdował się domek 
zwany „sceną”, w którym był pulpit, a na nim poeta recytował pieśni, zaś na 
zewnątrz mimowie ruchami ciała wyrażali treść owych pieśni w odniesie
niu do postaci, o której była mowa. Tak więc gdy ta pierwsza pieśń [trage
dia - przyp. M. M.-S.] była wygłaszana, mim grał Junonę użalającą się na 
Heraklesa i wzywającą Furie piekielne, aby go dręczyły.)

Problem jest jednak bardziej skomplikowany, ponieważ należy zauwa
żyć, że tego rodzaju poglądy nie przeszkodziły w XV w. rozwinąć się teatrowi 
komicznemu pomyślanemu jako widowisko, opartemu głównie na sztukach 
Plauta i Terencjusza albo na ich przeróbkach, ale także sięgającemu do źró
deł „rodzimych”, np. nowelistyki. Sytuacja była w tym wypadku inna, ponie
waż teatr komiczny niejako wpisywał się w program różnych świąt lub uro
czystości prywatnych czy publicznych, o charakterze przeważnie radosnym 
(takich jak zaślubiny znanych osobistości czy karnawał), i jego rozwój był 
w pewnym stopniu stymulowany od zewnątrz. Nie był w pełni autonomicz
ny, lecz zależny od instytucji lub osób, które wykorzystywały go na własny 
użytek, dla uświetnienia określonych wydarzeń, jak również w charakte
rze speculum vitae, napiętnującego pewne niekorzystne zjawiska społeczne 
i korygującego obyczaje. Natomiast tragedia nie mogła pełnić tej funkcji bez 
popadnięcia w konflikt natury politycznej z możnymi tego świata, ze wzglę
du na tematykę dotykającą w mniejszym lub większym stopniu (nieraz 
aluzyjnie) treści aktualnych, odnoszących się do sfery rządzenia, wolności 
jednostki lub społeczności i jej praw, racji stanu itd. Teatr tragiczny jest per 
definitionem zaangażowany politycznie (już od czasu jego powstania w sta
rożytnej Grecji), co we włoskim Trecento i w pierwszej połowie Quattro
cento ujawniło się w całej pełni, nawet w utworach inspirowanych mitologią 
lub historią antyczną. Natomiast przy coraz silniej scentralizowanej władzy, 
przy stopniowym zaniku systemu rządów bardziej zdemokratyzowanych,

136 Nicolai Treveti Expositio Herculis Furentis, a cura di V. Ussa ni jr., Ateneo, 
Roma 1959, s. 5-6; bardzo podobny opis można przeczytać u Pietra Alighieri, syna Dan
tego, w: Petri Allegherii super Dantis ipsiusgenitoris Comoediam Commentarium, a cura 
di V. Na n n u c c i, Piatti, Firenze 1845, s. 9. Prawdopodobnie pierwszy był źródłem dla 
drugiego albo obaj korzystali z jeszcze innego tekstu.
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jakie panowały jeszcze w XIV w. we włoskich komunach, tragedia, nawet 
jeśli nie zrezygnowała całkiem z treści politycznych, stała się z czasem zja
wiskiem elitarnym, ograniczonym do wąskiego kręgu odbiorców, bez moż
liwości oddziaływania na całe społeczności, jak to miało miejsce jeszcze 
w przypadku Ecerinis i paru późniejszych tragedii humanistycznych.

Z różnych powodów nie można zatem mówić o jakiejś ciągłości w roz
woju tragedii na przestrzeni XIV-XVI w. W okresie Trecenta i częściowo 
Quattrocenta przeważa zainteresowanie tematyką historyczną niezbyt od
ległą w czasie137, a to rzutuje na polityczny wymiar utworów, będących nie
rzadko reakcją na konkretne wydarzenia, przedstawiane niekiedy w szerszej 
perspektywie czasowej (jak w Ecerinis), co wynika z niestosowania niezna
nych wówczas jeszcze reguł jedności miejsca, czasu i akcji, skodyfikowanych 
dopiero w poetykach XVI-wiecznych pod wpływem zbyt sztywnego potrak
towania sugestii na ten temat zawartych w Poetyce Arystotelesa. Okrutny 
nieraz charakter tych tragedii pozwala na tworzenie scen, czy raczej opi
sów, zgodnie z narracyjną (w dużej mierze) formą tragedii, naśladujących 
technikę retoryczną typową dla teatru Seneki. Głównym modelem dla nich 
staje się Oktawia, jak już zostało powiedziane, ale nie brak odwołań, kalek 
leksykalnych czy reminiscencji pochodzących z dramatów mitologicznych 
Kordobańczyka, przede wszystkim z jego Thyestesa, Agamemnona, Medei 
i Heraklesa oszalałego. W niektórych tragediach historycznych występują 
postacie alegoryczne, przez co utwory te nabierają głębszych treści moral
nych i uniwersalnych oraz przypominają o ich częściowo średniowiecznym 
podłożu kulturowym.

137 Następuje zatem zbliżenie pomiędzy prozą historyczną a tragedią (która też 
w jakimś stopniu dokumentuje wydarzenia), podczas gdy w wiekach XII-XIII raczej 
można mówić, jak zostało to naświetlone w poprzednich podrozdziałach, o więzi po
między epiką i tragedią. Zob. też S. P i 11 a 1 u g a, Antiche gęsta e delitti di re scellerati, 
[w:] Tragedie popolari del Cinquecento europeo (Atti del XX Convegno Internaziona- 
le del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Anagni, 5-7 luglio 1996), 
a cura di M. Ch i ab ó e F. Dogi i o, Edizioni Torre d’Orfeo, Roma 1997, s. 24, 25, 28.

Czasem występuje w nich jeszcze płynność gatunkowa, objawiająca się 
zatarciem granic pomiędzy tragedią i komedią, np. wtedy, gdy rodzaj po
staci (wywodzących się z wyższych warstw społecznych) wskazywałby na 
tragedię, ale pomyślne zakończenie każę myśleć raczej o komedii. Przeło
żyło się to na ich niepewną klasyfikację, zarówno w tradycji rękopiśmien
nej, jak i u badaczy współczesnych. Taki przypadek dotyczy w szczególności 
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trzech utworów. Pierwszy, De casu Caesenae (Upadek Ceseny), nazwany jest 
tragedią w dwóch kodeksach rękopiśmiennych (Corsiniano 33 E, 23 i Chi- 
giano H IV 111), a komedią w trzecim (Laurenziano XIII Plut. XC inf.)138 *. 
Został napisany przez Ludovica Romani da Fabriano w 1377 r„ w którym 
miały miejsce opisywane wydarzenia. Jako komedię omawia ją (podobnie 
jak dwie pozostałe) Antonio Stauble w monografii La commedia umanisti- 
ca del Quattrocento'^. Tekst ten ma formę dialogu, w którym biorą udział 
cztery postacie, a ich długie wypowiedzi prozą, bez podziału na akty, zacie
rają dynamikę dialogu, przypominając raczej monologi narracyjne; w ogóle 
sposób referowania faktów nawiązuje do techniki średniowiecznych kronik. 
Opowiadane fakty dotyczą ataku obcych wojsk zaciężnych na miasto Cese
na z inicjatywy i poduszczenia kardynała Genewy, przyszłego papieża Kle
mensa VII, oraz późniejszej masakry jego obywateli powstałych w proteście 
przeciwko nadużyciom i przemocy najeźdźców. Narracji towarzyszy nieraz 
refleksja natury moralnej (w czym można zauważyć wpływ „Seneki moral
nego”, znanego w Średniowieczu i wczesnym humanizmie przede wszyst
kim jako autora cytowanych uprzednio listów skierowanych do Lucyliusza), 
a nieliczne zapożyczenia z jego sztuk wskazywałyby na to, że Ludovico Ro
mani da Fabriano znał je raczej z florilegiów niż z twórczości oryginalnej. 
Utwór ten, silnie zaangażowany politycznie, można odczytać jako rodzaj in
wektywy skierowanej przeciwko represyjnej polityce kurii w Awinionie.

138 Zob. A. S t a u b 1 e, La commedia umanistica del Quattrocento, Istituto Nazionale 
di Studi sul Rinascimento, Firenze 1968, s. 8; idem, L’idea della tragedia nell'Umanesi- 
mo, [w:] AA.W., La rinascita della tragedia..., op. cit., s. 58.

1,9 Ibidem.
H0 Czytamy tam: „Omne itaque poema et omnis oratio poetica aut est vituperatio 

aut est laudatio” (Averroes in Poetica, cod. Parisin. B. Nat. lat. 16673, f. 151 r, cytowany 
w: E. F r a n c e s c h i n i, op. cit., s. 16).

Dwie inne tragedie, co do których istnieją spore wątpliwości, w jakim 
stopniu mogą być reprezentatywne dla tego gatunku, to Historia Baetica 
Carla Verardiego (1492) oraz Fernandas servatus (Ferdynand ocalony) Carla 
i Marcellina Verardich (1493). Obiekcje budzi przede wszystkim ich szczę
śliwe zakończenie oraz enkomiastyczny ton, chociaż można zauważyć, że 
odpowiada on jednemu z celów, jakie stawiał różnym utworom poetyckim 
Awerroes w swoim komentarzu do Poetyki Arystotelesa140, być może zna
nym ich autorom. Obie są utworami okolicznościowymi, które łączy postać 
króla Ferdynanda II Katolickiego. Pierwsza opiewa zdobycie Grenady przez 
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tegoż króla 2 stycznia 1492 r„ kładące kres panowaniu Maurów w Hiszpa
nii, i jej charakter jest wybitnie propagandowy. To zwycięstwo odbiło się 
bowiem szerokim echem również we Włoszech, a sztuka doczekała się na
wet - kilka miesięcy po nim - inscenizacji na dziedzińcu pałacu kardynała 
Raffaele Riario i odniosła sukces, zapewne bardziej z powodów politycznych 
niż artystycznych, ponieważ formą (dialogi pisane prozą, przypominające 
monologi) nie odbiega specjalnie od innych tragedii historycznych. Może 
jedynie tym, że posiada ona wierszowany prolog w stylu prologów kome
dii Terencjusza, a w dialogach pojawia się sporo cytatów pochodzących ze 
sztuk tego poety141.

141 Zob.: C. Verardi, Historia Baetica. La caduta di Granata nel 1492, a cura di 
M. C h i a b ó, P. F a r e n g a, M. M i g 1 i o, Herder, Roma 1993, s. XXXVII-XLIV; S. P i t - 
taluga, Antiche gesta e delitti di re scellerati, [w:] Tragedie popolari..., op. cit., s. 30-32.

142 Cytuję za: A. Stâuble, La commedia umanistica del Quattrocento, op. cit., 
s. 128.

Akcja Ferdynanda ocalonego inspirowana jest z kolei zamachem na kró
la zakończonym niepowodzeniem. Pierwszy szkic napisał Carlo Verardi, 
natomiast jego bratanek nadał jej ostateczną formę, a prozę przerobił na 
heksametr. Ze względu na szczęśliwy finał akcji rozpoczętej tragicznie zo
stała ona nazwana tragikomedią w prologu wzorowanym tym razem - na 
Plautyńskim prologu Amfitriona, gdzie Merkury zapowiada, iż nie wypada, 
żeby ta sztuka - nota benejedna z bardziej komicznych, gdyż postacie Jowi
sza i Merkurego uległy daleko idącej metamorfozie w stosunku do panującej 
wcześniej konwencji - nosiła miano komedii z tej racji, że występują w niej 
postacie bogów:

Potest enim haec nostra, ut Amphitruonem suum Plautus appellat, 
Tragicomoedia noncupari, quod personarum dignitas et Regiae maiestatis 
impía illa violatio ad Tragoediam, iucundus vero exitus rerum ad Comoe- 
diam pertinere videatur142.

(Może bowiem nasza sztuka nosić miano tragikomedii, jak Plaut nazy
wa swego Amfitriona, ponieważ ranga osób oraz bezbożny atak na majestat 
królewski przynależą do tragedii, natomiast szczęśliwy koniec wskazuje na 
komedię.)

Także i ta tragedia została wystawiona „na scenie”, bowiem na początku 
1493 r. zagrano ją dla papieża, do którego autor zwraca się wprost w prologu, 
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a także dla towarzyszących mu dostojników kościelnych. Nie było to przy
padkowe, gdyż przedstawiony w niej zamach wpisuje się w kontekst walki 
dobra ze złem, ujętej w kategoriach chrześcijańskich, co nie przeszkodziło 
pisarzowi, w imię szeroko stosowanego w tej epoce synkretyzmu, posłu
żyć się metaforyką zaczerpniętą bezpośrednio z antyku: np. Pluton u niego 
oznacza Lucyfera, a Bóg określony został jako rector Olympi.

Z pozostałych tragedii historycznych na pewną uwagę zasługuje, ze 
względu na podobieństwo tematyczne do Ecerinis, utwór z 1387 r. o niezna
nym tytule, napisany przez Giovanniego Manziniego della Motta, oparty na 
temacie wygnania tyrańskiego władcy Werony Antonia della Scala, który

propter intolerabiles extorsiones quas civibus Verone et Vincentie fa- 
ciebat et maxime civibus et districtualibus vincentinis, divina providentia 
expulsus est de regno dictarum civitatum et ad vénetos turpiter cum tota 
prole compulsus, cúrrente anno domini millesimo trecentesimo octuage- 
simo séptimo [... ],43.

(z powodu niesłychanych tortur, jakimi dręczył obywateli Werony 
i Vicenzy, a zwłaszcza mieszkańców Vicenzy i obszarów przyległych, wyro
kiem Bożej opatrzności został pozbawiony panowania nad tymi miastami 
i wygnany z całym potomstwem na teren Wenecji w bieżącym roku tysiąc 
trzysta osiemdziesiątym siódmym [...].)

Zachował się z tego utworu tylko drobny fragment liczący 58 wersów 
należących do partii chóralnej, świadczący o kulturze humanistycznej jego 
twórcy, o tym, że mamy do czynienia z jedną z wybitniejszych tragedii tych 
wieków. Nota na marginesie jednego z XIV-wiecznych kodeksów z trage
diami Seneki (Marciano Cl. XII, Tl, f. 90 v) zawiera jej streszczenie, opubli
kowane przez Ezia Franceschiniego143 144.

143 Cytuję za: i d e m, L’idea della tragedia nellumanesimo, [w:] AA.W., La rinascita 
della tragedia..., op. cit., s. 63-64.

144 Zob. E. Franceschini, op. cit., s. 104.

Na koniec wypada wspomnieć o jedynej XV-wiecznej tragedii, pocho
dzącej z 1442 r., opartej na wątku zaczerpniętym z rzymskiego dzieła his
torycznego, mianowicie z Bellum Iugurtinum (Wojny z Jugurtą) Salustiu- 
sza, zatytułowanej Hiempsal, od imienia króla Numidii, kuzyna Jugurty. 
Autorem jest Leonardo Dati, który rozpowszechnił tragedię po łacinie, po 
przetłumaczeniu jej z oryginału włoskiego, napisanego na drugą edycję 
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konkursu Certamen Coronarium, ogłoszonego przez Leona Battistę Alber- 
tiego w 1442 r., z propozycją tematu zawiści (invidia). Sztuka Datiego nie 
ma jednak wiele wspólnego z późniejszymi tragediami renesansowymi o te
matyce rzymskiej. Mimo iż ma schemat senekański z podziałem na pięć 
krótkich aktów, poprzedzielanych partiami chóralnymi, i ponure zakończe
nie, wyraźnie przeważa w niej klimat średniowiecznej dysputy filozoficz
nej, nasyconej symbolizmem i alegoryzmem, obecny np. w prologu, wygło
szonym przez upersonifikowane pojęcia Skromności (Modestia) i Zawiści 
(Invidia). Hiempsal, podobnie jak poniżej analizowane tragedie o tematyce 
mitologicznej, wpisuje się w schemat Izydoriański pod względem tematu, 
postaci i stylu. Jednak w przeciwieństwie do nich, a podobnie do wszystkich 
poprzednich fabulae praetextae włoskiego Quattrocenta, odwołując się do 
faktów, które się realnie wydarzyły (choć w tym wypadku w zamierzchłej 
przeszłości), w warstwie treściowej zbliża się raczej do prozy historycznej.

4. Pierwsza tragedia mitologiczna: 
Achilles Antonia Loschiego

Szczególne miejsce w rozwoju tragedii humanistycznej zajmują jedyne dwie 
tragedie mitologiczne, powstałe w odstępie ok. 40 lat: Achilles'45 (1390) 
Antonia Loschiego i Progne (1429) Gregoria Correra, które, podobnie jak 
omawiane poprzednio nowożytne  fabulae praetextae, nie były przeznaczone 
do zagrania na scenie, a jedynie do lektury lub declamatio. O ich głębszych 
związkach z dramatem antycznym nie świadczy tylko tematyka, inspiro
wana źródłami klasycznymi, ale cały szereg innych aspektów, poczynając 
od tytułu. On bowiem jest pierwszym sygnałem odejścia obu utworów od 
średniowiecznej tradycji rozumienia tego gatunku jako epicko-tragicznej 
narracji (z dialogami-monologami), tak wyrazistej we wszystkich pozosta
łych tragediach, poczynając od Ecerinis. Nie umniejszając roli tej ostatniej, 
zasługującej na miano prototragedii w większym może stopniu niż Achilles, 
należy jednocześnie podkreślić, że sztuka Loschiego otwiera - poprzez po
wrót do tematyki klasycznej - nowy nurt w rozwoju tego gatunku, który bę- * 

145 Opublikowana w Padwie w 1843 r. i określona trochę na wyrost jako proto-tra- 
goedia, uważana była przez wiele dziesiątków lat za dzieło Albertina Mussata; zob. II tea- 
tro tragico italiano (Storia e testi), a cura di F. Doglio, Guanda, Parma 1960, s. XVIII, 
przypis 4.
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dzie obecny w twórczości tragediopisarzy dojrzałego i późnego Renesansu 
XVI w. Obaj autorzy, ale zwłaszcza Correr, udoskonalili ponadto technikę 
dramatyczną, niewątpliwie pod wpływem Seneki, którego sztuki były już 
powszechnie znane. Różnego typu nawiązania, reminiscencje, motywy czy 
kalki językowe, będące oczywistym naśladownictwem spuścizny tragicznej 
Kordobańczyka, kazały nawet wybitnemu filologowi klasycznemu, jakim 
jest Guido Paduano, wysunąć nadmiernie - jak sądzę - surową hipotezę, że 
Achilles jest czymś w rodzaju „centonu dramatycznego”146.

146 Zob. G. Paduano, La prototragedia e le categorie del discorso drammatico, 
[w:] AA.VV., La rinascita délia tragedia..., op. cit., s. 114.

Poniższe analizy ukażą, że choć oba utwory, o których mowa, nie są 
dziełami bardzo wybitnymi (należy zresztą podkreślić, że dawny włoski 
teatr tragiczny, w przeciwieństwie do teatru hiszpańskiego „Złotego Wie
ku” - Siglo de oro, a także angielskiego epoki elżbietańskiej czy francuskie
go okresu baroku i klasycyzmu, nie wydał arcydzieł), zasługują jednak na 
dokładniejsze omówienie nie tylko dla uwypuklenia różnych wymiarów 
wspomnianej novitas w ramach kontynuowania wcześniejszej tradycji ga
tunkowej, ale także ze względu na pewne wartości poetyckie, jakimi się nie
wątpliwie odznaczają.

Achilles nie zawiera wielu akcentów politycznych, choć Loschi, staran
nie wykształcony arystokrata rodem z Vicenzy (1365-1441), angażował się 
w życie polityczne swoich czasów, a w jeszcze większym stopniu w życie 
tych, którzy je tworzyli; musiało to niekiedy wzbudzać sprzeciw jednostek 
niezdolnych do kompromisów w tej dziedzinie, takich jak znany humanista 
i wybitny polityk, pierwszy sekretarz Republiki Florenckiej, Coluccio Salu- 
tati. Będąc blisko związany z dworem Scaligerów (tych samych, na których 
rzucał gromy Albertino Mussato, wymierzone zwłaszcza w osobę Cangrande 
della Scala), Loschi wykorzystał w młodym wieku wykształcenie i zdolności 
poetyckie, komponując m.in. wiersze na ich cześć; nie przeszkodziło mu to 
jednak kontynuować po ich upadku (1387) służby na dworze zwycięskich 
Viscontich, których skłonności jedynowładcze były jeszcze silniejsze niż Sca
ligerów; Gian Galeazzo Visconti wysoko go cenił i mianował swoim osobi
stym sekretarzem. Kilkakrotnie potem Loschi zmieniał miejsce pobytu i, co 
za tym idzie, mecenasów - od Karola II, króla Neapolu, po papieży Aleksan
dra V, Jana XXII, Marcina V i Eugeniusza IV; wszyscy oni uważali go za swe
go „secretarius et familiaris”. Pisarz włączył się w nurt humanizmu, pozosta-
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wał w przyjacielskiej korespondencji m.in. z Poggio Bracciolinim, z Filelfem, 
początkowo też ze wspomnianym Coluccio Salutatim. Sławę przyniósł mu, 
bardziej niż jedyna tragedia (Achilles) napisana w Padwie, gdzie sprawował 
urząd kanonika po Petrarce, komentarz do 11 mów Cycerona (Inquisitio 
artis in orationibus Ciceronis, Wenecja 1447), który zapoczątkował łaciński 
ruch literacki znany potem pod nazwą cyceronianizmu, a także głośna pole
mika z Salutatim na temat rzekomych rzymskich korzeni Florencji.

Achilles wpisuje się w senekański wątek, szeroko obecny we wcześniej
szych przykładach nowożytnej fabuła praetexta i w niezliczonych definicjach 
tragedii, powtarzających na ogół te same treści147 aż do Treveta i Mussata 
włącznie, odnoszący się do upadku wielkich tego świata pod wpływem „cio
sów fortuny”. U Loschiego dosięgają one mitycznego zwycięzcy Trojan, tak 
jak wcześniej ich bohaterskiego obrońcy Hektora, który zginął z ręki Achil
lesa, bo taka była „wola” losu (utożsamianego z Mojrą czy Ananke). Teraz 
Hektor pośmiertnie woła o pomstę za śmierć swoją i młodszego brata Troi- 
lusa148, ukazując się we śnie udręczonej matce Hekubie i domagając się krwi 
swojego zabójcy: jej autorem ma być niebohaterski Parys, a jedyną możliwą 
drogą - podstęp. Hekubie udaje się go z trudem przekonać w pierwszym 
akcie, opartym miejscami na dość dynamicznym dialogu. Parys za pośred
nictwem swojego sługi wciąga Achillesa w pułapkę (drugi akt), ponieważ 
pokonany przez Erosa, boga większego, jak stwierdza w monologu otwie
rającym drugi akt, od samego Jowisza (w. 278), stracił on czujność zako
chawszy się w pięknej córce Priama i Hekuby, Poliksenie; daje więc wiarę 
kłamliwym zapewnieniom Trojan, że spotka ją w świątyni, gdzie razem zło
żą bogom ofiary przed zaślubinami; tymczasem czekają nań tam uzbrojeni 
wojownicy na czele z Parysem, od ciosów których umiera po obronie god
nej tak wielkiego bohatera. Jego śmierć, w myśl zasady decorum nieukazana 
na scenie, zostaje przedstawiona w formie narracji, która wyraża zarówno 
punkt widzenia Trojan, jak i Greków: najpierw w trzecim akcie mówi o niej 
radosna Hekuba, informując o całym zajściu nieświadomego intrygi Pria
ma, a następnie w czwartym opisują ją w kategoriach niesłychanej zbrodni 
pełne żałobnego lamentu słowa greckiego posłańca, prowadzącego dialog

147 Najważniejsze z nich zostały omówione w poprzednim rozdziale.
148 Na temat różnych wersji śmierci tego najmłodszego syna Priama i Hekuby, za

bitego przez Achillesa, zob.: Homer, Iliada, XXIV, w. 257; Wergiliusz, Eneida, I, 
w. 474 i nast.; Dictys Cretensis, Ephemeris belli Troiani, IV 9.
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z chórem achajskich wojowników; nie szczędzi on przy tym słów podziwu 
dla bohaterstwa Achillesa. Ta podwójna perspektywa stanowi oryginalne 
rozwiązanie Loschiego, całkowicie „nieklasyczne”, podobnie jak obecność 
w tej tragedii dwóch chórów (niespotykana w dziełach antycznych, przy
najmniej tych zachowanych do naszych czasów): trojańskiego i greckiego. 
Ten ostatni fakt rzutuje na subiektywizm w odbiorze tych samych wyda
rzeń, a przez to ogranicza jedną z podstawowych funkcji chóru w dramacie 
antycznym, jaką było obiektywizowanie akcji, komentowanie jej w bardziej 
uniwersalnym wymiarze, z którym przeciętny widz mógł się utożsamiać. 
Ostatni, piąty akt przynosi polemiczny dialog dwóch wodzów: Agamem- 
nona i Menelaosa, z których pierwszy, zmęczony wojną, jest przeciwny 
szukania odpłaty za tę zbrodnię, a drugi, zasłaniając się dobrem wspólnym, 
a w rzeczywistości mając na uwadze głównie osobistą urazę (do Parysa, 
a tym samym do wszystkich Trojan), dąży do zbrojnego odwetu. I tym ra
zem, podobnie jak to miało miejsce w pierwszym akcie, gniew zwycięża nad 
bardziej racjonalną argumentacją; nie dlatego jednak, że powody podawane 
przez naczelnego wodza są nieprzekonujące, ale ponieważ głos Menelaosa 
zostaje przypieczętowany przepowiednią wróżbity Kalchasa, zgodnie z którą 
syn Achillesa Pyrrus ostatecznie zdobędzie i zniszczy Troję149 (w. 855-857). 
W rzeczywistości więc działania ludzkie wychodzą naprzeciw woli fatum, 
kierującego ich losami od początku do końca w oparciu o prawdę ogólną, 
przypomnianą w wieńczącej tragedię pieśni Chóru, według której nikt nie 
powinien się chełpić z potęgi swej siły czy bogactwa, bo każdego w końcu 
dosięgnie złowroga dłoń (Parek):

149 Źródłem dla tej myśli była druga księga Eneidy, gdzie w opowieści Eneasza na 
dworze Dydony o tragicznym losie Troi Pyrrus urasta do rangi krwawego zdobywcy.

150 Tu i dalej cytuję z wyd.: Il teatro umanistico veneto: A. Loschi, Achilles (a cura 
di V. Z acc ar i a), G. C or rer, Progne (a cura di L. Casarsa), Longo, Ravenna 1981.

Nullus tantis viribus audax, 
nullus tantis opibusque viret, 
quem non rapiat furibunda manus. 
[...]
Nullique suum vitare licet
quem fata diem summa dederunt150.

(A. Loschi, Achilles, w. 919-921, 931-932).
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(Nikt się nie szczyci tak wielką siłą, 
nikt nie jest tak potężny bogactwem, 
by go nie dosięgła dłoń gniewna szałem.
[•••]
Nikt nie jest w stanie uniknąć śmierci,
którą los ostateczny wyznaczył.)

Na kanwie klasycznej struktury pięciu aktów151 napisanych w tryme- 
trze jambicznym, przedzielonych pieśniami Chóru (których też jest pięć: 
ostatnia wieńczy całość obejmującą 940 wersów) w metrach lirycznych, 
wzorowanych na Senekańskich (anapesty, wiersze asklepiadejskie, safickie, 
glikoneje), powstała tragedia niezupełnie jeszcze klasyczna, ale przez to 
dość oryginalna. Bezpośrednim źródłem inspiracji dla opracowania drama
tycznego tego tematu była księga XXXIV utworu łacińskiego z V lub VI w. 
o zdobyciu Troi, zatytułowanego De excidio Troiae historia, napisanego 
prozą i nieprzedstawiającego większej wartości literackiej, a będącego tłu
maczeniem greckiego pierwowzoru przypisywanego niejakiemu Daresowi 
Frygijczykowi. Tekst ten jest prostą rejestracją faktów, pozbawioną całkowi
cie komentarza, która uderza miejscami nieporadnością stylu i ubóstwem 
języka. Mając tak mało stymulujący „pierwozwór”, Loschi stworzył sztukę, 
która ze względu na pewne walory dramatyczne i stylistyczne zajmuje nie 
całkiem poślednie miejsce w historii włoskiego teatru tragicznego152.

151 Taką liczbę aktów w tragedii postuluje Ho racy, Arspoetica,w. 189-190.
152 Nie jest wykluczone, że Loschi korzystał też w jakimś stopniu z dziełka Diktysa 

z Krety Ephemeris belli Troiani, zawierającego podobną wersję historii miłości i śmierci 
Achillesa: zob. A. Bobrowski, Dziennik wojny trojańskiej Diktysa z Krety. Studium 
historycznoliterackie, Wyd. UJ, Kraków 2009, passim.

153 Zob. Arystoteles, Poetyka, IX 155lb 11.

Oprócz wspomnianych wyżej novitates Achillesa trzeba podkreślić 
jeszcze i to, że każdy akt jest bardzo krótki i obejmuje tylko jedną scenę 
dotyczącą kolejnej fazy akcji, przy czym nie można tu mówić, naturalnie, 
o nieznanych jeszcze zasadach jedności czasu czy miejsca, które, nota bene, 
w Poetyce Arystotelesa (nieznanej zapewne Loschiemu) nie zostały sformu
łowane w sposób eksplicytny; co więcej, trzeci i czwarty akt toczą się nie
mal równocześnie, a porządek ich wydarzeń w strukturze tragedii można, 
jak sądzę, uzasadnić tym, że świątynia Apollina, będąca miejscem śmierci 
Achillesa, znajduje się bliżej pałacu Priama niż obozu Greków: taki układ, 
być może świadomie zastosowany przez autora, świadczyłby o dążeniu do 
zachowania zasady prawdopodobieństwa153.
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Dyskusyjna jest postać głównego bohatera, od którego pochodzi, wzo
rem Seneki, tytuł tragedii. Jednak zarzut, że bohater ten pojawia się tylko raz 
„na scenie”, można łatwo odeprzeć, gdyż we wszystkich pozostałych aktach 
pełni pierwszoplanową funkcję jako przedmiot akcji i toczących się tam 
dialogów. Jest obecny w słowach, myślach, a nawet we śnie Hekuby, o któ
rym mowa w pierwszym akcie, a skutki jego czynów należących do przed- 
akcji (zabicie Hektora i Troilusa) stanowią zarzewie późniejszych wydarzeń. 
Natomiast niewątpliwie jest to postać przedstawiona mało dramatycznie: 
łatwo daje się zwieść oszukańczym słowom Parysowego sługi, który bez 
trudu rozwiewa jego skrupuły natury moralnej, że czas wojny nie jest odpo
wiedni dla zaślubin i że tym aktem, zaspokajającym jego osobiste pragnienia, 
mógłby zaniedbać interes wspólny wszystkich Greków. Achilles popełnia 
w ten sposób coś na kształt błędu tragicznego, arystotelesowskiej hamartia 
spowodowanej własną słabością; jednak brak tu autentycznego napięcia dra
matycznego, jakie zwykle takiemu aktowi towarzyszy w dziełach wielkich 
tragediopisarzy greckich, a niekiedy też u Seneki. Fakt, że poszczególne akty 
są dość krótkie i tragedii tej brak określonej objętości (megethos)l54, z góry 
przekreśla możliwość rozwinięcia jakiegoś konfliktu wewnętrznego u pro- 
tagonisty, prowadzącego do wzrostu napięcia; to ostatnie jest też nieobecne 
w momencie zwrotu akcji, toczącej się „od szczęścia do nieszczęścia”, któ
ry pokrywa się z momentem rozpoznania155. Pozostając przy terminologii 
Arystotelesa, można powiedzieć, że oba te elementy mythos, czyli peripeteia 
(nagły zwrot akcji) i anagnórisis (rozpoznanie), tracą tu siłę tragizmu, gdyż 
pojawiają się (jak cała scena opisu śmierci Achillesa) w opowieści greckie
go posłańca (w. 588-703), obfitującej w retoryczne figury, takie jak porów
nania czy bolesne apostrofy, a także w filozoficzne maksymy; osiąga ona 
jednak także efekt dramatyczny, dzięki przytoczeniu wprost pełnych sar
kazmu i goryczy słów wzburzonego zdradą Achillesa i mściwej odpowiedzi 
Parysa, dobijającego rannego już wroga156. Natomiast dobrze oddany został 

15J Zob. ibidem, VI 1449b 25.
155 Takie sprzężenie się tych dwóch elementów układu zdarzeń występuje w nie

wielu greckich tragediach: najlepszym przykładem jest, naturalnie, Król Edyp (zob. na 
ten temat ibidem, XI 1552a 32-33); nie ulega jednak wątpliwości, że wszelkie porówna
nia tej tragedii z Achillesem Loschiego są nieadekwatne.

156 Por. A. Loschi, Achilles, w. 673-677, 692-694: „Hec est prolis Assaraci fides? 
/ Hec iura thalami? Pacis hec false quies? I Sed ante nostros cimba quam manes ferat, 
/ multi nepotis nuncient vires avo / paremque servet manibus nostris locum [...] I, 
nunc, thesalos, / superbe, currus pondere hectoreo preme. / Hac hac sagita nulla te eri- 
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kontrast pomiędzy początkowym szczęściem największego z Greków, gdy 
w monologu wieńczącym drugi akt wyobraża sobie, że Fortuna mu sprzyja 
jak nigdy dotąd - „Quicquid optavi, / meo Fortuna fato iunxit”157 („Fortuna 
związała z moim losem / wszystko, czego tylko pragnąłem”) - a cierpieniem 
dotykającym go w momencie śmierci, spowodowanej strzałą Parysa (w. 697 
i nast.). Jest w tym ironia tragiczna, być może nie w pełni świadomie uży
ta przez Loschiego jako strategia dramatyczna, którą skądinąd z wielkim 
znawstwem posługiwali się greccy tragediopisarze (zwłaszcza Sofokles).

piet Thetis” („Na tym polega lojalność rodu Assaraka? / Takie są prawa małżeńskie? Tak 
wygląda spokój fałszywego pokoju? / Lecz zanim barka [Charona - przyp. M. M.-S.] 
poniesie moją duszę, / wielu opowie mojemu dziadowi o sile wnuka / i Peleus zachowa 
godne miejsce dla moich szczątków [...] Idź teraz, pyszny, / na wozach tesalskich wieź 
ciężkie ciało Hektora. / Żadna Tetyda nie uchroni cię przed tą strzałą”).

157 Ibidem, w. 371-372.

Motorem akcji jest intryga, jak w wielu klasycznych tragediach, a jej ini
cjatorką staje się Hekuba. Z tego może względu ma się wrażenie - ale tylko 
w pierwszej części sztuki - że to ona pełni funkcję protagonisty. Również 
dlatego, że jest postacią najbardziej pogłębioną, by tak rzec, psychologicznie, 
czego świadectwem jest jej monolog otwierający Achillesa, przechodzący 
następnie w dialog z Parysem, któremu przypada rola wykonawcy intrygi. 
Trochę wzorem Trojanek Seneki (i, oczywiście, Eurypidesowego pierwo
wzoru), ale z innych względów, Hekuba skupia na sobie uwagę odbiorcy: jej 
królewski autorytet promieniuje u antycznych pisarzy na otoczenie (nawet 
na wrogich jej Achajów), a u Loschiego przełamuje opór Parysa, mimo że 
ma on silne podstawy racjonalne.

Refleksje królowej, natury ogólnej, nad nieszczęściami Trojan, którzy 
czują się przegrani w tej wojnie, przekształcają się niepostrzeżenie w ból 
osobisty z powodu niepomszczonej śmierci obu synów:

Sed maior Hecubam torquet infaustam dolor;
nocturna non me nec fovet lucis quies.
Hinc fortis Hector, mille quem metuunt rates
adhuc iacentem, graia qui solus fugans
tot régna curru celsus aurato stetit;
auspicia Troylus Hectoris bello gerens
Achilis ense census: hinc matris dolor.

(Ibidem, w. 15-21)
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(Lecz większy ból dręczy nieszczęsną Hekubę;
ani w nocy, ani za dnia nie zaznaje spokoju.
To o dzielnego Hektora, przed którym drżało tysiąc okrętów,
który sam zmuszał do ucieczki tylu greckich królów,
a dotąd leży na pozłacanym wozie;
to o Troilusa, który wypełniając wojenny testament Hektora
został zabity mieczem Achillesa; stąd ból matki.)

Jak zostało zauważone, głównym źródłem tego lamentu jest analogiczny 
monolog tejże postaci otwierający Trojanki Seneki158. Reminiscencji z Sene
ki jest w tej tragedii o wiele więcej159: jedna z ważniejszych to np. występują
cy w czwartym akcie monolog Posłańca, niosącego smutną wieść Grekom, 
stanowiący miejscami niemal echo słów Posłańca z Thyestesa, który opowie 
za moment proszącemu go Chórowi o strasznym losie, jaki Atreusz zgoto
wał nieletnim synkom swojego brata, a przez to i jemu samemu160:

159 Por. E. Paratore, L’influsso deiclassici, eparticolarmentediSeneca, sul teatro tra- 
gico latino del Tre e Quattrocento., [w:] AA.W., La rinascita della tragedia.,.,op. cit., s. 38.

159 Zob. przypisy do Achillesa Loschiego w cytowanym wydaniu, s. 66-74; zob. tak
że: E. Paratore, L’influsso dei classici..., op. cit., s. 37-40; G. Paduano, op. cit., s. 105 
i nast.

160 Na taką genezę tej sceny wskazuje też explicite Loschi, gdy przez usta Posłańca 
porównuje zbrodnię popełnioną na Achillesie - z naciskiem na jej większy wymiar - do 
przerażającej „uczty Thyestesa”: „Maius hoc certe est nefas pulo Thiestis” (w. 615-616).

161 Cytaty z Thyestesa Seneki w brzmieniu oryginalnym pochodzą tu i dalej z wyd.: 
Seneca, Tutte le tragedie, introd. e versione di E. Paratore, testo latino a fronte, 
Newton & Compton, Roma 2006.

Quis me per auras turbo praecipitem vehet
atraque nube involvet, ut tantum nefas
eripiatoculis? [...]
Effare, et istud pande, quodcumque est, malum.
Si steterit animus, si metu corpus rigens
remittet artus. Haeret in vultu trucis
imago facti. Ferte me insanae procul,
illo, procellae, ferte quo fertur dies
hiñe raptus161.

(Seneka, Thyestes, w. 623-625, 633-638)

(Jakiż wicher porwie mnie lecącego ku przepaści
i okryje ciemną chmurą, by przed taką niegodziwością
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ochronić mój wzrok? [...]
Przemów i opowiedz o tym złu, jakkolwiek byłoby ono straszne.
Jeśli moje serce zacznie znowu bić, jeśli sztywne ze strachu ciało 
odzyska czucie. Przed oczyma nieustannie staje mi obraz 
okropnego czynu. Unieście mnie stąd daleko, szalone 
nawałnice, zabierzcie tam, gdzie unosi się dzień, 
którego tu już nie ma.)

Quis me cruentus nuncium casus gerit?
Quis me in profundo Tartarí volvet specu 
faciemque visu merget occeano gravem?
Quis fervor Ethne spiritu sevo calens 
flamante vultus obruet nostros coma?
Graviora vidi [...].

(A. Loschi, op. cit., w. 588-593)

(Jakież to krwawe nieszczęście czyni mnie swoim heroldem?
Kto mnie spuści w głąb przepastnego Tartaru
i zanurzy w oceanie twarz, bo straszy swoim widokiem?
Jakiż żar Etny podsycany okrutnym podmuchem
przykryje ognistą powłoką nasze twarze?
Widziałem rzeczy zbyt okrutne [...].)

Słowa te, w jednej i drugiej tragedii, są wprowadzeniem do właściwej opo
wieści Posłańca, bardzo silnie nacechowanej emotywnie; ich efekt retarda- 
cyjny wprowadza napięcie, którego w Achillesie zabrakło w przypadku tytu
łowej postaci.

Wracając do Hekuby: opiera ona swoją argumentację na proroczym śnie, 
w którym zjawił jej się duch Hektora, dając do zrozumienia, że dusza jego 
i Troilusa będzie się błąkać nad brzegami Acherontu i nie zazna spokoju, 
dopóki Parys nie dokona krwawej zemsty na Achillesie (w. 67-71). Zgodnie 
z wierzeniami religijnymi, przekazanymi w tekstach literackich, poczyna
jąc od Homera, taki los w Hadesie czekał tych, którzy nie zostali pogrzeba
ni162. Loschi przejął motyw proroczego snu od Seneki, który operuje nim 
często w prologach163, ale zmienił jego wymowę, odchodząc w ten sposób 
od zastanej tradycji. Według Hekuby zemsta jest koniecznością i obowiąz

162 Zob.: Homer, ¡liada, XXIII, w. 69 i nast.; Wergiliusz, Eneida, VI, w. 373 
i nast.

163 Zob. np. prologi Agamemnona i Thyestesa.
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kiem krewnych. Temu rozumowaniu Parys przeciwstawia punkt widzenia 
chłodnego racjonalisty, niewierzącego w życie pośmiertne duszy, a jedynie 
w sławę post mortem, którą utrwala ludzka pamięć (w. 87 i nast.)164. Rów
nież i ten passus może być zależny od fragmentu Trojanek Seneki, a konkret
nie słynnej drugiej pieśni Chóru (w. 371 i nast.), dla której źródłem mogły 
być poglądy głoszone przez Lukrecjusza w De rerum natura. Ale istota tego 
konfliktu przebiega na poziomie relacji jednostka-dobro wspólne: dla Pa
rysa jest oczywiste, że zrealizowanie planu Hekuby pociągnie za sobą gniew 
bogów, furię wrogów i nieszczęścia dla Troi, którym stara się właśnie za
pobiec. Miastu jednak pisana jest klęska, dlatego zarówno w tym sporze, 
jak i w końcowym konflikcie pomiędzy Agamemnonem i Menelaosem ne
gatywne uczucia zwyciężają nad chłodnym rozumowaniem, passiones nad 
ratio, podobnie jak w tragediach Seneki, z tą różnicą, że takie rozwiązanie 
podyktowane jest tu wyrokami fatum, które złowrogo ciąży nad Troją i któ
rego żaden ludzki opór nie jest w stanie pokonać:

164 Por. np.: w. 90-91: „Vita cum refugit, nichil / est umbra” („Gdy życie odeszło, 
żaden / cień [dusza - przyp. M. M.-S.] nie pozostał”); w. 96: „At sola superest fama vir- 
tutis” („Żyje jedynie sława dzielności”).

165 Zob. A. L o s c h i, op. cit., w. 197: Paris: „Sedicio regem non decet” („Zdrada nie 
przystoi królowi”), Hecuba: „Quicquid licet” („Wszysko mu wolno”).

Quicquid gerimus sydera volvunt 
cursusque poli mundana regunt.
Non ipse deus mutare potest 
quicquid fatis nectitur altis.

(Ibidem, w. 937-940)

(Wszystko, co czynimy, zależy od gwiazd
i ruch niebios wyznacza bieg rzeczy ziemskich.
Sam Bóg nie może zmienić
tego, co jest związane wysokim wyrokiem losu.)

W końcowej, szybkiej wymianie zdań w formie stychomytii zachowa
nie Hekuby nabiera cech nieomal tyrańskich, a w jej wypowiedziach można 
odnaleźć pewne prawdy polityczne, aktualne w każdej epoce, jak np. ta, że 
władcy wszystko jest dozwolone, nawet zdrada165. Przypomina w tym trochę 
postacie królów pozbawionych skrupułów u Seneki czy owych „scelerati re- 
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ges” z definicji Izydora z Sewilli166, których nie brakowało we wcześniejszych 
od Achillesa tragediach historycznych o tematyce współczesnej. Natomiast 
w przeciwieństwie do nich w utworze Loschiego nie ma typowo senekań- 
skich motywów, wywołujących u odbiorcy przerażenie, lecz samo podjęcie 
tematyki tak spektakularnej zmiany losu wielkiego wodza Achajów mogło 
być podyktowane w pewnym stopniu ponurymi wieściami budzącymi gro
zę, wpisanymi nierzadko w ówczesną rzeczywistość, o nagłych klęskach 
i upadkach władców północnych państewek włoskich167 168.

166 Por. Izydor z Sewilli, op. cit., XVIII 45.
167 Zob. L. C a s a r s a, La Progne di Gregorio Correr, [w:] AA.W., La rinascita della 

tragedia..., op. cit., s. 124.
168 Vittorino da Feltre, jeden z jego pierwszych nauczycieli, który w latach 20. XV w. 

otworzył szkołę w Mantui.

Powyższa analiza ukazuje, że mimo wątłej akcji, braku pogłębienia psy
chologicznego postaci, trudności w kreowaniu napięcia dramatycznego 
i innych niedociągnięć ta pierwsza w nowożytnej Europie tragedia mitolo
giczna, sięgająca w wielu aspektach do Seneki jako do autorytetu i głównego 
antycznego wzoru rozwiązań gatunkowych, nie zasługuje z pewnością na 
zapomnienie.

5. „Quis dolori sit satis tan to furor?” Progne Gregoria Correra 
- tragedia zemsty

Niewątpliwie najlepszą tragedią powstałą w okresie humanizmu włoskie
go jest Progne wenecjanina Gregoria Correra (1409-1464), pochodzącego 
z rodu arystokratycznego. Otrzymał on świetne wykształcenie, również kla
syczne, co znalazło przełożenie w jego bogatej twórczości. Jedyna jego trage
dia, napisana w latach 1426-1427, zaliczana jest do utworów młodzieńczych; 
on sam informuje o tym w zakończeniu krótkiego wstępu do niej, zawierają
cego oprócz streszczenia (Argumentum) także informacje o zastosowanych 
miarach metrycznych (Genera metrorum totius tragoediae), a także w liście 
do Cecylii Gonzaga, napisanym w związku z jej wstąpieniem do zakonu; 
w liście tym wspomina również o innych swoich próbach poetyckich:

Scripsi Prognem tragoediam anno aetatis meae decimo octavo, quam 
postquam edidi nihil non speravit de me Victorinusl6a: cadebant legenti 
ubertim lacrimae. Scripsi etiam, dum adhuc Mantuae essem, stilo satyrico 
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libellum de educandis et erudiendis liberis, deinde... satyras sex et carmen 
liricum ad beatae memoriae Martinum papam quintum169.

169 G. C o r re r, Epistula ad Caeciliam virginem defugiendo saeculo, ed. G.B. C o n - 
tarini, [w:] Anécdota Veneta, Venetiis 1757, s. 43.

170 Zob. II teatro trágico italiano. ,.,op. cit., s. XX.
171 W okresie Renesansu wzmiankują ją m.in. takie autorytety, jak Giovan Battista 

Giraldi Cinzio i Pietro Bembo.
172 E.S. Piccolomini, Tractatus de liberorum educatione ad Ladislaum Ungariae 

& Bohemiae Regem, [w:] U pensiero pedagógico dell’Umanesimo, a cura di E. Garin, 
Giuntine e Sansoni, Firenze 1958, s. 268.

(Napisałem tragedię Progne w wieku osiemnastu lat, a gdy ją wydałem 
Wiktoryn [Vittorino da Feltre - przyp. M. M.-S.] uznał, że rokuję duże 
nadzieje: podczas lektury często uronił łzę. Napisałem także heksametrem 
w czasie pobytu w Mantui utwór na temat wychowania i kształcenia dzieci 
[Quomodo educari debeantpueri - przyp. M. M.-S.], następnie... zbiór sze
ściu satyr oraz pieśń poświęconą pamięci papieża Marcina V.)

Oparte na modelach klasycznych (Ezopa i Fedrusa) są także bajki Corre- 
ra (ok. 60) oraz ekloga Lycidas, wzorowana na drugiej bukolice Wergiliusza. 
Natomiast późniejsza twórczość, także dość wysoko ceniona, ma charakter 
moralno-religijny w związku z drogą duchowną, na którą się zdecydował 
i która doprowadziła go pod koniec życia do urzędu patriarchy Wenecji.

Spuścizna literacka Correra potwierdza opinię znawcy przedmiotu, Fe
derica Doglia, że jest on największym humanistą spośród tych, którzy pisali 
tragedie170; nie chodzi tu tylko o liczbę i różnorodność uprawianych gatun
ków, ale o ten rodzaj naśladownictwa, który świadczy o zrozumieniu i od
daniu w nich „ducha klasycznego”.

W swojej tragedii Correr osiągnął to, czego nie udało się jeszcze do 
końca Albertynowi Mussato czy Antonio Loschiemu: jego sztuka posiada 
autentyczną vis tragica-, nic dziwnego, że spotkała się z bardzo dobrym przy
jęciem i cieszyła się dużym uznaniem171 oraz powodzeniem wśród współ
czesnych, a Eneasz Sylwiusz Piccolomini uznał ją za jedyną prawdziwą 
tragedię nowożytną po Senece172. Równie przychylnie została przyjęta jej 
editio princeps w 1558 r. w Wenecji, przy czym wydanie to było anonimo
we, a wydawca - Giovanni Riccio - przypisywał ją w liście dedykacyjnym 
któremuś z autorów klasycznych i dla uprawdopodobnienia swojej hipotezy 
próbował udoskonalić jej styl, istotnie miejscami chropawy, stosując liczne 
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interpolacje. Kilka lat później została przetłumaczona na język włoski przez 
Lodovica Domenichiego, który ją opublikował we Florencji w 1561 r. pod 
własnym nazwiskiem.

Progne łączy Boecjuszowo-Izydoriańską koncepcję tragedii z głęboką 
inspiracją teatrem Seneki. Ponadto pewne punkty odniesienia dla tematu 
władzy tyrańskiej, arogancji, do której prowadzi pycha płynąca z jej po
siadania, kruchych podstaw, na jakich się opiera, niepewności ludzkiego 
losu zależnego od kaprysów Fortuny - czyli wątków par excellence sene- 
kańskich - znalazł Correr we wcześniejszych tragediach historycznych, na 
czele z Ecerinis Mussata, jak również w dobrze mu znanym mitologicznym 
Achillesie Loschiego. Źródłem tematu (ale też częściowo języka i stylu) jest 
natomiast jedno z najbardziej tragicznych opowiadań z Metamorfoz Owi
diusza (VI, 424-674) o Prokne, Filomeli i Tereusie, przy czym, adaptując je 
do techniki dramatycznej, autor dokonał pewnych znaczących modyfikacji, 
np. wyeliminował całkowicie końcowy motyw przemiany173, a przez to po
zostawił ostatni dialog pomiędzy tytułową bohaterką i Tereusem w pełnej 
napięcia suspense.

173 Przemiana postaci w ptaki byłaby niezgodna z zasadą prawdopodobieństwa; 
niewykluczone, że Correr, niezależnie od innych powodów, zastosował się do wskazó
wek Horacego zawartych w Ärs poetica, w. 187.

174 Dokładną analizę związków Progne z tragediami Seneki na poziomie głównie 
językowo-leksykalnym przeprowadził W. Cloetta, Beiträge zur Litteraturgeschichte 
des Mittelalters und der Renaissance, Bd. 2, M. Niemeyer, Halle 1892, s. 191-216.

175 G. Correr, Progne, w. 53. Cytaty w oryginale pochodzą z wyd.: Il teatro uma- 
nistico veneto..., op. cit.

W Argumentum pada stwierdzenie, że „imitatur in hac tragedia Sene- 
cam in Thieste” („naśladuje się w tej tragedii Thyestesa Seneki”), ale oprócz 
wpływu wymienionej sztuki - na ukształtowanie charakterów postaci, ich 
dialogów i reakcji emotywnych, a także poszczególnych scen i struktury 
metrycznej - wyraźne są też związki z Medeą oraz np. Fedrą, by ograniczyć 
się tylko do najważniejszych174. Niewątpliwie jednak Thyestes jest tu sztuką 
najbardziej obecną, poczynając od pierwszego aktu wypełnionego w całości 
przez monolog ducha trackiego króla Diomedesa, słynącego z okrucieństw 
przodka obecnego władcy Tereusa; został on wywołany z otchłani Tartaru, 
by w apokaliptycznej niemal wizji wprowadzić odbiorcę w atmosferę ponu
rych zbrodni, przeszłych i jeszcze gorszych - mających niebawem dotknąć 
przeklęty przez bogów ród i pałac królewski, „semper infamis domus”175 
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(„na zawsze haniebny dom i ród”), w którym kiedyś panował on sam. Alu
zyjnie nawiązuje do zbrodni Prokne - zabicia synka i podania potrawy z jego 
ciała nieświadomemu ojcu - będącej odpowiedzią na okrutny gwałt popeł
niony na jej siostrze Filomeli przez męża. Przed oczyma ducha Diomedesa 
pojawiają się „crudelis focos / et sparsa pueri viscera et dirás dapes”176 („okrut
ne ognie, / rozproszone szczątki chłopca i złowieszcze uczty”) i „abominan- 
dum, pessimum, horrendum, novum / [...] facinus”177 („ohydna, najgorsza, 
przerażająca, dotąd nieznana /[...] zbrodnia”). Scena ta i jej mroczny klimat 
wzorowane są na podobnych wypełniających prologi monologach duchów 
mitologicznych zbrodniarzy: Tantala w Thyestesie i Thyestesa w Agamemno- 
nie Seneki. W następującej potem pieśni Chóru poddanych przedstawione 
są pokrótce wydarzenia należące do przedakcji: pochwała miłości Tereusa 
do żony rozwinięta w mitologiczną dygresję, odnoszącą się do uczucia Or
feusza do Eurydyki i jego wyprawy w zaświaty, łączy się z aluzyjną opowie
ścią o podróży morskiej Tereusa, który udał się do Aten po Filomelę pod 
wpływem próśb żony, stęsknionej za swoją siostrą; Chór wyraża nadzieję na 
szczęśliwy powrót króla, powierzając troskę o to bogowi mórz Neptunowi.

176 Ibidem, w. 44-45.
177 Ibidem, w. 47-48.
I7" Duch Diomedesa wskazuje - w ramach własnych ponurych reminiscencji - na 

wszystkie te miejsca w pałacu królewskim, które okażą się znaczące dla akcji, podobnie 
jak duch Thyestesa w Agamemnonie i, w mniejszym stopniu, duch Tantala w Thyestesie 
Seneki.

Od samego początku tragedia ta przedstawia więc rysy bardzo klasyczne: 
pierwszy akt buduje mroczny kontekst czasowo-przestrzenny178 dla wyda
rzeń, ale ich układ nie został przedstawiony w porządku chronologicznym, 
czyli zgodnie z techniką typową dla Średniowiecza, obecną w poprzednich 
tragediach: sytuacja początkowa kryje w sobie konflikt, który w całej pełni 
ujawni się w dalszych aktach. Inaczej mówiąc, akcja rozpoczyna się tu in 
mediis rebus, jak w najlepszych tragediach antycznych. Ponadto pierwsza 
pieśń Chóru kontrastuje nastrojem z tym, co ją poprzedza, i z tym, co po 
niej nastąpi; rozładowuje początkowe napięcie, ale tylko pozornie: świadczy 
o tym otwierający drugi akt monolog Tereusa, który ujawnia jego charakter 
i prawdziwe intencje wobec żony, zanim w kłamliwych słowach opowie jej 
w tym samym akcie o tym, co się wydarzyło w drodze powrotnej.

Król tracki u Correrá nie tylko dziedziczy gwałtowność i okrucieństwo 
po swoim modelu u Owidiusza - nabiera ponadto rysów typowego tyrana; 
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nacisk nie pada tu na fakt, jak u rzymskiego poety, że rozpalony nieopano
waną namiętnością („effreno raptus amore”: Met., VI, w. 465) do Filomeli 
próbuje on wszelkich środków, żeby ją zdobyć przed popełnieniem gwałtu 
i w pewnym sensie sam staje się ofiarą tejże „miłości”, ale na bezwzględność 
w osiąganiu zamierzonego celu, czy dotyczy to władzy, czy też zaspokojenia 
własnych żądz:

[...] Tremiscunt ultimi vires meas
Thraces et omnis regio glacialis poli
me me tremiscit; arma Cecropidae mea
timuere. Nata vixque Pandion socer
pacem impetravit [...]
[... ] Quod fuit summum, tibi
dedere superi. Si quid erravit furor,
fac ipse liceat, facile quod reges soient179.

179 Brak skrupułów moralnych można także wytłumaczyć faktem, że Tereus u Cor
rerá, inaczej niż u Owidiusza, był najeźdźcą i wrogiem Aten, zanim zawarł pokój z Pan- 
dionem za cenę ręki Prokne, podczas gdy u rzymskiego poety występował w roli sprzy
mierzeńca.

(G. Correr, Progne, w. 143-147, 157-159).

([...] Drżą przed moją potęgą najdalsi
Trakowie i ziemie pod północnym biegunem 
drżą, drżą przede mną; Ateny mojego wojska 
się ulękły. A obecny teść Pandion i jego córka 
z trudem uzyskali ode mnie pokój [...].
[...] To, co było twoim największym pragnieniem,
dali bogowie. Jeśli szalona namiętność w czymś zbłądziła, 
spraw, żeby to stało się mym prawem, jak bywa u królów.)

W postaci Tereusa doszukiwano się, m.in. ze względu na pychę objawia
jącą się w chełpieniu własną potęgą, przed którą drżą ludy, aluzji politycz
nych do osoby tyrańskiego władcy Mediolanu, pozostającego we wrogich 
stosunkach z Wenecją. Znalazłoby się więc i w tej sztuce miejsce na pewne 
odbicie ówczesnej sytuacji politycznej.

Udramatyzowanie narracji Owidiusza (miejscami, co prawda, drama
tycznej, ale z wszystkimi ograniczeniami, jakie niesie ta forma wypowie
dzi) pozwoliło też na wydobycie u niego takich cech, jak brak wszelkiego 
poczucia winy połączony z zimnym, obliczonym jedynie na osiągnięcie 
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celu (oszukanie Prokne) rozumowaniem, w którym okazuje się niezwykle 
elokwentnym mistrzem pozoru, np. w momencie, gdy rozwija, roniąc łzy, 
co wcześniej „zaplanował”180, nieprawdziwą opowieść o strasznej burzy na 
morzu181, chorobie Filomeli i jej śmierci, a nawet wspaniałym pogrzebie, 
jaki jej wyprawił przed przybyciem do pałacu, a w słowa te wplata fałszywą 
przysięgę182. Królowa nie tylko daje wszystkiemu wiarę, ale gotowa jest sama 
się oskarżyć o śmierć siostry, którą tak bardzo pragnęła zobaczyć.

180 Zob. G. Correr, op. cit., w. 167-168: „Simulabo victam [Philomelam - przyp. 
M. M.-S.] turbinę immensi maris, / demum peremptam: lacrimae facient fidem” („Udam, 
że [Filomela - przyp. M. M.-S.] wycieńczona potężną nawałnicą morską / w końcu wy
zionęła ducha: łzy to poświadczą”).

181 Wzorowana jest ona na przekazie herolda Eurybatesa w Agamemnonie Seneki 
(w. 420-578).

182 Zob. G. C o r r e r, op. cit., w. 228-229: „Non hos dolores fluctus invisi minae / sed 
dii dedere, testor imperii decus” („Zaklinam się na honor królestwa, / że nie szaleństwo 
nienawistnych fal, / ale bogowie zgotowali to cierpienie”).

183 Ibidem, w. 337.
184 Ibidem, w. 325-326.
185 Przypomina on rozmowę z Fedry Seneki (w. 858-958) pomiędzy tytułową bo

haterką i Tezeuszem, w której oskarża ona pasierba Hipolita o nastawanie na jej cześć; 
można sądzić, że dialog ten był na niej wzorowany, ponieważ wskazują na to ton i nie
które wyrażenia, mimo iż sytuacja dramatyczna u Seneki jest zupełnie inna: Fedra kła
mie, aby pogrążyć tego, który odrzucił jej miłość.

Komentarz Chóru, jak to często ma miejsce w tragediach antycznych, 
przybiera ton ogólny, stając się refleksją nad kruchością szczęścia i nad 
uznaniem za słuszne ukaranie tego, który jako pierwszy ośmielił się poko
nać przestwór morza na kruchej łodzi („ligno fragili”183) i sprowadził na 
ludzi nieznany dotąd rodzaj śmierci („invicti domitor profundi, / mortis 
invenit nova fata primus”184). Ta ostatnia myśl zaczerpnięta jest z drugiej 
pieśni Chóru w Medei Seneki.

Bardzo długi trzeci akt przynosi tragiczne rozstrzygnięcie akcji; podob
nie dzieje się u Seneki, gdzie scena centralna stanowi zazwyczaj bezpośred
nie przygotowanie dla tego, co w greckich tragediach było określane jako 
katastrofę. Zjawia się niespodziewanie sługa Filomeli: ratując się ucieczką, 
uniknął śmierci z rąk tyrana, który zabił wszystkich innych towarzyszących 
dziewczynie dworzan, aby pozbyć się świadków haniebnego występku; od 
niego, podczas silnie nacechowanego emotywnie dialogu185, Prokne dowia
duje się o zdradzie i innych szczegółach, łącznie z tym, że grożącej zemstą 
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bogów i ludzi Filomeli Tereus obciął język, by zmusić ją do milczenia, i za
mknął ją na leśnym pustkowiu. Od tej chwili rozpaczy królowej towarzy
szy jak Erynia myśl o okrutnej zemście na wiarołomnym mężu: korzystając 
z uroczystości na cześć Dionizosa, jako bachantka pod osłoną nocy uwalnia 
siostrę i jakby ogarnięta nadal bachicznym szalem nie waha się przed żad
nym rodzajem zemsty: „Omnis quaeram scelerum formas, / scelus ulcisci 
cupiens, omnis / fugiet pietas”186 („Na wszelki rodzaj zbrodni się zdobędę, 
/ pragnąc pomścić tę zbrodnię, wszelkiej / wyzbędę się litości”); ogarnia ją 
zaślepiający gniew (furor), poprzez gorączkowe pytania poszukuje najlep
szego sposobu kary dla Tereusa, zanim - wzorem Medei187 - znajdzie go po 
wewnętrznej walce w uśmierceniu synka Itysa:

186 G. Correr, op. cit., w. 601-603.
187 Zob. Seneka, Medea, w. 893 i nast.

Heu, quis dolori sit satis tanto furor?
Quae poena Tereo digna? Quis regi queat 
nocere diro? Tota splendescat licet 
Acthaea ferro tellus et summae parent 
arces Cyclopum bella [...] 
Quid hoc furore maius accrescit malum? 
Libet experiri, quicquid est, quod me monet 
ultrix Erynnis [...]
[...] Tremisco. Quis matrem impellit manus 
maculare duras impia nati nece? 
Crudelis ille est: meruit ut facerem scelus.

(Ibidem, w. 612-616, 681-683, 689-691)

(Ach, jakiż szał sprosta takiemu bólowi?
Jaka kara godna jest Tereusa? I kto mógłby 
zaszkodzić strasznemu tyranowi? Niech cała rozbłyśnie 
żelazem Attyka i przygotują wojnę 
najwyższe Cyklopowe twierdze [...]
Jakie zło pogłębia we mnie szał?
Cokolwiek to jest, niech doświadczę, do czego mnie wzywa 
mściwa Erynia [...]
[... ] Drżę cała. Któż popycha matkę, by ręce 
splamiła bezbożnym mordem dziecka?
On jest okrutny: zasłużył na to, bym posunęła się do zbrodni.)
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Od występnych myśli na próżno stara się ją odwieść Piastunka188; pod 
wpływem chwilowych wahań królowa zmieni pierwotny zamiar, ale w tym 
sensie, że doda do niego jeszcze gorszy czyn: z ciała Itysa przygotuje potrawę 
dla Tereusa, znajdując w tej okropnej zbrodni, gorszej od tej, jakiej dopuści
ła się Medea, jedyną gwarancję ostatecznego pognębienia tyrańskiego męża:

Discede pietas. Prima concipiam nefas,
quod omnis aetas horreat. Post me pia
sit nulla mater. Hoc sed est etiam parum.
Medea Cholchis caede puerili manus 
maculavit; addam maius huic sceleri scelus!
Magnum est quod animus fluctuat, quid sit tamen 
ignoro [...]
[... ] Quod tamen venter tulit
redeat in patrem, nil sit ex illo meum.
[...] Aggredi licet patrem
dapibus nefandis; sanguinem bibet suum.

(Ibidem, w. 697-703, 761-762, 784-785)

(Opuść mnie matczyna miłości. Pierwsza popełnię zbrodnię, 
która wzbudzi przerażenie w każdym czasie. Po mnie żadnej 
matki nie można zwać litościwą. Ale to jeszcze za mało.
Kolchidzka Medea splamiła ręce mordem dzieci;
ja do tej zbrodni dodam jeszcze większą!
Wielki zamysł faluje w mym sercu, ale jaki,
nie wiem [...]
[...] To, co nosiło moje łono
niech wróci do ojca, nic z niego nie będzie moim.
[...] Godzi się, bym podjęła ojca
bezbożną ucztą; będzie pił swoją krew.)

Kreując w swojej poetyckiej wyobraźni postać Prokne, Correr dokonał 
kontaminacji cech Medei i Atreusza i stworzył jedną z najbardziej przeraża
jących postaci w teatrze tragicznym (nie tylko włoskim), „sondując” na jej 
przykładzie granice zła, do jakiego może popchnąć inne zło.

1,8 Dialog Prokne z Piastunką z trzeciego aktu był niewątpliwie inspirowany dia
logami Medei z Piastunką w sztuce Seneki: zob. Seneka, Medea, w. 116-178, 380-430. 
Należy w tym miejscu zauważyć, że wprowadzenie postaci Piastunki (niewystępującej 
w epizodzie z Metamorfoz Owidiusza), której racjonalne argumenty starają się po-
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Następująca potem pieśń Chóru, odwołująca się do niechlubnych przy
kładów mitologicznych bogów, zawiera potępienie tyranów, którzy depcą 
święte przysięgi i mają za nic wstyd, skłaniając innych do zemsty.

Czwarty akt ma formę dialogu Posłańca z Chórem; na wzór tragedii 
Seneki (i w ogóle tragedii antycznej) ten pierwszy relacjonuje zdarzenia, 
które w myśl decorum nie mogły być przedstawiane bezpośrednio. Są nimi 
wspomniane wyżej zbrodnie popełnione na dziecku przez Prokne, której 
„pomaga” Filomela. Sama relacja jest poprzedzona reakcjami wzburzenia 
i grozy, a w jej trakcie Posłaniec nie szczędzi słów żalu nad chłopcem, nie
doszłym władcą, próżną nadzieją zbolałej ojczyzny: ten lament z powodu 
przedwczesnej, tragicznej śmierci przypomina słowa Andromachy rozpa
czającej nad przeznaczonym na śmierć synkiem Astianaksem w Trojankach 
Seneki (w. 766-774)* 189. To podobieństwo nie wyklucza zarazem wielkiej róż
nicy dotyczącej kontekstu śmierci, którą u Correra zadaje sama matka.

wstrzymać furor głównej bohaterki, jest typowo senekańskim przejawem dramatycznej 
inventio (występującym w Medei, Fedrze, Agamemnonie).

189 Zob. L. Casarsa, przypis 139, [w:] G. Correr, Progne.op. cit.

Bardzo krótka pieśń Chóru ma jako temat ludzkie szaleństwo, które 
przybiera coraz bardziej niesłychane formy. Jest to już ostatnia pieśń, dla
tego warto dokonać krótkiego podsumowania. Jak można było do tej pory 
zauważyć, rola Chóru w tej tragedii jest podobna jak u Seneki: nie wpływa 
on w żaden sposób na przebieg akcji - w przeciwieństwie do tego, co nieraz 
miało miejsce w tragediach greckich, gdzie głos Chóru, z którym przecięt
ny obywatel grecki mógł się w wielu wypadkach identyfikować, był często 
wskazówką dla protagonisty (np. w lirycznych dialogach, zwanych kom- 
moi), a nie tylko komentarzem do jego poczynań czy też biegu wypadków. 
U Seneki, tak jak tutaj, Chór jest dość luźno związany z akcją, a jego refleksje 
o wymowie często moralnej mają charakter ogólny i łączą się z funkcją dy
daktyczną tragedii.

W finałowym akcie piątym dochodzi do strasznego odkrycia przez Te- 
reusa - z pomocą Prokne, która nie ma dlań żadnej litości - że oto żywił się 
ciałem zabitego przez żonę syna, a następnie do słownego starcia pomię
dzy Prokne i Tereusem, wyrzucającymi sobie nawzajem winy i zbrodnie. 
W ostatnich słowach jedno grozi drugiemu zemstą Furii (Erynii), co ozna
cza, że Tereusa będzie prześladować duch jego własnego syna:
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Tereus: Te te sequentur Furiae.
Progne: Ythis solus patrem190.

190 Por. Seneka, Tyhestes,w. 1110-1112: Thyestes: „Vindices aderunt dei; / his pu- 
niendum vota te tradunt mea”; Atreus: „Te puniendum liberis trado tuis” (Th.: „Bogowie 
będą mścicielami; / moja klątwa wyda im ciebie na ukaranie”; At.: „Wydaję cię dzieciom, 
aby wymierzyły ci karę”).

191 Tak jest również w większości zachowanych utworów tragediopisarzy greckich, 
których Correr nie mógł znać bezpośrednio ze względów językowych.

(Ibidem, w. 1059-1060)

(Ter.: Za tobą podążą Furie.
Pro.: Za ojcem jedynie Itys.)

Ta scena ma wiele wspólnego z podobną konfrontacją słowną pomię
dzy Medeą i Jazonem w Medei, a także pomiędzy Thyestesem i Atreuszem 
w Thyestesie. Także w tamtych sztukach występują one w finale, pozostawia
jąc u odbiorcy psychiczny dyskomfort. I znów można zauważyć, że Correr 
dokonał ich kontaminacji. Tak więc nie tylko Prokne jest postacią, któ
rą ukształtowała klasyczna tradycja literacka; to samo należy powiedzieć 
o Tereusie, który, zwłaszcza w tej części tragedii, ma w sobie wiele z Jazona 
i Thyestesa.

Kończąc tę analizę, chciałabym podkreślić to, co implicite zostało już 
wyrażone i co wydaje się oczywiste, biorąc pod uwagę także tytuł sztuki, 
a mianowicie to, że tragedia Correra ma tylko jedną główną protagonistkę, 
wzorem wszystkich tragedii Seneki191, a przy niej Tereus odgrywa podobną 
rolę, jak Jazon przy Medei. Natomiast zdecydowanie drugoplanowe miejsce 
Correr wyznaczył Filomeli, w przeciwieństwie do epickiego modelu Owi
diusza, gdzie jest ona postacią równie czynną jak Prokne. Uwięziona przez 
swojego oprawcę, nie zachowuje się biernie, ale sama znajduje sposób, aby 
powiadomić siostrę o tym, co ją spotkało - wyhaftowuje na tkaninie wy
mowny obraz swojego nieszczęścia. Ponadto nie tylko pomaga Prokne, ale 
sama przejmuje kilkakrotnie inicjatywę w przygotowaniach strasznej uczty 
dla Tereusa oraz podczas niej, gdy rzuca mu w twarz odciętą głowę Itysa.

Podsumowując dotychczasowe rozważania nad tą tragedią, stanowiącą 
ważny etap w rozwoju gatunku, zauważmy, że już nie fortuna, nie ślepy los 
albo jakaś siła wyższa są w największym stopniu odpowiedzialne za upa
dek „szczęśliwych królestw”, jak sugerowała tradycja wywodząca się jeszcze 
od Boecjusza, ale przede wszystkim ludzkie namiętności, odgrywające tak 
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wielką rolę w zakończeniach konfliktów tragicznych u Seneki. U Owidiusza 
złowrogie fatum ciąży nad tym związkiem od samego początku:

Eumenides tenuere faces de funere raptas,
Eumenides stravere torum, tectoque profanus 
Incubuit bubo thalamique in culmine sedit. 
Hac ave coniuncti Proene Tereusque, parentes 
Hac ave sunt facti [... ]* 191 192.

192 Cytat pochodzi z wyd.: Ovide, Les Metamorphoses, vol. 2, texte etabli et traduit 
par G. Lafaye, Les Belles Lettres, Paris 1928.

191 Cytuję z wyd.: Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabry-
ł a, oprać. S. S t a b r y ł a, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1995.

(Owidiusz, Metamorfozy, VI, w. 430-434)

(Eumenidy trzymały pochodnie grobowe i same usłały łoże, na dachu 
umieścił się puchacz złowieszczy i usiadł na szczycie sypialni. Pod zna
kiem tego ptaka połączyli się Prokne z Tereusem. Pod tym znakiem stali 
się rodzicami (...]193.)

W Progne Correrá podobna myśl pojawia się dopiero wtedy, gdy tytu
łowa bohaterka odkrywa zdradę męża i jej krwawe żniwo, i także ta róż
nica świadczy o twórczym podejściu autora do tradycji literackiej: gdyby 
chciał uwypuklić rolę Erynii/Furii, mógł to uczynić (ale tak się nie stało) już 
w prologu ustami ducha trackiego króla Diomedesa.

I tak m.in. dzięki tej najlepszej tragedii Quattrocenta senekański furor 
wyznaczy na pewien czas drogę, jaką podąży większość renesansowych tra
gedii także w XVI w.

6. Mroczna tragedia „plebejska”: 
Panfila Antonia Cammellego

Dotychczas omówione tragedie łacińskie przeznaczone były do lektury 
i do declamatio, a tylko nieliczne z nich doczekały się inscenizacji, jeśli tym 
słowem można określić grę na dziedzińcu pałacowym takich sztuk, jak 
Historia Baetica czy Fernandas servatus, o których była mowa w jednym 
z poprzednich punktów niniejszego rozdziału. Z czasem dzięki inicjatywie 
Akademii Rzymskiej, której przewodził Pomponius Laetus (tzw. Academia 
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Pomponiana), jak również dzięki wydaniu dzieła Witruwiusza De architec- 
turam przez Sulpizia da Veroli w 1486 r.* 195, pozwalającego na zapoznanie 
się z architektoniką starożytnego teatru, wystawianie nie tylko sztuk an
tycznych, ale także ich włoskich przeróbek lub naśladownictw stawało się 
coraz powszechniejsze. Pamiętnym wydarzeniem było przedstawienie Hi
polita (właściwie Fedry) Seneki w tymże, 1486 r.; Sulpizio da Veroli, który je 
zorganizował przy współudziale - jako aktorów - członków wspomnianej 
wyżej Akademii, napisał do niego prolog (po łacinie)196. Świadczyć to może 
o rosnącym zainteresowaniu teatrem Seneki, choć było ono jeszcze skrom
ne w porównaniu z tym, jakim cieszyły się komedie rzymskie, zwłaszcza 
sztuki Plauta. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim z faktu, że spektakle 
teatralne miały miejsce głównie z okazji różnego rodzaju uroczystości od
bywających się na dworach nobilów, o charakterze przeważnie radosnym, 
takich jak np. zaślubiny czy czyjeś zwycięstwo: miały je uświetnić, a zarazem 
dostarczyć rozrywki na pewnym poziomie elitarnej zazwyczaj publiczności. 
Z przyczyn, o których była mowa w innym miejscu197, tragediom byłoby 
trudno pretendować do roli sztuk nadwornych, dlatego ich naturalnym śro
dowiskiem, również w XVI w., nadal pozostaje głównie literatura, choć nie 
brak tu wyjątków; należą do nich sztuki Giovan Battisty Giraldiego Cinzia, 
którego najsłynniejsza piece będzie przedmiotem analizy w kolejnym roz
dziale.

Rękopis został odnaleziony przez Poggia Braccioliniego w klasztorze w Sankt 
Gallen w 1414 r., a przekład włoski autorstwa Cesare Cesariano, ucznia Bramantego, 
ukazał się w 1521 r.: por. przypis 134 w niniejszej monografii oraz II teatro trágico italia
no..., op. cit., s. XXVII. Na temat dalszych losów tego wydania we Włoszech zob. J. Mi- 
s z a 1 s k a, M. Surma - Gawłowska, Historia teatru i dramatu włoskiego, t. 1: Od XIII 
do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008, s. 205.

195 W liście mającym charakter wstępu do tego dzieła, skierowanym do Raffaele 
Riario, Sulpizio wskazywał na konieczność zbudowania teatru w Rzymie, która to pro
pozycja dobrze wpisywała się w plany zabudowy Wiecznego Miasta z inicjatywy papieża 
Sykstusa IV: zob. M. A c c a m e, Pomponio Leto. Vita e insegnamento, Edizioni Tored, 
Roma 2008, s. 61.

Zob. F. Cruciani, D. Seragnoli, II teatro italiano nelRinascimento, II Muli
no, Bologna 1987, s. 219-220.

1,7 W trzecim podrozdziale niniejszego rozdziału.

Wystawienia - i to kilkakrotnego - doczekała się natomiast Panfila, 
napisana przez Antonia Cammellego (1436-1502), zwanego - od miejsca 
urodzenia - II Pistoia. Powstała pod sam koniec XV w. (1499), wydana po 
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śmierci autora (1508)198, zasługuje na uwagę z kilku powodów. Po pierwsze 
dlatego, że jest to pierwsza tragedia napisana we włoskim języku wernaku- 
larnym (toskańskim z naleciałościami emiliańskiego - od regionu Emilia 
Romagna); po drugie, literackie źródła jej inspiracji są dwa, jak w przy
padku Progne, ale tym razem w strukturę wzorowaną na Senece199 wpisana 
została akcja oparta na utworze „klasyka” nowożytnego, jakim jest Boc
caccio, a ściślej mówiąc: na najsłynniejszej z jego nowel tragicznych w De- 
kameronie, opowiadającej o nieszczęśliwej miłości Ghismondy i Guiscarda 
(IV l)200. Godne uwagi jest to, że po raz pierwszy - ale nie ostatni201 - sięga 
się po gatunek nowelistyczny jako źródło dla akcji tragicznej. W nowelach 
Boccaccia tkwi ogromny potencjał teatralności i dramatyczności, który do
cenili najpierw włoscy komediopisarze, traktując Dekamerona jako źródło

198 Zob. M. Aurigemma, Studi sulla łetteratura teatrale ed eroica del Rinascimen- 
to, Angelo Signorelli Editore, Roma 1968, s. 66.

199 Marcello Aurigemma skłania się ku tezie, że Cammelli wzorował się nie tyle 
na mającej już pewną tradycję łacińskiej tragedii rodzimej, wyrosłej z twórczego naśla
downictwa sztuk Seneki, ile bezpośrednio na utworach rzymskiego pisarza, w większym 
stopniu „dostępnych” niż tamte tragedie, lub ewentualnie na ich włoskich mniej lub 
bardziej wiernych przekładach, czyli tzw. volgarizzamenti: zob. ibidem, s. 26.

200 Nowela ta zainspiruje później wielu autorów włoskich (zob. poniżej przypis 
205), ale także tragediopisarzy angielskich wczesnej epoki elżbietańskiej: mam tu na 
myśli sztukę autorstwa R. Wilmota, H. Noela i Ch. Hattona zatytułowaną Gismond of 
Salerne, wystawioną na przełomie lat 1566-1567 przed młodą królową Elżbietą I.

201 Nie można tu pominąć milczeniem twórczości nowelistycznej Giovan Battisty 
Giraldiego Cinzia, którego zbiór Ecatommiti (1565) stanowił przypuszczalnie źródło 
nie tylko dla kilku jego własnych tragedii (w tym dla słynnej Orbecche, choć niektó
rzy badacze twierdzą, że tragedia powstała wcześniej; istotne jest jednak to, że związ
ki pomiędzy tragedią i nowelą stają się coraz ściślejsze i częstsze), ale także dla sztuk 
tragediopisarza tej miary, co Szekspir, którego Otello nawiązuje tematycznie do noweli 
o Maurze i Desdemonie; jej tłumaczenie można przeczytać w Dawnej noweli włoskiej 
(wybór J. Gałuszka, przeł. J. Gałuszka, E. Boye, L. Staff, wstęp M. Brahmer, 
PIW, Warszawa 1978). Najsłynniejsza tragedia Szekspira, Romeo i Julia, opiera się na 
wątku nowelistycznym, opracowanym najpierw przez Masuccia Salernitano (w zbiorze 
Novellino), potem przez Luigiego da Porto w jego jedynej noweli, zatytułowanej His
toria novellamente ritrovata di due nobili amanti (Historia niedawno odkryta o dwojgu 
szlachetnych oblubieńcach), a następnie przez najwybitniejszego nowelistę Cinquecenta, 
Mattea Bandella (Novelle, II 9); ta ostatnia wersja została przetłumaczona z kolei na 
francuski przez Pierrea Boisteau, a później m.in. przez Arthura Brookea na angielski 
(The Tragicall Historye ofRomeus and Juliet, 1562) i stała się bezpośrednim źródłem dla 
Szekspira.
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pomysłów, chwytów komicznych i różnych rozwiązań dramatycznych202, na 
równi nieomal z komediami Plauta i Terencjusza; dzięki temu ich utwory 
zachowują dużą oryginalność, ponieważ nie są tylko prostymi przeróbka
mi sztuk klasycznych. Wracając do powodów, ze względu na które Panfila 
zasługuje na odrębne omówienie: trzecim jest jej styl, zupełnie nietypowy 
dla tego gatunku na tle zastanej tradycji literackiej203, bynajmniej nie pełen 
powagi, owej sublimitas tak pożądanej w tragedii, lecz oscylujący pomiędzy 
rejestrem wysokim i niskim204, co wiąże się także z występowaniem w niej 
w znaczących rolach postaci z warstwy niższej. Wymienione cechy, obniża
jące „lot” tragedii i wzbudzające nawet wątpliwości co do jej przynależności 
gatunkowej, mogły zadecydować o jej pominięciu w niektórych liczących 
się antologiach włoskich205 i o tym, że pewne studia traktują ją raczej jako 
tzw. dramma mescidato, łączący elementy tragedii i komedii206, choć tragicz
ne zakończenie przemawia raczej za tą pierwszą.

202 Na temat recepcji tematycznej, a także topicznej, strukturalnej i stylistycz
nej nowel Boccaccia w twórczości komediowej Quattrocenta oraz, przede wszystkim, 
Cinquecenta zob.: V. Rossi, Storia letteraria d’Italia. Il Quattrocento, aggiornamento 
a cura di R. Bessi, introd, di M. Mar telli, Piccin Nuova Libraria, Padova 1992, 
s. 796; G. Padoan, L’alternativa novellistica e la linea toscana, [w:] Storia letteraria d’Ita
lia. Il Cinquecento, vol. 1, a cura di G. Da Po zzo, Piccin Nuova Libraria, Padova 2006, 
s. 510-525.

203 Wyjątek stanowiłaby tragedia „epicka” Jana z Garlandii, Due lotrices, omówio
na w podrozdziale pierwszym drugiego rozdziału, której bohaterki cechuje niski status 
społeczny (nie tylko ze względu na pochodzenie, ale także z racji ich „zawodu”); wystę
puje tam świadome pomieszanie rejestrów stylistycznych.

204 To zjawisko będzie natomiast nierzadkie w późniejszym teatrze europejskim, 
hiszpańskim „Wieku Złotego” oraz zwłaszcza angielskim epoki elżbietańskiej: po mi
strzowsku wykorzysta je Szekspir.

205 Zresztą już z podobnych przyczyn Pomponio Torelli w XVI w., twórca m.in. tra
gedii nawiązującej do tej samej tematyki, zatytułowanej Tancredi, wspominając w dedy
kacji skierowanej do Francesca Marii II Della Rovere o swoich poprzednikach, wymie
nia obok Boccaccia także Girolama Razziego (autora Ghismondy, 1568-1569) i Federica 
Asinariego, księcia Camerano, który z kolei napisał tragedię Tancredi w 1588 r. Przemil
cza natomiast sztukę Cammellego, niespełniającą najwyraźniej warunków sublimitas: 
zob. P. To r e 11 i, II Tancredi. Modello ed evoluzione nella tragedia del Cinquecento, a cura 
di S. M o r i n i, Edizioni Unicopli, Milano 2004, s. 11.

206 Zob. ibidem, s. 21.

Byłyby to najważniejsze rysy nadające Panfili nową jakość, nie tylko 
w stosunku do jej łacińskich poprzedniczek, ale także XVI-wiecznych tra



94 II. Tragedia w XII-XV w.

gedii mniej lub bardziej „regularnych”, których ciąg rozpocznie słynna Sofo- 
nisba Giovan Giorgia Trissina.

Te i inne novitates zawdzięcza Panfila „nowemu” autorowi, pod pewny
mi względami przypominającemu średniowiecznego trubadura. Urodzony 
w środowisku plebejskim, przebywał Cammelli na dworach możnych pa
nów w różnych miastach włoskich (Correggio, Mantua, Ferrara), kompo
nując przede wszystkim sonety realistyczno-komiczne, nasycone akcentami 
autobiograficznymi i politycznymi, niestroniące od satyry, a nawet burle
ski. Napisanie tej jedynej tragedii miało, być może, podnieść jego prestiż 
w oczach arystokratów, takich jak władca Ferrary Ercole I d’Este207, któremu 
ją dedykował.

2117 Zob. M. Aurigemma, op. cit., s. 22.
208 Imiona młodych - Panfila i Filostrato - odsyłają do imion bohaterów Boccac

cia: Filostrato jest u niego jednym z dziesięciorga młodych ludzi, którzy w Dekameronie 
opuszczają Florencję i udają się do podmiejskiej willi, by tam przeczekać czas dżumy 
przyjemnie i pożytecznie: punktem kulminacyjnym każdego dnia jest opowiadanie 
nowel; Filostrato jest też bohaterem powieści-romansu Boccaccia pt. Filostrato; imię 
Panfila nawiązuje do męskiego imienia Panfilo, jakie nosi inny spośród novellatori De- 
kamerona.

W odróżnieniu od Boccaccia wątek miłosny osadził Cammelli w szer
szym kontekście sytuacyjnym: rozszerzył go o drogie mu akcenty politycz
no-społeczne i wprowadził w tym celu dwie nowe postacie. Zmienił też 
imiona bohaterów208 i przeniósł akcję do starożytnych Teb, aczkolwiek poza 
nadaniem pewnej „patyny” antycznej (a tym samym powagi) zmiana ta 
nie ma większego znaczenia, ponieważ przedstawione wydarzenia cechuje 
duży realizm, a postacie mówią i myślą tak, jak współcześni Cammellego, 
może z tym wyjątkiem, że przywołują chętnie starożytne bóstwa na świad
ków tego, czego przyszło im doświadczać, albo dla egzemplifikacji własnych 
myśli, czy też w innego rodzaju metaforycznych wypowiedziach. Wzorem 
Seneki pisarz podzielił sztukę na pięć aktów, pomiędzy którymi występują 
pieśni Chóru, a każda z nich - inaczej niż u Seneki i w ogóle w tragedii an
tycznej - jest wykonywana przez inną postać; są nimi wywodzące się z mi
tologii upersonifikowane abstrakty, takie jak: Amor (w dialogu lirycznym 
z Chórem), Syreny, Parki i, ostatnia, Atropos (w dialogu lirycznym z Chó
rem). Całość poprzedza streszczenie (Argumento) wypowiedziane przez 
Senekę, który zaraz w pierwszych słowach przedstawia się jednak nie jako 
tragediopisarz, ale jako „quel Morale”, twórca pism etycznych, znanych do
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brze w Średniowieczu, oraz jako rzekomy autor opisanej za młodu historii, 
mającej za chwilę się rozegrać i będącej rodzajem udramatyzowanego exem- 
plumim. Być może należałoby w tym dostrzec sygnał, że oprócz celu hedoni
stycznego (napisania sztuki, która podobałaby się publiczności) Cammelli 
miał na uwadze także drugi element Horacjańskiej zasady, czyli pouczenie. 
Wskazują nań również bezpośrednie zwroty do odbiorców, łamiące iluzję 
sceniczną; np. pod koniec pierwszej sceny trzeciego aktu, w której stary słu
ga Tyndar (Tindaro) daje przestrogę ojcom, aby, w przeciwieństwie do króla 
tebańskiego, ojca Panfili, pozwolili córkom - wdowom czy pannom - wyjść 
za mąż, gdyż mogą gorzko pożałować odmowy: „il pentirsi nel fin nulla [... ] 
vale / come non valse al padre di costei” („A skrucha nic [...] nie pomoże, 
/ jak nie pomogła jej ojcu”)* 210.

2m Por. fragment Argumente: „Io son di quel Morale [= Seneca - przyp. M. M.-S.] 
/ el spirto, a cui el corpo fe Nerone / morire inanzi il corso naturale; / venuto qui, man- 
dato da Plutone, / per lucidarvi un amoroso caso, / da me descritto quando fui garzone, 
/ de dui spiriti amanti: il re suaso / che per render di loro al mondo exempio, / desser 
la vita a questo rotto vaso” („Jestem duchem Moralnego [= Seneki - przyp. M. M.-S.], 
/ którego ciało Neron skazał / na śmierć, zanim nastąpił jego naturalny kres; / przyby
łem tu, posłany przez Plutona, / aby objaśnić wam miłosny przypadek, / opisany przeze 
mnie za młodu, / odnoszący się do dwojga kochających się dusz: król [podziemia - 
przyp. M. M.-S.] zgodził się / ożywić to pęknięte naczynie, / aby z ich historii uczynić 
przykład dla świata”). Wszystkie cytaty z tej tragedii w wersji oryginalnej pochodzą 
z wyd.: A. Cammelli (detto il Pistoia), Panfila, [w:] Teatro del Quattrocento, a cura di 
A. Tissoni Benvenuti, M.P. Mussini Sacchi, UTET, Torino 1983; korzystam 
z wersji elektronicznej: http://www.bibliotecaitaliana.it (2003), A. C a m m e 11 i (detto il 
Pistoia), Panfila, utworzonej na podstawie tego wydania; nie zaznaczono w niej nume
racji wierszy, dlatego przy cytowaniu podawana będzie zawsze numeracja aktu i sceny.

210 Podobny wydźwięk mają słowa Pandera wieńczące tragedię: „Abbiate, padri, 
alle figliole cura; / l’exemplo avete de dui casi strani” („Ojcowie, troszczcie się o córki, 
/ miejcie za przykład niezwykły przypadek tych dwojga”). Znacząca jest też przestroga 
kierowana przez Chór i Atropos (w pieśni wieńczącej akt IV) do młodych ludzi, mło
dzieńców i „zakochanych kobiet”, aby, mając przed oczyma los, jaki spotkał Filostrata 
i Panfilę, pamiętali, że „ciascun mai sempre e punito” („każdy zły postępek zawsze spo
tyka się z karą”; ta myśl służy jako refren (ritornello) w kilkustrofowej pieśni zbliżonej 
formą do ballaty).

Akcja rozwija się bardzo dynamicznie: córka królewska Panfila, mło
da wdowa, zakochawszy się z wzajemnością w Filostracie, dworzaninie 
ojca o niskim pochodzeniu, ale pełnym cnót, postanawia uczynić go swoim 
kochankiem w tajemnicy przed surowym ojcem. Panfila wie, że mimo iż 
Demetrio ceni liczne cnoty Filostrata, równające go ze szlachetnie urodzo

http://www.bibliotecaitaliana.it
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nymi, nie zniósłby związku córki, nie tylko dlatego, że stanowiłby on plamę 
na jego honorze, który jest dla niego najwyższą wartością211, ale również 
z racji swojej egoistycznie pojętej miłości do niej; taką postawę ilustrują do
brze jego wypowiedzi w pierwszym akcie uznające arbitralnie los Panfili za 
o wiele lepszy niż los mężatki212. Odważna i przedsiębiorcza dziewczyna po
stanawia sama zadbać o swoje szczęście: wyznaje Filostratowi miłość przy 
pomocy ukrytego w różach213 listu, proponując mu przedostanie się wieczo
rem do jej komnaty przez sekretne przejście w grocie za pałacem.

211 Temat honoru jako najwyższej wartości władcy jest sygnalizowany wielokrotnie 
w tej tragedii; zob. np.: ibidem, akt I, scena 1: „Un giorno questo scettro lassarei / se non 
fusse l’onor che excede il tutto” („Pewnego dnia porzuciłbym berło, / gdyby nie honor, 
który wszystko przewyższa”); akt IV, scena 2: „mi toglie l’onor, / si gran tesoro” („pozba
wia mnie honoru, tak wielkiego skarbu”); ten sam temat, choć obecny także w noweli 
Boccaccia, pozostaje na drugim planie wobec nienaturalnie zaborczej miłości księcia 
Tancrediego do córki Ghismondy.

212 Zob. ibidem, akt I, scena 1: „E creder déi che una maritata / stia molto peggio, 
figliola, di te, / la quale è serva e tu sei liberata. / O quante già ne furno e quante ne è / 
che vivon serve, e ’1 marito hanno seco / quai non gli observan né patto né fé” („I musisz 
mi uwierzyć, że mężatka / jest w o wiele gorszej sytuacji niż ty, / bo jest służącą, ty zaś 
jesteś wolna. / O, ileż było i ileż jest kobiet, / które jak służące żyją, a mąż ich / nie jest 
wobec nich lojalny, ni wierny”).

213 Róże te kazał mu zanieść Panfili jej ojciec; ona oddaje je Filostratowi pod pre
tekstem, że nieco już zwiędły, i prosi go o inne, a ta „gra” ma na celu zwrócenie uwagi 
młodzieńca na list, który w nich ukryła.

214 Zob. ibidem, akt V, scena 3 (koniec): „Dite: dal padre tuo el don te mandato / 
per consolarti di quel che più ami, / quai lui de che più amava hai consolato; / poi la 
lassate nei soi pensier grami” („Powiedzcie: dar ten posyła ci twój ojciec, / żeby dać ci 

Król, dowiedziawszy się o zaistniałej sytuacji (odbiorca nie jest poin
formowany, w jaki sposób to się mogło stać, ale prawdopodobna wydaje 
się hipoteza, pozostawiona jego domyślności, o doniesieniu przez któregoś 
z dworzan, zjawisku nierzadkim na dworach tyrańskich władców), zapłonął 
strasznym gniewem i postanowił dokonać zemsty na obojgu. Jednak decy
duje się on ostatecznie na zabicie tylko Filostrata, którego serce posyła po
tem córce w złotym kielichu jako ironiczny „dar pocieszenia”214. Nie mogąc 
znieść śmierci ukochanego, Panfila wlewa truciznę do kielicha i popełnia 
samobójstwo. Przed śmiercią prosi jedynie okrutnego ojca, wyrażającego 
w tym momencie próżny żal z powodu swojej krótkowzroczności, o to, by 
pochował ich w jednym grobie.
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Oprócz streszczonego powyżej wątku miłosnego, który zasadniczo 
rozwija się i kończy podobnie jak u Boccaccia, dużo miejsca Cammelli 
poświęca, czego nie było w ogóle w noweli, tematyce polityczno-społecz
nej, a ściślej mówiąc: demaskowaniu stosunków panujących w środowisku 
dworskim. Podporządkowane temu są pewne różnice w reinterpretacji 
wspomnianego wątku215 oraz udział w akcji dwóch sług: starego, przegra
nego Tyndara i młodszego Pandera (Pandero), który dzięki bezgranicznej 
lojalności i usłużności doszedł do wysokiej pozycji na dworze. Pierwszego 
spotkała dopiero co krzywda ze strony tyrańskiego władcy: został odpra
wiony bez wynagrodzenia pod błahym pretekstem. Wskazując Filostratowi 
wejście do groty przylegającej do komnaty Panfili, ma on sposobność doko
nania zemsty na swoim niewdzięcznym panu. Monolog, który wypowiada 
w momencie, gdy wkracza do akcji (akt II), stanowi bardzo ostrą krytykę 
(spotęgowaną zapewne przez to, co go spotkało) różnego rodzaju niepra
wości krzewiących się na dworze, takich jak nienawiść, zawiść, perfidia, 
hipokryzja czy pycha, a także samowoli władców, ich gorliwości w nagra
dzaniu sprytnych pochlebców i pomiataniu uczciwością i cnotą. Wydaje 
się, że przez usta Tyndara przemawia sam autor, którego życie na dworach 
nobilów nie było zapewne usłane różami, choć można to składać również 
na karb jego niełatwego chyba charakteru216. Pander reprezentuje natomiast 
typ dworzanina przezornego, który, świadomy okrucieństwa Demetria, 
przedkłada jednak nad sprawiedliwość własną pozycję na dworze: nie będąc 
może całkiem pozbawiony skrupułów i wrażliwości, stara się nakłonić króla 
do odłożenia decyzji o karze aż do momentu, gdy ślepy gniew nie będzie 
jego najważniejszym doradcą; zaraz potem poddaje mu jednak jako „naj
lepsze” rozwiązanie pomysł potajemnego zabicia Filostrata pod fałszywym 

pociechę po tym, którego najbardziej miłujesz, / tak jak ty pocieszyłaś tego, kto cię naj
bardziej kochał; / potem zostawcie ją z jej nieszczęsnymi myślami”).

215 Jako ich przykład można podać fakt, że w sekretnym liście miłosnym Panfi
la (w przeciwieństwie do Ghismondy) nie wyjaśniła Filostratowi, jak znaleźć tajemne 
przejście; daje to Tyndarowi sposobność pomocy w intrydze, wiążąc go tym samym 
z główną akcją i uzasadniając jego obecność w sztuce.

216 Federico Doglio w krótkiej wzmiance podaję, że Cammelli popadł w pewnym 
momencie w niełaskę u Ercole I d’Este, co skutkowało odebraniem mu stanowiska kapi
tana Bramy Santa Croce (Porta di Santa Croce) w 1497 r.; mimo odzyskania go w 1499 r. 
za wstawiennictwem księżnej Izabeli stosunki pomiędzy nimi nie układały się pomyśl
nie: w 1500 r. definitywnie pożegnał się on z dworem w Ferrarze; zob. na ten temat 
II teatro tragico italiano..., op. cit., s. XXXII.
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pretekstem, by sprawie nie nadawać rozgłosu217. Tematyka społeczno-oby
czajowa wyeksponowana jest zwłaszcza w kilkakrotnie poruszanej kwestii 
szlachetności objawiającej się wrodzonymi cnotami, która może niwelować 
różnice pomiędzy osobami należącymi do różnych stanów. Znaczące jest, 
że nie kto inny, jak sam Demetrio kładzie na to nacisk w rozmowie z Pan- 
filą w drugiej scenie pierwszego aktu, głosząc nadzwyczajną - i pozostającą 
w rażącej niespójności z poprzednią sceną - pochwałę Filostrata (co córka 
wytknie mu w akcie IV jako niekonsekwencję, zrzucając też na niego winę 
za to, że podsycał w ten sposób jej miłość do młodzieńca)218, by później 
własną mściwą reakcją na związek miłosny Panfili skutecznie zadać kłam 
„tej teorii”; taka sprzeczność pomiędzy słowem i czynem daje się wyjaśnić 
na gruncie psychologicznym i bynajmniej nie jest niezgodna z zasadą praw
dopodobieństwa, która w tej sztuce jest na ogół zachowana, chociaż nie są 
jej obce pewne niespójności w tej materii. Trzeba również zauważyć, że po
stać Filostrata - zapewne w myśl wyeksponowania roli postaci z niższych 
stanów - jest w tragedii Cammellego o wiele bardziej wyrazista niż w noweli 
Boccaccia: przejawia on dużą inicjatywę, nawet, paradoksalnie, w momen
cie zadawania mu śmierci przez sługi Demetria, gdy odważnie „pomaga” im 
w spełnieniu tego okrutnego rozkazu, nie szczędząc przy tym - co zapewne 
ma służyć podkreśleniu jego szlachetności, ale stoi na granicy prawdopodo
bieństwa - moralnego pouczenia219.

217 Zob.: A. Cammelli, op. cit., akt IV, scena 2: „Pensa che per costor mi creppa 
ii core, / sendo gioveni e belli, e tanto oltraggio / farti, condutti dal foco d’amore” („Po
myśl, że przez nich serce mi pęka, / bo są młodzi i piękni, i taką zniewagę / ci wyrządzili 
powodowani ogniem miłosnym”); ibidem: „Gli modi che far dći poi serán questi: / dir 
che lui t’abbia qualche zoia tolta; / secretamente morir lo faresti. I Questo è il consiglio 
che l’ultima volta / un fidel servo lucida al patrone” („Musisz działać w taki oto sposób: 
I powiedzieć, że on ukradł ci jakiś klejnot / i potajemnie pozbawić go życia. / Oto rada, 
której po raz ostatni / wierny sługa udziela swojemu panu”).

218 Zob. ibidem, akt IV, scena 4: „Ma chi me lo laudó mai quanto te, / per la sua vita 
gloriosa e bona?” („A kto go chwalił bardziej niż ty przede mną, / ze względu na jego 
życie szlachetne i godne chwały?”).

219 Zob. ibidem, akt V, scena 3 (słowa Tinola, który przytacza wypowiedź Filostrata, 
zwracając się do Demetria): „Guardatevi / da questi casi si violenti e sùbiti” („Strzeżcie 
się / takich gwałtownych i nagłych wypadków losu”).

Szerszy kontekst polityczny nie tylko osadza tę tragedię w realistycz
nym „tu i teraz”, lecz także ukazuje konflikt między źle pojętą racją stanu, 
utożsamianą z własnym honorem, a prawem jednostki do szczęścia. Choć 
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innym motywem działania Demetria będzie, jak zostało wspomniane, nie
naturalne, egoistyczne uczucie do córki, problem honoru wysuwa się tu na 
plan pierwszy. Ten właśnie konflikt będzie bardzo istotny w wielu włoskich 
tragediach XVI-wiecznych, poczynając od Sofonisby Giovan Giorgia Trissi- 
na. Przyczyni się on do nadania im po części także znaczenia politycznego, 
a to oznacza, że zwiąże je z aktualną rzeczywistością. Sprawi tym samym, że 
renesansowa tragedia włoska (podobnie jak jej XIV- i XV-wieczna poprzed
niczka, choć w innym kontekście i kształcie) będzie kontynuować w jakiejś 
mierze funkcję, która jest z nią powiązana „od zawsze”, to jest począwszy 
od archetypicznych wzorców greckich. Dostrzeżenie tego istotnego aspek
tu pozwala w dużej mierze zdementować głosy tych krytyków (czy, przede 
wszystkim, autorów podręczników), którzy są skłonni uważać tragedię 
XVI-wieczną za gatunek akademicki, czysty przejaw erudycyjnej imitatio 
priscorum, niemającej żadnego związku z ówczesnym życiem.

Wracając - po tej ważnej dygresji - do przeprowadzonej analizy, nietrud
no zauważyć, że ukazuje ona, iż Panfila reprezentuje dotąd prawie nieznany 
w czasach nowożytnych220, przynajmniej na gruncie włoskim, typ tragedii 
„niskiej” - czy, by tak rzec, „plebejskiej”: świadczy o tym nie sama tematyka, 
ale sposób jej realizacji i wprowadzenie w dość kluczowych rolach postaci 
niskiego stanu. Potwierdza to również sięgnięcie do źródła prezentującego 
gatunek niezbyt wysoki, jakim jest nowela. Ale nie tylko to. Inną kategorią, 
którą należy tu wymienić, jest styl, na ogół prosty, zawierający jednak obok 
zwrotów kolokwialnych, niekiedy dosadnych221, wiele latynizmów, petrarki- 
zmów i wyszukanych metafor. Warto to zilustrować kilkoma przykładami 
(co zrobimy poniżej), chociażby ze względu na oryginalny efekt, z którym 
odbiorca raczej się nie spotka w późniejszej włoskiej tragedii renesansowej; 
natomiast, jak już wspomnieliśmy222, mieszanie rejestrów stylistycznych nie 
będzie obce np. tragediom Szekspira, by odwołać się tylko do największego 
nowożytnego dramatopisarza, tworzącego, jak wiadomo, w czasach późne
go Renesansu angielskiego.

220 Zob. przypis 203 w niniejszej monografii.
221 Nie należy zapominać, że Cammelli był poetą należącym do nurtu realistyczno- 

-komicznego, niestroniącym od burleski i satyry; zatem wiele z jego upodobań styli
stycznych musialo w sposób naturalny przeniknąć do tej tragedii.

222 Zob. przypis 204 w tej monografii.

Akt I otwiera dość ponury monolog Demetria do córki na temat śmierci, 
która jest bardziej przykra dla książąt (mających więcej do stracenia) niż dla 
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zwykłych ludzi, zmierzający do konkluzji, że człowiek powinien się oswajać 
z myślą o śmierci, skoro jest nieuchronna; można zauważyć, że Cammelli 
w sposób przemyślany wprowadza na samym początku w formie prawdy 
ogólnej motyw, który znajdzie swoje potwierdzenie w finale tragedii, i to 
przez usta tego, kogo ta prawda najboleśniej dotknie. Można się w tym do
szukać czegoś w rodzaju ironii tragicznej, której w tej sztuce nie brakuje 
także w innych miejscach, np. w następującej zaraz potem odpowiedzi Pan- 
fili, operującej też niezamierzonym kontrastem w perspektywie tego, co na
stąpi223; w prostych słowach sugeruje ona Demetriowi, żeby spędził resztę 
życia pogodnie, w życzliwości dla wszystkich swoich poddanych, ponieważ 
podeszły wiek przybliża go coraz bardziej do śmierci:

223 Zarówno ironia tragiczna, jak i operowanie kontrastem (np. sytuacyjnym, słow
nym) były typowe dla tragedii antycznej.

Fa’, mentre poi, che fra’ piacer ti lochi:
che questa morte non fa differenzia
da un uom grande o de bassa condizione
che per ciascun fu scritta la sentenzia.

(Żyj, jeśli możesz, pośród przyjemności:
bo śmierć ta nasza nie czyni różnicy 
między urodzonym wysoko i nisko, 
każdego dosięgnie wyrok mu pisany.)

Bardziej niewybrednych sformułowań używa jednak, gdy rozzłoszczona na 
ojca, który nie rozumie jej potrzeby miłości, wyrzuca z siebie w monologu 
wieńczącym akt I taką oto tyradę:

Ma gli e de’ vecchi un lor commune errore: 
crescendo el tempo, el cervel tanto scema 
che per loro il tacer seria migliore.

(Wspólny ludziom starym jest ten ich błąd,
że z czasem mózg ich tak już niedomaga,
iż lepsze byłoby dla nich milczenie.)

W niskim tonie, stosownie do przyziemnej treści, wypowiada się też Deme- 
trio w zakończeniu sceny drugiej tegoż aktu:

Vattene, fia, a cibarte, perch’io
conosco, essendo 1’ora, el tuo appetito
che tanto cresce quanto manca el mio.
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(Idź już, córko, się pożywić, ponieważ
wiem, że o tej porze twój apetyt
o tyle rośnie, o ile mój maleje.)

Tym bardziej nie dziwi szczera prostota w ustach Tyndara (który skądinąd 
potrafi, stosownie do okoliczności, posługiwać się też wyższym stylem):

[...] terno ch’el non faccia
un di come suol far la gatta al lardo, 
ch’el non vi lassi la vita la vita e le braccia.
[...] Ribaldo, orno mendace, iniusto e furo,
[...]
De la mia pelle si faria un tamburo224.

224 A. C a m m e 11 i, op. cit., akt III, scena 3.
225 Por. także bardzo wyrazisty petrarkizm w zwrocie „solo e pensoso” (ibidem, 

akt III, scena 4: słowa Pandera), którym rozpoczyna się słynny sonet twórcy Canzoniere.

([...] boję się, żeby on nie nabrał się
pewnego dnia tak, jak kotka na słoninę,
żeby nie postradał przez to życia.
[...] Ribaldo, kłamca, człek nieprawy i złodziej,
I-.]
Ze skóry mojej zrobiłby sobie bęben.)

Po tych próbkach stylu niskiego, który jest dość intensywnie reprezen
towany w Panfili, może zadziwić obecność licznych i niekiedy dość wyszu
kanych latynizmów, takich jak: vidua, teco, meco, loco, tema, iusta, vidi, vir, 
tamul, lume, sepulto,gubernare, epso itd. Podobnie jakw przypadku wyrażeń 
kolokwialnych i potocznych, nie widać żadnej różnicy w ich użyciu przez 
Demetria, Panfilę i postacie, które wywodzą się z niższych warstw. Rzadziej 
spotkać można petrarkizmy; te pojawiają się przede wszystkim w monologu 
zakochanego Filostrata w scenie pierwszej aktu II:

Ma vidi tanto lume in gli occhi soi
ch’io arsi tutto e tutto tornai vivo.
[-.]
dove é Panfila mia per la cui ardo225.

(Tyle blasku ujrzałem w jej oczach,
że cały w nim spłonąłem i potem ożyłem.
[-.]
gdzie jest moja Panfila, dla której płonę.)
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Przykładem wyszukanej metafory jest zdanie wypowiedziane przez Fi- 
lostrata w drugiej scenie aktu III: „Ma poi che Apollo a 1’occidente riede” 
(„Ale potem, gdy Apollo [czyli słońce - przyp. M. M.-S.j powraca na za
chód”).

Wybór tercyny w partiach dialogowych wydaje się zatem najbardziej 
odpowiedni dla stylu „mieszanego”226 227; warto w tym miejscu napomknąć, że 
ten rodzaj strofy był powszechnie stosowany w volgarizzamenti™ komedii 
Plauta i Terencjusza. Komediowy zwrot, często obecny zwłaszcza w sztukach 
Plautyńskich, pojawia się w zakończeniu całej tragedii: „S’el vi e gustata la 
tragedia scura / fatene segno battendo le mani” („Jeśli się wam spodobała ta 
ponura tragedia, / okażcie to oklaskami”). Nawet w pieśniach Chóru, zwy
kle reprezentujących wysoki stopień sublimitas, widoczna jest skłonność 
do pewnej trywializacji tematyki poważnej; należy do niej np. wergiliań- 
ski motyw miłości, która wszystko zwycięża228 (po akcie I), refleksja nad 
zmiennością losu (po akcie II), swoiste „Memento mori” („Ciascun nasce 
per morire”) pobrzmiewające w refrenie pieśni Parek o znikomości życia 
(po akcie III) czy moralne wezwanie do panowania nad namiętnościami, by 
ustrzec się nieszczęść (po akcie IV). Obniżeniu ich tonu sprzyja lekka, „lu
dowa”, taneczna forma canzonetty (po akcie I) i odmiany ballaty (po pozo
stałych aktach), której próbkę warto poznać bliżej na przykładzie fragmentu 
pieśni Parek:

226 Taki jest styl Boskiej Komedii Dantego, który udoskonalił, rozpowszechnił, ale 
też nobilitował tercynę w swoim arcydziele. Ze względu jednak na „plebejski” charakter 
sztuki można by się raczej spodziewać oktawy, strofy typowej dla włoskiej poezji ludo
wej.

227 Termin ten odnosi się do średniowiecznych „przekładów” z łaciny lub staro
francuskiego na włoskie odmiany języka wernakularnego; w rzeczywistości były to ra
czej parafrazy, skrócone wersje lub inne przeróbki tekstów oryginalnych.

228 Por. Wergiliusz, Ecloga X, w. 69: „Omnia vincit Amor: et nos cedamus 
Amori”.

Tosto vien la morte a quello
che non crede morir mai;
spesse fiate muor lo agnello 
prima che la mądre assai: 
son per tutto i beni e guai; 
sia chi vuol, non pó fuggire. 
Ciascun nasce per morire.
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(Szybko śmierć zaskoczy tego,
kto miał nadzieję żyć bez końca;
często przed owcą umiera jagnię,
gdy wiele życia jej pozostało:
każdemu radość, smutek pisany;
nikt, choćby chciał, ich nie uniknie.
Każdy się rodzi, by kiedyś umrzeć.)

Naśladowanie Seneki nie ogranicza się do struktury; wyraża się tak
że w nasyceniu tragedii pierwiastkiem filozoficzno-moralnym, który po
brzmiewa zarówno w wypowiedziach postaci, jak i w pieśniach Chóru - jak 
można było zauważyć w zacytowanym powyżej fragmencie229. Tyle tylko, 
że również maksymy, które różne postacie mają na podorędziu, nasuwają 
skojarzenia raczej z mądrością ludową, a miejscami z nieco naiwnym mo
ralizatorstwem.

229 Por. też np. zakończenie pierwszej pieśni Chóru: „Dolcemente ciascuno arda, 
/ che ’1 mezzo è la via megliore” („Niech każdy płonie z umiarem, / bo najlepszy jest 
[złoty - przyp. M. M.-S.] środek”); akt III, scena 4 (pierwsza wypowiedź Demetria): 
„Ma doppo il fatto non val lo intelletto” („Próżno intelekt wysilać po czynie”); akt IV, 
scena 1 (słowa Pandera): „[...] Che cosí il mondo pasee / sempre l’uom de fatiche, e ben 
si pô / chiamar felice quel che more in fasce” („[...] Świat ten, człowieku, trud ci daruje 
I zawsze, a ten jedynie szczęśliwy, kto / wieku dziecięcego dożyć nie może”). To ostatnie, 
pesymistyczne stwierdzenie jest typowe dla wielu tragedii Sofoklesa, których Cammelli 
nie mógł znać; funkcjonowało ono zapewne jako topos spotykany np. we florilegiach.

Nawet opis snów i wizji (których jest kilka pod koniec sztuki) zwiastu
jących nadchodzące nieszczęście, będących kolejnym elementem zapoży
czonym najprawdopodobniej ze sztuk Seneki, zamiast wywoływać nastrój 
tragiczny, zadziwia swoistą baśniowością, wzbudzając raczej zaciekawienie; 
jako przykład niech posłuży wizja Panfili (akt V, scena 4) przeczuwającej 
śmierć Filostrata:

Serebbe questa la vision mia
ch’io mi feci ‘sta notte, che dui cani 
aveano un capriolo in lor balia?
Ma un mi parse piu degli altri strani
che nel mezzo lo aperse e col suo morso
gli trasse il core e mel die ne le mani.

(Czy tak się spełnia ta moja wizja,
jaka o dwóch psach mi się przyśniła,
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które schwytały małe koźlątko?
Jeden wykazał się niesłychanym czynem:
paszczą otworzył mu pierś i zębami
wyjął z niej serce i złożył mi na rękach.)

Nie mamy żadnych świadectw dotyczących tego, jak dworska publicz
ność przyjęła Panfilę. Można się jednak domyślać, że żywe dialogi, wyrazi
ste postacie z ich niekiedy powierzchownym, ale zawsze barwnym i często 
dosadnym rozumowaniem oraz wymownym, choć niepozbawionym sub
telności okazywaniem uczuć (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), 
wreszcie wpadające w ucho, rytmiczne i wręcz „taneczne” pieśni Chóru, 
utrzymane w tonacji danse macabre, bogactwo stylistyczne i realizm szcze
gółów, choć nie mogły doprowadzić widzów do żadnej katharsis (a może 
właśnie dlatego), spotkały się z ich aplauzem i Cammelli istotnie otrzymał 
upragnione oklaski.

Jedno wydaje się pewne: tragedia ta stanowi niepowtarzalne ogniwo 
w rozwoju nowożytnej tragedii i właśnie ze względu na tę swoistą oryginal
ność, niezależnie od innych cech, mniej lub bardziej typowych, które także 
były przedmiotem powyższej analizy, zasługuje na uwagę nie tylko history
ków dramatu i teatru.



III. Renesansowa tragedia włoska w XVI w.

1. Sofonisba Giovan Giorgia Trissina: 
pierwsza europejska tragedia „regularna”230

Początek XVI w. może być postrzegany jako moment zwrotny w rozwoju 
tragedii włoskiej i zarazem europejskiej. Coraz powszechniejsza staje się 
w środowiskach intelektualistów i literatów znajomość języka greckiego, 
a więc języka tragedii w najbardziej klasycznym tego słowa znaczeniu, a tak
że Poetyki Arystotelesa231 (a wraz z nią słynnej teorii tragedii), która okazała 
się niezwykle płodna, wydając w ciągu Cinquecenta bujny plon w postaci 
licznych parafraz i tłumaczeń, komentarzy oraz traktatów. Pierwsze wyda
nie greckie dziełka Stagiryty ukazuje się w wydawnictwie weneckim Aida 
Manucjusza w 1508 r. w zbiorze Rhetores Graeci, ale 10 lat wcześniej poja
wia się drukiem jego przekład łaciński pióra Giorgia Valli232, dzięki któremu 
stało się ono znane wśród uczonych i poetów nieznających greki. Następ
ne tłumaczenie łacińskie, dokonane przez Alessandra de’ Pazzi de’ Medici, 
które stanie się podstawą wielu późniejszych komentarzy, poczynając od

210 Wśród słynnych ludzi pióra jej wyjątkowy charakter w dziejach gatunku pod
kreślał m.in. Voltaire: zob. P. Mastrocola, „Nimica Fortuna". Edipo e Antigone nella 
tragedia italiana del Cinquecento, Tirrenia Stampatori, Torino 1996, s. 9. Ten podrozdział 
stanowi rozwiniętą wersję artykułu, który ukazał się w wersji włoskiej: zob. M. Maś- 
lanka-Soro, La poetica del tragico nella Sofonisba di Giovan Giorgio Trissino e le sue 
ispirazioni classiche, „Classica Cracoviensia” 14 (2011), s. 195-209.

211 Poetyka Arystotelesa traci w pierwszej połowie XVI w. swój marginalny cha
rakter wobec Sztuki poetyckiej (Ars poetica) Horacego, rozpowszechnionej w okresie 
Średniowiecza. Stało się tak w znacznym stopniu pod wpływem przekonania, że dzieł
ko Stagiryty stanowiło źródło inspiracji dla rzymskiego poety; konsekwencją takiego 
myślenia była m.in. interpretacja etyczna katharsis, stawiająca znak równości pomiędzy 
tym pojęciem a Horacjańską ideą wyrażającą główne cele poezji: prodesse et delectare 
(zob. Ars poetica, w. 333-334).

2,2 Zob. H. Podbielski, Wstęp, [w:] Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprać. 
H. Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. XCIV. 
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pierwszego, pióra Francesca Robortella (1548)231 * 233, ukazało się, wraz z tek
stem oryginalnym, w 1536 r.234, a zatem już po Sofonisbie Giovan Giorgia 
Trissina, powstałej w latach 1514-1515, a opublikowanej w 1524 r. Tragedia 
ta otwiera ciąg utworów tego gatunku napisanych po włosku i nawiązu
jących - w strukturze oraz charakterze tragizmu - do wzorca greckiego, 
i z tej racji uznanych za regulares. Kontynuatorami pochodzącego z Vicenzy 
Trissina będą na tym polu poeci florenccy: Giovanni Rucellai z Rosmun- 
dą (1515) i Orestesem (1522), wspomniany Alessandro de Pazzi de’ Medici 
z Dydoną w Kartaginie (1524), Ludovico Martelli z Tullią (1533) i Luigi Ala- 
manni z Antygoną (1533)235.

231 Gwoli ścisłości należy powiedzieć, że pierwszy komentarz do Poetyki był wyni
kiem wykładów prowadzonych na uniwersytecie padewskim w 1541 r. przez Bartolomea
Lombardiego i w 1543 r. na uniwersytecie w Ferrarze przez Vincenza Maggiego. Jednak 
publikacja In Aristotelis librum de poetica communes explicationes (przekład Lombar
diego i komentarz Maggiego) ukazała się drukiem dopiero w 1550 r.; zob. A. Conte, 
L’ovvietà catartica: catarsi e katharsis, „Eimmagine riflessa” 5 (1996), s. 327-328.

234 Natomiast pierwsze tłumaczenie włoskie, pióra Bernarda Segniego, ukaże się we 
Florencji w 1549 r.

235 Ich tytuły oryginalne brzmią następująco: Rosmunda, Oreste, Didone in Carta- 
gine, Tullia, Antigone. Każda z nich nawiązuje, w mniejszym lub większym stopniu, do 
znanych wątków tragicznych, nie zawsze wywodzących się zresztą z tragedii: pierwsza 
i ostatnia - do historii córki Edypa, znanej przede wszystkim ze sztuki Sofoklesa, przy 
czym w przypadku Rosmundy głównym źródłem akcji jest udramatyzowana historia 
królowej Longobardów z dziełka Pawła Diakona Historia Longobardorum, a w tragedii 
Alamanniego mamy do czynienia z bliską oryginałowi greckiemu przeróbką; druga - do 
tematyki Ifigenii w Taurydzie Eurypidesa; trzecia - do tragicznej historii Dydony, opi
sanej w Eneidzie Wergiliusza - jest to pierwsza realizacja tragediowa tego wątku, który 
będzie się cieszył powodzeniem u dramaturgów Cinquecenta (np. u Giraldiego Cinzia 
czy Lodovica Dolcego oraz wielu innych, mniej znanych pisarzy), a także w wiekach 
późniejszych u twórców operowych (np. Pietra Metastasia); czwarta tragedia nawiązu
je do wątku Elektry, opracowanego przez wszystkich trzech tragediopisarzy greckich, 
nakładającego się u Martellego na krwawą historię córki króla rzymskiego Serwiusza 
Tulliusza, opisaną w dziele Liwiusza. Dodajmy, że Alessandro de’ Pazzi był również tłu
maczem na łacinę Elektry i Króla Edypa Sofoklesa; tę ostatnią tragedię przełożył także na 
włoski, podobnie jak Eurypidesową Ifigenię w Taurydzie i dramat satyrowy Cyklop.

236 Nawet wówczas jednak nie stanowiły one istotnego punktu odniesienia dla tra
gediopisarzy, podobnie jak wskazówki sformułowane bezpośrednio przez Arystotelesa, 

Te pierwsze tragedie „regularne” powstały, co należy podkreślić, jeszcze 
zanim zostały wypracowane w ciągu XVI w., w oparciu o Poetykę Arysto
telesa, koncepcje i zasady odnoszące się do tego gatunku236. Refleksję teo
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retyczną, o której mowa, zapoczątkował traktat Giovan Battisty Giraldiego 
Cinzia Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie, dato
wany przez autora na rok 1543, ale najprawdopodobniej napisany dopiero 
w 1548237, a opublikowany w 1554 r. Natomiast swą wiedzę na temat dzieł 
greckich tragediopisarzy pierwsi twórcy czerpać mogli nie tylko z Poetyki 
Arystotelesa, ale także bezpośrednio z ich lektury, bowiem w oficynie wy
dawniczej Manucjusza ukazała się w 1502 r. editio princeps dzieł Sofokle
sa, rok później Eurypidesa, a w 1518 także Ajschylosa. Ponadto Manucjusz 
wydał też w 1507 r. łacińską wersję Hekuby i Ifigenii w Aulidzie Eurypidesa, 
opracowaną przez Erazma z Rotterdamu, która rok wcześniej ukazała się 
drukiem w Paryżu.

z których korzystali oni raczej dowolnie, przeważnie interpretując je z perspektywy po
glądów Horacego na poezję.

237 Zob. uwagi na ten temat w: P. M a s t r o c o 1 a, L’idea del trágico. Teorie della 
tragedia nel Cinquecento, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1998, s. 27. Mar
vin Carlson tłumaczy datę podaną przez Giraldiego chęcią zapewnienia sobie prawa 
do pierwszeństwa głoszonych idei, by uniknąć oskarżenia o plagiat ze strony Vincenza 
Maggiego: zob. powyżej przypis 233 oraz M. C a r 1 s o n, op. cit., s. 63. Wpływ Maggiego 
i Robortella na traktat Giraldiego omawia C. R o a f, La questione del verosimile nella 
teoria drammatica di G.B. Giraldi Cinzio ed in particolare nella sua critica della Canace, 
„Schifanoia” 12 (1991), s. 144. Giraldi napisał też wcześniej Lettera in difesa della Dido
ne, znaną także jako Lettera sulla tragedia (1541), jest ona jednak zbyt polemiczna, żeby 
pretendować do rangi pierwszego traktatu na ten temat.

238 Zob. II teatro italiano, vol. 2, Parte 2: La tragedia del Cinquecento, vol. 1, a cura 
di M. A r i a n i, Einaudi, Torino 1977, s. 8-9.

239 Np. dla Sofonisby J. Maireta, P. Corneille’a czy V. Alfieriego.

Trissino, wzorem Dantego, którego traktat językowy De vulgari elo- 
ąuentia przetłumaczył na język włoski, był zwolennikiem szerszego jego 
użycia w literaturze, czego najlepszym przykładem było napisanie w nim 
właśnie (a nie po łacinie, jak to miało miejsce w przypadku niemal wszyst
kich XV-wiecznych utworów tego gatunku) Sofonisby, która zyskała znacz
ny rozgłos także poza granicami Italii i doczekała się 15 wydań w XVI w., 
4 w XVII, 6 w XVIII oraz kilku kolejnych w XX238. Kilkakrotnie została prze
tłumaczona na francuski i stała się źródłem inspiracji dla niejednej sztuki 
europejskiej239. Uczestnicząc przed jej napisaniem i po nim w dyskusjach 
prowadzonych w gronie florenckich literatów, wśród których byli obecni 
także wzmiankowani wyżej przyszli twórcy tragedii, w ogrodach należących 
do rodu Rucellai zwanych Orti Oricellari, przyczynił się Trissino do zaszcze
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pienia w nich przekonania o wyższości modeli greckich nad Senekańskimi2411 
oraz o celowości tworzenia w języku narodowym240 241 i nadania mu prestiżu 
w ramach tak rozumianego klasycyzmu. Ci młodzi ludzie łączyli też często 
zainteresowania klasyczne - studia nad językiem i literaturą grecką, mające 
już we Florencji pewną tradycję, sięgającą m.in. filologicznych i poetyckich 
osiągnięć Angela Poliziana242 - z działalnością publiczną i polityczną.

240 Wyraził to dobitnie w swoim traktacie (o którym poniżej będzie dokładniej 
mowa), zatytułowanym La Quinta e la Sesta divisione poética [ca 1549], [w:] Trattati 
di poética e retorica del Cinquecento, a cura di B. Weinberg, vol. 2, Giuseppe Laterza 
& Figli, Bari 1970, s. 25: „Perciô che quelle [tragedie] di Seneca che sono rimase sono 
per la più parte fragmenti di cose greche posti insieme con pochissima arte” („Ponieważ 
tragedie Seneki, które się zachowały, są w większości fragmentami tematów greckich, 
połączonymi w oparciu o nikłą sztukę”).

241 Giovan Giorgio Trissino włączył się aktywnie do dyskusji nad statusem i przy
szłym kształtem języka włoskiego, jaka rozwinęła się w Renesansie na wielką skalę, i wy
pracował trzy główne stanowiska w tej kwestii. Literat z Vicenzy był współtwórcą kon
cepcji oparcia wspólnego języka włoskiego na tzw. lingua cortigiana, czyli mowie, jaką 
posługiwano się na włoskich dworach. W rezultacie owych dysput zwyciężyła jednak 
propozycja Pietra Bemba, który skupił się przede wszystkim na koncepcji języka literac
kiego, postulując nawiązanie do wzorów Petrarki (poezja) i Boccaccia (proza).

242 Angelo Poliziano (zm. 1494) był m.in. twórcą utworu zatytułowanego Fabuła 
di Orpheo, osnutego na wątku tragicznym mitu Orfeusza i Eurydyki. Miejscami zbliża 
się on formą do tragedii, jednak ze względu na swą niejednorodność treściowo-struktu- 
ralną i językowo-metryczną, wynikającą ze świadomej chęci stworzenia dzieła o charak
terze eksperymentalnym, nie stanowi znaczącego ogniwa w rozwoju gatunku tragicz
nego; jest raczej wyrazem gotowości autora do podejmowania wyzwań poetyckich we 
włoskim języku wernakularnym.

Rozwój tragedii w języku włoskim, a ściśle mówiąc - w dialekcie flo
renckim, miał się przyczynić do podniesienia rangi tego ostatniego, a za 
jego pośrednictwem także prestiżu Florencji jako wiodącego ośrodka kultu
ralnego w ówczesnych Włoszech, a nawet w Europie. Splot tych okoliczno
ści sprawił, że tragedie powstające w pierwszej połowie XVI w., poczynając 
od Sofonisby Trissina, która w wielu aspektach, jak już wspomniano, była 
dla nich wzorem, są dość głęboko osadzone w ówczesnej rzeczywistości, nie 
ze względu na fabułę, lecz dyskurs ideowy w nią wpisany, zawierający wiele 
aluzji i odniesień do poglądów i koncepcji kulturowo-literackich, a także 
filozoficzno-politycznych, będących wówczas przedmiotem licznych pole
mik i dyskusji. Z drugiej jednak strony otwierają się one na problemy egzy- 
stencjalno-uniwersalne, obecne w ich antycznych modelach w twórczy spo
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sób wykorzystanych przez poszczególnych autorów. Modele te są bowiem 
dla tragedii włoskich w tych, a także w późniejszych latach XVI w., czymś 
w rodzaju archetypów, które rzadko funkcjonują jako wzorce dla główne
go wątku. O imitatio w tradycyjnym tego słowa znaczeniu można na ogół 
mówić jedynie w przypadku przekładów lub bliskich oryginałom przeróbek 
(takich jak wzmiankowana wyżej Antygona Luigiego Alamanniego), choć 
i one niekiedy przemycają inne treści, np. polityczne.

Interesujący wydaje się mechanizm owej nietradycyjnej imitatio, pre
tendującej do aemulatio i w sposób istotny wytyczającej jeden z dwóch 
głównych kierunków243, w jakich pójdzie rozwój włoskiej tragedii rene
sansowej. Oparcie jej na greckim pierwowzorze nie oznaczało bynajmniej 
przejęcia jego treści244, bowiem źródłem akcji mogły być poemat epicki 
czy tekst historyczny (lub raczej ich fragment), a także nowela, jak to ma 
miejsce w przypadku Giraldiego czy nieco później u tragediopisarzy angiel
skich epoki elżbietańskiej, na czele z Szekspirem245. Archetyp grecki stał się 
najczęściej wzorcem dla rozwiązań ideowych, odnoszących się do poety
ki tragizmu, skupionej wokół głównej postaci i konfliktu tragicznego. Sam 
Trissino wybrał jako źródło akcji dla swojej jedynej tragedii znany epizod246 
z dzieła Liwiusza Ab urbe condita (XXX 12-15), dotyczący historii nieszczę
śliwej miłości północnoafrykańskiego sprzymierzeńca Rzymian, Masynis- 
sy, do pięknej córki wodza kartagińskiego Hazdrubala247. Na ogół Trissino 
trzyma się wiernie tego źródła, co można zauważyć, konfrontując z nim 

243 Drugi kierunek, kluczowy dla rozwoju włoskiej (i nie tylko włoskiej) tragedii re
nesansowej, będzie wskazywał na kontynuację dawnego nurtu senekańskiego, wzboga
conego jednak o nowe jakości, czerpane głównie z Poetyki Arystotelesa, interpretowanej 
zgodnie z duchem epoki, niekiedy za pośrednictwem licznie powstających komentarzy.

244 Zob. P. Mastrocola, „Nimica fortuna”..., op. cit., s. 30.
245 Zob. przypis 201 w niniejszej monografii.
246 Epizod ten - dotyczący nieszczęśliwej miłości Masynissy i Sofonisby - zajmował 

poczesne miejsce w niedokończonym łacińskim poemacie epickim Petrarki zatytułowa
nym Africa, nawiązującym tematycznie do wątków drugiej wojny punickiej.

247 Przed nim napisał w 1502 r. tragedię Sofonisba (wydaną pośmiertnie w 1546 r.), 
opartą na tym epizodzie, niejaki Galeotto del Carretto, i zadedykował ją Izabeli d’Este. 
Tragedia nie odniosła jednak większego sukcesu i nie zajmuje istotnego miejsca w roz
woju tego gatunku w renesansowej Europie; są w niej natomiast obecne nawiązania 
strukturalne do teatru średniowiecznego, zwłaszcza do misterium (z jego ciągłą narra
cją, ukazującą dane wydarzenie w całości od początku do końca); zob. II teatro tragico 
italiano..., op. cit., s. XXXIII-XXXIV.
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niektóre fragmenty tragedii, np. dialog pomiędzy Scypionem i Masynissą 
w trzecim epejsodionie (w. 1262-1298), opowieść sługi (Famiglia) o klęsce 
wojsk Syfaksa, męża Sofonisby (w. 257-280), albo błagalną prośbę Sofo- 
nisby zwróconą do zwycięskiego Masynissy, aby nie wydał jej Rzymianom 
(w. 390-417), w pierwszym epejsodionie. Podobny w obu wersjach jest opis 
śmierci bohaterki tytułowej, łącznie z przywołaniem w mowie niezależnej 
wypowiedzianych przez nią słów tuż przed wypiciem trucizny posłanej jej 
przez obecnego małżonka.

Włoski autor zmienił jednak niektóre szczegóły w ślad za Appianem 
Aleksandryjskim, który epizod Liwiusza poddał własnej interpretacji w Bel
lum Hispanicum (37) oraz w Bellum Africanum (8, 10-28), wchodzących 
w skład jego Historia Romana.

Będąc znakomitym znawcą greki, Trissino napisał także tekst będący 
rodzajem parafrazy Poetyki Arystotelesa, noszący tytuł Sei divisioni della 
Poética, z których Quinta divisione, powstała w latach 1549-1550248, może 
uchodzić za drugi w Europie traktat na temat tragizmu249: idee w niej za
warte są wyrazem odczytania utworu Stagiryty zgodnie z własnymi wy
obrażeniami i z duchem epoki. Dla ich zilustrowania Trissino kilkakrotnie 
odwołuje się do swojej Sofonisby, powstałej ponad 30 lat wcześniej. Pewne 
refleksje odnoszące się do poetyki tragedii, a zatem mniej lub bardziej im
plicite także do jego sztuki, zawarte są również w dedykacji dla Leona X, 
którą zamieścił w editio princeps Sofonisby z 1524 r. Powołując się na Ary
stotelesa, twierdzi tam m.in.: że tragedia naśladuje „eon suave sermone una 
virtuosa e perfetta azione la quale abbia grandezza” („przy pomocy przy
jemnie brzmiącej mowy pełną cnót i doskonałą akcję, która odznacza się 
wielkością”); że w przeciwieństwie do komedii „imitando fa i costumi miljo- 
ri” („poprzez naśladowanie doskonali charaktery”); „że wzbudzając „com- 
passione e tema” („litość i trwogę”), przynosi „diletto a ljascoltatori et uti- 
litate al vivere humano” („przyjemność słuchaczom i pożytek ludzkiemu 

248 Opublikowana wraz z Sesta divisione w 1562 r.: zob. M. C a r 1 s o n, op. cit., s. 69. 
Natomiast cztery pierwsze divisioni (księgi) komentarza zostały wydane w 1529 r.; wy
danie z 1562 r. zawiera ich rozszerzoną wersję oraz Quinta divisione-. zob. Storia lette
raria d’Italia. II Cinquecento, vol. 2, a cura di G. Da P o z z o, Piccin Nuova Libraría, 
Padova 2007, s. 1020, przypis 36.

249 Zob. P. Mastrocola, L’idea del trágico..., op. cit., s. 29 i passim. Pierwszy 
tego rodzaju traktat (Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie) miał 
wyjść spod pióra Giraldiego Cinzia; na temat wątpliwości dotyczących jego chronologii 
zob. powyżej przypis 237.
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życiu”), podczas gdy komedia wywołuje śmiech, co ma związek z brzydotą 
i negatywnym postępowaniem, ponieważ śmieszne jest to, co jest „difettoso 
e brutto” („pełne występków i szpetne”)250. Te refleksje stanowią pierwsze 
w ogóle rozważania na temat cech gatunku tragicznego w XVI w. Słowo 
grandezza (gr. megethos), którego Arystoteles w swojej definicji tragedii użył 
w odniesieniu do rozpiętości akcji tragicznej, nabiera u Trissina sensu raczej 
moralnego, o czym świadczą inne - przytoczone tu - treści. Włoski autor, 
a za nim cała późniejsza krytyka oraz twórcy licznych traktatów i komen
tarzy do Poetyki bardzo wyraźnie przypisują tragedii funkcję dydaktycz- 
no-moralną, czego nie było u Arystotelesa. Ponadto Trissino dopełnia ją 
o obecny u Stagiryty (a także u Horacego: „miscere utile dulci”251) wymiar 
hedonistyczny. Ze względu jednak na tę pierwszą w Sofonisbie tak wielką 
rolę odgrywa to, co Arystoteles określił terminem dianoia, pojmując go jako 
myśl czy też warstwę ideową tragedii, jako jedną z jej części składowych, ale 
podporządkowaną zawsze układowi zdarzeń (mythos). Trissino natomiast 
odwraca nieco proporcje, gdy wydaje się przyznawać myśli, czyli dyskurso
wi etycznemu, pierwszorzędne znaczenie w swojej dość statycznej tragedii, 
w której sama akcja schodzi na drugi plan, zastąpiona w pewnym sensie 
przez „discorso agito”252 *, czyli rozumną mowę, będącą zarazem działaniem, 
wywołującą litość i trwogę. Trissino mówi o tym explicite w Quinta divisio- 
ne, gdzie określa Sofonisbę jako tragedię „patetyczną”; na pierwszy plan wy
suwają się w niej silne uczucia spowodowane cierpieniem, w czym według 
autora przypomina Sofoklesowego Ajasa25}:

250 Zob. ibidem, s. 15-16, skąd zaczerpnięte są cytaty pochodzące z dedykacji Sofo- 
nisby, skierowanej do Leona X.

251 Zob. H o r a c y, Ars poetica, w. 343-344: „Omne tulit punctum, qui miscuit utile 
dulci, / lectorem delectando pariterque monendo” („Ten wygra, kto połączył pożytecz
ne z pięknym, / by zachwycić lektora, ucząc go zarazem”); cytat w oryginale pochodzi 
w wyd.: O razi o, Le lettere, introd., trąd, e notę di E. Mandruzzato, BUR, Mila
no 1983); natomiast przekład został zaczerpnięty z wyd.: Horacy, Dzieła wszystkie, 
przeł., oprać, i aneksem opatrzył A. L a m, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i Akademia 
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2010.

252 Zob. M. A r i a n i, Tra classicismo e manierismo. II teatro tragico del Cinquecento, 
Olschki, Firenze 1974, s. 36. Autor po raz pierwszy posłużył się tym określeniem, bardzo 
przystającym do Sofonisby i innych postaci tej sztuki.

251 Cytowany fragment jest parafrazą Poetyki Arystotelesa (XVIII 1455b 32-34).

L’altra sarà la [tragedia - przyp. M. M.-S.] passionale, come è lo Aiace, 
la Sofonisba, e simili, e questa arà il suo stato dal discorso, perciô che da 
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esso si preparano le passioni, cioé la misericordia e la tema e 1’atre simili. 
Le quali pero ancora dalle azioni si fanno, ma principalmente sono prepá
rate dalii concetti e dal sermone e da l’artificio di quello254.

254 G.G. Trissino, La Quinta e la Sesta divisione poética [ca 1549], [w:] Trattati 
di poética e retorica del Cinquecento, op. cit., s. 28.

255 Zob. Arystoteles, Poetyka, X 1452a 12.
256 G.G. Trissino, La Quinta e la Sesta divisionepoética, op. cit., s. 21.

(Inny rodzaj stanowi [tragedia - przyp. M. M.-S.J patetyczna, jak Ajas, 
Sofonisba i inne podobne do nich, i będzie się ona opierać na dyskursie, po
nieważ to on rodzi uczucia takie jak litość i trwoga oraz inne tego rodzaju. 
Powstają one także pod wpływem zdarzeń, ale głównie rodzą się z myśli 
i mowy oraz ze sposobu ujęcia tej ostatniej.)

W Sofonisbie od początku akcji dominuje właśnie pathos, ból spowodo
wany najpierw smutnymi wspomnieniami z przeszłości oraz przeczuciem 
nieszczęścia, a następnie z niego wprost wynikający; nie ma w niej ani na
głego zwrotu akcji (peripeteia), który by od sytuacji mniej lub bardziej po
myślnej prowadził do nieszczęścia, ani też rozpoznania (anagnorisis), a więc 
dwóch innych istotnych elementów akcji tragicznej, występujących - we
dług Arystotelesa - w mythoi, określanych przez Stagirytę jako „złożone” 
(peplegmenoi)255. Trissino rozumiał ich znaczenie, o czym świadczy poniż
szy fragment, ale najwyraźniej były one obce jego koncepcji tragedii:

Ma per pili chiarezza é da sapere che noi nominiamo revoluzione quel- 
la che Aristotele nomina „peripetia”, la quale é la mutazione delle cose che 
si fanno in contrario di quello che sera fatto prima e di quello che si stima- 
va che devesseno essere, come nello Edipo di Sofocle colui che venne per 
rallegrare Edipo e liberarlo dalla paura del giacer con la madre, dicendogli 
chi egli era, fece il contrario [...]. La ricognizione poi, secondo che ’1 nome 
suo dimostra, é mutazione dal non conoscere nel conoscere, cioé ricono- 
scere quello che prima non si conoscea, e termina in amicizia o vero in 
inimicizia di coloro che sono alia felicita o vero alia infelicitá diterminati256.

(Dla większej jasności trzeba wiedzieć, że my nazywamy zwrotem 
[wypadków - przyp. M. M.-S.] to, co Arystoteles określa jako „peripeteia”, 
który to zwrot polega na zmianie sytuacji na przeciwną od pierwotnej oraz 
od oczekiwanej, tak jak to ma miejsce w Królu Edypie Sofoklesa, gdy ten, 
który przybył, by uradować Edypa i uwolnić go od lęku przed kazirodczym 
związkiem z matką, wyjawiając mu jego tożsamość, wywołał przeciwny 
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efekt [...]. Rozpoznanie natomiast, jak wskazuje nazwa, jest przejściem od 
nieświadomości do świadomości, czyli poznaniem tego, o czym wcześniej 
się nie wiedziało, i kończy się przyjaźnią lub wrogością tych, których czeka 
szczęście lub nieszczęście.)

W prologu, wzorem tragedii klasycznych, przede wszystkim greckich, 
zostają naświetlone, w rozmowie Sofonisby z jej wierną przyjaciółką Er- 
minią, wydarzenia z przedakcji, pozwalające właściwie odczytać to, co za 
chwilę nastąpi: jej ojciec, wódz kartagiński Hazdrubal, przyrzekł ją kiedyś za 
żonę Masynissie, księciu jednego ze szczepów północnoafrykańskich (Ma- 
sulów), ale w czasie drugiej wojny punickiej, pragnąc osłabić siły Rzymian, 
odciągnął od przymierza z nimi króla numidyjskiego Syfaksa, obiecując mu 
rękę swej pięknej córki i tym samym łamiąc przyrzeczenie dane Masynissie. 
Wówczas ten z zemsty przeszedł na stronę Rzymian i skłonił ich wodza Scy- 
piona do oblężenia stolicy państwa Syfaksa.

Zdobycie miasta otwiera właściwą akcję: król (Syfaks) dostał się do nie
woli i taki sam los zagraża Sofonisbie, ale udaje się jej uzyskać od zwycię
skiego Masynissy obietnicę, że nie odda jej w ręce znienawidzonych wro
gów. Uczucie lęku przed taką sytuacją, wzmożone przez złowróżbny sen, 
którego znaczenie symboliczne stanie się jasne w miarę upływu wydarzeń, 
dominowało wyraźnie podczas wcześniejszej rozmowy z Erminią, kiedy to 
słowo paura (lęk, strach) lub jego synonimy257 pojawiły się wielokrotnie, 
przede wszystkim w kontekście utraty wolności:

257 Wyraz paura i jego synonimy są obecne w całym prologu; zob. np.: w. 81-83: 
„Ché ’1 desir di vittoria, e la paura / di servitü sí m’occuparo ii cuore, I chad ogni altro 
pensier chiuser via” („Ponieważ pragnienie zwycięstwa i strach I przed niewolą do tego 
stopnia opanowały mi serce, / że zamknęły dostęp jakiejkolwiek innej myśli”); w. 96- 
-97: „Si ch’io temo dolente una ruina / tal, che piú non potren levar la testa” („Tak, że 
obawiam się bolesnej klęski, / tak ciężkiej, że się z niej podnieść nie zdołam”). Wszyskie 
cytaty z Sofonisby w oryginale w niniejszej monografii pochodzą z wyd.: II teatro italia
no, vol. 2, Parte 2: La tragedia del Cinquecento, vol. 1, op. cit.

258 Ten profetyczny sen ma miejsce nad ranem, zgodnie z tradycją wywodzącą się 
z literatury antycznej. Sama Sofonisba odczytuje go po klęsce Syfaksa jako wizję („vision”: 
w. 300). W motywie „ciemnego lasu” pojawia się oczywiste echo z pierwszych wersów 
Pieklą Dantego. Trudno zgodzić się bez reszty z opinią Ettore Paratore (zob. E. Pa

Appresso, un duro sogno mi spaventa,
ch’io vidi inanzi l’apparir de l’alba.
Esser pareami in una selva oscura258,
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circundata da cani e da pastori,
che avean preso e legato il mío consorte; 
ond’io, temendo 1’empio suo furorę, 
mi volsi ad un pastor, pregando lui 
che da la rabbia lor mi diffendesse; 
ed e pietoso aperse ambe le braccia, 
e mi raccolse; ma d’intorno udio 
un sí fiero latrar che ebbe temenza 
che mi pigliassen fin dentr’al suo grembo. 
Onde mostrommi una spelonca aperta, 
e disse: „Poi che te salvar non posso, 
entra costí, che non potran pigliarti”.

(G.G. Trissino, Sofonisba, w. 101-115)

(Okrutny sen lękiem mnie napełnił, 
sen, który miałam niedawno przed świtem. 
Ujrzałam siebie w jakimś ciemnym lesie, 
otoczoną przez psy oraz pasterzy, 
którzy w niewolę wzięli mi małżonka; 
toteż w obawie przed bezbożnym szałem 
prośbę zwróciłam do jednego pasterza, 
by bronił mnie przed zaciekłością wielu; 
a on, litościwy, rozwarłszy ramiona, 
nimi mnie okrył; lecz wokół słyszałam 
srogie ujadanie i lęk mnie ogarnął, 
że siłą z objęć wyrwą i powloką. 
Wtedy on mi ukazał otwartą pieczarę 
i rzeki: „Nie mogę ciebie uratować, 
wejdź tam, a już cię więcej nie dosięgną”.)

Jedyny sposób dotrzymania obietnicy Masynissa upatruje w poślu
bieniu kartagińskiej królowej, niegdyś jego narzeczonej, do której uczucie 

r a t o r e, Nuove prospettive sull’influsso del teatro classico nel '500, [w:] AA.VV., Il teatro 
classico italiano nel ’500, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1971, s. 29), że w tym 
śnie, antycypującym na poziomie symbolicznym wydarzenia akcji związane z losem So- 
fonisby, należałoby doszukiwać się jedynie wpływu Oktawii Seneki (zob. w. 115-124); 
taka funkcja snu jest obecna także w niektórych zachowanych tragediach greckich, 
np. w Choeforach Ajschylosa oraz Elektrze Sofoklesa, choć niewątpliwie związki z Okta- 
wią są w tym wypadku ściślejsze: sen dotyczy w jednej i drugiej sztuce przyszłego losu 
postaci niewinnych, będących ofiarami przemocy.
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nigdy nie wygasło. Spotyka się to jednak ze stanowczą krytyką, najpierw 
ze strony przyjaciela Scypiona, Leliusza (w. 1024 i nast.), a potem samego 
Scypiona: w słownym starciu wskazuje on umiar („temperanzia”: w. 1281) 
jako jedną z najważniejszych cnót, każącą zawsze przedkładać dobro ogółu 
nad namiętności („cupido disio”: w. 1303). Scypion oskarża o nie Masy- 
nissę, przedstawiając jednocześnie Sofonisbę jako tę, która swoją postawą 
manifestowała zawsze nieprzejednaną wrogość wobec narodu rzymskiego, 
i każąc mu ją wydać zwycięzcom.

Obaj wodzowie dają swoją postawą dowód niezrozumienia prawdzi
wych intencji Masynissy - jego szlachetności i pełnej współczucia miłości 
do nieszczęśliwej córki Hazdrubala - i z właściwą im wyższością, nie zwa
żając na jego zasługi259 dla Rzymian, gotowi są go uznać za barbarzyńcę, 
niezdolnego, w przeciwieństwie do nich, do pohamowania żądz cielesnych:

259 Zob. G.G. Trissino, Sofonisba, w. 1250-1251: „Ben venga Massinissa, il cui 
valore / é degno veramente dbgne laude” („Miły nam Masynissa, którego dzielność / 
zasługuje na najwyższe uznanie”).

Ma sappiate peró che nessuńaltra
di quelle aime virtû, per cui vi piacqui, 
tanto m’allegro aver, né tanto onoro, 
quanto la temperanzia, e ’1 contenermi 
d’ogni libidinoso mio pensiero.

{Ibidem, w. 1278-1282)

(Lecz dowiedz się, panie, że żadnej innej
z krzepiących cnót, któreś u mnie podziwiał,
w takiej nie mam cenie, ani w czci takiej,
jak cnotę umiaru, która mnie poskramia
i trzyma z dala od rozwiązłych myśli.)

Punkt widzenia Scypiona pokrywa się na ogół ze sposobem przedstawie
nia postaci Masynissy przez Liwiusza we wspomnianym wcześniej epizodzie, 
który stał się podstawą akcji tej sztuki. Trissino wyraźnie nadaje mu jednak 
odcień subiektywny, starając się jednocześnie wysubtelnić rysy charakteru 
księcia numidyjskiego, by uczynić go „godnym” heroicznej, a przy tym deli
katnej i wrażliwej Sofonisby. Kładzie on akcent najpierw na wspaniałomyśl
ność, z jaką Masynissa odpowiada na prośbę kobiety (w. 423 i nast.), a potem 
na mądrość, cechującą mowę, w której rozumnie zbija argumenty Rzymian, 
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podkreślając swoje prawo do kobiety będącej niegdyś jego narzeczoną. Na 
marginesie można dodać, że na tej argumentacji (i koncepcji postaci Ma- 
synissy) zaważyło ukazanie tego epizodu w poklasycznym dziele Appiana 
Aleksandryjskiego, który zmienia nieco sens historii opowiedzianej przez 
Liwiusza; u tego ostatniego miłość Masynissy od pierwszego wejrzenia mia
ła od początku charakter zmysłowej namiętności, którą starożytny historyk 
wyraźnie przeciwstawia myśleniu racjonalnemu, kierującemu się publicum 
bonum, jakie cechuje wybitnych rzymskich wodzów i polityków. Ponadto 
z Appiana wykorzystał Trissino nieobecny u Liwiusza motyw samobójstwa 
Sofonisby jako protestu wobec rzymskiej przemocy; w samej jednak scenie 
śmierci myśli królowej kierują się już tylko ku najbliższym260.

260 W pewnym momencie (w. 1885-1886), po wzruszającej apostrofie do nieobecnej 
matki, ojca i braci, zwraca się ona do Erminii, parafrazując słowa Andromachy z Iliady 
(VI, w. 429-430), usiłującej powstrzymać Hektora przed walką: „Erminia mia, tu sola 
a questo tempo / mi sei padre, fratel, sorella e madre” („Moja Erminio, ty teraz jedna 
jesteś / dla mnie ojcem, bratem, siostrą i matką”). Nawiązań do Iliady jest w tej tragedii 
więcej, bowiem np. w w. 156-160 pojawia się w refleksji filozoficzno-egzystencjalnej me
tafora losu ludzkiego, a w niej dobro i zło wyobrażone są jako zawartość dwóch kadzi, 
z których najwyższe bóstwo czerpie wedle swej woli: „Di quel sommo fattor, che ’1 ciel 
governa, / appresso ciascun piede un vaso sorge, / l’un pień di male, e l’altro è pien di 
bene, / e d’indi or gioia, or pene / trae mescolando insieme, e a noi le porge” („U stóp 
najwyższego Stwórcy, który rządzi niebem, / po obu stronach dwie kadzie się wznoszą, 
/ jedna pełna zła, a druga pełna dobra, / i stamtąd to radości, to znowu cierpienia / 
wyciąga, przemieszając, i nam je przeznacza”); por. Homer, Iliada, XXIV, w. 527-530. 
O ile mi wiadomo, ta ostatnia reminiscencja nie została zauważona przez nikogo z kry
tyków.

261 Obecny był on także w Panfili Antonia Cammellego (zob. ostatni podrozdział 
drugiego rozdziału niniejszej monografii) i będzie jednym z kluczowych motywów wło
skiej tragedii renesansowej, co dobrze podkreśla Roberto Mercuri w rozdziale doty
czącym tragedii zamieszczonym w wielotomowej, naukowej historii literatury włoskiej: 
zob. R. M e r c u r i, II teatro del Cinquecento. La tragedia, [w:] Letteratura Italiana Later- 
za, vol. 21, ed. C. Muscetta, Laterza, Roma-Bari 1981, s. 72-111 passim.

W ten sposób rysuje się fundamentalny w tej tragedii konflikt pomię
dzy racją stanu a naturalnym prawem jednostki do szczęścia261 i zachowania 
osobistej godności, innymi słowy: pomiędzy polityką i etyką. Jest on porów
nywalny z tymi, jakie często pojawiały się w tragediach greckich, zwłaszcza 
u Sofoklesa, by przypomnieć analogiczny konflikt (choć, oczywiście, w zu
pełnie innym kontekście) pomiędzy Kreonem i Antygoną, do którego jesz
cze powrócimy. Po tym, jak Scypion nasila argumentację, oskarżając wprost 
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Sofonisbę jako winną zdrady rzymskiej racji stanu przez jej męża Syfaksa262, 
Masynissa, przyparty do muru, znajduje tragiczne rozwiązanie, które po
zwala mu na zachowanie lojalności wobec potężnego sprzymierzeńca, jak 
również na dotrzymanie przyrzeczenia danego Sofonisbie: z ciężkim sercem 
posyła nowo poślubionej małżonce kielich z trucizną, mający uchronić ją 
przed niewolą.

262 Zob. G.G. Trissino, Sofonisba, w. 1400-1405: „Ov’ella ara da stare a la senten- 
zia / del popolo Romano e del Senato: / imperó che si dice averli tolto / e alienato un re, 
che gl’era amico, / e poscia averio indotto a prender Parmę / contra di lor precipitosa
mente” („Gdzie ona zostanie postawiona przed sądem / ludu rzymskiego i senatu: / po
nieważ mówi się, że uczyniła ich wrogiem króla, / który pozostawał z nimi w przyjaźni, 
/ a potem go skłoniła do rychłego wypowiedzenia wojny”).

263 Bardzo podobnie brzmi wersja łacińska Liwiusza: „Accipio inquit nuptiale mu- 
nus, nec ingratum, si nihil maius vir uxori praestare potuit. Hoc tarnen nuntia, melius 
me morituram fuisse, si non in funere meo nupsissem” (XXX 15, 7-8). Cytuję z wyd.: 
Titus Livius, Ab urbe condita, libri XXVII-XXX, ed. W. Weissenb o rn, M. Mu el - 
1 e r, Teubner, Lipsiae 1915. Takich kalek można odnaleźć więcej w sztuce Trissina.

264 Pojęcie wolności (liberta) jest jednym z kluczowych w tej tragedii: zob. w. 327, 
329-330, 506-508, 761, 1815 i nast. Zob. też C. Mus u marra, La Sofonisba, owero 
della liberta, „Italianistica” 20, 1 (1991), s. 73 i nast.

Sofonisba poprzez „piękną śmierć” wybiera także obronę własnego ho
noru (który z godnością ściśle się łączy), a zatem wartość uniwersalną, jaka 
obca jest logice władzy:

[... ] Al tuo signore dirai
che la nuova sposa volentieri
accetta il primo don cha lei ne manda,
poi che non le puó dar cosa migliore.
Ver é che piú le aggradiría il moriré,
se ne la morte non prendea marito263.

(Ibidem, w. 1596-1601).

([...] Powiesz swojemu panu,
że nowo poślubiona małżonka chętnie 
przyjmuje pierwszy dar, jaki jej posyła, 
jako że nie może jej dać nic lepszego.
Prawdą jest, że lżej byłoby jej umierać, 
gdyby nie brała męża w chwili śmierci.)

Samobójstwo staje się też afirmacją prawa Sofonisby do wolności264 
i protestem wobec bezdusznie rozumianej racji stanu. Ostatnie epejsodion, 
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a właściwie eksodos tej długiej tragedii, wypełnione jest przez pełną żalu 
i bólu rozmowę umierającej Sofonisby z Erminią i kobietami z Chóru, przyj
mującego od samego początku postawę sympatetyczną (od gr. sympatheia, 
czyli współodczuwanie) wobec tytułowej postaci, wyrażającą się w aktyw
nym uczestniczeniu w jej cierpieniu za pośrednictwem dialogów lirycznych 
przypominających greckie kommoi265, a także innych, w których włącza się 
w akcję, przyjmując na siebie rolę nie tylko komentatora, ale też doradcy i in
formatora266. W końcowej scenie pojawia się Masynissa, mający na próżno 
jeszcze nadzieję na uratowanie nowo poślubionej małżonki przez wysłanie 
jej pod osłoną nocy do Kartaginy267. Pogłębia to tragizm obu postaci, a także 
rzutuje na wspaniałomyślność króla, podkreśloną też jego ofiarowaniem po
mocy Erminii i wiernym towarzyszkom zmarłej żony (tworzącym Chór).

265 Zob. np. długi kommos (w. 289-339), następujący po usłyszeniu wieści o klęsce 
Syfaksa, w którym bólowi i obawom Sofonisby wtórują kobiety z Chóru, próbujące jed
nak dodać jej także otuchy i na próżno odwieść od myśli o śmierci; zob. np.: w. 310-312: 
„Ben areste cagion di pianger sempre, / se ’1 pianto vi recasse alcun rimedio; / ma se 
v’annoia piu, meglio e lasciarlo” („Pani, masz wielki powód, by nie ustawać w płaczu, 
/ jeśli to przynosi ci jakąś ulgę; / ale jeśli bardziej cię zasmuca, to lepiej zaprzestań”); 
w. 331-333: „Buon e, buon e fuggir si crude mani; / ma non gia eon la morte, / chella 
e 1’estremo mai di tutti e’ mali” („Dobrze jest uciec od tych krwawych pęt; / ale nie przez 
śmierć, / bo ta jest najgorszym ze wszystkich nieszczęść”).

266 Zob. np.: dialog pomiędzy Famiglio i Chórem, otwierający I epejsodion (w. 229- 
-246), do którego włącza się Sofonisba; w. 545-546, będące komentarzem Chóru wo
bec szlachetnej postawy Masynissy, który po refleksji, że w nieszczęściu jest gotowy 
nieść pomoc zwyciężonym, bez wahania składa przysięgę Sofonisbie, że nie przekaże 
jej Rzymianom: „O riposta cortese, o parlar pio, / degno di laude, e di memoria eterna” 
(„Jak szlachetna odpowiedź, jak zbożna mowa, / godna pochwały i wiecznej pamięci”); 
także dialog liryczny o podobnej strukturze metrycznej (siedmio- i jedenastozgłoskow- 
ce) otwierający epejsodion IV (w. 1478 i nast.), w którym Chór przeczuwa bliskie nie
szczęście.

267 Jest to całkowita innowacja Trissina w stosunku do obu źródeł historycznych.

Postawa Sofonisby, zasługująca na uznanie w opinii powszechnej, dla 
zwycięzców jest przejawem hybris, podobnie jak decyzja Masynissy mająca 
jej przywrócić wolność, przy czym owej rzekomej winie nadają oni zarówno 
odcień etyczny (przekroczenie granic moralnych), jak i intelektualny (błąd 
w ocenie sytuacji). Potwierdzają to pełne oburzenia słowa Leliusza wobec 
afrykańskiego sprzymierzeńca: „O nuovo caso, o smisurato ardire” („Coś 
niespotykanego, niesłychana zuchwałość”: w. 753); „Costui, che ci parea 
tanto prudente, / or e caduto in periglioso errore” („On, który wydawał się 
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tak rozsądny, / teraz niebezpiecznie zabłądził”: w. 870-871); aż dwukrot
nie podkreśla się rzekomą butę Masynissy: „Oh che arroganza; adunque voi 
credete / far resistenza al campo de Romani?” („Co za arogancja; więc za
mierzasz / stawić opór Rzymianom?”: w. 1038-1039); „Catone, avete visto 
l’arroganza / di Massinissa, e ció che ci minaccia?” („Katonie, widziałeś butę 
/ Masynissy i to, czym nam grozi?”: w. 1046-1047).

Rzekoma wina nie jest niczym innym, jak tylko miłością zabarwioną 
współczuciem (zatem uczuciami bardzo ludzkimi i szlachetnymi). Nie
przypadkowo trzeci stasimon, w którym Chór śpiewa o sile miłości, jest 
insiprowany trzecim stasimonem z Antygony Sofoklesa. Tym bardziej nie 
wydaje się to przypadkowe, że właśnie ta tragedia i jej bohaterka stanowią 
najbardziej znaczące źródła dla poetyki tragizmu i konstrukcji wewnętrznej 
postaci Sofonisby, a po części także postaci Masynissy, który staje się jakby 
równorzędnym wobec niej protagonistą, przedkładając szlachetną miłość, 
a więc wartość uniwersalną268, nad wartość iluzoryczną, reprezentowaną 
przez władzę i panowanie, dziś należące do tego, a jutro do kogoś innego 
i stanowiące raczej antywartości ze względu na cechujący je negatywizm. 
Stwierdza to gorzko w prologu córka Hazdrubala, przedstawiająca, być 
może, punkt widzenia samego Trissina:

268 Podobieństw do postawy Antygony w przypadku obojga bohaterów Trissina jest 
więcej; będzie o tym mowa poniżej, tu dodajmy jedynie, że oskarżenie ich (zwłaszcza 
Massynissy) o postawę arogancką i błędną stanowi poniekąd echo zarzutów, z jakimi 
spotyka się Antygona ze strony Kreona: zob. S o f o k 1 e s, Antygona, np. w. 480 i nast., 603.

Si, ma tal gloria è debile, e fallace.
II dominar ti piace
mentre Taspetti, e par cosa gradita;
ma come l’hai, sempre dolor ne senti.
Or famé, or peste, or guerra ti molesta,
or le voci importune de le genti, 
veneni, tradimenti, 
e se tu fuggi l’un, l’altro t’infesta.

(Ibidem, w. 142-149)

(Tak, lecz ta chwała jest nikła i złudna.
Podoba ci się władza,
gdy dążysz do niej, bo łudzi swym czarem;
lecz gdy ją posiadłeś, ból tylko przynosi.
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To głód cię dręczy, zaraza czy wojna,
to głos nieprzychylny, od ludu idący,
to znów trucizny i zdrady,
i gdyś jednemu uszedł, inne cię nęka.)

Ta, która żyje według innych zasad i wierzy w inne wartości (godność 
osobista / honor, wolność), nie może myśleć o władzy w kategoriach pozy
tywnych: „Ma questa dolce mia regale altezza / tosto mi fu cagion di amara 
vita” („Ale ten mój królewski, miły stan / szybko zamienił się w gorycz”: 
w. 72-73). Podobnie o władzy wypowiada się Kreon i sam Edyp w Królu 
Edypie Sofoklesa269.

269 Zob. idem, Król Edyp, w. 584 i nast.
270 W tej tragedii nie ma jednak jeszcze jasno zarysowanej idei katharsis, której tyle 

miejsca poświęci Giovan Battista Giraldi Cinzio w swoim Discorso intorno al comporre 
delle commedia e delle tragedie i innych pismach teoretycznych.

271 Użycie odpowiedniej miary metrycznej w partiach dialogowych było innowa
cją Trissina, naśladowaną przez późniejszych tragediopisarzy, mającą na celu jak naj
wierniejsze oddanie greckiego trymetru jambicznego. W zastosowanym przez siebie 
jedenastozgłoskowcu, tradycyjnym wierszu włoskiej poezji wysokiej, zrezygnował on 
mianowicie z rymów, których, jak wiadomo, poezja klasyczna nie ma.

272 Zob. Arystoteles, Poetyka, XIII 1453a 10. Na temat znaczenia tego terminu 
zob. J.M. Bremer, Hamartia, A.M. Hakkert, Amsterdam 1969,passim: autor opowia
da się w większym stopniu za sensem intelektualnym; T.C.W. Stinton, Hamartia in 
Aristotle and in Greek Tragedy, „The Classical Quarterly”, n.s., 25, 2 (1975), s. 221-254: 
autor dopuszcza oba znaczenia. Dyskusja nad przyjęciem jednego lub drugiego sen
su nie jest bardzo istotna w świetle faktu, że według filozofa greckiego każdy proces 
moralny daje się sprowadzić do wymiarów intelektualnych w myśl znanego greckiego 
intelektualizmu etycznego.

Istotnie tragedia ta, z jej poetyką tragizmu, koncepcją błędu i konfliktu 
tragicznego czy operowaniem pojęciami litości i trwogi270 oraz rolą Chóru, 
a nie tylko z jej cechami formalnymi, takimi jak struktura (prolog, epejso- 
dia poprzedzielane stasimonami, eksodos) czy miara metryczna271, przeja
wia liczne podobieństwa z grecką tragedią w ogóle, a ze sztukami Sofoklesa 
w szczególności.

Podobnie jak bohaterowie Sofoklesowi królowa kartagińska splotem 
okoliczności losu zostaje doprowadzona do sytuacji, która ją przerasta, ale 
której nie poddaje się pasywnie. To, co Arystoteles definiuje jako hamartia, 
u Sofoklesa może odnosić się do winy moralnej lub, częściej, intelektual
nej272. W jego sztukach najbardziej tragiczne jest to, że człowiek w pewnym 
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momencie swojego życia zostaje postawiony w sytuacji egzystencjalnej, któ
ra od samego początku jest skazana na porażkę. Dzieje się tak, ponieważ nie 
zna on prawdy lub jest zmuszony podejmować decyzje w oparciu o fałszywe 
przesłanki (jak Edyp), albo dlatego, że jego postępowanie uwarunkowane 
jest cechami charakteru (ethos) czyniącymi go niezdolnym do kompromi
su273, którym pozostaje wierny do śmierci (jak Antygona). Wszystko to pro
wadzi go w sposób nieunikniony do klęski274. Do bohaterów Sofoklesowych 
dobrze przystaje słynne powiedzenie Heraklita, uzależniające przeznaczenie 
człowieka od jego charakteru: ethos anthrdpdi daimdn275.

273 Zob. B.M.W. Knox, The Heroic Temper. Studies in Sophoclean Tragedy, Cam
bridge University Press, Cambridge 1964, s. 8 i nast.

274 Zob. M. Maślanka-Soro, Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Aj- 
schylosa i Sofoklesa, Universitas, Kraków 1991, s. 59 i nast.

275 Stobaios, Anthologia, IV 40, 23. Heraklit wydaje się odrzucać Homerową 
myśl o determinującej roli losu w życiu ludzkim.

276 Zob. Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, 
przeł. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczów a, R. Ingarden, wybór, przedmo
wa i oprać. W. Tatarkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 93.

277 Termin ten, mający inny odcień niż słowo „wielkoduszny” w kulturze wyrosłej 
z korzeni chrześcijańskich, charakteryzuje Arystoteles; zob. idem, Etyka Nikomachej
ska, IV 3 1123b 1-2.

Max Scheler w swoim eseju na temat tragiczności, opartym na pew
nych myślach Arystotelesa, twierdząc, że bohater tragiczny staje się winny 
w działaniu wolnym od winy276, miał zapewne na uwadze Edypa, bohatera 
tej, którą Stagirytą nazywa kalliste tragóidia („najpiękniejszą” - czyli naj
lepszą - tragedią), ale może także Antygonę (najsłynniejszą bohaterkę tra
giczną wszech czasów), Ajasa i inne postacie Sofoklesa (wszystkie lub pra
wie wszystkie) zasługujące na miano megalopsychoi (jako wyróżniające się 
wielkością/niezłomnością ducha)277; dążą one do rzeczy wielkich, licujących 
z ich poczuciem moralności, godności i honoru, a jednak w oczach innych 
(tzw. „zwykłych” ludzi) spotykają się z brakiem zrozumienia, potępieniem 
lub pogardą. Taka jest Antygona, gdy przeciwstawia prawo uniwersalne 
arbitralnemu dekretowi politycznemu Kreona, by ograniczyć się do tego 
jednego przykładu, z którym przyszło się zmierzyć (nie mogąc go jednak 
przewyższyć) wielu bohaterkom włoskich tragedii renesansowych, tych wy
bitniejszych, jak Sofonisba Giovan Giorgia Trissina czy Rosmunda Giovan- 
niego Rucellai, czy tych miernych, prawie całkiem dziś zapomnianych.
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Zarówno Antygona, jak i Sofonisba (która, nota bene, nie dorównuje 
jej wielkością i niezłomnością charakteru) nie czują lęku przed śmiercią 
i głośno przedkładają ją nad mizerne życie poddane temu, co małoduszne 
i moralnie nieakceptowalne; „piu tosto vo’ morir, che viver serva de’ Roma
ni” („raczej wolę umrzeć niż żyć w niewoli u Rzymian”: w. 327) - zapewnia 
królowa kartagińska, otrzymawszy wiadomość o klęsce i schwytaniu Syfak- 
sa, i z naciskiem powtarza to w kolejnych wersach (329-330). W ślad za sło
wami idą czyny, bowiem bez wahania i zdziwienia przyjmuje truciznę, jakby 
przewidziała (czy nawet sugerowała) takie rozwiązanie w trakcie błagalnej 
prośby zwróconej do Masynissy:

E se ciascuna via pur vi sia chiusa 
di tórmi da larbitrio di costoro, 
toglietemi da lor col darmi morte.

{Ibidem, w. 506-508)

(A jeśli każda droga byłaby zamknięta
i nie mogłabym wyrwać się z ich mocy, 
uwolnij mnie od nich, śmierć mi zadając.)

Wielu bohaterów greckiej tragedii woli umrzeć w chwale niż żyć w hań
bie. Córka Hazdrubala, pragnąc uwolnić się od taedium vitae, przypomina 
w tym nie tylko Antygonę, ale i Sofokłesowego Ajasa, o czym świadczą pre
cyzyjne nawiązania do jego słów, wskazujące na pewne podobieństwo ich 
éthos. I tak, żegnając się przed śmiercią z nieletnim synkiem, odzywa się ona 
do niego słowami będącymi echem słów Ajasa w analogicznej scenie:

[... ] O figliolino,
tu non conosci in quanto mal tu resti.
E nel conoscer poco é ben dolcezza
[...]
Dio ti faccia di me piú fortunato, 
e di tuo padre, a cui se poi simigli 
nel resto, forse non sarai dapoco27“.

(Ibidem, w. 1650-1652, 1654-1656) *

278 Zob.: S o f o k 1 e s, Ajas, w. 552-554: „Teraz zazdroszczę ci tylko jednego, / że nie 
rozumiesz zła, co mnie otacza. / Nic nie rozumieć - to najwyższe szczęście”; w. 550-551: 
„Miej więcej szczęścia niż twój ojciec, ale / wzoruj się na nim: nigdy nie bądź tchórzem”. 
Cytaty z Ajasa tu i dalej pochodzą z wyd.: idem, Tragedie, t. 1, przeł., wstępem i przy
pisami opatrzył R.R. Chodkowski, TN KUL, Lublin 2009.



1. Sofonisba Giovan Giorgia Trissina: pierwsza europejska tragedia... 123

([...] O synku,
nie znasz nieszczęścia, jakie cię dotyka.
W tym braku wiedzy dużo jest słodyczy
[-.]
Niech Bóg cię uczyni ode mnie szczęśliwszym,
i od twego ojca, a gdy mu dorównasz
w innych rzeczach, to nie będziesz kimś lichym.)

W końcowej rozmowie z Erminią w eksodosie Sofonisba po raz ostat
ni wypowiada myśl będącą - jak dla Ajasa - jej życiowym credo: człowiek 
szlachetny (czyli szlachetnie urodzony) powinien pragnąć albo pełnego czci 
życia, albo chwalebnej śmierci: „E chi ben nasce deve, o lbnorata / vita vole- 
re, o lbnorata morte” (w. 1799-1800)279.

279 Zob. ibidem, w. 479-480: „Szlachetny winien żyć pięknie lub pięknie / umrzeć”.
280 Zob. G.G. Trissino, Sofonisba,w. 1600-1601.
281 Zob. ibidem, w. 1609 i nast. W Alkestis Eurypidesa odpowiedni passus rozpoczy

na się w w. 163. Paralelizmy te zostały zauważone przez krytykę.

Ta sama zasada moralna stanowiła wcześniej ukoronowanie stanowczej 
odmowy Sofonisby stania się „sługą Rzymian” („serva dei Romani”):

La vita nostra é come un bel tesoro,
che spender non si deve in cosa vile,
né risparmiar ne l’onorate imprese:
perché una bella e gloriosa morte 
illustra tutta la passata vita.

(Ibidem, w. 334-338)

(Życie jest nasze jak skarb jakiś cenny:
tracić go nie można na liche cele,
ani oszczędzać w tym, co jest zaszczytne: 
bo piękna śmierć, ta przynosząca chwałę, 
roztacza blask nad całym przeszłym życiem.)

Z drugiej strony w momencie śmierci przejawia ona uczucia zwykłej 
kobiety280, wyrażając głęboki żal za życiem, jak Antygona prowadzona na 
śmierć, ale jeszcze bardziej jak Alkestis w sztuce Eurypidesa pod tym tytu
łem, w chwili, gdy tuż przed dobrowolną śmiercią, na jaką się zdecydowała 
dla uratowania męża, wznosi ostatnią modlitwę do „królowej nieba” (Juno- 
ny, będącej też patronką małżeństw) i żegna się z całym domem, z dziećmi, 
z łożem małżeńskim. Sceny obu tragedii cechują paralelizmy leksykalne281.
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Wpływ Eurypidesa (ale również Sofoklesa) można zauważyć także 
w jednym z elementów techniki dramatycznej, jaką jest stychomytia, dy
namizująca akcję, budująca napięcie i nadająca emocjonalne zabarwienie 
wypowiedziom bohaterów; dobrym przykładem jest „rwana”, silnie nace
chowana uczuciowo rozmowa pomiędzy Chórem i Służącą (Serva), która 
za chwilę podzieli się z nim smutną wiadomością o tym, że królowa bez 
wahania wypiła truciznę282 283.

282 Zob. ibidem, w. 1554-1565. Innego przykładu dostarcza ostatnia, bardzo smutna 
rozmowa Sofonisby z Erminią w eksodosie. Tylko w momentach, w których emocje są 
najsilniejsze, przybiera ona formę stychomytii.

283 Owa clementia wyraża się także we wspaniałomyślnym zrozumieniu Scypiona 
dla działania Masynissy, które by mu pozwoliło dotrzymać obietnicy, że żywej królowej 
nie przekaże w ręce Rzymian: zob. koniec rozmowy w w. 1420-1427.

284 Por. Sofo kies, Ajas, w. 121-126: „Nie znam takiego, ale mu współczuję / 
w strasznym nieszczęściu, chociaż jest mym wrogiem, / gdyż w sidła Ate wpadł, bogini 
zguby. / Lecz bardziej martwi mnie mój los, nie jego, / ponieważ widzę, że my niczym 
więcej / jak tylko zjawą jesteśmy i cieniem”.

O ile Sofonisba „zawdzięcza” dużo Antygonie, Scypion nie jest drugim 
Kreonem. W przeciwieństwie do swojego „adiutanta” Leliusza, z wyższością 
i gwałtownie reagującego na argumenty Masynissy, naczelny wódz uosabia, 
przy całej swojej stanowczości, mądrość, równowagę i łagodność, czyli słyn
ną rzymską clementia2ii. Cnoty te objawiają się w sposób szczególny w jego 
komentarzu na widok pokonanego Syfaksa, gdzie Trissino wykorzystał 
także - przy ogólnym zachowaniu zasady prawdopodobieństwa - poten
cjał tkwiący w podobnej postawie Odyseusza, patrzącego na klęskę swojego 
przeciwnika Ajasa w tragedii Sofoklesa. Refleksja Scypiona, pełna współ
czucia, jest swobodną parafrazą słów ulubieńca Ateny, która z jego powodu 
popchnęła Ajasa do szaleńczego czynu. Podobnie jak tamten, postrzega on 
sytuację nieszczęsnego wroga w kategoriach ogólnej kruchości i bezsilności 
człowieka wobec losu:

[...] é ’1 misero Siface,
di cui molta pietá mi giunge al cuore;
e rimirando lui pensó a me stesso,
ché tutti che viven sopra la térra,
non siamo altro pero che polve e ombra284.

(Ibidem, w. 1163-1167)
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([...] to nieszczęsny Syfaks,
do niego w sercu czuję wielką litość;
a patrząc nań myślę o mnie samym, 
bo wszyscy, którzy żyjemy na ziemi, 
prochem i cieniem jedynie jesteśmy.)

Z drugiej strony Scypion reprezentuje rację stanu, którą rozumie jako 
coś obiektywnego, niepodważalnego, niepodlegającego dyskusji. Dla niego 
jest ona czymś nieuchronnym, jak fatum w starożytnych tragediach, które
mu można rzucić wyzwanie, ale z którym i tak się nie wygra. Przypomina 
Mojrę czy Ananke w eposach Homerowych, albo też rzymską Fortunę; tej 
ostatniej sporo miejsca poświęca się w tej tragedii. Jej rolę precyzuje Chór 
już po śmierci tytułowej bohaterki twierdząc, że wobec zła przeznaczone
go człowiekowi rozum ludzki pozostaje bezsilny: „Lassa, che quando il ciel 
distina un male, / nol puô schivar dapoi consiglio umano” (w. 2019-2020). 
Jedyną rzeczą, jaką człowiek może przeciwstawić tej nieznanej sile (która 
tu przyjmuje konkretną postać prawa silniejszego), jest osobista cnota, a ta 
nigdy nie umiera:

Ogni cosa mortal il tempo abbassa,
e rileva dapoi, corne a lui piace285;

285 Dwa pierwsze wersy są luźną parafrazą myśli otwierającej epejsodion II Sofo- 
klesowego Ajasa.

286 Zob. powyżej przypis 260.

ma la virtú, che aven, ci segue sola,
sola vive con noi, né mai si more.

(Ibidem, w. 2047-2050)

(Każdą rzecz śmiertelną czas to pognębia,
to znów wywyższa, jak mu się podoba; 
a nasza cnota niezmiennie trwa przy nas 
i w nas też żyje, nigdy nie umiera.)

Ta w swojej wymowie sofoklejska refleksja w rzeczywistości wyrasta 
z ducha homeryckiego, który w tej tragedii jest także obecny w formie bar
dziej bezpośredniej286.

Cała tragedia utrzymana jest w tonacji wysokiej, zgodnie z zasadą de
corum. Kierując się nią, Trissino nie ukazuje na scenie śmierci Sofonisby, 
a w relacji o niej dominuje od początku do końca sublimitas niedopuszcza- 



126 III. Renesansowa tragedia włoska w XVI w.

jąca żadnych drastycznych szczegółów287, co było także cechą tragedii grec
kiej, w przeciwieństwie do sztuk Seneki.

287 Nie ma ich także w opisie klęski Syfaksa i jego wojska (w. 257 i nast.), który, 
gdyby był zaprojektowany zgodnie z techniką senekańską, „potencjalnie” mógłby za
owocować tego rodzaju szczegółami.

288 Zob. np.: Dante, Piekło, I, w. 2: „selva oscura”, i G.G. Trissino, Sofonisba, 
w. 103: „selva oscura”; Dante, Piekło, XXXIII, w. 4-5: „Tu vuo’ ch’io rinovelli / dispe- 
rato dolor”, i G.G. Trissino, Sofonisba, w. 425: „per non rinovellar vecchio dolore”. 
Ten i dalsze cytaty w wersji oryginalnej z Boskiej Komedii pochodzą w tej monografii 
z wyd.: Dante Alighieri, La Commedia secondo lantica vulgata, Edizione Naziona- 
le a cura della Societá Dantesca Italiana, vol. 1-3, Mondadori, Milano 1966-1967.

289 Zob. R. C reman te, Elementi di popolarita nella tragedia del Cinquecento, 
[w:] Tragediepopolari..., op. cit., s. 64.

290 Dante poświęca charakterystyce kancony wiele miejsca w drugiej księdze swo
jego traktatu językowego De vulgari eloquentia.

291 G.G. Tri ss i no, La Quinta e ła Sesta divisione poética, op. cit., s. 16-17.

W warstwie poetyckiej Trissino sięga nie tylko do źródeł antycznych, ale 
także do klasyków włoskich, Dantego288 i Petrarki; echa z Canzoniere Are- 
tyńczyka są obecne w partiach lirycznych, głównie pieśniach Chóru289, dla 
których autor Sofonisby obrał formę kancon, gatunku wysokiego, uznanego 
przez Dantego290 i tradycję od niego się wywodzącą za najbardziej odpo
wiedni dla wyrażania w volgare illustre, literackim języku włoskim, najszla
chetniejszych tematów, takich jak miłość. Liryzm emanuje także z postaci 
tytułowej, z jej przeżyć będących odpowiedzią na los, jaki ją spotyka, i ten, 
który gotowa jest przyjąć dla uniknięcia hańbiącego ją jarzma rzymskiego.

Trissino, choć przyznaję, że tragedia spełnia w większym stopniu cel he
donistyczny w momencie, gdy jest wystawiona na scenie, w przeciwieństwie 
do Giraldiego Cinzia nie przywiązuje do wymiaru widowiskowego swojego 
utworu większego znaczenia, wychodząc za Arystotelesem z założenia, że 
tekst sztuki ma charakter autonomiczny i może wzbudzić w odbiorcy okreś
lony efekt bez przełożenia go na spektakl. Świadczą o tym następujące frag
menty ze wzmiankowanej już Quinta divisione:

L’ultima é la rappresentazione, la quale se ben é [...] la prima parte 
che venga agli occhi dei spettatori e la principale dilettazione, pur é senza 
artificio del poeta. Perció che la forza della tragedia appare ancora senza 
recitatori, l’artificio dei quali e la nobiltá dell’apparato (che sono cose che 
non s’appertengono al poeta) dánno in essa rappresentazione diletto gran- 
dissimo291 [...] la quale [tragedia - przyp. M. M.-S.] dee essere talmente 
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constituita che solamente a leggerla, senza vederla altrimente rappresenta- 
re, muova orrore e misericordia per le cose che in essa sono accadute [...] 
ma se tale misericordia e tema si muoverá dalla rappresentazione, sará cosa 
di poco artificio del poeta292.

292 Ibidem, s. 25; zob. też Arystoteles, Poetyka, VI 1450b 16-20.
293 Zob. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, op. cit., s. 216.
294 Jego ojciec, Bernardo, historyk i znany mówca, był żonaty z Nanniną, siostrą 

Lorenza il Magnifico. Od młodych lat Giovanni należał do stronnictwa Medyceuszy 

(Ostatnim [elementem tragedii] jest przedstawienie, które, mimo że 
[...] jako pierwsze objawia się oczom widzów i stanowi główne źródło 
przyjemności, nie przynależy do sztuki samego poety. Nawet jeśli tragedia 
okazuje swą siłę także wówczas, gdy nie jest recytowana na scenie przez ak
torów, jednak ich gra i wyszukana scenografia (elementy, które nie są dzie
łem poety) sprawiają, że przedstawienie sprawia wielką przyjemność [...] 
która [tragedia - przyp. M. M.-S.] powinna być tak skomponowana, żeby 
jedynie poprzez lekturę, a nie podczas spektaklu wzbudzała przerażenie 
i litość ze względu na wydarzenia, jakie w niej mają miejsce [...] lecz jeśli 
taka litość i trwoga powstanie pod wpływem spektaklu, wówczas udział 
w tym poety jest niewielki.)

Trochę na przekór tym twierdzeniom Sofonisba, wzorem greckich tra
gedii, nie była jednak przeznaczona do samej lektury. Pierwsza znana nam 
inscenizacja miała miejsce nie we Włoszech, lecz we Francji, w przekładzie 
francuskim niejakiego Melin de Saint-Gelais, w 1556 r. na zamku w Blois 
w obecności królowej Katarzyny Medycejskiej i całego dworu. Natomiast 
pierwsze przedstawienie włoskie odbyło się z inicjatywy Akademii Olim
pijskiej w Vicenzy podczas karnawału w 1562 r„ a więc 12 lat po śmierci 
Trissina, w jednej z sal tamtejszej Bazyliki zamienionej na prowizoryczny 
teatr. Tam też, w Teatro Olímpico, zbudowanym w latach 1580-1585 według 
projektu Andrei Palladia293, zorganizowano jej spektakl we wrześniu 1950 r., 
w reżyserii Giorgia Strehlera, dla uczczenia 400-lecia śmierci autora.

2. „Nowa Antygona” i „nowa Elektra”, 
czyli Rosmunda Giovanniego Rucellai 

i Tullía Ludovica Martellego

Giovanni Rucellai był jednym z intelektualistów wywodzących się z ary
stokratycznych rodzin294, którzy, uczestnicząc w dyskusjach na różne tema
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ty w ogrodach należących do jego rodu (Orti Oricellari), stworzyli coś na 
kształt nieformalnej akademii. Był przyjacielem Trissina i miał podobno 
napisać jeszcze w 1515 r., a rok później wystawić swoją jedyną oryginalną 
tragedię, Rosmundę295, szlachetnie z nim rywalizując na tym polu. Zatem 
i ta sztuka należy do nurtu „hellenizującego”, w którym imitatio greckich 
wzorów należy pojmować dość specyficznie, jak to zostało wyjaśnione we 
wstępie do analizy Sofonisby. Naśladowany model rzadko stanowi źródło 
akcji tragicznej, natomiast dostarcza rozwiązań dla poetyki tragizmu, oscy
lującej zwykle wokół głównej (na ogół tytułowej) postaci. Tak jest i w tym 
wypadku, ale dochodzi jeszcze wzorzec Sofonisby, a także inny element, 
nieobecny w sztuce Trissina, co więcej, Trissino zdecydowanie się mu prze
ciwstawił w swojej parafrazie Poetyki Arystotelesa, do której wielokrotnie 
nawiązywaliśmy podczas analizy jego tragedii. Chodzi o model senekański: 
Rucellai jako pierwszy z tragediopisarzy Cinquecenta z powodzeniem łączy 
go z modelem greckim, dzięki czemu jego sztuka ma pod tym względem 
charakter pionierski na skalę nie tylko włoską, ale i europejską296. Tendencja 
do eksperymentowania w ramach tragedii wpisującej się zasadniczo w grec
ki wzorzec strukturowo-ideowy objawia się także w sięgnięciu po elementy 
romansowo-komiczne w rozwiązaniu sztuki; mechanizm ten pozwala na 
jej szczęśliwe zakończenie, co prawda dopuszczalne przez Arystotelesa297 

i przy ich poparciu pełnił ważne funkcje polityczne. Zrobił też karierę jako duchow
ny, pozostając w najbliższym otoczeniu papieża Leona X (którego pierwotne nazwisko 
brzmiało Giovanni de’ Medici). Za pontyfikatu Klemensa VII otrzymał urząd kasztelana 
Zamku św. Anioła w Rzymie.

295 Pierwsze wydanie Rosmundy pochodzi ze Sieny z 1525 r. O jej popularności 
świadczy fakt, że doczekała się sześciu wydań w ciągu Cinquecenta: zob. R. C r e m a n - 
te, Elementi di popolaritä nella tragedia del Cinquecento, [w:] Tragedie popolari..., 
op. cit., s. 58. Oprócz niej napisał Rucellai w 1522 r. Orestesa, będącego dość rozwlekłą 
przeróbką Ifigenii w Taurydzie Eurypidesa, niewydaną za jego życia i do niedawna po
zostającą w rękopisie.

296 Zob. ibidem, s. 66.
297 Tak wynika z rozdziału XIV Poetyki, gdzie Arystoteles wyraził nawet uznanie 

dla szczęśliwego rozwiązania akcji tragicznej, pod warunkiem, że jest ono poprzedzone 
dramatycznym rozpoznaniem (anagnorisis), dzięki któremu bohater zdołał w ostatniej 
chwili uniknąć wielkiego nieszczęścia. Wcześniej jednak (w rozdziale XIII) stanowczo 
twierdził, że zmiana losu w tragedii powinna przebiegać ze szczęścia w nieszczęście, 
a nie odwrotnie, i dopiero drugie miejsce przyznawał takiej strukturze, która inaczej 
kończy się dla charakterów lepszych, a inaczej dla gorszych (zob. Arystoteles, Poety
ka, XIII 1453a 30-33); takie właśnie rozwiązanie proponuje Rucellai w Rosmundzie.
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w tym gatunku, ale uważane przezeń - jako nietragiczne - za mniej godne 
polecenia. Takie pomyślne rozwiązanie akcji znajdzie wielu zwolenników 
wśród renesansowych tragediopisarzy włoskich, by wspomnieć tylko Giral- 
diego Cinzia czy Pomponia Torellego. Będzie ono także dość częste w an
gielskim teatrze epoki elżbietańskiej, na czele z Szekspirem.

Najważniejszym punktem odniesienia dla Rosmundy była Antygona 
Sofoklesa, ale w tej sztuce, jak już wyżej powiedziano, widoczny jest rów
nież wpływ pierwszej nowożytnej tragedii „regularnej”, przede wszystkim 
w pewnych rysach charakteru Rosmundy, w politycznych akcentach kon
fliktu tragicznego, w zastosowaniu - w partiach dialogowych - jedenasto- 
zgłoskowca bezrymowego, który Trissino uznał za najbardziej zbliżony do 
trymetru jambicznego i dlatego najlepiej oddający naturalny sposób mó
wienia, oraz w nadaniu form kancony i ballaty większości partii chóralnych. 
Tak jak tamta sztuka, Rosmunda była przeznaczona raczej do lektury lub 
głośniej recytacji w gronie przyjaciół (czyli elity florenckiej) niż do wysta
wienia na scenie. Jednak w odróżnieniu od Sofonisby tragedia Giovanniego 
Rucellai ma większy potencjał dramatyczno-teatralny ze względu na wy
jątkowy ładunek ekspresji zawarty zwłaszcza w dwóch momentach akcji, 
o których będzie mowa poniżej, a które są inspirowane scenami grozy, na
śladowanymi ze sztuk Seneki298.

298 Ze sztuk Seneki przejął Rucellai także podział na akty, którego nie było u Trissi- 
na, starającego się zachować strukturę greckiej tragedii.

299 Zob. P. Cosentino, Cercando Melpomene. Esperimenti tragici nella Firenze del 
primo Cinquecento,Vecchiarelli Editore, Roma 2003, s. 107.

100 Zob. ibidem, s. 109; także A. B i a n c h i, Alteritä e equivalenza. Modelli femminili 
nella tragedia italiana del Cinquecento, Edizioni Unicopli, Milano 2007, s. 31-32.

Na poziomie mythos głównym źródłem dla Rosmundy był jeden ze 
słynniejszych epizodów z dzieła Historia Longobardorum (Historia Longo
bardów) Pawła Diakona, napisanego po 786 r. i opublikowanego w Paryżu 
w 1514 r.299 Ta na wpół legendarna opowieść powtarzana była w różniących 
się jedynie mało istotnymi szczegółami wersjach u późniejszych autorów 
(niekoniecznie historyków), m.in. u Giovanniego Boccaccia w De casibus 
virorum illustrium (O nieszczęśliwych przypadkach sławnych mężów, VIII, 
XXII), w rozdziale zatytułowanym De Rosemunda Longobardorum regina 
(Rosmunda, królowa Longobardów), czy w piśmie Niccolo Machiavellego 
Istorie fiorentine (Historie florenckie, I, VIII)300. W tych i innych przekazach 
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postać królowej rysuje się jako negatywna; jej losy są przedstawione przy 
okazji opisu historii zdobycia ziem Gepidów (mieszkańców dawnej Dacji), 
którymi rządził król Kunimund, przez króla Longobardów, okrutnego Al- 
boina. Ten, zabiwszy w bitwie króla Gepidów, pojął za żonę jego córkę Ro- 
smundę i „mosso dalia sua efferata natura, fece del teschio di Cunimondo 
una tazza, con la quale in memoria di quella vittoria beeva”301 („dogadzając 
swej okrutnej naturze, uczynił z czaszki Kunimunda czarę, z której pił na 
pamiątkę zwycięstwa”). Co gorsza, wyprawiwszy w Weronie ucztę po któ
rymś z kolejnych zwycięstw, upojony winem i pychą, podał czarę królowej 
ze słowami, aby „in tanta allegrezza, la bevesse con suo padre”302 („piła ze 
swym ojcem w dzień takiego wesela”). Rosmunda, nie mogą znieść tej ob
razy, postanowiła się zemścić i uczyniła to przy pomocy intrygi połączonej 
z szantażem, której narzędziem stał się szlachetny Almahild. Zabili razem 
Alboina, lecz zmuszeni do ucieczki przed gniewem Longobardów, zabrali 
ze sobą skarbiec królewski i schronili się u niejakiego Longina, władcy Ra
wenny. Tam Rosmunda uległa jego namowom, by podstępnie pozbyć się 
Almahilda i razem z Longinem odzyskać władzę nad Longobardami. Jed
nak Almahild, wyczuwszy podstęp, wypił połowę zatrutego przez nią wina, 
po czym zmusił ją do wypicia reszty i oboje umarli, „e Longino si privó 
di speranza di diventare re”303 („a Longin stracił nadzieję zostania królem 
Longobardów”).

301 N. Machiavel li, Istorie fiorentine, I 8, [w:] idem, Tutte le opéré, a cura di 
M. Mar tell i, Sansoni, Firenze 1971. Korzystam z wersji elektronicznej utworzonej na 
podstawie tego wydania: http://www.bibliotecaitaliana.it (2003), idem, Istoriefiorenti
ne-, przekład cytuję z wyd.: idem, Historie florenckie, przeł. K. Estreicher, krytyczne 
oprać, przekładu S. Widłak i B. Bielańska, wstęp S. Bielański, PWN, Warsza- 
wa-Kraków 1990, s. 20.

302 I d e m, Istorie fiorentine, op. cit.-, przekład: s. 21.
303 Ibidem-, przekład: s. 22.
304 Streszczając główne momenty legendy, cytowaliśmy Machiavellego, ale należy 

podkreślić, że ten i pozostałe jej warianty mają swoje źródło w dziele Pawła Diakona.

Gdyby Rucellai przejął historię Rosmundy w takim kształcie304, stwo
rzyłby krwawą tragedię podwójnej zemsty, w której ofiara staje się katem, 
a następnie ofiarą własnego okrucieństwa. W ten sposób jednak tytułowa 
postać przypominałaby raczej mściwe, pozbawione skrupułów oraz żąd
ne władzy i zwycięstwa nad przeciwnikiem postacie tragedii Seneki, a nie 
jedną z najszlachetniejszych bohaterek Sofoklesa. Włoski autor dokonał 

http://www.bibliotecaitaliana.it
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kontaminacji swoich źródeł w ten sposób, że wątek jednego (Antygony) jest 
wpisany w fabułę zaczerpniętą z drugiego (dzieła Pawła Diakona); dodat
kowo wzbogacił ten materiał o motywy pochodzące z innych utworów, np. 
z dzieła Baltazara Castiglionego II Cortegiano (Dworzanin), a także z trakta
tu II Principe (Książę) Machiavellego, oraz o elementy wywodzące się z ro
mansu dworskiego305.

305 Będzie o tym mowa poniżej.
306 Na temat różnych faz rozwoju tragikomedii zob. Słownik rodzajów i gatunków 

literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006, 
s. 765-767.

307 Jego imię w oryginale brzmi Comundo, a nie Cunimondo, jak u Machiavellego,
idącego za Pawłem Diakonem.

Niewątpliwie najważniejszym intertekstem dla Rosmundy pozostaje An
tygona, której wpływ widoczny jest przede wszystkim w przejęciu głównego 
wątku, będącego źródłem konfliktu, a także ogólnej koncepcji tytułowej bo
haterki i niektórych elementów poetyki tragizmu, dochodzących do głosu 
w tej sztuce pomimo jej pozytywnego zakończenia, a nawet wbrew niemu. 
Ze względu na to ostatnie bowiem nie zasługuje ona jeszcze na miano tragi
komedii306, której podstawy teoretyczne wypracuje dopiero Giraldi, ukazując 
też ich funkcjonowanie w praktyce na przykładzie swoich sztuk z romanso
wym, szczęśliwym zakończeniem. Jednak to naruszenie klasycznej czystości 
gatunków, podobnie jak i horrenda, o których wcześniej wspomnieliśmy, 
pozwalają wysnuć hipotezę, że te i podobne eksperymenty w dziedzinie 
tragedii przygotowują podatny grunt dla twórczości Giraldiego, a za jego 
pośrednictwem dla kierunku, w jakim częściowo pójdzie rozwój nowożyt
nej tragedii następnych wieków, mającej swój punkt kulminacyjny w sztuce 
dramatycznej Szekspira.

Zarzewiem konfliktu tragicznego w Rosmundzie staje się, podobnie jak 
w Antygonie, zakaz pogrzebania walecznego króla Komunda307 * przez tyrań- 
skiego władcę Alboina, który go pokonał w konflikcie wojennym. Zakaz ten 
łamie córka Komunda, tytułowa Rosmunda: w pierwszym akcie krąży po 
polu bitwy, żeby odnaleźć zwłoki ojca i wyprawić mu symboliczny pogrzeb, 
w czym towarzyszy jej Piastunka. Usiłuje ona odwieść dziewczynę od tej de
cyzji, przestrzegając ją jednocześnie przed karą śmierci, jaka może ją za ten 
czyn spotkać, i w tym przypomina postać Ismeny z tragedii Sofoklesa. Jed
nak córka Komunda pozostaje nieugięta: podobnie jak dla Antygony Sofo- 
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kiesa - ale też dla Sofonisby Trissina - życie w hańbie jest dla niej gorsze od 
śmierci (,,’indegna vita é assai peggior che morte”308), a śmierć kładzie kres 
ludzkim nieszczęściom („la morte é fin de le miserie umane”309). Powołuje 
się przy tym na niedawny sen, w którym zobaczyła okaleczonego okrutnie 
ojca: zjawił się w tej postaci, by prosić ją o danie spoczynku jego udręczo
nemu ciału, a także by ją ostrzec przed schwytaniem przez sługi Alboina310 311. 
Jednak nadmierna zwłoka spowodowana jej pietasil1 względem zmarłego 
sprawia, że spełniają się obawy ducha Komunda (akt II) i dziewczyna zo
staje zaprowadzona przed oblicze władcy. Wcześniej jednak wywiązuje się 
pomiędzy nią i niejakim Faliskiem, któremu przypadło to niewdzięczne za
danie, dialog ukazujący szlachetną osobowość Rosmundy: mimo iż niegdyś 
owemu słudze uratowała życie, teraz prosi go jedynie o grób dla ojca, ale 
obawy przed reakcją tyrana są dla niego silniejsze niż wdzięczność; obiecuje 
natomiast, wbrew woli dziewczyny, że poprosi swojego pana o jej ułaska
wienie. Kluczowy dla rozwoju akcji jest akt III: przynosi on starcie słow
ne Rosmundy z Alboinem, stanowiące niemal kalkę ostrej wymiany zdań 
pomiędzy Antygoną i Kreonem w drugim epejsodionie. Ujawnia on takie 
cechy dziewczyny, jak wcześniej już przez nią wyrażony brak lęku przed 
śmiercią („E si morro per loro anzi el mio tempo, / non mi fie danno anzi mi 
fie guadagno [...] Si che ’1 moriré a me non sará doglia)312, siła charakteru 
i nieugiętość313 oraz gotowość do poświęceń w imię wartości postrzeganych 

309 G. R u c e 11 a i, Rosmunda, akt I, w. 52 („Niegodne życie jest gorsze od śmierci”). 
Ten i wszystkie kolejne cytaty z Rosmundy pochodzą z wyd.: La tragedia classica dalie 
origini al Maffei, a cura di G. G a s p a r i n i, UTET, Torino 1989.

309 Ibidem, akt I, w. 58 („Śmierć jest kresem ludzkich nieszczęść”).
310 Motyw snu zawierającego aluzje do przyszłych wydarzeń stanowi, jak można 

było zauważyć w poprzednich analizach, typowy element tragedii od momentu jej od
rodzenia się w czasach nowożytnych. Pełni on podobną funkcję jak wizja senna lub 
przepowiednia w tragediach greckich i rzymskich.

311 To pojęcie, występujące w tej sztuce w różnych wariantach gramatyczno-lek- 
sykalnych, jest jednym z kluczowych: zob. ibidem, akt I, w. 19 („pietose mani”), w. 66 
(„pieta”), akt II, w. 77 („pietade”), akt III, w. 240 („pietade”), w. 318 („pieta”), akt V, 
w. 68 („pieta”), w. 69 („pieta”).

312 Ibidem, akt III, w. 82-83, 86 („A jeśli przez wzgląd na nie [nieśmiertelne prawa 
boskie - przyp. M. M.-S.] umrę przedwcześnie, / poczytam to sobie nie za szkodę, lecz 
za zysk [...] Tak, że śmierć nie będzie dla mnie bolesna”).

313 Zob. ibidem, akt III, w. 93-95 (komentarz Chóru): „Ben mostra l’invitta tua for- 
tezza / lo invittissimo sangue onde sei nata, / che non puó sottoporsi a casi awersi”
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jako uniwersalne i tym samym nienaruszalne prawa moralne, potwierdza
jące ludzką godność:

Più tosto a li divini, alti precetti 
di quel signor che regge l’universo 
mi parve da ubidir che al tuo decreto 
che da tre giorni in qua nel mondo nacque 
e nacque come el suo fattor mortale.
Ma quei che eternamente al mondo furo,
che ci comandan sepellire i morti, 
nacquero come il suo fattore eterni. 
Questi fur che la gelida paura 
del giovinetto petto discacciaro; 
questi fra’ corpi morti mi mandaro 
per lo orribil silenzio de la notte.

(G. Rucellai, Rosmunda, akt III, w. 70-81)

(Lecz raczej boskie i wysokie prawa
władcy możnego, co rządzi tym światem, 
uznałam, że słuchać trzeba, nie twój dekret, 
który światło dnia ujrzał trzy dni temu, 
śmiertelny się zrodził, jak jego twórca. 
Te, co od zawsze na tym świecie trwają, 
każąc nam chować naszych drogich zmarłych, 
to prawa wieczne, jak ten, co je stworzył. 
One to właśnie strach mój przejmujący 
precz z młodzieńczego serca mi wygnały;
potem posłały między martwe ciała 
wśród przeraźliwej ciszy tejże nocy.)

Są to cechy, jakie od początku do końca, czyli do heroicznej śmierci, po
siada Antygona. Rosmunda jednak tylko do pewnego stopnia (i momentu 
akcji) przypomina niezłomną i może zbyt idealną dla renesansowego wło
skiego odbiorcy bohaterkę Sofoklesa. Nie jest bowiem ani tak osamotnio
na, ani - co się z tym wiąże - tak autonomiczna w działaniu. Jest w tym 
podobna do niektórych bohaterek sztuk Seneki, którym towarzyszą wierne 
Piastunki, będące głosem rozsądku i, jeśli potrzeba, inicjatorkami intryg. 
Dodatkowo sytuację Rosmundy komplikuje - nie po linii historii Antygo-

(„Twoje niezłomne męstwo potwierdza w całej pełni / niemożność zwyciężenia rodu, 
z którego pochodzisz / i który nie może ugiąć się w nieszczęściu”). 
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ny - postać wspomnianego Faliska, który zgodnie z obietnicą nie szczędzi 
wysiłków, by ją uchronić (nawet wbrew jej woli) od pewnej śmierci. Udaje 
mu się przekonać Alboina, że autorytet jego władzy ulegnie wzmocnieniu, 
jeśli - zamiast zabijać - poślubi dziewczynę, obejmując w legalny sposób 
panowanie nad jej królestwem314.

3N Zob. ibidem, akt III, w. 181-197.
315 Odmowa pogrzebu zwłokom Polinika jest podyktowana subiektywnym przeko

naniem Kreona, że starszy brat Antygony był zdrajcą ojczyzny: zob. So foki es, Anty
gona, w. 288, 516, 520.

316 Wynika to jednoznacznie ze słów Piastunki w akcie I, w. 31-33: „Né puô da lui 
sperarsi alcun perdono, / perché uom più crudo mai non vide il sole, / che non vuol sin 
che i morti sien sepulti” („Nie można spodziewać się po nim żadnego przebaczenia, 
/ bo nie żył na ziemi większy okrutnik, / który nawet zmarłym odmawia pogrzebu”); 
zob. także ibidem, akt II, w. 43-45: „El re nostro fa guerra co’ nimici / e cerca di privar 
di sepoltura / quei che han cercato lui privar di vita” („Nasz władca prowadzi wojnę 
z wrogami / i odbiera prawo do pogrzebu / tym, którzy usiłowali pozbawić go życia”); 
zob. też polityczne „credo” Alboina, wyrażone w akcie III, w. 10-14: „Chi vuol reggere 
stati, imperii o regni, / li bisogna esser sopra ogni altro crudo, / perché da crudeltà nasce 
el timoré / e da timor l’obedienzia nasce / per cui si regge e si governa el mondo” („Kto 
pragnie rządzić jakimkolwiek państwem, / powinien przewyższyć wszystkich okrucień
stwem, / ponieważ rodzi ono wielką bojaźń, / a ta z kolei wywołuje posłuch, / dzięki 
któremu można panować nad światem”).

317 Zob. ibidem, akt III, w. 181-182: „Non si diè risguardar ira né sdegno / dov’è l’util 
del regno o di chi regge” („Nie można folgować gniewowi czy oburzeniu, / gdy w grę 
wchodzi interes królestwa lub jego władcy”).

Władca Longobardów różni się zasadniczo od Kreona tym, że jego 
rozkaz zakazujący pogrzebania Komunda, mimo iż jest decyzją politycz
ną, nie ma żadnego głębszego uzasadnienia politycznego, nawiązującego 
chociażby, jak w przypadku tamtego władcy, do subiektywnie pojętej idei 
sprawiedliwości315; to jedynie prymitywne okrucieństwo, właściwe „barba
rzyńcy”, który opiera swoje rządy na strachu wymuszającym bezwzględne 
posłuszeństwo316 317. Refleksja polityczna nie jest mocnym punktem otępiałej 
psychiki Alboina, co zręcznie wykorzystuje sługa, manipulując nim dla 
przeprowadzenia swojego planu. Jedyna myśl, na jaką ów tyran pozostaje 
wrażliwy, dotyczy postępowania opartego na korzyści (utile)3'7; można by 
to uznać za sprowadzoną w tej sztuce do karłowatych rozmiarów ideę „racji 
stanu”, jakże daleką jednak od tej, która stała u podstaw konfliktu w Sofonis- 
bie; tam Scypion reprezentował interes państwa rzymskiego, a tu Alboin nie 
jest zdolny wznieść się ponad to, co zaspokaja jego pychę jako władcy.
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Z kolei Rosmunda, pierwotnie odrzucająca, jak można się było spodzie
wać po jej pierwszym wystąpieniu wobec Alboina, hańbiącą myśl o tego 
rodzaju małżeństwie („Prima la terra si apra e mi divori / ch’io mi ritro- 
vi mai congiunta a lui”318), ustępuje dopiero pod wpływem przekonująco 
brzmiących rad Piastunki, ostrzegającej córkę Komunda m.in. przed jeszcze 
większą hańbą, jaka by wyniknęła z niewoli i z roli konkubiny, do której 
sprowadziłaby ją tyrańska żądza; jednocześnie uświadamia Rosmundzie, że 
jako żona ma większe szanse na uzyskanie od króla zgody na godny pogrzeb 
ojca, a gdyby nawet to się nie powiodło, wówczas łatwiej jej będzie wywrzeć 
na nim zemstę319. Sługa ta przeciwstawia przy tym gniew i inne zgubne 
uczucia zachowaniu racjonalnemu, opartemu na trafnej ocenie sytuacji:

318 Ibidem, akt III, w. 366-367 („Niech się ziemia raczej rozstąpi i mnie pochłonie, 
/ niżbym się z nim miała połączyć”).

319 Zob. ibidem, akt III, w. 374-408.

[...] hai posto
el fren de la ragione in man de 1’ira.
[...]
L’ira e una bestia indomita e superba
inimica di pace e di consiglio,
e non vuol pari a se, non che signore;
ma come nube offusca 1’intelletto.

(Ibidem, akt III, w. 347-348, 353-356)

([...] zamknęłaś
drogę rozumowi pod wpływem gniewu.
[-.]
Gniew to bestia nieujarzmiona, hardy
wróg i pokoju, i rady rozsądnej,
nie zniesie równego sobie, ani pana; 
zaciemnia umysły, jak chmura słońce.)

Tego rodzaju konflikt przypomina zdecydowanie senekańską opozycję 
pomiędzy furor (szał, zgubna namiętność) i ratio (rozum, rozsądek); Pia
stunka bliska jest tu postaci z Fedry rzymskiego tragediopisarza wcielającej 
się w taką samą rolę w momencie, gdy stara się ona wyperswadować żonie 
Tezeusza jej zgubną namiętność miłosną. To prawda, że kontekst sytuacyj
ny znacznie odbiega od powyższego, ale postawienie problemu jest podob
ne i nie da się wykluczyć wpływu Seneki. W tragedii greckiej, a zwłaszcza 
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w tragediach Sofoklesa, nigdy tak znacząca rola - zmiany postawy bohatera 
lub bohaterki - nie przypada postaciom sług czy niewolników, ani nawet 
Chórowi, wywodzącemu się często z wyższych klas społecznych. Bohatero
wie Sofoklesa pozostają poza tym wierni pierwotnym decyzjom i postawom 
aż do końca, równoznacznego z tragicznym zwrotem akcji.

Najistotniejszym argumentem skłaniającym Rosmundę do zgody na 
małżeństwo jest dobro jej dworek, z nią razem wziętych do niewoli, za któ
rych cześć czuje się odpowiedzialna320. Jej szlachetność i dbałość o honor 
(onesta) własny i innych, a także umiar (continenza) i poczucie wstydu (pu- 
dicizia) tworzą wraz z wdziękiem (grazia), którym emanuje od samego po
czątku, zespół cnót, jakie w odczuciu odbiorcy tej sztuki powinna zapewne 
posiadać młoda kobieta, gdyż na nie kładzie nacisk Castiglione w trzeciej 
księdze wspomnianego powyżej traktatu II Cortegiano, powstałego w tym 
samym okresie321.

320 Ibidem, akt III, w. 424-426.
321 Traktat ten został napisany w latach 1513-1518, natomiast jego publikację, po 

wielu przeróbkach, datuje się na rok 1528.
322 Zob. powyżej przypis 316.

Można więc powiedzieć, ze pierwotny konflikt rozbija się z jednej strony 
o przyziemny pragmatyzm zaślepionego pychą tyrana, a z drugiej o zupeł
nie innego rodzaju pragmatyzm reprezentowany przez Rosmundę, która, 
kierując się głosem rozsądku, wybiera mniejsze zło, by tym sposobem osią
gnąć zamierzone cele i nie dopuścić do jeszcze większych nieszczęść. Grecki 
idealizm przegrywa z romańskim racjonalizmem, przedkładającym rozum
ny kompromis nad tragiczny heroizm.

Przeciwnie niż to ma miejsce w Antygonie (i w innych tragediach grec
kich, a częściowo także w Sofonisbie Trissina), sztuka ta ukazuje rozdźwięk 
pomiędzy etyką i polityką, które rządzą się innymi prawami. Decyzja Kreo
na jest decyzją polityczną, łamiącą jednocześnie normy boskie; bogowie 
upominają się o swoje prawa, karząc go za jedno i drugie. Popełnił on błąd 
polityczny (utożsamiając swój arbitralny punkt widzenia z działaniem dla 
dobra polis), a ten okazał się jednocześnie przekroczeniem praw moralnych. 
Sztuka Giovanniego Rucellai jest osadzona w innych realiach: podobna 
decyzja polityczna Alboina nie jest powodem jego upadku, ponieważ na 
tym polu, wyłączonym spod etyki, prawa dyktuje zwycięzca, a są to prawa 
oparte na bezwzględnym posłuchu, jaki zapewnia terror322. Pobrzmiewają 
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tu echa pewnych idei politycznych, rodem z Księcia Machiavellego, po
wstałego w 1513 r., które Rucellai zapewne znał, ponieważ należał do tego 
samego środowiska intelektualistów florenckich co autor wymienionego 
dzieła (mimo że traktat ten został wydany dopiero po śmierci Machiavel
lego w 1532 r.), i których najwyraźniej nie był zbytnim entuzjastą, skoro 
ich nośnikiem uczynił postać tak skrajnie negatywną. Pośród rad dawanych 
władcy-uzurpatorowi można w Księciu przeczytać o takich, które zbliżone 
są do „zasad”, jakimi kieruje się Alboin:

Debbe perianto uno principe non si curare della infamia di crudele, per 
tenere li sudditi sua uniti e in fede; perché con pochissimi esempli, e sará 
piú pietoso che quelli e quali, per troppa pietá, lasciono seguiré e disordini, 
di che ne nasca occisioni o rapine; perché queste sogliano offendere una 
universalité intera, e quelle esecuzioni che vengano dal principe offendano 
uno particulare. E intra tutti e principi, al principe nuovo é impossibile 
fuggire el nome del crudele, per essere li stati nuovi pieni di periculi323.

323 N. M a c h i a v e 11 i, II Principe. Scritti politici, presentazione di L. F i o r e n t i n o, 
commento a cura di A.R. F e r r a r i n, Mursia, Milano 1983.

324 Korzystam z wyd.: N. Machiavelli, Książę, przeł. A. Klimkiewicz, Zie
lona Sowa, Kraków 2005.

325 Była to pierwsza faza humanizmu florenckiego, w której pełny rozwój jednostki 
i jej harmonijne funkcjonowanie w społeczeństwie pojmowano jako ściśle powiązane 
z czynnym zaangażowaniem na rzecz dobra publicznego (publicum bonum), co umożli
wiał panujący wówczas ustrój republikański. Na temat preferencji politycznych Giovan- 
niego Rucellai, w szczególności jego niechęci do jedynowładztwa, zob. R. Merc u r i, 

(N. Machiavelli, Il Principe, XVII 1)

(Dlatego też książę, aby utrzymać swoich poddanych w jedności i po
słuszeństwie, nie powinien się lękać oskarżeń o okrucieństwo, karząc 
bowiem kilku dla przykładu, łaskawszy będzie od tych, co przez zbytnią 
pobłażliwość zezwalają na nieporządek, z którego powstają zabójstwa 
i gwałty; te bowiem zazwyczaj szkodzą całej społeczności, zaś rozwiązania, 
które pochodzą od księcia, krzywdzą [jedynie] pojedynczą osobę. A wśród 
wszystkich książąt, książę nowy nie może uniknąć miana okrutnika, gdyż 
nowe państwa pełne są niebezpieczeństw324.)

Jednak Rucellai, znany ze swych poglądów skłaniających się ku tzw. hu
manizmowi obywatelskiemu (umanesimo civile)325, akceptującemu jedyno- 
władztwo w ustroju zasadniczo opartym na arystokracji, w którym monar
cha byłby jedynie primus inter pares, ukazuje na przykładzie Alboina, jak 
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tyran niezachowujący norm etycznych w działaniach o charakterze poli
tycznym, owej pietas, jaką przeniknięte są natomiast czyny Rosmundy, po
datny jest na nadużycia moralne wówczas, gdy nie chodzi o żadną rację sta
nu (jakkolwiek by ona była rozumiana). Gdy władca Longobardów podczas 
wesela zmusza Rosmundę do wypicia wina w czarze sporządzonej z czaszki 
jej ojca (motyw zaczerpnięty z dzieła Pawła Diakona), wypowiadając przy 
tym słowa urągające zarówno jej, jak i zmarłemu („Ecco la testa di tuo pa- 
dre; / bevi eon essa e seco ti allegra”326), jego okrucieństwo jest celem, a nie 
środkiem politycznego działania i za to właśnie spotka go kara. Ta scena ze 
względu na zachowanie decorum nie jest przedstawiona wprost, a jedynie 
opowiedziana przez jedną ze sług i podobnie jak opis zabójstwa tyrana przez 
spektakularne odcięcie mu głowy we śnie jest oddana ze wszystkimi szcze
gółami. Owe horrenda to wspomniany senekański akcent sztuki; wpływa on 
na dramatyczno-teatralny wymiar tragedii w sensie nadania mu większej 
siły ekspresji. Taki charakter ma również intryga zmierzająca do śmierci ty
rana: wymyśla ją bowiem Piastunka, podobnie jak to ma miejsce np. we 
wspomnianej już Fedrze Seneki. Czyni ona jej wykonawcą Almahilda, mło
dzieńca zakochanego w Rosmundzie, który zjawia się w dniu ślubu (w ak
cie IV), jakby specjalnie po to, by wyzwolić ją z ręki okrutnika. Przebrawszy 
się za Rosmundę, wkrada się do komnaty ślubnej i dokonuje wspomnianego 
mordu na upitym winem Alboinie. Wraz z postacią Almahilda wkracza do 
tragedii wątek, który można określić jako romansowy, nawiązujący do śred
niowiecznego romansu rycerskiego w znaczeniu, jakie mu nadał Northrop 
Frye w ramach swojej wizji symboliczno-archetypicznej literatury327. Czy
telnik zostaje kilkakrotnie uprzedzony we wcześniejszych częściach sztuki 
o istnieniu tej postaci, w kontekście nawiązań do jej upragnionego powrotu 
z wyprawy, która spowodowała z konieczności rozłąkę z ukochaną328. Moż
na przyrównać Almahilda do rycerza, zjawiającego się w samą porę, by bro
nić swojej damy serca w obliczu grożącego jej niebezpieczeństwa; w końcu 
udaje mu się pokonać złego króla, pod którego władzą ona pozostaje.

II teatro del Cinquecento. La tragedia, [w:] Letteratura Italiana Laterza, vol. 21, 
ed. C. M u s c e 11 a, op. cit., s. 79.

326 G. Rucellai, op. cit., akt IV, w. 145-146 („Oto głowa twojego ojca; / pij razem 
z nią i wraz z nią się wesel”). Podobne sformułowanie pojawia się w Historiach florenc
kich Machiavellego: zob. powyżej przypis 302.

327 Zob. N. Freye, Anatomia della critica, Einaudi, Torino 1969, s. 247, 251.
329 Zob. G. Rucellai, op. cit., akt I, w. 107; akt III, w. 334, 337.
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Wspomniany powyżej wątek polityczny, wpisujący się w toczone wów
czas (np. w Orti Oricellari), ale także już w XV w. dyskusje329, przeplata się 
z silnie obecnym w Rosmundzie wątkiem moralnym, a zatem bardziej uni
wersalnym, jakiego nie mogło zabraknąć w tragedii. On właśnie przeważa 
w zamknięciu tej sztuki:

329 Problem jedynowładztwa był przedmiotem szerszej dyskusji i refleksji histo- 
ryczno-politycznej humanistów włoskich: np. Coluccio Salutati i Leonardo Bruni po
strzegali je jako zagrożenie dla pokoju wewnętrznego (concordia civium).

Ciascun che regge, impari
dal dispietato re che morto iace
a non esser crudel, che a Dio non piace.
Chi vuole el regno suo governar bene,
eon la pieta governi,
perché pieta l’immenso amor produce
ne li uman petti, e l’amor la concordia.
Costei sola mantiene
ed accresce gli stati e fagli eterni.
Da l’odio la discordia
nasce e di lei inimicizie e sdegni, 
cagion del ruinar di tanti regni.

(G. Rucellai, Rosmunda, akt V, w. 64-75)

(Kto rządy sprawuje, niech go poucza
los bezlitosnego króla, który martwy leży,
żeby nie być okrutnym, bo Bóg takim gardzi.
Kto pragnie dobrze kierować królestwem,
niech się kieruje współczuciem,
bo współczucie ogrom miłości rodzi
w ludzkich sercach, a miłość rodzi zgodę.
Ta jedna zachowuje
państwa, umacnia i sprawia, że są wieczne.
Nienawiść rodzi niezgodę,
a wrogość i gniew, jakie z niej płyną,
liczne królestwa do klęski prowadzą.)

Słowa, jakie wypowiada Chór, będący głównym nośnikiem owych tre
ści uniwersalnych, mają wydźwięk komentarza do przedstawionej historii: 
okrucieństwo jednostek trzymających ster rządów domaga się kary, gdyż 
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jest przyczyną powszechnej niezgody, a ta sprowadza same nieszczęścia 
i klęski na całe narody. Dobry władca, wyrozumiały i współczujący, rozsie
wa wokół siebie miłość, która rodzi powszechną zgodę, a dzięki niej narody 
i królestwa wzrastają w siłę.

Z epilogu tej tragedii wynika jasno, że Opatrzność czuwa nad światem 
i nie pozwala na bezkarne panoszenie się zła. To przekonanie ma położyć 
kres pesymistycznym refleksjom Chóru - a pamiętajmy, że tym Chórem są 
dziewczęta towarzyszące Rosmundzie i mające powody do obaw po zwycię
stwie okrutnego tyrana - jakie towarzyszyły kolejnym wydarzeniom, zamy
kając poszczególne akty; jednym z nich jest np. stwierdzenie: „Felice è chi 
non nasce, / ma pió felice è quel che more in fasce”330 („Szczęśliwy ten, kto 
się nie narodził, I lecz szczęśliwszy ten, kto bardzo młodo umiera”). Prze
słanie o Opatrzności jest polemiczne wobec tego rodzaju myśli i wyraźnie 
się im przeciwstawia. Ich stałym elementem było podkreślanie zmienności 
i niepewności ludzkiego losu:

330 G. Rucellai, op. cit., akt I, w. 140-141. Podobna myśl pojawiła się w Panfili 
Cammellego: zob. przypis 229 w niniejszej monografii.

Non sia chi troppo speri
nel suo felice stato,
né troppo tema de lo adverso ancora.
Perché a chi regge imperi 
spesso dal Ciel è dato 
che gli perda e racquisti in men d’un ora.

(Ibidem, akt I, w. 142-147)

(Niech nikt nie spodziewa się wiele
po swoim szczęśliwym losie,
ani nie rozpacza, gdy zły go dopada.
Bo temu, kto włada państwami
Niebo często tak zrządza,
że je traci i potem szybko odzyskuje.)

Quanto si vede chiaro
non poter ritrovarsi 
fra le cose terrene 
cosa che troppo duri!

(Ibidem, akt III, w. 482-485)
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(Jak jasno można dostrzec, 
że się nie znajdzie łatwo 
pośród tych ziemskich rzeczy 
taka, by była trwała!)

Son frágil barca in mar spinta dal vento
fra scogli e sirte a ponto a mezzo el verno.
[...] tu, divina mente,
spargi nuova virtü sopra le Stelle
che ’1 crudo verno ne trasmuti in maggio;
acció che doppo el vago fior del maggio
io colga el frutto seminato el verno.

(Ibidem, akt IV, w. 276-277, 281-285)

(Jestem jak czółno, które wiatr spycha na morze
wśród skał i zgubnych przystani mroźną porą
[...] ty, boski intelekcie,
nadaj nową moc gwiazdom,
aby po srogiej zimie nastała pełna wiosna;
i abym po kwiecie rozkwitłym w maju 
mógł rwać owoce z zimowego siewu.)

W tego rodzaju dyskursie, przewijającym się przez całą sztukę, nie po
brzmiewa jedynie pesymizm, jaki emanował z greckich tragedii, zwłaszcza 
Sofoldesa. Tu zmienność losu traktowana jest zarówno jako zapowiedź nie
uchronnego nieszczęścia lub klęski, jak i nadzieja na lepsze jutro, w świetle 
prawdy, że światem nie rządzi chaos, tylko porządek, będący dziełem Boga. 
Wobec zakończenia tragedii owe myśli mogą się odnosić zarówno do sy
tuacji tych, którzy wcześniej zostali pognębieni przez los (Rosmundy i jej 
najbliższego otoczenia), jak i do tyrana Alboina. Taka poliwalentna zaduma 
nad ludzkim życiem, w której pojawiają się zakorzenione w tradycji metafo
ry topiczne (życia kryjącego się pod obrazem łódki miotanej wichrem albo 
liści unoszonych wiatrem), dodaje Rosmundzie liryzmu i tworzy swoisty kli
mat tej tragedii.

W zakończeniu jej analizy należy jednak podkreślić, że Antygona Sofo
klesa, zarówno pod względem siły wyrazu tkwiącej w maksymalnie skon
densowanych i esencjonalnych wypowiedziach postaci, jak i ukształtowa
nia samych postaci i ich wzajemnych relacji, prowadzących nieuchronnie 
do tragicznego finału, pozostaje niedoścignionym wzorem nie tylko dla tej 
pierwszej, oryginalnej próby jej reinterpretacji, ale w jeszcze większym stop
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niu dla wszystkich późniejszych, których było niemało we włoskim teatrze 
renesansowym.

* * *

Innym ciekawym przykładem tragedii hellenizującej, rozwijającej się we 
Florencji w pierwszej połowie Cinquecenta, jest Tullia zmarłego młodo 
w 1530 r. Ludovica Martellego, należącego, podobnie jak starszy od niego 
Giovanni Rucellai, do kręgu artystokratów biorących aktywny udział w ży
ciu politycznym i kulturalnym miasta, któremu od kilku dekad przewodzą 
ze zmiennym szczęściem Medyceusze. Tullia została wydana pośmiertnie 
w 1533 r.331, ale powstała prawdopodobnie przed 1520 r„ kilka lat po So- 
fonisbie Trissina, która, jak wiadomo, wytyczyła główny kierunek rozwoju 
tego gatunku w pierwszych dziesięcioleciach XVI w. Sztuka Martellego sta
nowi podobny do poprzednio analizowanych przykład swoistego synkrety- 
zmu, w którym klasyczny wzorzec funkcjonuje jak swego rodzaju palimp
sest, wyłaniający się mniej lub bardziej wyraziście z akcji opartej na wątku 
historycznym, przejętym z dzieła Liwiusza, podobnie jak to miało miejsce 
w Sofonisbie. W przeciwieństwie jednak do sztuki Trissina, nawiązuje ona, 
wzorem Rosmundy, do konkretnej tragedii Sofoklesa, a mianowicie do Elek
try, nie stroniąc także od pewnych rozwiązań Eurypidesa czy akcentów ty
powych dla tragedii Seneki, takich jak ponura, pełna napięć atmosfera czy 
elementy okrucieństwa w działaniu (i myśleniu) tytułowej bohaterki oraz jej 
męskiego odpowiednika, Lucjusza Tarkwiniusza. Tullia Martellego odzie
dziczyła bowiem po swoim rzymskim źródle ethos gwałtowny i niecofający 
się przed zbrodnią dla osiągnięcia określonych celów. Wybór takiej boha
terki, która, wydawałoby się, nie powinna wywołać w odbiorcy litości i tym 
samym doprowadzić do osiągnięcia podstawowego, zdaniem Arystotelesa, 
celu tragedii, czyli katharsis, wzbudził zdziwienie nawet u tych literatów, 
którzy, jak Benedetto Varchi, uznali tę sztukę za jedną z najlepszych, jakie 
powstały w ciągu Cinquecenta332.

331 W 1533 r. opublikowano dwa wydania: w Rzymie i w Wenecji. Natomiast wy
danie florenckie ukazało się w 1548 r. Zob. F. Spera, Introduzione, [w:] L. Mar teł li, 
Tullia, a cura di F. Spera, RES, Torino 1998, s. VII-VIII.

332 Zob. B. Va r c h i, Opere, vol. 1, Sezione Letterario-Artística del Lloyd Austríaco, 
Trieste 1858, s. 733. To Varchi nadał tej sztuce tytuł Tullia, natomiast w editio princeps 
figuruje ona po prostu jako Tragoedia. Krytycy nie do końca podzielający zdanie Var- 
chiego na temat tak wielkiej wartości Tullii zwykle zwracają uwagę na jej status sztuki
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Ponieważ koncepcja owej imitatio, pretendującej niekiedy u florenckich 
twórców do aemulatio, została szczegółowo nakreślona we wcześniejszych 
analizach, tu ograniczymy się do skrótowego przedstawienia zarówno akcji, 
jak i charakterystyki ideowo-formalnej, zwracając szczególną uwagę na me
chanizm, który pozwolił Martellemu ukazać historię opowiedzianą przez 
Liwiusza w rozdziałach 39-41 i 46-48 pierwszej księgi Ab urbe condita w taki 
sposób, aby odbiorca patrzył na nią przez pryzmat krwawych dziejów rodu 
Atrydów. Patrzył, albo raczej czytał, ponieważ nie mamy żadnych wzmianek 
na temat prób jej wystawienia, zresztą dość rzadkich w odniesieniu także do 
innych tragedii tego okresu. W świetle powyższego mechanizmu wydaje się 
nie do końca uzasadnione wyżej wspomniane powątpiewanie Varchiego co 
do słuszności wyboru na bohatera tragedii kogoś, kto jest scellerato (niego
dziwy), gdyż Martelli, w odróżnieniu od Liwiusza, uwypukla nie tyle zbrod
nicze skłonności swojej bohaterki, uznane przez nią samą (co wielokrotnie 
podkreśla) za dziedziczne333, ile stojące u ich podstaw cierpienie (mogące 
wzbudzić pewną litość), które sprawia, że traktuje ona planowane zabój
stwo rodziców (a także wcześniejszy współudział w zabiciu męża i siostry) 
jako swoistą konieczność, mającą na celu przywrócenie sprawiedliwości. Ta 
ostatnia miałaby polegać na dokonaniu przez Tullię - wraz z obecnym mę
żem i zarazem szwagrem, Lucjuszem Tarkwiniuszem - zemsty na Serwiuszu 
Tulliuszu (ojcu) i jego żonie Tarkwinii (matce), którzy wcześniej splamili się 
zbrodnią na własnym (w przypadku Serwiusza - przybranym) ojcu, czyli 
Tarkwiniuszu Starym.

niedokończonej (brak trzeciej pieśni Chóru) oraz ogólne niedoszlifowanie szczegółów. 
Ponadto podkreśla się drobne niekonsekwencje w rozwoju wydarzeń i mało prawdopo
dobny układ niektórych relacji rodzinnych czy działań postaci, odbiegających po części 
od historycznego pierwowzoru Liwiusza.

133 Zob.: L. Martelli, Tullia, akt II, w. 314-317: „Che di due fere nacqui, / E nei 
miei primi giorni / Vidi le morti indegne, / Ch’in un punto mi fer pietosa e fera” („Bo 
wzięłam życie z dwóch dzikich bestii, /Iw pierwszych mych dniach / Byłam świad
kiem niesłychanych zbrodni, / Co uczyniło moją litość bezlitosną”); ibidem, w. 509-511: 
„E sovr’ogn’altro danno il cor m’affligge / Lesser nel mondo; or poi che pur ci sono, 
/ Lesser nata di lor troppo me grave” („Nad wszelką krzywdę ta mnie boleśnie rani, / Że 
żyję na tym świecie; a skoro tak jest, / To zbytnio mi ciąży fakt bycia ich dzieckiem”); ibi
dem, w. 639: „Coppia rabbiosa, che rńha fatta cruda” („Wściekła para, przez którą stałam 
się okrutna”). Wszystkie cytaty w oryginale pochodzą z wyd.: idem, op. cit..

Tullia jako „nowa Elektra” pała obsesyjnie żądzą zemsty na rodzicach, 
uważając ich za winnych jej obecnego nieszczęścia: „I quali sempre odio, 
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e de’ miei mali incolpo”334 („Których zawsze nienawidzę i obwiniam o zło, 
jakie mnie dotyka”). Jak bohaterka Sofoklesowa czuje się bardzo samotna 
i opuszczona, wyczekując na powrót z wygnania męża, który wzorem Ores- 
tesa zjawia się niepoznany (po ponad 20 latach nieobecności!) w pierwszym 
akcie sztuki w towarzystwie wiernego preceptora, planując intrygę przeciwko 
mordercom własnego ojca i uzurpatorom władzy królewskiej, która w jego 
przekonaniu słusznie mu się należy. Tullia zostanie wtajemniczona w ten 
plan dopiero w pewnym momencie akcji, po analogicznej jak u Sofoklesa 
scenie rozpoznania, mającej tu miejsce w akcie V (w. 1985 i nast.). Zanim 
to nastąpi, będzie ona jednak przeżywać, tak samo jak „prawdziwa” Elektra, 
udręki na wieść o rzekomej śmierci Lucjusza335, „potwierdzonej” dowodem 
rzeczowym w postaci urny336 mającej zawierać jego prochy, stanowiącej 
część intrygi i obliczonej na uśpienie czujności pary królewskiej. Po rozpo
znaniu akcja zmierza ku dokończeniu zbrodniczego planu: bezwzględność 
Serwiusza - w postaci odmowy godziwego pochówku urnie swojego daw
nego wroga - zostaje podkreślona tuż przed pozbawieniem go życia i stano
wi mocny akcent, mający utwierdzić ostatecznie odbiorcę w przekonaniu, 
że ojciec Tullii całkowicie zasłużył na tę śmierć. Ginie on przed żoną Tar- 
kwinią, a więc nie tak, jak w Elektrze Sofoklesa, ale podobnie jak w Elektrze 
Eurypidesa337, a wcześniej w Ofiarnicach Ajschylosa, gdzie pierwszy ponosi 
śmierć Ajgistos, a Klitajmestra umiera na końcu, co sprawia, że matkobój- 
stwo wyeksponowane w finale tragedii pozostawia wrażenie czynu bynaj
mniej nie tryumfalnego, lecz przygniatającego wyrzutami sumienia świado
mość rodzeństwa, które bez pomocy „z góry”, powiązanej z „wyrównaniem 
krzywd” (w postaci sprawiedliwego sądu), nie będzie w stanie sobie z tą sy
tuacją poradzić. Podobnie dzieje się u Eurypidesa, gdzie poczucie frustracji 
po dokonanym matkobójstwie dochodzi w czwartym stasimonie, mającym 
charakter dialogu lirycznego rodzeństwa z Chórem, do punktu, w którym 
konieczna staje się interwencja siły wyższej; istotnie w eksodosie Dioskuro- 

334 Ibidem, akt II, w. 502.
335 Zob. ibidem, akt III, w. 1328 i nast.
336 Zob. ibidem, akt IV, w. 1451 i lament Tullii trzymającej urnę z rzekomymi procha

mi męża w w. 1535-1625, który stanowi rozszerzoną wersję monologu Elektry Sofoklesa, 
rozpaczającej w podobnej sytuacji nad losem Orestesa i własnym w w. 1126-1169.

337 Martelli mógł znać tę sztukę Eurypidesa w rękopisie, gdyż nie znalazła się ona 
w wydaniu weneckim Aida Manucjusza z 1503 r.



2. „Nowa Antygona” i „nowa Elektra", czyli... 145

wie zjawiający się jako deus ex machina doprowadzają do rozwiązania akcji. 
Martelli skorzystał, jak się wydaje, z tej sugestii.

W Tullii kolejność dokonania zabójstwa, jeśli popatrzeć na nią z podob
nej perspektywy, nie ma większego znaczenia, ponieważ oboje zabitych łą
czy z postacią tytułową ta sama więź krwi. Natomiast okrutny sposób, w jaki 
ginie Serwiusz z rąk Lucjusza podżeganego przez Tullię (przypominającą 
w swojej reakcji Elektrę), przygotowuje niejako grunt pod przyszły lament 
żony Tarkwinii, poprzedzający śmierć jej samej; przyczynia się zatem do 
spotęgowania klimatu grozy. Finał sztuki jest jednak zgoła nieoczekiwany 
i odbiega całkowicie nie tylko od rozwiązania akcji w sztuce Sofoklesa, ale 
także od wersji Liwiusza, zbliża się natomiast do rozwiązania Eurypideso- 
wego338. Na wieść o buncie ludu jako reakcji na zamordowanie pary królew
skiej Lucjusz kieruje do Jowisza modlitwę o uśmierzenie gniewu motłochu, 
którym gardzi, w przeciwieństwie do swojego poprzednika339. Jego prośba 
zostaje prawie natychmiast wysłuchana: w końcowej scenie pojawia się duch 
Romulusa, nadający sankcję religijną poczynaniom nowych władców, które 
wpisują się w opatrznościową wizję dziejów, i tym samym przywracający, 
jako deus ex machina340, równowagę zachwianą w wyniku ludzkich działań. 
Ów powrót do „normalności” jest jednak pozorny, gdyż zamyka drogę do 
cierpienia, a tym samym do jakiegokolwiek oczyszczenia, zarówno w wy

338 Innym akcentem naśladowanym z Elektry Eurypidesa jest reakcja Lucjusza po 
zabiciu Serwiusza. Sugeruje on żonie, by rzuciła ciało ojca na żer dla dzikich zwierząt 
i drapieżnych ptaków (akt V, w. 2008-2009). Naśladowana z Elektry scena (epejsodion 
IV, w. 896-897) brzmi w przekładzie następująco: „Rzuć go, jak zechcesz, na pastwę 
zwierzętom, / na łup dla sępów, potomstwa przestworzy” (cytuję z wyd.: Eurypides, 
Tragedie, t. 2, przeł., wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, przekład przejrzała 
J. Ławińska-Tyszkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 20062).

339 Martelli przeciwstawia proarystokratyczne poglądy Lucjusza Tarkwiniusza pro- 
plebejskim nastrojom Serwiusza, w czym jest zgodny ze swoim historycznym źródłem. 
Jednak w jego przypadku nie chodzi o prawdę historyczną, którą podporządkowuje czę
sto innym celom, ale raczej o nadanie końcowym scenom politycznej wymowy, wyra
żającej się w poparciu dla oligarchicznego czy wręcz jedynowładczego modelu władzy, 
reprezentowanego przez Medyceuszy. Zabarwienie polityczne, a raczej polityczno-reli- 
gijne tej tragedii stanowi próbkę tej tendencji, która będzie cechować późniejsze trage
die włoskie okresu kontrreformacji.

340 Technika ta, jak wiadomo, nie była częsta u Sofoklesa, natomiast posługiwał się 
nią chętnie Eurypides, którego sztuki były już wówczas powszechnie znane w kręgach 
literatów florenckich. Nie jest wykluczone, że Martelli naśladował tu finał Elektry Eury
pidesa, o którym była mowa powyżej.
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miarze jednostkowym, jak i zbiorowym (społeczności), a przede wszystkim 
zaciera granice pomiędzy dobrem i złem.

Niewątpliwie wybór przez Martellego odpowiedniego epizodu z daw
nej historii rzymskiej okazał się trafny dla odczytania go w duchu historii 
Elektry i Orestesa. Niemniej jednak dla ściślejszego powiązania obu akcji 
Martelli dokonał pewnych istotnych zmian na poziomie inventio, z których 
najważniejsze wydaje się założenie, że Serwiusz i Tarkwinia zabili Tarkwi- 
niusza Starego z powodu ich cupiditas regnandi, podczas gdy u Liwiusza 
zginął on z rozkazu synów swojego poprzednika na tronie, Ankusa Marcju- 
sza341. Zmiana ta okazała się fundamentalna dla przypisania zabójcom roli 
analogicznej do tej, jaką pełnią w tragedii Sofoklesa Ajgistos i Klitajmestra, 
a także dla uczynienia z Tullii drugiej Elektry, a z Lucjusza Tarkwiniusza 
drugiego Orestesa. Dzięki takiemu „wyznaczeniu ról” włoski autor „skłonił” 
swoich odbiorców do zaakceptowania Tullii jako bohaterki tragicznej, ma
jącej u boku „godnego” jej towarzysza Lucjusza, mimo że oboje u Liwiusza 
są przedstawieni w jak najgorszym świetle342. Dla pewnego „wycieniowania” 
bezwzględności tytułowej postaci Martelli nie każę jej mścić się na kona
jącym już ojcu, jak to ma miejsce u Liwiusza, gdzie oszalała z nienawiści 
Tullia przejeżdża po ciele rodzica wozem zaprzężonym w konie343, lecz zma
sakrowanie ciała Serwiusza pozostawia Lucjuszowi, o czym odbiorca sztuki 
dowiaduje się m.in. we wspomnianym wyżej lamencie królowej, zwłaszcza 
w w. 2200-2202 aktu V. Owo horrendum byłoby senekańskim akcentem tej 
tragedii, zresztą niejedynym: za inny można uznać ukazanie się Tarkwinii 
ducha jej zabitego (i zmasakrowanego właśnie) męża, który informuje ją 
o swoim nieszczęsnym losie i ostrzega (nadaremnie) przed tym, co i ją może 
za chwilę spotkać.

341 Zob. Tytus L i w i u s z, Ab urbe condita, I 40.
342 Lucjusz Tarkwiniusz to przyszły Tarkwiniusz Pyszny, władca wyjątkowo okrut

ny, który m.in. przyczynił się swoją tyrańską postawą do upadku monarchii w starożyt
nym Rzymie.

343 Zob. Tytus Liwiusz, op. cit., I 48.

Podobną rolę jak w greckiej tragedii, a także w pierwszych renesanso
wych próbach jej wskrzeszenia, pełni Chór składający się tu z rzymskich 
kobiet. Stara się on być głosem rozsądku dla protagonistki, ale też ulżyć 
Tullii w jej rozpaczy, np. podczas dialogu lirycznego w akcie II, naśladu
jącego kommos greckiej tragedii, z którego m.in. wynika, że zatraciła ona 
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poczucie dobra i zła, przekonana o konieczności zarówno już popełnionych, 
jak i planowanych zbrodni, nawet gdyby miała zapłacić za nie życiem. Łatwo 
rozpoznawalnym - dla odbiorcy - toposem są łagodne wezwania Chóru 
do zaniechania nienawiści, pogodzenia się z losem i okazania cierpliwości 
w oczekiwaniu na zmianę sytuacji.

Bardzo istotną funkcję w odczytaniu Tullii przede wszystkim jako boha
terki głęboko nieszczęśliwej i niejako „skazanej” na niegodziwe czyny pełni 
Piastunka, nieobecna w Elektrze Sofoklesa344, natomiast często towarzyszą
ca heroinom Seneki; jak tam, okazuje się głosem rozsądku, kiedy próbuje 
bezskutecznie nakłonić wychowankę do stłumienia w sobie negatywnych 
namiętności. Jednocześnie jej przywiązanie do tytułowej bohaterki, wyni
kające z wcześniejszej roli mamki, sprawia, że także odbiorca skłonny jest 
patrzeć chwilami na okrutną Tullię jej oczyma, pełnymi czułej od wspo
mnień miłości i współczucia, jakimi wypełnia swoje serce i duszę, mając 
jednocześnie sprawiającą jej ból świadomość, że ta, którą wykarmiła i wy
chowała, jest przeniknięta atmosferą destrukcji i zła, a ona nie jest w stanie 
jej od tego uwolnić.

344 Jej odpowiednikiem w Elektrze Sofoklesa byłaby siostra Chryzotemis. Jedną ze 
scen uwypuklających to podobieństwo jest ta w akcie III (w. 1355 i nast.), w której Pia
stunka przynosi Tullii radosną wieść o tym, że Lucjusz żyje, czego dowodem są złożone 
przez niego dary na grobie ojca, Tarkwiniusza Starego, i matki, Tanaquil. Spotyka się 
ona jednak z negatywną reakcją Tullii, która wcześniej uwierzyła w rzekomą śmierć 
męża. W Elektrze Sofoklesa paralelna scena, dotycząca Orestesa i reakcji Elektry, ma 
miejsce w w. 875 i nast.

Na zakończenie dodajmy, że - jak podkreślają zgodnie krytycy w na 
ogół dość lakonicznych wzmiankach na temat Tullii - Sofokles i Liwiusz to 
niejedyne, choć niewątpliwie najważniejsze interteksty dla tej tragedii. Tytu
łowa bohaterka ma bowiem także cechy negatywnych protagonistek dziełka 
Boccaccia De claris mulieribus-, tego rodzaju postacie kobiece występowa
ły już w tragediach starożytnych (Klitajmestra Ajschylosa, Medea Seneki). 
A zatem Tullia byłaby przykładem takiej virago, a świadczyć o tym mogą 
pewne jej rysy charakteru: nadmierna odwaga, żądza władzy, inicjatywa 
w działaniu przy jednoczesnym braku skrupułów oraz zdolność do zbrodni 
dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dodać możemy, że w tym zbliża się ona 
także do Rosmundy z legendy longobardzkiej Pawła Diakona. To owe cechy 
negatywne zastępują u niej tradycyjne kobiece cnoty moralne, wspomniane 
już przy okazji analizy postaci Rosmundy w tragedii pod tym samym tytu
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łem, które opisuje Baltazar Castiglione w trzeciej księdze swojego traktatu 
II Cortigiano (Dworzanin): pudicizia, continenza, grazia, onestà. Postacie 
takie jak Tullia są jednocześnie ofiarami i katami; przekraczają normy mo
ralne powszechnie uznane, czyli niebędące tylko subiektywnym przejawem 
woli jednostki, np. władcy (jak to ma miejsce w Antygonie Sofoklesa czy 
w Rosmundzie Giovanniego Rucellai); i nawet jeśli nie ponoszą za to kary 
śmierci, muszą zapłacić okaleczeniem na zawsze własnego człowieczeństwa. 
Sztuka Martellego otwiera w teatrze Cinquecenta - dzięki powiązaniu tytu
łowej bohaterki z Sofoklesowym archetypem postaci Elektry - przestrzeń 
dla uczuć i namiętności gwałtownych, niepokonanych, będących jedyną 
racją życia protagonisty, nawet za cenę autodestrukcji. Taka postawa może 
niekiedy wywołać uczucie litości, ale nigdy nie doprowadzi do katharsisiĄS.

3. Nowy model poetyki tragizmu:
Orbecche Giovan Battisty Giraldiego Cinzia345 346

345 Zob. też P. Cosentino, op. cit., s. 120: „Tullia trascina eon sé un fardello pe
sante che impedisce di compiersi di una vera catarsi tragica” („Tullia wlecze za sobą 
ogromny ciężar [dawnych i nowych zbrodni - przyp. M. М.-S.], który nie pozwala na 
osiągnięcie autentycznej katharsis tragicznej”).

346 Podstawą tego podrozdziału jest mój artykuł pt. II tragico ne//’Orbecche di 
Giambattista Giraldi Cinzio, „Romanica Cracoviensia” 10 (2010), s. 174-185.

347 Giraldi Cinzio, urodzony w 1504 r., prawdopodobnie od 1547 r. pełnił funkcję 
sekretarza księcia Ercole II d’Este, ale już od 1537 r. prowadził wykłady z filozofii i li
teratury w Studium (czyli Uniwersytecie) w Ferrarze, a w 1541 r. objął tam też katedrę 
retoryki po Celio Calcagninim. Po śmierci Ercole II w 1559 r. rnusiał jednak opuścić 
Ferrarę (co nastąpiło w 1562 r.); w kolejnych latach wykładał retorykę na uniwersytecie 
w Mondovi, a także w Pawii, gdzie został przyjęty w 1568 r. w poczet członków Acadé
mie degli Affidati, założonej w 1562 r.

Przełomem w rozwoju renesansowej tragedii włoskiej, a tym samym euro
pejskiej, jest Orbecche Giovan Battisty Giraldiego Cinzia, napisana i wysta
wiona w 1541 r. w Ferrarze, w domu autora, w obecności księcia Ercole II 
d’Este, z którego dworem Giraldi pozostawał związany przez wiele lat347. 
Doczekała się ona w ciągu XVI stulecia kolejnych inscenizacji w Ferrarze, 
gdzie tradycja spektakli teatralnych była pielęgnowana od czasów Alfon
sa I i Ercole I, ale także poza Ferrarą, i to nie tylko po włosku, lecz rów
nież w przekładzie francuskim na dworze króla Francji oraz w hiszpańskim 
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w obecności władcy Hiszpanii. Pod względem liczby wydań, których uka
zało się 12 w ciągu Cinquecenta348, ustępowała miejsca jedynie Sofonisbie 
Giovan Giorgia Trissina. Słynna stała się edycja przygotowana przez syna 
pisarza, Celsa, w 1583 r„ zawierająca wszystkie tragedie ojca.

348 Zob. R. C r e m a n t e, Elementi di popolarita nella tragedia del Cinquecento, 
[w:] Tragediepopolari..., op. cit., s. 58.

349 W 1537 r. wydał on zbiorek utworów łacińskich o charakterze okolicznościo
wym i dworskim.

350 Prawie wszystkie, z wyjątkiem jednej, doczekały się inscenizacji, co dobrze od
daje przekonanie Giraldiego, że jedynie poprzez wystawienie na scenie tragedia może 
osiągnąć swój prawdziwy cel, jakim jest katharsis. Do sensu, jaki autor Orbecche nadał 
temu terminowi, nawiążemy poniżej.

351 Zob. II teatro italiano, vol. 2, Parte 2: La tragedia del Cinquecento, vol. 1, op. cit.,

Orbecche, pierwsza i najbardziej znana ze sztuk Giraldiego, otwiera 
nowy rozdział w historii gatunku, ale też w twórczości włoskiego pisarza349 350. 
Po niej napisał jeszcze osiem innych tragedii (m.in. Didone, Cleopatra, Altile, 
Selene)}S0, w tym niektóre, np. Altile, o szczęśliwym zakończeniu (te nazwał 
tragikomediami), a także jeden dramat satyrowy (Egle) oraz jedną komedię. 
Stał się tym samym najpłodniejszym dramaturgiem okresu Cinquecenta, 
a jego przykład okazał się na tyle stymulujący, że w latach 1542-1552 po
wstało więcej tragedii niż w poprzednich trzech stuleciach351.

Orbecche rozpoczyna nurt senekański w teatrze XVI w. i pod tym wzglę
dem stanowi przeciwwagę dla poprzedniego kierunku hellenizującego, od
wołując się do znanego już modelu, który zadecydował kiedyś - w XIV 
i XV w. - we Włoszech, a tym samym w Europie, o odrodzeniu się tego 
gatunku po wiekach milczenia. Jednak błędem byłoby traktowanie tego zja
wiska kulturowo-literackiego jako déjà lu czy déjà vu. Nie ma w tym wy
padku mowy o zwykłym powrocie do czegoś już znanego, bowiem obecne 
otwarcie się na model tragiczny Seneki będzie połączone ze wzbogaceniem 
go o nowe jakości, czerpane głównie z Poetyki Arystotelesa, ale odczytywa
nej przez pryzmat sytuacji historycznej i określonej moralności, na którą 
wpływ będzie miała przede wszystkim przybierająca na znaczeniu kontrre
formacja. Można zatem stwierdzić, że utwory sceniczne naszego autora mają 
związek (aczkolwiek raczej implicytny) z tym, co da się określić mianem 
polityki kulturalnej tamtego okresu, a fakt tworzenia sztuk w celu ich póź
niejszego wystawienia świadczy, niezależnie od temperamentu i preferencji

s. 81.
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osobistych oraz artystycznych twórcy, o próbie dotarcia do szerszego gro
na odbiorców, nie tylko literatów, dworskiej arystokracji czy akademików, 
i rozpowszechniania w ten niezwykle sugestywny i otwarty sposób nowych 
idei, ale także nowej estetyki.

W stosunku do pisarzy takich jak Albertino Mussato (z Ecerinis) czy 
Gregorio Correr (z Progne), którzy reprezentują XIV- i XV-wieczny sene- 
kanizm, Giraldi odszedł w Orbecche (ale też w sześciu innych tragediach) 
od tematyki mitologicznej czy historycznej, sięgnął natomiast po materię 
nowelistyczną, całkowicie fikcyjną i stosunkowo nową. Co prawda nie był 
absolutnie pierwszy na tej drodze, gdyż już Antonio Cammelli napisał swo
ją jedyną tragedię Panfila w oparciu o historię zaczerpniętą z Dekamerona 
Boccaccia, ale o ile w jego przypadku można mówić raczej o pewnym eks
perymencie literackim, o tyle u Giraldiego chodzi o świadomy wybór wpi
sujący się w określoną poetykę, który znajdzie swoje potwierdzenie oraz wy
jaśnienie w jego pismach teoretycznych. Kilka tragedii, łącznie z Orbecche, 
opartych jest na wątkach będących również źródłem nowel w jego własnym 
zbiorze zatytułowanym Ecatommiti351, przy czym krytycy mają do dziś trud
ności z rozstrzygnięciem kwestii chronologicznych, ale przeważa opinia, że 
chociaż ten zbiór był ostatnim dziełem pisarza, opublikowanym w 1565 r., 
to biorąc pod uwagę fakt, że zaczął on powstawać od 1528 r. (jeśli wierzyć 
temu, co mówi sam autor), nie można wykluczyć, że poszczególne nowele 
zostały napisane dużo wcześniej i dostarczyły tematów tragediom* 353. Nato
miast znaczące jest to, że relacje pomiędzy tymi dwoma gatunkami uleg
ną zacieśnieniu po Giraldim w tym sensie, że nowelistyka stanie się coraz 
częściej źródłem inspiracji dla teatru tragicznego; najsłynniejszymi przy
kładami będą sztuki Szekspira: Otello, oparty na jednej z nowel Ecatommiti, 
a także Romeo i Julia, tragedia zainspirowana historią podejmowaną przez 
różnych twórców354. We Włoszech natomiast na tym podłożu rozwinie się

152 W przypadku Orbecche chodzi o nowelę II 2 z Ecatommiti.
353 Miarodajna jest tu opinia Ettore Paratore (Nuove prospettive sull’influsso del te

atro classico nel ’500, [w:] AA.VV., Il teatro classico..., op. cit., s. 48), którą warto przy
toczyć: „Ce sempre da dubitare fino a che punto un tema comune alie novelle e alie 
tragedie precedenti il 1565 possa trovare nella sua espressione novellistica la sua pri
ma fase” („Można się zastanawiać nad tym, w jakim stopniu temat wspólny dla nowel 
i tragedii powstałych przed rokiem 1565 mógł znaleźć swój pierwotny wyraz w formie 
nowelistycznej”).

354 Por. przypis 201 w niniejszej monografii.
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teatr jezuicki w okresie kontrreformacji355, który rozprzestrzeni się następ
nie w krajach północnej i środkowej Europy.

155 Zob. P. Mastrocola, „Nimica fortuna”..., op. cit., s. 27.
356 Na temat trudnej i kontrowersyjnej chronologii tego pisma zob. e a d e m, L’idea 

del tragico..., op. cit., s. 27. Zob. także M. Carlson, Teorie del teatro..., op. cit., s. 63, 
gdzie autor stawia hipotezę, że data podana przez Giraldiego miałaby rozwiać wątpliwo
ści co do prymatu głoszonych przez niego idei po to, by zbić oskarżenia ze strony Vin- 
cenza Maggiego o plagiat. Wpływ Maggiego i Robortella na traktat Giraldiego omawia 
C. Roaf, La questione del verosimile..., op. cit., s. 144; zob. także przypis 237 w niniejszej 
monografii.

357 Zob. E. B o n o r a, La teoria del teatro negli scrittori del ’500, [w:] AA.W., II tea
tro classico..., op. cit., s. 235-236.

358 W 1545 r., po wystawieniu dramatu satyrowego Egle, odegranego przez studen
tów z Ferrary, napisał on Discorso sopra U comporre le satire atte alia scena; z kolei po 
opublikowaniu poematu epickiego Ercole (1547) powstał w 1549 r. jego Discorso intorno 
al comporre dei romanzi, oddany do druku w 1554 r.

359 Tragedia ta jest dość wysoko oceniana: zob. np.: M. A r i a n i, Tra classicismo 
e manierismo..., op. cit.; idem, La trasgressione e lordine: ¿’Orbecche di G.B. Giraldi 
Cinthio e la fondazione del linguaggio tragico cinquecentesco, „Rassegna della Letteratura 
Italiana” 73, 1-3 (1979), s. 117-180; P.R. Horne, The Tragedies of Giambattista Cin
thio Giraldi, Oxford University Press, Oxford 1962; R. Mercuri, II teatro del Cinque- 

Rozwijając myśl, która pojawiła się uprzednio w zarysie, należy powie
dzieć, że w sferze dramatyczno-teatralnej Giraldi jest pierwszym innowa
torem Arystotelesowskich kanonów, czemu dał wyraz nie tylko w swoich 
sztukach, ale również w piśmie Discorso intorno al comporre delle commedie 
e delle tragedie, datowanym przez niego na rok 1543, ale napisanym naj- 
prawdopodobnie w 1548, a wydanym dopiero w 1554 r.356 Uznano go za 
jeden z najważniejszych traktatów XVI-wiecznych odnoszących się do ars 
dramática; można w nim w zalążkowej formie odnaleźć różne pojęcia i idee, 
na których się skupią liczni komentatorzy Poetyki Arystotelesa357. Nasz au
tor wyłożył w nim poglądy, które znalazły już zastosowanie w jego własnych 
tragediach, poczynając od Orbecche. Można dodać, że związki pomiędzy 
teorią i praktyką literacką są dla niego typowe i dotyczą także innych gatun
ków, jakie uprawiał358.

^Orbecche nie jest arcydziełem, ale ze względu na przełomowe znacze
nie w dziejach gatunku (o czym świadczy jej powodzenie w okresie Rene
sansu) zasługuje na dokładniejsze omówienie w powiązaniu z teoretyczny
mi poglądami Giraldiego, które w niej znajdują swoje potwierdzenie359.
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Jeśli chodzi o wpływ Seneki360 na nią oraz na inne tragedie Giraldiego, 
zwykle łączy się go z wyborem przez autora poetyki, która przeciwstawia się 
tej leżącej u podstaw Sofonisby Trissina361 oraz jego florenckich naśladow
ców, zapatrzonych w model grecki. Z jednej strony dotyczy ona aspektów 
czysto zewnętrznych, takich jak struktura utworu, czyli podział na pięć ak
tów, naśladowany skrupulatnie przez późniejszych tragediografów, czy też 
prolog wyodrębniony wyraźnie z utworu, chociaż w tym ostatnim wypadku 
należałoby raczej w większym stopniu mówić o wpływie komedii Terencju- 
sza. Ważniejsze od wymienionych są jednak pewne aspekty poetyki sene- 
kańskiej: należy do nich konflikt pomiędzy furor i ratio oraz wszechobecny 
klimat grozy, podporządkowany głównemu celowi (arystotelesowskiemu!) 
tragedii, jakim jest osiągnięcie katharsis. Innym elementem typowo sene- 
kańskim byłby czynnik moralny, którego nośnikiem jest Chór362, jak rów
nież ponura i przygniatająca atmosfera, przeniknięta obsesyjnym strachem, 
dochodzącym do głosu również w pesymistycznych przeczuciach bohate
rów, a także obecność snów i złowrogich wizji, do których należy podwójna 

cento. La tragedia, [w:] Letteratura Italiana Laterza, vol. 21, ed. C. Muscetta, op. cit.-, 
P. Mastrocola, L’idea del trágico. ..,op. cit.

360 Wpływ Seneki na Giraldiego został zbadany przez paru uczonych; zob. np.: 
L. D o n d o n i, L’influence de Sénèque sur les tragédies de Giambattista Giraldi, [w:J Les 
tragédies de Sénèque..., op. cit., s. 37-46; E. Paratore, Nuove prospettive sull’influsso del 
teatro classico del ’500, [w:] AA.VV., Il teatro classico..., op. cit., s. 44-48.

361 Przeciwstawienie się poetyce Trissina ze strony Giraldiego nie dotyczy jednak in
nowacji formalno-metrycznej, jaką było zastosowanie przez autora Sofonisby w partiach 
dialogowych jedenastozgłoskowca bezrymowego, który pojawi się także w Orbecche.

362 Partie chóralne u Seneki są przedmiotem szczególnego podziwu Giraldiego 
w traktacie Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie, gdzie zosta
ły uznane za zdecydowanie przewyższające pieśni Chóru u tragediopisarzy greckich, 
przede wszystkim ze względu na ich wymowę etyczną: „I quali [cori - przyp. M. M.-S.J 
giudico io (corne già fe’ Erasmo, e giudiciosamente) molto più degni di loda che quelli 
di tutti i Greci; perché, ove questi moite volte si stendono in novelluccie, quelli di Seneca 
con discorsi morali e naturali, tutti tolti dall’universale, ritornano maravigliosamente 
aile cose della favola” (G.B. Giraldi Cinzio, Discorso intorno al comporre delle com- 
medie e delle tragedie, [w:] idem, Scritti critici, a cura diC. Guerrieri Crocetti, 
Marzorati, Milano 1973, s. 205). Wszystkie cytaty z tego traktatu w wersji oryginalnej 
pochodzą z powyższego wydania. Przekład: „Które [chóry - przyp. M. M.-S.] uważam 
(jak przede mną bardzo słusznie Erazm) za o wiele bardziej zasługujące na pochwałę niż 
te u wszystkich tragediopisarzy greckich; ponieważ o ile tam bardzo często opowiadają 
one błahe historie, o tyle u Seneki ściśle się wiążą z akcją sztuki w swoich wypowie
dziach moralnych i naturalnych, wywodzących się z tego, co uniwersalne”.
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wizja otwierająca Orbecche. Echa senekańskie w tej sztuce pochodzą na ogół 
z Thyestesa, któremu zawdzięcza ona więcej niż jakiejkolwiek innej tragedii 
rzymskiego dramatopisarza. Wszystkie wymienione elementy składają się 
na poetykę tragizmu, ale ciekawsze od ich zawartości czy też konfrontacji 
z podobnymi zjawiskami w łacińskich intertekstach wydają się mechanizmy 
leżące u podstaw tejże poetyki.

W przypadku Orbecche (oraz niektórych innych tragedii Giraldiego) 
nie można zapomnieć o innym ważnym tekście odniesienia, tj. o Poetyce 
Arystotelesa. Również i to dziełko dostarcza klucz dla zrozumienia intere
sującej nas tu poetyki tragizmu. Discorso intorno al comporre delle commedie 
e delle tragedie jest subiektywną interpretacją słynnego traktatu Arystotele
sa z wyraźnie zarysowanym celem, jakim jest dostosowanie zawartych tam 
rozważań do poglądów dramaturga z Ferrary, przy czym to, co u Stagiryty 
stanowi wyjątek lub ustępstwo wobec przyjętych zasad, u niego zyskuje sta
tus powszechnie stosowanej reguły. I tak np., gdy autor Poetyki dopuszcza 
możliwość oparcia tragedii na wątkach niekoniecznie tradycyjnych, czyli 
mitologicznych363, Giraldi zapewnia, że historie będące owocem twórczej 
wyobraźni są na ogół lepsze od tych znanych, ponieważ wzbudzają większe 
zainteresowanie publiczności zaciekawionej ich nowością oraz skuteczniej 
docierają do niej z pouczeniem, jakiego są nośnikiem:

161 Zob. Arystoteles, Poetyka, IX 1451 b 21-25.
,M G.B. Giraldi Cinzio, Discorso..., op. cit., s. 177-178.

Mi par che sia in facoltà del poeta il muovere a sua voglia gli affetti 
tragici in tragedia, della quale egli finga l’azione che sia conforme agli abiti 
naturali e non lontana da quello che puote e suole awenire. E forse tanto 
maggiormente si muovono per la finta gli affetti a introduzione de’ buoni 
costumi, quanto per venir nuova negli animi degli ascoltanti, si apparec- 
chia ella maggiore attenzione [...]. Perché quantunque la commiserazione 
e l’orrore venga dall’efFetto della favola, non hanno perô forza alcuna se 
l’ingegno del poeta non vi adopera soavi e efficaci parole. E che la finta fa
vola abbia questa forza, l’esperienza l’ha mostrato nella mia Orbecche [... ] 
tutte queste volte ch’ella si è rappresentata; che non pure le persone nuove 
[... ] ma quelle che ogni volta vi erano venute, non poteano conteneré i sin- 
ghiozzi e i pianti3M.

(Sądzę, że poeta jest w stanie, jeśli tego pragnie, wywoływać uczucia 
tragiczne w tragedii, której akcję wymyślił zgodnie z naturalnym przeko
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naniem o tym, co może się wydarzyć i co zwykle się w życiu wydarza. Praw
dopodobnie wymyślona akcja tym bardziej porusza uczucia z powodu do
brych charakterów [przywiedzionych do nieszczęścia - przyp. M. M.-S.], 
że będąc nową dla tych, którzy jej słuchają, skupia ich większą uwagę [...]. 
Ponieważ jakkolwiek litość i przerażenie wynikają z akcji sztuki, jednak nie 
są one zbyt wielkie, jeśli talent poety nie wyrazi ich w skutecznych i prze
nikniętych uczuciem słowach. A to, że wymyślona fabuła posiada taką moc 
oddziaływania, pokazał przykład mojej Orbecche [...] za każdym razem, 
gdy była wystawiana; nie tylko nowe osoby [...] ale i te, które oglądały ją 
poprzednio, nie były w stanie stłumić szlochu i płaczu.)

Prześledźmy teraz kluczowe momenty akcji tej tragedii, która wywarła 
taki efekt przynajmniej na części publiczności. W prologu jest mowa o tym, 
że rozgrywa się ona na dworze królewskim w perskiej Suzie. Na początku 
aktu I (scena 1) ukazuje się Nemezis, bogini karzącej sprawiedliwości, z to
warzyszącymi jej Furiami i zapowiada straszną zemstę na królu Sulmonie, 
który obraził Boga swoim okrutnym czynem, a następnie w długim mo
nologu wypowiada się na temat nieuchronności wyroków boskiej sprawie
dliwości, która jednak, zanim uderzy w winnego, daje mu czas na opamię
tanie; jeśli do niego nie dochodzi, kara jest tym bardziej bolesna, że spada 
niespodziewanie na kogoś, kto dotąd uważał się za szczęśliwego. Nemezis 
neguje przypadkowość kary, a także istnienie fatum rozumianego jako ślepy 
los i zapewnia, że jest ono tożsame z ideą boskiej Opatrzności.

Tak więc od samego początku cała historia, jaka się rozegra na oczach 
widzów, wpisana zostaje w perspektywę chrześcijańską. Perski koloryt jest 
w zasadzie nieobecny, a wybór miejsca akcji może mieć, jak sądzę, związek 
z Arystotelesowską zasadą prawdopodobieństwa: widzowi łatwiej przyjdzie 
uwierzyć, że okropne czyny, których będzie świadkiem, mają miejsce gdzieś 
na Wschodzie niż w jakimś miejscu Europy. Ale zachowując tę regułę, autor 
implicytnie łamie inną, ustanowioną we wspomnianym dyskursie Nemezis; 
jak bowiem w tej sytuacji można wyjaśnić fakt, że los, który tak boleśnie 
dotknie córkę Sulmona, Orbecche, i jej małżonka Oronta, nie ma znamion 
toposu przejętego z tradycji, oznaczającego ślepą siłę, natomiast należy go 
wiązać z rozumną, boską Opatrznością? To, że ta licentia poetica może łatwo 
ujść uwadze odbiorcy, należałoby, jak sądzę, złożyć właśnie na karb całkowi
tego braku kolorytu lokalnego.

Miejsce Nemezis zajmuje następnie (w scenie 2) duch Seliny, niegdyś 
żony Sulmona, która z kolei zapowiada swoją wolę ukarania córki Orbec- 
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che, winnej niegdyś mimowolnego zdradzenia przed ojcem kazirodczego 
związku, jaki ją łączył z własnym synem; oboje zostali zabici w akcie zemsty 
przez króla. Giraldi, tworząc tę scenę, mógł mieć przed oczyma akt I Thye- 
stesa Seneki, gdzie Furia nakłania ducha Tantala, założyciela rodu zniena
widzonego przez bogów, do wzniecenia nienawiści pomiędzy Atreuszem 
i jego bratem. Różnica jednak polega w moim przekonaniu na tym, że Tan
tal, w przeciwieństwie do Seliny, próbuje opierać się z przerażeniem (choć 
bezskutecznie) takiej perspektywie kolejnych nieszczęść w swoim rodzie. 
W osobie Seliny Giraldi dokonał zatem fuzji obu tych postaci.

Właściwa akcja rozpoczyna się dopiero w akcie II, gdzie dowiadujemy 
się z rozmowy pomiędzy Piastunką i dorosłą już Orbecche o wydarzeniach 
z przedakcji, a mianowicie o zawartym przez nią niegdyś w tajemnicy przed 
ojcem związku małżeńskim z jednym z dworzan Sulmona, Orontem; z mał
żeństwa tego przyszło już na świat dwóch synów, których istnienia król na
wet nie podejrzewa. Zemsta Seliny wydaje się bliska, bowiem zrozpaczona 
Orbecche wyjawia Piastunce niemożliwą dla niej do spełnienia wolę ojca, 
pragnącego wydać ją za mąż za króla Partów, ponieważ wymaga tego interes 
polityczny. Następnie małżonkowie przeżywają rozterkę, czy wyjawić swój 
sekret Sulmonowi, przed czym wzdraga się Orbecche, znając okrutny cha
rakter ojca, w przeciwieństwie do Oronta, ufnego w przebaczenie władcy. 
Przeważa zdanie Oronta i powierzają oboje tę delikatną misję królewskiemu 
doradcy o imieniu Malecche. Sulmon udaje, że godzi się z zaistniałą sytu
acją (ma to miejsce w akcie III), a tymczasem szykuje obojgu potajemnie 
straszną karę. W długim, wypowiedzianym w samotności monologu daje 
do zrozumienia, że swoją splamioną cześć oczyści w krwi zięcia i wnuków, 
czym ugodzi córkę tym dotkliwiej, że pozostawi ją przy życiu:

Malecche in ąuesta eta canuta sciocco 
si pensa eon sue favole, e sue ciance 
il cervello intorniato avermi in guisa, 
ch’io non debba mostrare al traditore 
di che importanzia questa ingiuria sia?
[•••]
Questi ha macchiato il mio sangue, e 1’onore,
e la real corona; ma sia certo,
che si nel sangue suo Sulmon le mani
si bagnera, che ne sara lavata
tutta ąuesta vergogna, e ąuesta ingiuria;
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né egli pur sol, ma i figli anco faranno 
del paterno fallir la penitenzia

Ma che faro de la malvagia figlia?
Debb’io le mani por nel proprio sangue?
Si, devrei ben, sal suo fallir guardassi; 
ma s’io ne posso far vendetta intiera 
senza la morte, non sia meglio? Meglio 
sia certo: e che pena maggiore, 
e piii atta a la vendetta dar le posso, 
che con quello, ond’avea sommo diletto, 
darle crudele, e ’ntolerabil doglia?365

365 Wszystkie cytaty z Orbecche pochodzą z wydania: La tragedia classica dalie ori- 
gini al Maffei, op. cit.

(G.B. Giraldi Cinzio, Orbecche, 
akt III, w. 37-41; 47-53; 78-86)

(Głupi Malecche, w tej swojej starości 
myśli, że kłamstwem i tymi bzdurami 
zawładnął pokrętnie moimi myślami, 
tak iżbym nie miał pokazać zdrajcy, 
jaką ogromną mi wyrządził krzywdę? 
[-]
Tamten mi splamił moją krew i honor, 
koronę królewską, ale to pewne, 
że w jego krwi tak Sulmon swe ręce 
ubroczy, by zmazać całą tę ohydę 
i krzywdę swoją pomścić na zawsze; 
nie on jedynie, ale i synowie 
odpokutują za ojcowską winę 
[•••]
Lecz co uczynię z niegodziwą córką?
Mam się też porwać na krew swoją własną?
Tak, tak by trzeba, gdybym winę mierzył; 
lecz jeśli mogę ukarać ją w pełni 
nie zadając śmierci, czy to nie lepiej? 
Lepiej, z pewnością: jaką większą karę 
mogę jej zadać bardziej odpowiednią, 
jeśli nie tę, że dozna bólu straszliwego, 
skąd dotąd radość czerpała największą?)
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Jego rozumowanie i idąca w ślad za nim zemsta przypominają podobne 
zachowanie Atreusza w Thyestesie, najbardziej krwawego spośród tyranów 
u Seneki; jednak w sztuce Giraldiego skutek okaże się rozbieżny z przewidy
waniami okrutnika. Akt IV i V naznaczone są przerażającymi akcentami od 
samego początku: Posłaniec zdaje szczegółową relację o zapowiedzianym 
wcześniej mordzie, dokonanym na zięciu i wnukach po wciągnięciu ich 
w pułapkę (w czym są szczególnie obecne elementy iście senekańskiej gro
zy), a następnie zabójca, wzorem Atreusza366, napawa się dokonaną zbrod
nią. To uczyni w oczach odbiorcy w pełni uzasadnioną śmierć, jaką niedługo 
potem zada mu Orbecche, dla której przewidział jeszcze boleśniejszą karę.

366 Zob. Seneka, Thyestes, w. 885 i nast.
367 Zob. Horacy, Ars poetica, w. 182 i nast.

Tyran pokazuje następnie mającej złe przeczucia córce okaleczone cia
ła jej bliskich, umieszczone z okrutnym wyrafinowaniem w drogocennych 
naczyniach. Wpływ Senekańskiego Thyestesa także i w tej scenie wydaje się 
oczywisty, ale o ile nie jest jasne, czy był on przeznaczony do wystawienia 
w teatrze lub w bardziej ekskluzywnym gronie, o tyle wiemy nie tylko to, 
że Orbecche „cieszyła się” wielokrotną inscenizacją, ale też że Giraldi przy
wiązywał niezwykłą wagę do oprawy scenicznej swoich sztuk, łamiąc często 
Horacjańską (wywodzącą się od Arystotelesa) zasadę decorum367. Włoski pi
sarz posunie się jeszcze dalej w nagromadzeniu scen grozy, gdyż ostatecznie 
zginą wszyscy: Orbecche bowiem, nie mogąc znieść widoku zmasakrowa
nych szczątków swojej rodziny, zabije najpierw ojca, a potem tę samą broń 
skieruje przeciw sobie.

Chór w komentarzu do tej historii zdobywa się jedynie na dość płaską, 
uniwersalną refleksję wypowiedzianą z perspektywy chrześcijańskiej: nie
stałość ludzkiego losu i ulotność wszelkiego szczęścia powinny skierować 
myśli ku Bogu.

Ale - i tu dochodzimy do kluczowych rozwiązań Giraldiego w zakresie 
poetyki tragizmu, naśladowanych przez niektórych późniejszych twórców - 
pogodzenie się z wyższą wolą nie jest jedynym i najważniejszym przesła
niem płynącym z tej tragedii. Mimo takiego zakończenia nie można tu mó
wić o totalnym pesymizmie, jaki przebija z Thyestesa i niektórych innych 
sztuk Seneki. W przypadku Orbecche nie pozwala na to duch kontrrefor
macji, ale, rzecz ciekawa, włoski autor znajduje wykładnię moralną dla tej 
krwawej akcji w Arystotelesowskiej teorii tragedii, m.in. w definicji bohate



158 III. Renesansowa tragedia włoska w XVI w.

ra tragicznego, zgodnie z którą, mimo iż nie powinien się on odznaczać zbyt 
pozytywnymi cechami, jego nieszczęście nie jest spowodowane występkiem 
czy niegodziwością, lecz błędem (hamartia)36e. U Arystotelesa termin ten 
może być interpretowany zarówno w sensie moralnym (jako przekroczenie 
naznaczonych człowiekowi granic), jak i w znaczeniu intelektualnym (jako 
błąd w ocenie sytuacji)368 369. W interpretacji Giraldiego, którego nie intere
suje kontekst historyczno-kulturowy pojęcia, jakie kryje się pod terminem 
hamartia, lecz jego przydatność dla osiągnięcia celu moralnego tragedii, 
odpowiada on grzechowi w sensie chrześcijańskim370. Orbecche jest dlań 
tzw. personaggio mezzano, ponieważ, zawierając małżeństwo w ukryciu, do
puściła się oszustwa względem ojca, a ponadto miała nadzieję, że z powodu 
podeszłego wieku Sulmona ten jej „błąd”, jak go nazywa, nigdy nie wyjdzie 
na jaw371. Pojęcie mezzano oznacza tu dosłownie bycie na wpół winnym: 
ktoś, kto uważa się za dobrego, w określonych okolicznościach może stać 
się złym, ale ten nowy stan jest przemijający372. Na tym opiera się tragizm 
według Giraldiego, ponieważ tylko taki bohater może wzbudzić w widzu 
litość i grozę, które on we wspomnianym traktacie nazywa „nerwem akcji” 
(„nervo della favola”)373. Pamiętamy, że w słynnej definicji tragedii Stagiry
tą mówił o naśladowaniu akcji poważnej, która za pośrednictwem litości 
i trwogi prowadzi do oczyszczenia tych uczuć (lub z tych uczuć), czyli do 
katharsis374. Dla Giraldiego trwoga nabiera znamion grozy w duchu teatru 
Seneki, a nawet poza niego wykraczającym, przynajmniej w Orbecche, gdzie 
gwałtowna śmierć Sulmona i tytułowej bohaterki ma miejsce na scenie 

368 Zob. Arystoteles, Poetyka, XIII 1453a 7-12.
369 Zob. np. idem, Poética, a cura di D. L a n z a, BUR, Milano 200216, s. 158, przy

pis 8.
370 Zob. G.B. Giraldi Cinzio, Discorso..., op. cit., s. 181: „Purgando la tragedia 

gli animi degli uomini per l’orrore e per la compassione che nascono dalle pene sofferte 
per errori loro, da coloro sui quali cadono i casi awersi, non essendo in tale azione 
peccato, non puô avéré il suo fine la tragedia” („Ponieważ tragedia oczyszcza ludzi po
przez grozę i litość, jakie powstają pod wpływem widoku cierpienia płynącego z kary 
ponoszonej przez tych, na których te nieszczęścia spadają, gdyby ich czyny były wolne 
od grzechu, wówczas tragedia nie osiągnęłaby swojego celu”).

371 Zob. idem, Orbecche, akt II, scena 1, w. 48-54.
372 Zob. P. Mastrocola, Didea del trágico..., op. cit., s. 88, 153.
373 Zob. G.B. Giraldi Cinzio, Discorso..., op. cit., s. 212.
374 Zob. Arystoteles, Poetyka, VI 1449b 27-28.
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i tak samo na scenie („in palese”)375 będzie ona zmuszona odkryć wcześniej 
krwawe strzępy swoich bliskich, ukryte w srebrnych naczyniach. Jeśli ta 
druga sytuacja jest „godna” Thyestesa, to pierwsza, także łamiąca zasadę de
corum376, nawiązuje do podobnych scen z repertuaru Seneki, takich jak do
konane na oczach widzów (przynajmniej w założeniu, bo, jak wiemy, kwe
stia wystawiania w teatrze jego sztuk jest dyskusyjna) samobójstwo Jokasty 
w Edypie, zamordowanie przez Medeę swoich nieletnich synów w tragedii, 
której jest bohaterką tytułową, albo zabicie w Heraklesie oszalałym (Hercules 
furens) przez bohatera tytułowego rodziny pod wpływem szału zesłanego 
nań przez Junonę. Posłaniec, który opowie Chórowi (a zatem i widzom) ze 
wszystkimi szczegółami okropną zasadzkę przygotowaną przez Sulmona 
dla Oronta i jego dzieci, wraz z jej wszystkimi konsekwencjami, reaguje po
dobnie, jak Posłaniec w Thyestesie, który, opowiadając, przeżywa i komen
tuje to, co zobaczył, łącznie z potwornym „rytuałem” gotowania ciał dzieci 
celem podania ich jako „potrawy” bratu. W długim monologu uskarża się 
na to, że przyszło mu żyć w środowisku, które uważa się za bardzo cywilizo
wane, podczas gdy w rzeczywistości cechuje je zdziczenie, jakie nie daje się 
porównać z instynktownym zachowaniem dzikich zwierząt:

375 Zob. G.B. Giraldi Cinzio, Discorso...,op. cit., s. 186: „Possano icasi terribili 
e compassionevoli farsi in palese, acció che piü commovano gli animi degli spettatori” 
(„Niech straszne i wzbudząjące litość sytuacje mają miejsce na scenie, aby tym bardziej 
wstrząsnąć duchem widzów”). Cel moralny o wymowie chrześcijańskiej w duchu kontr
reformacji cechuje większą część tragedii Cinquecenta.

376 Giraldi usiłuje osłabić tę zasadę Horacego (Horacy, Arspoetica, w. 182 i nast.), 
twierdząc, że rzymski poeta „[...] eon quel precetto non ci volle vietare che le dicevoli 
morti si facessero palesi in iscena, ma ehe si fuggissero quelle ehe hanno compagna 

Oh perché ne’ Rifei monti non sono
piii tosto nato, o tra le tigri ircane
negli ermi boschi, e ne’ piü alpestri campi,
ove vestigio uman non si vedesse,
che qui dove i’ son nato, e son nodrito, 
qui dove piü d’ogni aspra fiera crudi 
gli uomini si trovano? Oh, che giova 
viver nelle cittá piü che ne’ boschi, 
se crudi piü de’ łupi, e piü de gli orsi 
gli uomini in esse sono?

(Ibidem, akt IV, scena 1, w. 1-10)
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(Czemuż nie w Górach Ryfejskich się raczej 
urodzić miałem, wśród tygrysów krwawych, 
w dzikich żyjących puszczach lub na stokach 
alpejskich, gdzie śladów ludzkich nie znajdziesz, 
lecz tu, gdzie ciągle żyję wśród nieludzkich ludzi, 
gorszych od bestii? Czemu służy żywot 
w miastach spędzony, nie w głębokich lasach, 
jeśli tu ludzie są bardziej okrutni 
niż krwawe wilki, niż dzikie niedźwiedzie?)

Jaki przekaz dla „szlochających i plączących” widzów niosą ze sobą 
w przekonaniu autora te pełne grozy sceny? Czy może są jedynie podykto
wane gustami publiczności, która odczuwa potrzebę silnych emocji, by na 
koniec czerpać z nich swoistą przyjemność („diletto”)177?

Odpowiedź na ostatnie pytanie może być tylko negatywna: daje ją sam 
Giraldi. Wiedział on bowiem, że w atmosferze najwyższego „zdumienia” 
(„maraviglia”) jego odbiorcy mogli lepiej przyswoić sobie niełatwą naukę 
moralną, jaką pragnął im dać nie tylko w Orbecche, ale też w innych trage
diach. Zauważa on wszak: „Che é di maraviglioso piacere alio spettatore, 
quando vede che gli astuti son tolti, e rimangono gli ingannati nella favola, 
e i forti ingiusti, e malvagi rimangono vinti”377 378 („Jakaż to pełna zdumienia 
przyjemność ogarnia widza, gdy ogląda to, jak ludzie podstępni giną, pozo
stają natomiast ci, których oszukano, a wielcy niesprawiedliwi i niegodziw
cy ponoszą klęskę”). Jest prawdą, że w Orbecche giną na końcu wszyscy, ale 
to najkrwawsza tragedia Giraldiego, która, jak zobaczymy poniżej, wpisuje 
się dobrze w charakter pouczającego exemplum.

crudeltá” (G.B. Giraldi Cinzio, Discorso..., op. cit., s. 185). Przekład: „[...] po
przez tę zasadę [Horacy] nie zamierzał zakazywać, by owe akty śmierci miały miejsce 
bezpośrednio na scenie, a jedynie chodziło mu o to, by unikać tych, którym towarzyszy 
okrucieństwo”).

377 Zob. ibidem, s. 223.
378 Ibidem, s. 184-185.

Celem dramaturga jest uczyć i zdumiewać, albo raczej uczyć przez 
zdumienie i zadziwienie, a nie tylko przez litość i trwogę. Dla Giraldiego 
trwoga, jak powyżej powiedziano, nabiera znamion grozy w znaczeniu se- 
nekańskim. Zatem wzbudzanie jej u widzów (wraz z litością) wywołuje tym 
skuteczniejszy efekt moralny, że towarzyszy jej owa maraviglia, a to wszyst
ko właśnie doprowadza u odbiorcy do katharsis:
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La tragedia ha anco il suo diletto, e in quel pianto si scuopre un nasco- 
so piacere che il fa dilettevole a chi l’ascolta e tragge gli animi alla attenzio- 
ne e gli empie di maraviglia, la quale gli fa bramosi di apparare, col mezzo 
dell’orrore e della compassione, quello che non sanno, cioè di fuggire il 
vizio e di seguir la virtù379.

379 Ibidem, s. 223-224.
380 Ibidem, s. 182.
381 Zob. Arystoteles, D. Hume, M. Scheier, O tragedii i tragiczności, op. cit., 

s. 92-93. Zob. też przypis 276 w niniejszej monografii.

(Tragedia ma także sprawiać przyjemność i w owym płaczu [jako reak
cji widza na to, co ogląda - przyp. M. M.-S.] ujawnia się skrywane upodo
banie, z którego dla słuchacza wynika uczucie przyjemności i które skłania 
umysły do wytężenia uwagi oraz napełnia je zdumieniem, przez co pragną 
się dowiedzieć poprzez litość i grozę tego, czego nie znają, a mianowicie, 
jak unikać występku i iść za cnotą.)

Natomiast sam mechanizm katharsis wyjaśniony został w innym miej
scu traktatu:

Le persone adunque d’alto grado (le quali sono mezze tra i buoni e gli 
scellerati) destano maravigliosa compassione se loro awiene cosa orribile, 
e la cagione di ciô è che pare allo spettatore che ad ogni modo fosse degna 
di qualche pena la persona che soffre il male, ma non già di cosi grave. 
E questa giustizïa, mescolata colla gravezza del supplizio, induce quell’or- 
rore e quella compassione, la quale è necessaria alla tragedia380.

(Tak więc osoby wysokiego stanu (które zajmują miejsce pośrednie po
między dobrymi i niegodziwymi) wzbudzają pełną zdumienia litość, jeśli 
spotka je coś strasznego, a powodem tego jest fakt, że wydaje się widzowi, 
iż w każdym razie godna jest kary osoba, którą dotyka cierpienie, ale nie 
aż tak srogiej. I tego rodzaju sprawiedliwość, powiązana z ciężarem udręki, 
wzbudza taki rodzaj grozy i litości, jaki jest konieczny w tragedii.)

A zatem tragizm, którego skutkiem jest litość i groza, wynika nie - jak to 
ma miejsce w greckiej tragedii - z faktu, że protagonista jest niewinny lub, 
jak to określił trafnie Max Scheier, staje się winny w działaniu wolnym od 
winy i raczej w nią popada niż ją popełnia381, ale z tego, że jego cierpienie 
jest nieproporcjonalnie cięższe od winy. Prowadzi to w konsekwencji do ka- 
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tharsis o nacechowaniu zdecydowanie moralnym382, którego trudno byłoby 
się doszukać w przypadku katharsis Arystotelesowskiej, gdzie, jak wiado
mo, jej wymiar estetyczny jest najbardziej prawdopodobny383. Giraldiemu 
nie chodzi wcale, jak Stagirycie, o oczyszczenie uczuć (czy też z uczuć) lito
ści i trwogi odbiorcy, tylko o to, by wywołana u niego litość i groza stały się 
środkiem do uwolnienia się od innych negatywnych i szkodliwych uczuć 
i namiętności, przypominających te, które dla bohatera tragedii stały się 
źródłem jego upadku384. Ostatecznym celem jest więc istotnie spowodowa

382 Takie znaczenie katharsis przeważa w interpretacjach XVI-wiecznych tego poję
cia, poczynając od komentarza Francesca Robortella (1548) i bezpośrednio po nim wy
danych komentarzy Bernarda Segniego (1549), Vincenza Maggiego (1550) oraz innych; 
na ten temat zob. A. Conte, op. cit., s. 317 i nast., zwłaszcza 328 i nast.

383 Zob. np.: D. Lanza, Introduzione, [w:] Aristo tele, Poética, op. cit., s. 61 
i nast.; Arystoteles, Poetyka, op. cit., s. LXXII i nast.

384 Giraldi wyjaśnia to, uciekając się do przykładu Edypa z Króla Edypa Sofoklesa, 
uznanego przez Arystotelesa, jak wiadomo, za tragedię par excellence-, zob. G.B. G i r a 1 - 
di C i n z i o, Discorso..., op. cit., s. 182: „L’ignoranza del male commesso è principalis- 
sima cagione [...] di grandissimo orrore e di grandissima compassione. E questo purga 
maravigliosamente gli animi da tali errori. Perché lo spettatore con tacita conseguenza 
seco dice: se questi per errore commesso non volontariamente tanto male ha sofferto 
quanto vedo io ora, che sarebbe di me se forse volontariamente commettessi questo 
peccato? e questo pensiero li fa astenere dagli errori” („Nieświadomość popełnionego 
zła jest główną przyczyną [...] wielkiej grozy i wielkiej litości. A to oczyszcza wspaniale 
ludzkie umysły od tego rodzaju błędów. Ponieważ widz w wyniku tego tak milcząco 
rozumuje: jeśli on z powodu nieumyślnego zbłądzenia tak wiele wycierpiał, co stałoby 
się ze mną, gdybym może świadomie popełnił podobny grzech? I ta myśl każę mu uni
kać błędów”). Podobnie rozumie funkcję katharsis Vincenzo Maggi, który wyjaśnia ją 
precyzyjnie w swoim komentarzu do Poetyki Arystotelesa: „Longe igitur melius est mi- 
sericordiae et terroris interventu expurgare animum ab Ira, qua tot neces hunt: ab Ava- 
ritia, quae infinitorum pene malorum est causa: a Luxuria, cuius gratia nefandissima 
scelera saepissime patrantur. His itaque rationibus haudquaquam dubito, Aristotelem 
nolle Tragoediae finem esse animam humanam a terrore, misericordiave expurgare; sed 
his uti ad alias perturbationes ab animo removendas; ex quarum remotione animus vir- 
tutibus exornatur. Nam ira, verbi gratia, depulsa succedit mansuetudo, expulsa avaritia, 
inducitur liberalitas, atque ita de caeteris” (Vincentii Madii et Bartholomaei Lombardi 
in Aristotelis librum de poética communes explicationes, Venetiis 1550, s. 98. Przekład: 
„O wiele lepiej jest poprzez wzbudzenie litości i trwogi oczyścić umysł z Gniewu, będą
cego powodem tylu zbrodni; z Chciwości, która jest przyczyną niezliczonego zła; z Roz
wiązłości, ze względu na którą dokonuje się nieraz bezbożnych występków. Z tej racji 
bynajmniej nie wątpię, że Arystotelesowi nie chodziło o to, by celem Tragedii uczynić 
oczyszczenie duszy ludzkiej z trwogi i litości, ale o to, by z ich pomocą uwolnić umysł od 
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nie tego, by ludzie unikali zła i zwracali się ku dobru, w czym, zdaniem Gi- 
raldiego, bardzo pomocny okazuje się widowiskowy aspekt tragedii, a płacz 
jest dowodem oczyszczenia. Przykład postaci Orbecche zdaje się zatem do
brze ilustrować tę koncepcję ¡catharsis. Ukrywając przed ojcem prawdę, cór
ka Sulmona postąpiła niezbyt uczciwie, sądząc, jak sama przyznaję, że nie 
zdążyłby jej już odkryć przed śmiercią:

E perché il padre mió si trovava
debole alquanto e di molt’anni careo,
i’ mi pensai ch’ei si devesse, prima
che la cosa sapesse, uscir di vita.
Ma il mio destin m’ha ben mostrato quanto
sia stato il mio pensar fallace e vano
e quanto folii siano i pensier nostri.

(Ibidem, akt II, scena 1, w. 48-54)

(Ponieważ ojciec mój dość słaby był już
i podeszły w latach, myśl jedna zatem 
powstała mi w głowie, że szybciej niż to 
się wyda, on z życia tego odejdzie.
Ale los mi to wyjawił, jak bardzo
ma nadzieja była złudna i próżna,
i jak szalone być mogą nasze myśli.)

Ale wściekły szał ojca-tyrana, który ją przywodzi do ostatecznej rozpa
czy, jest nieporównanie bardziej niegodziwy i dlatego nieszczęście Orbecche 
może wzbudzić w odbiorcy wspomniane uczucia, a także nauczyć go, by 
swe życie zawsze opierał na cnocie.

A co z Sulmonem? Satysfakcję moralną widz może czerpać jedynie 
z jego losu. Uważał się za stojącego ponad prawem dzięki bezgranicznej 
władzy tyrańskiej, w której znajdował prawdziwe upodobanie, przekonany, 
że nawet jego okrucieństwo spotka się z pochwałą (wymuszoną strachem) 
jego dworzan:

Biasimato ne saró? Che biasmo puote
aver un re di cosa, ch’egli faccia,

innych szkodliwych uczuć; dzięki temu napełnia się on cnotami. Bowiem na przykład 
w miejsce gniewu pojawia się łagodność, a po usunięciu chciwości jej miejsce zajmuje 
szczodrość, i podobnie dzieje się w pozostałych wypadkach”).
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le cui opéré tutte sotto il manto 
real stanno coperte? E come a forza 
soffrirle dee ciascun, cosi lodarle, 
o voglia, o no, dal gran timoré è astretto. 
Questo è proprio de’ re, che Торге гее, 
ch’essi si fan, siano da ognun lodate.

(Ibidem, akt III, scena 3, w. 100-107)

(Czy ktoś mnie zgani? A jakąż naganę 
może dostać król, cokolwiek uczyni, 
gdy wszystkie jego czyny płaszcz królewski 
zakryje? I każdy pod groźbą znosić 
je musi, każdy je chwalić powinien, 
chce tego czy nie, wielki strach go zmusza. 
Tym właśnie cieszyć się mogą władcy, że 
zbrodnicze ich czyny każdy pochwali.)

W momencie, gdy Sulmon najmniej się tego spodziewa, Opatrzność 
ręką córki wymierza mu karę. Słowa, jakie w akcie I wypowiedziała sym
bolizująca ją Nemezis, na temat boskiej sprawiedliwości, która, zanim się 
spełni, daje winnemu czas potrzebny na opamiętanie się, należy mieć zatem 
na uwadze w zakończeniu tej tragedii.

4. Polemika wokół Canace Sperone Speroniego385

385 W rozdziale tym korzystam z mojej analizy, która stała się podstawą artykułu 
pt. II mito di Eolo e ilproblema del tragico nella tragedia Canace di Sperone Speroni, „Ri
vista di Letteratura Italiana” 28, 3 (2010), s. 35-44.

386 Editio princeps sztuki Speroniego ukazała się w Wenecji w 1546 r. bez zgody 
autora. W ciągu Cinquecenta liczba wydań wyniosła ok. 12, co świadczy o jej popular
ności, która przełożyła się na wpływ tej tragedii (i jej poetyki tragizmu) na inne utwory 
należące do tego gatunku.

Tragedia Canace intelektualisty z Padwy, jakim był Sperone Speroni, odgry
wający kluczową rolę w jednej z tamtejszych Akademii (Accademia degli 
Infiammati), powstała w 1542 r.386 w wyniku jego wnikliwych studiów nad 
Retoryką i Poetyką Arystotelesa, ale w pewnym stopniu była także wyrazem 
jego własnych rozważań o charakterze egzystencjalno-filozoficznym. Mia
ła być wystawiona przez trupę teatralną znanego twórcy komedii pisanych 
w dialekcie weneckim i padewskim, Angela Beolca (zwanego Ruzante), ale 
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jego niespodziewana śmierć (17 marca 1542 r.) zniweczyła te plany. Wia
domo natomiast, że Canace doczekała się inscenizacji w Rzymie dopiero 
w 1561 r. Jako jedyna tragedia Speroniego stanowi przykład utworu dogłęb
nie przemyślanego i proponującego nowe rozwiązania odnoszące się do 
poetyki tragizmu, zarówno pod względem układu zdarzeń (arystotelesow- 
ski mythos), a co za tym idzie, charakterów głównych postaci, które, po
dobnie jak u Stagiryty387, są mu podporządkowane, jak i na planie elocutio 
i metryczno-wersyfikacyjnym. W założeniu autora sztuka ta jest polemiczna 
wobec napisanej rok wcześniej Orbecche Giraldiego Cinzia. Z jednej strony 
nawiązuje do niej poprzez podobne motywy i rozwiązania na płaszczyźnie 
tematycznej, takie jak: obecność tyrańskiego władcy, karzącego okrutnie 
własne dzieci, a także niewinnego, dopiero co narodzonego wnuka; miłość 
naznaczona winą, trzymana w tajemnicy przed ojcem; motyw kazirodztwa; 
odległa w czasie przyczyna obecnej sytuacji, której skutki okażą się tragicz
ne; motyw profetycznego snu-wizji, a także grozy, jaką napawają kolejne 
śmierci spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez tyrana. Z drugiej 
strony tego rodzaju paralelizmy paradoksalnie uwypuklają zachodzące po
między obiema sztukami różnice, wskazując na nie naśladowczy, lecz emu- 
lacyjny charakter tragedii padewskiego intelektualisty.

387 Zob. Arystoteles, Poetyka, VI 1450a 20-21.
388 W wydaniu, z którego cytuję fragmenty tej sztuki, La tragedia classica dalie ori- 

gini al Maffei, op. cit., wydawca zaproponował jednak podział na akty: ze względu na 
pierwotny zamysł, pochodzący prawdopodobnie od autora, podaję je w nawiasie kwa
dratowym.

Szerokim echem w środowisku włoskich literatów zainteresowanych 
poetyką tego gatunku, a także samych tragediopisarzy, odbiła się dyskusja, 
jaką Canace wywołała pomiędzy autorem tragedii a Giraldim. Wyłoniła ona 
zwolenników oraz przeciwników jednej i drugiej koncepcji i przyczyniła 
się do zapewnienia wyznaczonym przez nie kierunkom ważnego miejsca 
w dalszym rozwoju tragedii renesansowej. Należy podkreślić, że obie te 
sztuki, niezależnie od dzielących je różnic, przyczyniły się do zapewnienia 
teatrowi Seneki znaczącego wpływu na tenże rozwój, kosztem zapoczątko
wanego przez Trissina nurtu hellenizującego.

Pod względem struktury sztuka Speroniego naśladuje schemat grecki, 
ponieważ autor zrezygnował z podziału na akty388 i sceny. Brakuje w niej 
natomiast większości partii chóralnych, ale należy to tłumaczyć jej niedo
kończeniem. W stosunku do wcześniejszych tragedii składających się na 
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tradycję nowożytną tego gatunku na gruncie włoskim wprowadza ona inną 
wersyfikację w dialogach, składających się w przeważającej mierze nie z je- 
denastozgłoskowców bezrymowych, lecz z pięcio- i siedmiozgłoskowców, co 
niewątpliwie zapewniło dialogom płynność i muzykalność, jaka będzie ce
chować w niedalekiej przyszłości dramat pasterski189; z drugiej jednak strony 
odebrało to w dużym stopniu wypowiedziom postaci ten rodzaj dostojeń
stwa, jakiego w sposób naturalny należałoby oczekiwać od tragedii, i zbli
żyło je, także pod względem stylu, do mowy potocznej, choć w tej ostatniej 
kwestii wypowiedzi krytyków pozostają ze sobą nierzadko w sprzeczności* 390.

189 Zob. ibidem, s. 15.
390 Przykładem odmiennego zdania może być opinia Roberta Mercuriego, według 

którego rozwiązania metryczno-wersyfikacyjne Speroniego nie odpowiadają wymogom 
mimetyczności, jakie powinny spełniać w tragedii dialog oraz inne wypowiedzi będące 
nośnikami jej akcji: zob. R. Mercuri, II teatro del Cinquecento. La tragedia, [w:] Let- 
teratura Italiana Laterza, vol. 21, ed. C. Muscetta, op. cit., s. 99. Nie brakuje też 
uczonych, dla których tego rodzaju rozwiązania formalne Speroniego byłyby sygnałem 
zwiastującym bliski rozpad formy tragicznej: zob. na ten temat R. C rem an te, Nota 
introduttiva a Canace, [w:] Teatro del Cinquecento, vol. 1: La Tragedia, a cura di idem, 
Riccardo Ricciardi, Milano-Napoli 1988, s. 454.

391 To prawda, że Oreste Rucellaiego czy Antygona Alamanniego tematycznie też 
należały do tragedii mitologicznych, ale były one mniej lub bardziej wiernymi przerób
kami sztuk greckich. Warto w tym miejscu przypomnieć, że spośród tragedii okresu 
włoskiego Humanizmu (XV w.) jedynie dwie (Achilles Antonia Loschiego i Progne Gre- 
goria Correra) oparte były na wątkach mitologicznych, zrywając z dominującą tenden
cją (której kierunek wyznaczyła Ecerinis Albertina Mussata) opracowywania tematów 
historycznych czerpiących z niedalekiej przeszłości. W XVI w., a konkretnie w 1529 r., 
wokół tego samego wątku z Heroid Owidiusza zbudował swoją tragedię niejaki Giovan
ni Falugi, ale nie zdobyła ona żadnego rozgłosu (nie wiadomo nawet, czy była znana 
Speroniemu), co potwierdza jej nikłą wartość literacką. W tym utworze autor nadał ma
terii tragicznej koloryt mocno ludowy, niepozbawiony rubaszności i banalnej potocz- 
ności, a zderzenie tych dwóch sfer objawia się także w stylu, naszpikowanym zarówno 
latynizmami, jak i bardzo potocznymi zwrotami. To prawda, że tonacja plebejska nie 
była obca Panfili Cammellego, lecz poziom artystyczny tej ostatniej nie pozwala wątpić, 
że mamy tu do czynienia ze sztuką dość wybitną, co znalazło potwierdzenie w renomie, 
jaką cieszyła się wśród współczesnych i potomnych.

392 Chodzi o list XI.

Na tle dotychczasowej tradycji XVI-wiecznej tragedii w języku włoskim 
Canace wyróżnia się akcją opartą na wątku mitologicznym391; jej głównym 
źródłem jest jeden z mających strukturę elegii miłosnych listów poetyc
kich392, zawartych w zbiorze Owidiusza zatytułowanym Heroidy, znajdujący 
tu swoje przełożenie w formie niezwykle dramatycznej i, co należy szcze- 
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golnie podkreślić, kontrowersyjnej z punktu widzenia poetyki tragizmu. 
Ta materia elegijna, odnosząca się do kazirodczej miłości Canace i Maka- 
reusza, dwojga dzieci króla wiatrów Eola, oraz jej nieszczęsnych skutków, 
ulega u Speroniego kontaminacji z epicką materią Eneidy, gdzie w księ
dze I (w. 50-80) czytamy, że Eol, wychodząc naprzeciw życzeniu bogini 
Junony, rozpętuje na morzu - dzięki swoim wiatrom - potężną nawałnicę 
wymierzoną przeciwko Eneaszowi i jego załodze, a w zamian za tę przy
sługę otrzymuje od królowej Olimpu rękę pięknej nimfy morskiej Deiopei. 
W swojej tragedii Speroni ustanawia tragiczną więź pomiędzy oboma prze
kazami literackimi, wyobrażając to, co u Owidiusza zostało przemilczane 
(a może pozostawione domyślności czytelnika...), a mianowicie, że nazna
czone winą uczucie między siostrą i bratem miało swoją bezpośrednią przy
czynę w zemście, której bogini Wenus, matka Eneasza, dokonała na Eolu 
poprzez wzbudzenie miłosnej namiętności w jego dzieciach.

Nie wiemy natomiast dokładnie, jakie było źródło inspiracji dla Owi
diusza, ale niewykluczone, że należałoby go szukać w tragedii Eurypidesa 
Ajolos, która do nas doszła jedynie w formie szczątkowej w postaci skąpych 
fragmentów. W przeciwieństwie zatem do tego, co sądził Giraldi w swoim 
Giuditio sopra la Tragedia di Canace e Macareo eon molte utili considerazioni 
circa larte Tragica e di altri poemi}9}, nie ulega wątpliwości, że wątek ten oka
zał się odpowiedni dla tragedii. Z drugiej strony jest prawdą, że takiego wra
żenia może nie odnieść czytelnik epizodu otwierającego księgę X Odysei, 
gdzie pan wiatrów, który tak chętnie użycza gościny Ulissesowi i jego towa
rzyszom, żyje szczęśliwy na pływającej wyspie Eolii, ciesząc się życzliwością 
innych bogów, otoczony dwunastką swoich dzieci, sześcioma synami i sze
ścioma córkami, które pożenił między sobą, by się z nimi nie rozstawać. Ani 
śladu myśli o kazirodztwie: jest prawdopodobne, że epoce złotego wieku, 
w której sytuuje się ta mityczna opowieść, była obca - jak sobie wyobraża
no - myśl, że tego rodzaju związek mógł być godny potępienia393 394.

393 Zob. G.B. Giraldi Cinzio, Giudizio, [w:] S. Speroni, Canace e Scritti in 
sua difesa, G.B. Giraldi Cinzio, Scritti contro la Canace: Giudizio ed Epistoła latina, 
a cura di C. Roaf, Commissione per i testi di lingua, Bologna 1982, s. 102: „Credo [...] 
che sconvenevolissimamente questa favola di Canace sia stata detta Tragedia” („Sądzę, 
że bardzo niestosownie ta sztuka o Canace została nazwana Tragedią”); zob. też P. M a - 
s t ro c o 1 a, L’idea del trágico..., op. cit., s. 194 i nast.

394 Problem kazirodztwa był przedmiotem dyskusji w XVI w. Na ten temat wy
powiadał się w jednym ze swoich pism w obronie Canace sam autor, twierdząc, że stoi 
ono w sprzeczności z prawem zwyczajowym (jednak nie w każdej kulturze), a nie z pra
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Poza tymi dwoma źródłami bezpośrednimi, łatwymi do zidentyfikowa
nia, można się w Canace doszukać także niebezpośrednich wpływów Fedry 
i Thyestesa Seneki, jak również, co nie zostało dotychczas zauważone przez 
krytykę, Antygony Sofoklesa. Sztuki te wpłynęły w jakimś stopniu na kon
cepcję tragizmu w utworze Speroniego.

Akcja Canace koncentruje się zatem wokół wątku kazirodczej miłości 
bliźniąt Eola i Deiopei oraz jej tragicznych skutków, wynikających z zemsty 
króla wiatrów: dotąd udało się tę miłość utrzymać w tajemnicy, lecz zosta
nie odkryta w dniu 18. urodzin rodzeństwa, o których dowiadujemy się za
raz na początku z ust ojca bliźniąt. Szczęśliwy i niepodejrzewający niczego 
Eol zapowiada w jednej z pierwszych scen tragedii huczne świętowanie tej 
rocznicy. W tym właśnie dniu Canace wyda na świat syna pochodzącego 
z kazirodczego związku, ale intryga wymyślona przez Piastunkę, mająca na 
celu ukryć ten fakt przed rodzicami, będzie skazana na porażkę: noworo
dek zasłonięty kwiatami, które wypełniają kosz niesiony przez Piastunkę do 
świątyni Junony jako dar od Canace w dniu jej urodzin, w momencie przej
ścia przez salę, gdzie ucztują rodzice, swoim kwileniem obudzi zdumienie, 
a następnie straszny gniew boga wiatrów. Postanawia on posłać córce sztylet, 
by odebrała sobie życie, a dziecko każę rzucić psom na pożarcie. Makareu- 
szowi udaje się ujść szału Eola, gdyż w momencie jego wybuchu pozostaje 
poza pałacem, ale po powrocie popełnia samobójstwo. Powoduje nim nie 
tylko rozpacz, lecz także chęć dokonania zemsty na okrutnym ojcu, który 
poniewczasie zrozumiał swój błąd i skruszony znajduje pociechę w tym, że 
przynajmniej syn zdołał uniknąć skutków jego szaleńczego gniewu.

W utworze Owidiusza akcent pada - jak we wszystkich pozostałych 
Heroidach - na nieszczęśliwą sytuację kobiety w momencie, gdy piszę ona 
o niej ukochanemu, a także na jej liryczno-elegijne wynurzenia. Canace po
wraca myślami do różnych momentów miłosnej historii z Makareuszem, tak 
tragicznie zakończonej, i użala się na los swój i dziecka w momencie poprze
dzającym ich śmierć. Rodzajem pendant dla ostrego oskarżenia ojca w części 

wem naturalnym; zob. S. Sp e ron i, Lezioni in difesa delta Canace, [w:] idem, Canace 
e Scritti in sua difesa, op. cit., s. 215: „Nel vero non é dalla natura vietata la congion- 
zion del fratello e della sorella, ma dalle leggi e non giá da tutte” („W rzeczywistości 
to nie natura zabrania połączyć się bratu i siostrze, tylko prawa, i to nie wszystkie”). 
Z podobnym punktem widzenia można się spotkać w dialogu II Nifo overo del Piacere 
T. Tassa: zob. S. Verdino, II Re Torrismondo e altro, Edizioni dell’Orso, Alessandria 
2007, s. 57.
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końcowej listu jest czuła prośba skierowana do Makareusza o to, by także po 
śmierci nie przestał o niej pamiętać i by dał godny pochówek ich dziecku:

Ipse necis cuperem nostrae spectator adesset 
Auctorisque oculis exigeretur opus. 
Ut férus est multoque suis truculentior Euris, 
Spectasset siccis vulnera nostra genis. 
Scilicet est aliquid cum saevis vivere ventis; 
Ingenio populi convenit ille sui.
[-.]
Tu tamen, o frustra miserae sperate sorori, 
Sparsa, precor, nati collige membra tui 
Et refer ad matrem socioque impone sepulcro, 
Urnaque nos habeat quamlibet arta duos. 
[Vive memor nostri lacrimasque in vulnere funde 
Neve reformida corpus amantis amans; 
Tu, rogo, dilectae nimium mandata sororis 
Perfer; mandatum persequar ipsa patris.]395

395 Ovide, Héroïdes, texte établi par H. Bornecque et traduit par M.Prévost, 
cinquième tirage revu, corrigé et augmenté par D. Porte, Les Belles Lettres, Paris 
1991.

396 Idem, Heroidy, przeł. i oprać. W. Markowska, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1986, s. 93, 97-98.

(Owidiusz, Heroidy, XI, w. 9-14, 123-130)

(Niechby sam był świadkiem mej śmierci, niechajbym w jego oczach 
dokonała czynu, jaki mi nakazał! Okrutnik, dzikszy niż jego wichry, bez łzy 
w oku oglądałby me rany. Nie dziw, bo żyje on pośród srogich wiatrów, to
też naturę swą upodobnił do swoich poddanych [...]. Ty jednak - o, próż- 
nom na Ciebie, nieszczęsna, czekała! - błagam, zbierz rozproszone szczątki 
swego syna i przynieś je jego matce, złóż je we wspólnej mogile, choćby nie 
wiem jak ciasna, pomieści nas obydwoje. [Żyj i pamiętaj o mnie, łzami ob
lej moje zwłoki, nie lękaj się, kochający, martwego ciała tej, co Cię kochała. 
Zaklinam, spełnij to poruczenie Twej siostry, wydanej na zgubę! Rozkaz 
ojca ja sama wypełnię.]396)

Nacechowanie emotywne utworu wyrażają liczne pytania retorycz
ne i zdania wykrzyknikowe. Można powiedzieć, że ta Heroida, podobnie 
jak niektóre inne, stanowi rodzaj tragedii w jej zalążkowej formie, tragedii, 
w której przeżycia osobiste, zarówno te przywoływane, jak i te odczuwane 
przez Canace w momencie „pisania” o tym, czego doświadczyła, nie dają się 



170 III. Renesansowa tragedia włoska w XVI w.

przekuć w wyobraźni czytelnika (bo też tego nie wymaga poetyka elegii) na 
jakieś prawdy uniwersalne, wyrażone w formie odpowiedniej dla gatunku 
tragicznego.

Natomiast sztuka Speroniego, pomimo „rodzinnej” atmosfery, jaka 
z niej emanuje od samego początku, posiada pewne akcenty uniwersalne, 
choćby w finale ukazującym skutki zaślepienia (odpowiadającego senekań- 
skiemu furor) kogoś, kto, będąc ojcem, jest jednocześnie przykładem ko
lejnego w dziejach włoskiej tragedii tyrańskiego władcy, którego prototyp 
znaleźć można u Seneki, przede wszystkim w Thyestesie.

Ponadto włoski autor ukształtował akcję Canace w oparciu o technikę 
dramatyczną zasugerowaną przez Arystotelesa; w swojej Apologii (napisanej 
w latach 1552-1555), broniąc z Poetykę „w ręku” szczegółowych rozwiązań 
w Canace przed zarzutami ze strony Giraldiego, przywiązuje on dużą wagę 
do perypetii (peripeteia) i rozpoznania (anagnórismos), które, jak wiadomo, 
Stagirytą uważał za dwa z trzech istotnych elementów mythos. Sperone kła
dzie szczególny nacisk na podwójny zwrot akcji w odniesieniu do losu bo
haterów: pierwszy, po odkryciu przez Eola istnienia dziecka, będący prze
łomem dla tragicznego zakończenia historii rodzeństwa i ich syna; drugi, 
dotyczący Makareusza, a dokładniej mówiąc - jego śmierci w momencie, 
gdy sługa Eola przynosi mu „dobrą” wiadomość o niewczesnym żalu ojca 
z powodu nieodwracalnych skutków poprzedniego szału. Samobójstwo 
młodzieńca, będące czynem, którego Eol się nie spodziewa, jest jednocześ
nie, jak już powiedziano, aktem rozpaczy i zemsty, co jasno wynika z mono
logu Makareusza; takie zakończenie wpisuje się w typowe dla tragedii okresu 
kontrreformacji rozwiązanie, w którym określonej winie towarzyszy kara397:

397 Dotyczy to także Canace i Makareusza, ponieważ ich „błąd” nie jest jedynie 
wynikiem woli bóstwa (Wenus mszczącej się na Eolu), ale także ich świadomej decyzji; 
do tego problemu nawiążemy w dalszym ciągu analizy.

Che fai tu Macareo?
Tempo è non di pensar, ma di moriré.
Morendo finirai
tutta la tua miseria, e crescerai
quella del tuo nemico,
il quai, se odi il vero, 
d’ogni suo bene è privo, 
qualor tu non sia vivo.
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Bello e dolce morire
e ora il mio, dovendo esser cagione
di far viver mio padre 
in continuo martire.

(S. Speroni, Canace, [akt V], w. 256-263, 270-273)

(Co począć, Makareuszu?
Nie czas, by myśleć, lecz raczej by umrzeć.
Śmierć wkrótce kres położy
całemu twemu nieszczęściu, a wzmoże
nieszczęście twego wroga, 
którego, jeśli to prawda, 
całego szczęścia pozbawisz, 
gdy sobie życie odbierzesz.
[-.]
Piękna i pełna słodyczy
jest śmierć moja, gdy wiem, że
będzie ona powodem 
jego stałej udręki.)

Natomiast rozpoznanie niezupełnie odpowiada klasycznemu (czyli 
Arystotelesowskiemu) sensowi tego pojęcia, rozumianemu jako odkrycie 
określonej prawdy odnoszącej się do protagonisty398. W tym wypadku wią
że się ono z wewnętrzną przemianą Eola wtedy, gdy jest już zbyt późno, 
by zapobiec nieszczęściu spowodowanemu zbrodniczym szałem, a nowa 
świadomość pozwala je teraz postrzegać w zupełnie innej perspektywie, 
przypominając nieco Ajschylejską „naukę poprzez cierpienie”, nieobcą tak
że niektórym tragediom Sofoklesa, np. Antygonie, gdzie odnosi się ona do 
końcowego losu Kreona, przygniecionego skutkami własnego zaślepienia399. 
Istotnie Eol pozbawiony jest w tym momencie jakichkolwiek złudzeń co do 
swojego poprzedniego postępowania:

”8 Istotnie zostanie ono skrytykowane przez Giraldiego w łacińskim Liście 
z 1558 r.

399 Por. Sofokles, Antygona, w. 1263-1270: „Klnę moich myśli śmierciodajne 
winy, / Co zamroczyły mi serce! / Widzicie teraz wśród jednej rodziny / Ofiary, ofiar 
mordercę. / Słowo dziś moje me czyny przeklina, / W samym, o! życia rozkwicie, 
/ Przedwczesne losy porwały mi syna, / Mój obłęd zmiażdżył to życie” (Sofokles, 
Tragedie, przeł. K. Morawski, oprać, i wstęp Z. Kubiak, PIW, Warszawa 1969).
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Or conosco, ma tardi, che nel caso
de’ miei figli infelici
padre ne re non fui; onde io dovrei 
non esser dio ne uomo.
Misero me, che senza altra ragione
doveva il mio furorę
non punir, ma scusar il loro errore.
[.••]
Non e peggior errore
uccider l’uno e allaltro figliuolo
dar cagion di morire,
che non e che ami lun 1’altro fratello
di non lecito amore?

(Ibidem, [akt V], w. 289-295, 350-354)

(Teraz widzę, zbyt późno, że w przypadku
mych nieszczęśliwych dzieci
nie byłem ojcem ni królem; dlatego 
nie mnie być bogiem, człowiekiem. 
O ja nieszczęsny, bez żadnej przyczyny 
mój szał był powinien
nie karać, lecz błąd im wybaczyć od razu.
[-]
Czy nie większą jest winą
jedno z dzieci zabić, a zaś drugiemu
dać powód do śmierci, niż 
gdy brat i siostra się miłują 
niedozwolonym uczuciem?)

Jednak to nie rodzaj rozpoznania, ale wybór bohatera tragicznego jest 
przedmiotem najostrzejszej polemiki ze strony Giraldiego, połączonej 
z oskarżeniem o niewłaściwą interpretację Poetyki Arystotelesa, a w szcze
gólności o wzbudzenie litości do postaci opanowanych haniebnym uczu
ciem i tym samym chybienie zasadniczego celu tragedii, jakim powinno 
być osiągnięcie katharsis. Krytyka ta ma miejsce we wspomnianym już Giu- 
ditio sopra la Tragedia di Canace e Macareo..., otwierającym ciągnącą się 
latami polemikę400, do której włączą się także pomniejsi literaci. Zgodnie 

400 Giuditio ma formę dialogu i jest opatrzony datą 1 VII 1543 r. (publikacja miała 
miejsce w 1550 r.), ale najprawdopodobniej powstał dopiero ok. 1548 r., jak wykaza-
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z koncepcją Arystotelesa, czemu miał się sprzeniewierzyć Speroni, boha
ter zdolny wywołać litość i trwogę, czyli, według Giraldiego, uczucia, które 
są „nerwem i podstawą tragedii”401, nie może wyróżniać się ani cnotą, ani 
niegodziwością, co dla autora Orbecche i Giuditio jest równoznaczne z by
ciem tzw. personaggio mezzano402. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnię
cie celu moralno-dydaktycznego, na który tak duży nacisk kładą także inni 
XVI-wieczni interpretatorzy Poetyki.

ła Christina Roaf; wyjaśnia ona tak późną, w stosunku do rozpowszechnienia Canace 
w 1542 r., datę jego napisania tym, że w wyniku opublikowania komentarza Francesca 
Robortella do Poetyki w 1548 r. powstał swoisty pęd teoretyczny do zabierania głosu na 
tematy związane z tragedią i innymi kwestiami arystotelesowskimi. Zob. na ten temat 
P. Mastrocola, L’idea del trágico. ,.,op. cit., s. 192, przypis 9. Tekst Giuditio ukazał się 
anonimowo, ale dzięki studiom prowadzonym przez C. Roaf przypisanie go Giraldiemu 
nie pozostawia już dzisiaj wątpliwości: zob. C. Roaf, A sixteenth-century 'Anónimo’: 
the author of the 'Giuditio sopra la tragedia di Canace e Macareo, „Italian Studies” 19 
(1959), s. 49-74; także: M. Ariani, Tra classicismo e manierismo..., op. cit., s. 187; 
P. Mastrocola, L’idea del trágico. ,.,op. cit., s. 30.

401 Zob. G.B. G i r a 1 d i C i n z i o, Giudizio, op. cit., s. 98. Zob. także idem, Discor- 
so..., op. cit., s. 212.

102 Zob. uwagi na ten temat w poprzednim podrozdziale.

Przeciwnik Speroniego zarzuca niegodziwość (scelleratezza) dzieciom 
Eola nie tyle ze względu na kazirodztwo (które pojawia się przecież w wielu 
greckich tragediach, by wymienić tylko najsłynniejszą, Króla Edypa Sofo
klesa, gdzie jednak popełnia się je w nieświadomości, a odkryte staje się 
źródłem nieopisanego cierpienia), ile trwanie w tym nacechowanym winą 
związku i zaniechanie jakiegokolwiek działania, żeby zmienić ten stan rze
czy Czy zarzuty Giraldiego są słuszne? Czy też jego surowemu osądowi brak 
obiektywizmu, co mogło być spowodowane obawą przed sukcesem sztuki, 
która była w założeniu polemiczna (i konkurencyjna) w stosunku do jego 
Orbecche'?

Na te pytania niełatwo dać jednoznaczną odpowiedź, niemniej jednak 
jedynie próba jej znalezienia pozwoli na ocenę poetyki tragizmu u Spero
niego. Podkreślając występne zachowanie Canace i Makareusza, autor Or
becche powołuje się na Arystotelesowskie zasady, których jednak sam nie 
do końca przestrzega w swojej najsłynniejszej piece (nie tylko w odniesieniu 
do postaci tytułowej, ale także w kwestii wyboru tematyki), idąc raczej za 
wzorcem senekańskim i własną fantazją oraz mając na uwadze dostarczenie 
określonej nauki przy jednoczesnym wywołaniu zdumienia odbiorców i pa
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miętając o przyjemności, jaka miałaby stąd dla nich wyniknąć403. W swojej 
krytyce przyjmuje perspektywę Eola404, którego osądowi odbiera wiarygod
ność fakt, że bóg wiatrów, bardziej niż ktokolwiek inny w tej tragedii, zasłu
guje na miano niegodziwego i nikczemnego; ponadto w końcowej jej części, 
gdy nie jest już zaślepiony gniewem, neguje prawdziwość swoich poprzed
nich słów i przyznaję się otwarcie do niesprawiedliwości.

403 Zob. G.B. Giraldi Ci n z i o, Discorso..., op. cit., s. 223-224.
404 Eol wielokrotnie posługuje się w odniesieniu do dzieci lub uczucia, jakie je łą

czy, terminem scellerato: zob. S. Sp e ron i, Canace, [akt IV], w. 175, 209, 216, 260, 279, 
288,319.

405 Zob. Arystoteles, Poetyka, XIII 1453a 8-10.
406 Zob. G.B. Giraldi Cinzio, Discorso..., op. cit., s. 182 i przypis 380 i 384 

w niniejszej monografii.

Można zatem zauważyć, że Giraldi nadużywa pojęcia scelleratezza, być 
może pod wpływem Arystotelesowskich terminów mochtheros i poneros 
(zły/niegodziwy), jakie padają w rozdziale XIII Poetyki, poświęconym cha
rakterystyce różnych typów bohaterów, na których tle rysuje się najbardziej 
odpowiedni dla tragedii. Położenie nacisku na ten (rzekomy?) aspekt cha
rakteru Canace i Makareusza miałoby, jak można przypuszczać, uwypuklić 
kontrast z Orbecche i Orontem, którzy oboje wpisują się w schemat perso- 
naggio mezzano, dokładnie omówiony w Discorso intorno al comporre delle 
commedie e delle tragedie. W jego koncepcji Giraldi podąża w pewnym stop
niu śladem Arystotelesa: łączy on, jak wiadomo, nieszczęście spotykające 
protagonistę z postawą naznaczoną błędem405, a nie ze świadomie występ
nym czynem. Jednak należy zauważyć, że wina owego personaggio mezzano 
nie jest tożsama z Arystotelesowskim pojęciem hamartia, lecz mieści się 
w granicach moralności chrześcijańskiej i stanowi odpowiednik grzechu; 
jeśli los owego personaggio mezzano wywołuje u odbiorcy litość i trwogę 
(równoznaczną z przerażeniem: orrore), doprowadzając w ich następstwie 
do określonej katharsis, to dzieje się tak dlatego, że kara spotykająca boha
tera jest nieproporcjonalnie cięższa od jego występku406. Giraldi nie dopusz
cza jednak myśli, że taka sytuacja mogłaby dotyczyć także postaci ze sztuki 
Speroniego.

Apologię swojej tragedii ten ostatni kontynuował w Lezioni in difesa del- 
la Canace, jakie wygłosił w Padwie w 1558 r. dla członków Accademia degli 
Elevati, gdzie wreszcie obszerniej zabrał głos na temat bohaterów tragedii, 
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którzy nie są niegodziwi ani występni, czyli nie odznaczają się scelleratezza. 
Pragnąc udowodnić, że zasługują oni na współczucie, posługuje się m.in. ar
gumentacją odwołującą się do Boskiej Komedii Dantego, a konkretnie do epi
zodu Franceski da Rimini z pieśni V Piekła. Speroni zauważa mianowicie, że 
można im zarzucić jedynie brak umiaru (incontinenza) w miłości, czyli roz
wiązłość. Przypomnijmy, że w Dantejskim systemie win w pierwszej części 
zaświatów incontinenza stanowi „najlżejszą” z trzech kategorii, które obej
mują wszystkie rodzaje grzechów. Ten trójstopniowy podział nawiązuje do 
Arystotelesowskiego schematu tzw. złych skłonności (dyspozycji), omówio
nych przez Stagirytę w siódmej księdze Etyki Nikomachejskiej, nazwanych 
akrasía, thériotés i kakta. Pierwszej z nich (akrasta) odpowiadałaby inconti
nenza, natomiast trzeciej, najcięższej (kakia) - scelleratezza (objawiająca się 
u Dantego w wypaczeniu roli rozumu w działaniu opartym na kłamstwie 
i podstępie). W tej perspektywie wywód Speroniego wydaje się niepozba- 
wiony logiki: „Non saranno scelerati, adonque, i fratelli della tragedia, e per 
conseguente non si escluderanno da essa [pieta - przyp. M. M.-S.], perché 
sono incontinenti, non malvaggi”407 („Zatem brat i siostra w tej tragedii nie 
są występni i, co za tym idzie, nie będą go [współczucia - przyp. M. M.-S.] 
pozbawieni, ponieważ cechuje ich nieopanowanie, a nie niegodziwość”). 
Jeśli Dante lituje się nad losem Franceski, dlaczego Canace i Makareusz 
mieliby być pozbawieni prawa do tego uczucia? Jednak, żeby rozumowanie 
Speroniego było w pełni przekonujące, powinien on dostrzec, stosując ka
tegorie współczesnej dantologii, różnicę w podejściu do losu Franceski ze 
strony Dantego-pielgrzyma i Dantego-autora; ten ostatni jako scriba Dei nie 
może nie pozostawić jej tam, gdzie się obecnie znajduje, czyli w Piekle408.

407 S. S p e r o n i, Lezioni in difesa della Canace, [w:] idem, Canace e Scritti in sua 
difesa, op. cit., s. 229.

408 Zob. na ten temat uwagi w rozdziale poświęconym epizodowi Franceski da 
Rimini w: M. Maślanka-Soro, Tragizm w Komedii Dantego, Universitas, Kraków 
2010 (wyd. 2 zm.), s. 200-226.

Bardziej wiarygodnie brzmią natomiast słowa jednej z postaci z Ca
nace, a mianowicie Deiopei, zauważającej w swojej obronie dzieci przed 
Eolem (przytoczonej zresztą przez Speroniego w Lezioni), że zarówno ona, 
jak i jej dzieci są ofiarami bogini Wenus, rozgniewanej na Eola, któremu 
Junona dała ją za żonę w podziękowaniu za przysługę, jaką jej wyświad
czył, szkodząc Eneaszowi. Bóg wiatrów pozostaje głuchy na ten argument, 
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podobnie jak i na kolejny, odnoszący się do kazirodztwa, które nie powin
no być karane aż tak surowo, skoro spotyka się je nierzadko wśród samych 
bogów, poczynając od Jowisza i Junony. Zaślepienie Eola wobec tej logiki, 
której nie można nic zarzucić, jak również jego koncepcja sprawiedliwości, 
subiektywna i arbitralna, oraz zbyt późny żal i niewczesne pragnienie na
prawienia skutków własnego szaleństwa przypominają (nawet w niektórych 
sformułowaniach, np. w końcowym samooskarżeniu) zachowanie Kreona 
w Antygonie. Perspektywa intertekstualna pozwala uchwycić jeszcze inne 
podobieństwo: wspomniany powyżej dialog pomiędzy Eolem i Deiopeą 
byłby może świadomym naśladownictwem - pod względem logiki rozumo
wania, najpierw odznaczającego się łagodnością i poszanowaniem rozmów
cy, z czasem przechodzącego w jawne oskarżenie - rozmowy, jaka w sztu
ce Sofoklesa ma miejsce pomiędzy Kreonem a Hajmonem. Jednak można 
mówić także o fundamentalnej różnicy w postawie cechującej obu tyranów 
w zakończeniu obu tragedii. Kreon przygnieciony bólem uznaje swój błąd 
i zyskuje nową świadomość, która każę mu bez złudzeń spojrzeć na skutki 
własnego zaślepienia i przyjąć je z godnością: w tym momencie jego postać 
nabiera wielkości tragicznej. Natomiast Eol, mimo iż podobnie odpowie
dzialny za swój końcowy los, neguje jakby poprzednią skruchę, zrzucając 
całą winę na Wenus i wyrażając mściwą groźbę pod adresem przyszłych 
ludów romańskich, dalekich potomków Eneasza, że nigdy nie przestanie ich 
prześladować morskimi nawałnicami.

Inna ważna kwestia, łącząca się z poprzednią, a wynikająca z poetyki 
tragedii, dotyczy istoty tragizmu w tej sztuce, a konkretnie tego, kto z jej 
bohaterów zasługuje w pełni na miano postaci tragicznej. Niełatwo jest dać 
jednoznaczną odpowiedź na to pytanie z tego względu, że zarówno Canace 
(która jako bohaterka tytułowa powinna w największym stopniu „pretendo
wać” do tej roli), jak i Makareusz mają pełną świadomość tego, że ich miłość 
jest od samego początku, niejako per definitionem, nacechowana negatyw
nie, o czym świadczy fakt utrzymywania jej w tajemnicy. Wielokrotnie też 
formułują samooskarżenia i odczuwają wyrzuty sumienia409, choć jedno

4,19 S. Sp e ron i, Canace, [akt II] (Makareusz sam), w. 250-251: „fallo amoroso, 
onde io divenni / di mia sorella sposo” („miłosne zbłądzenie, gdy oto się stałem / mężem 
mej siostry”); w. 258: „mostra in sogno ił mió error sotto alcun velo” („we śnie błąd mój 
ukazuje niejawnie”); w. 276-277: „Vili seco, io nol niego, / e disoneste fur 1’opere mie” 
(„Przyznaję, czyny moje / zarazem nędzne i niegodne były”); w. 293: „queste mie mem
bre ardite e scelerate” („te moje członki zuchwałe i występne”); w. 294-298: „Or vivo
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cześnie mają (zwłaszcza Makareusz) niejasne przeczucie, że są ofiarami ja
kiejś siły wyższej. Oddają to słowa młodzieńca po usłyszeniu treści sennej 
wizji matki, której bogini Wenus zapowiedziała w niejasnej formie zemstę 
na dzieciach:

Ma quel vero intelletto, che dal cielo
alla mente materna
mostra in sogno il mió error sotto alcun velo,
sa ben che ’1 mió peccato
non malizia mortale 
ma fu celeste forza, 
che ogni nostra virtú vince ed ammorza.

(Ibidem, [akt II], w. 256-262)

(Ale ten znający prawdę boski intelekt, 
który mej matce, jej myślom 
we śnie błąd mój ukazuje niejawnie, 
wie dobrze, że za tą przewiną 
nie stoi ludzka wszeteczność, 
lecz jakaś siła wyższa,
która każdą w nas cnotę pokona i tłumi.)

„Błąd” rodzeństwa przypomina współczesny rodzaj winy: bliżej nie
określona ciemna siła, czając się w ludzkiej świadomości, popycha ją do 
określonego działania. Tak właśnie Makareusz zdaje się rozumieć ów „im- 
peto fatal”, czyli zniewalający impuls, jak nazywa swoją niedozwoloną na
miętność do siostry, której nie sposób się oprzeć:

Spinse allor le mie membra
non propria elezione 

e con l’empiezza / del mio grave peccato, / che spense il nome e la ragion fraterna, / do 
cagion a mio padre / di divenir spietato” („A jednak żyję i poprzez bezbożną, / tę ciężką 
przewinę, / która zniszczyła imię brata i mowę, / powód ojcu daję, / by nie miał litości”); 
[akt III] (Canace sama, potem Canace i Piastunka), w. 12: „a palesar mia colpa e mia 
vergogna” („wyjawić mą winę i cały mój bezwstyd”); w. 40: „mia vita indegna” („me nie
godne życie”); w. 68-70: „quel che ognor mi ragiona in mezzo ’1 core / del mio commesso 
errore / la propria conscienza” („to, co nieustannie w mym sercu mi mówi / o popełnio
nym błędzie / moje sumienie”); w. 92: „del mio commesso errore” („o popełnionym błę
dzie”); w. 126-129: „Vivendo, vive un figlio / di due fratelli, un mostro, un disonore / del 
secol nostro, un testimone eterno / di scelerato amore” („Żyjąc, żyje potomek / siostry 
i brata, wyrzutek i hańba / naszego rodu, wieczny świadek / występnej miłości”). 
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ma un impeto fatal, che intorno al core 
mi s’avolse in quel punto, e in vece d’alma 
mosse il mió corpo fraie, 
e sforzollo a far cosa 
orribile a chi 1’ode, 
a chi la fé, odiosa.

(Ibidem, [akt II], w. 280-287)

(Moje członki popchnęła
nie rozumna wola,
lecz zniewalający impuls, który taką mocą 
opanował mi serce, że zamiast poruszyć duszę 
popchnął me słabe ciało 
i zmusił je do czynu, 
który przeraża innych, 
jest nienawistny dla sprawcy.)

Nie chodzi tu zatem o winę rozumianą jako błąd w ocenie sytuacji lub 
brzemienną w skutki pomyłkę, zgodnie z antycznym, greckim poglądem, 
według którego dobro i zło mierzy się stopniem wiedzy i niewiedzy. Na tym 
bowiem polega - mówiąc w wielkim skrócie - tzw. intelektualizm etyczny410. 
Brat i siostra są ofiarami Wenus, ale jednocześnie sami nie czynią niczego, 
by oprzeć się destruktywnemu uczuciu, by przeciwstawić się okrutnemu lo
sowi, któremu w końcu pewnie i tak musieliby ulec, ale przynajmniej zacho
wując postawę wolną od poczucia winy, przełamując cechującą ich bierność 
i wszechobecny pesymizm.

410 Zob.: A. G o u 1 d n e r, II sistema agonístico greco: modelli cultural! [w:] La trage
dia greca. Guida storica e critica, a cura di Ch.R. B ey e, Laterza, Roma-Bari 1876, s. 184: 
„[Esiste in Grecia] una lunga tradizione intellettuale secondo cui il carattere di un uomo 
viene abitualmente discusso in termini di ció che egli sa” („[Istnieje w Grecji] długa tra
dycja intelektualna, zgodnie z którą charakter człowieka ocenia się zwykle na podstawie 
jego wiedzy”); J.-P. Ve r n a n t, Abbozzi délia volontà nella tragedia greca, [w:] J.-P. Ve r - 
nant, P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia nelíantica Grecia (tytułoryg.: Mythe et tra
gédie en Grèce ancienne, Maspero, Paris 1972), Einaudi, Torino 1976, s. 43-44: „Latto 
compiuto a proprio piacimento e latto eseguito proprio malgrado si definiscono [...] in 
termini di conoscenza ed ignoranza [...]. L’intenzione colpevole, che determina il de- 
litto, non appare come volontà malvagia, ma come piena conoscenza di causa” („Czyn 
spełniony chętnie i ten dokonany wbrew woli są zdefiniowane [... ] w kategoriach wie
dzy i niewiedzy [...]. Intencja naznaczona winą, która prowadzi do zbrodni, nie przed
stawia się jako zła wola, ale jako dogłębna znajomość rzeczy”).
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Dotychczasowe rozważania pozwalają na wysnucie wniosku, że obo
je bohaterów przeżywa konflikt wewnętrzny: z jednej strony znajdują oni 
upodobanie we własnej namiętności, z drugiej natomiast cierpią na myśl 
o tym, że jest ona występna. Ten konflikt nacechowany jest tragizmem, jako 
że nie ma z niego dobrego wyjścia, skoro bohaterowie nie są w stanie się 
od owej tajemnej pasji uwolnić. Ich tragizm ma jednak wymiar senekański, 
a nie sofoklejski czy arystotelesowski, a najbliższą im postacią byłaby Fedra, 
niezdolna, ale i nieskłonna pokonać uczucie, które uznaje za fatalistyczne, 
dająca parokrotnie wyraz przekonaniu, że jest prześladowana (wraz z ca
łym rodem) przez boginię Wenus411. Giraldi także w odniesieniu do uczucia 
Fedry wobec pasierba Hipolita posługuje się takim samym epitetem (sce/- 
lerato), jakiego użył wobec postaci Speroniego. W wielokrotnie już cytowa
nym Discorso interno al comporre delle commedie e delle tragedie traktuje on 
je jako exemplum postawy odnoszącej się do świata przedstawionego w tra
gedii, stanowiącej niejako narzędzie do osiągnięcia jej głównego celu, jakim 
jest zreinterpretowana przez niego Arystotelesowska katharsis:

411 Zob. Seneka, Fedra, w. 113 i nast., 177 i nast.
412 G.B. Ciraldi Cinzio, Discorso..., op. cit., s. 218.

Se la comedia non riceve gli amori delle donne gravi, gli riceve nondi- 
meno la tragedia, ma scellerati, corne l’amor di Fedra e quello di Clitenne- 
stra. E credo che cio sia per due cagioni. L’una per dar pena aile scellerag- 
gini (che la tragedia non purga gli animi nostri da’ vizi se non col mostrar 
quello che si dee fuggire [...]), l’altra per cagione del terribile e del compas- 
sionevole che dee nascere nella tragedia. Il quale terribile non nasce dalla 
persona scellerata ch’ama, ma dalle altre che patiscono da quello amore, su 
le quali cadono le cose miserabili e terribili412.

(O ile miłość kobiet wysoko postawionych nie występuje w komedii, 
ma ona miejsce w tragedii, ale jest to uczucie występne, jak w przypad
ku Fedry czy Klitajmestry. Sądzę, że dzieje się tak z dwóch powodów. Po 
pierwsze, żeby ukarać czyny niegodziwe (jako że tragedia oczyszcza na
szego ducha z błędnych postaw poprzez ukazanie tego, czego należy uni
kać [...]), po drugie, żeby wzbudzić uczucia litości i przerażenia, których 
źródłem ma być właśnie tragedia. Owo przerażenie nie dotyczy postaci 
występnej, która kocha, lecz odnosi się do innych postaci, które cierpią 
z powodu tej miłości, gdyż spotykają je rzeczy zarazem godne współczucia 
i straszne.)
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To stwierdzenie Giraldiego pozwala nam nieoczekiwanie rozstrzygnąć 
problem, kto w największym stopniu w tej tragedii zasługuje na miano bo
hatera tragicznego, choć jest to postać nietypowa i niezupełnie przystaje do 
norm Arystotelesowskich, podobnie zresztą jak sama tragedia renesansowa 
w każdej z analizowanych odmian. Należy zadać sobie pytanie, kogo do
tykają największe cierpienia z powodu kazirodczej miłości, kto ponosi jej 
skutki, choć nie jest splamiony żadną winą? Odpowiedź może być tylko jed
na: nowo narodzone dziecko Canace i Makareusza, bezimienne i całkowicie 
bezbronne. Z drugiej jednak strony wydaje się oczywiste, że noworodek, któ
ry rodzi się i umiera tego samego dnia, nie posiada statusu postaci tragicznej 
choćby z tego względu, że nie ma świadomości tego, czego doświadcza. Tym 
bardziej rozwiązanie zaproponowane przez Speroniego wydaje się godne 
uznania w oczach współczesnego odbiorcy, zarówno ze względu na swoją 
oryginalność, jak i nowoczesny wymiar, który nie spotkał się z wysoką oce
ną, lecz - wręcz przeciwnie - został skrytykowany przez ówczesną krytykę, 
poczynając od Giraldiego413. Chodzi o pomysł otwarcia tragedii w zupełnie 
nietypowy sposób, a mianowicie wizją Ducha nowo narodzonego, zamor
dowanego dziecka, które dopiero po śmierci osiągnęło bolesną świadomość 
tego, czego doświadczyło w krótkim życiu. Przedwczesna dojrzałość nabyta 
mimo woli w zaświatach każę mu teraz, w owym hic et nunc, jakie ma miej
sce podczas chwilowego powrotu na Ziemię, podzielić się z publicznością 
gorzkimi refleksjami w wypowiedzi metateatralnej, która przełamuje iluzję 
sceniczną. W prologu padają słowa o znaczeniu uniwersalnym, których ce
lem jest zapewne zwrócenie uwagi na kierunek odbioru tej tragedii.

413 Zob. idem, Giudizio..., op. cit., s. 111.

Niemało duchów przewinęło się przez prologi różnych antycznych 
(i nie tylko antycznych) tragedii. Jednak ten jest inny, ponieważ należy do 
kogoś, kto nie tylko ma umrzeć, ale ma się dopiero urodzić. W ten sposób 
akcja tragiczna od samego początku przedstawia się jako rekonstrukcja post 
eventum tego, co się już wydarzyło, jak w filmie posługującym się techniką 
flashback.

Ten Duch, nazwany na sposób antyczny Ombra (Cień), prosi wprost wi
dzów o współczucie dla siebie, ponieważ nie będzie w stanie o nie poprosić 
w tragedii, jaką za chwilę zobaczą, i wyraża nadzieję, że historia, której staną 
się świadkami, wstrząśnie nimi do tego stopnia, że napełnią się „ponurym 
przerażeniem” („tenebroso orrore”):
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Ma poi ch e ’1 mió destino,
e Plutone il consente,
e non è chi per me faccia difesa
nel cielo o negli abissi;
che poss’io più se non volgermi a voi,
mansueti mortali, 
pregandovi umilmente che i miei mali 
nati di crudeltade
in vece di soccorso 
trovino in voi pietate?
Ma perché vi prego io?
Certo non è tra voi aima si fera,
né cor di tigre o d’orsa,
che con la faccia asciutta
passi questa giornata 
e che innanzi alla sera 
non gli si copra il core 
di tenebroso orrore.

(Ibidem, [akt 1], w. 111-128)

(Skoro los mój jest taki, 
a Pluton nań się zgadza, 
i nikt, już nikt nie stanie w mej obronie 
w niebie czy też w otchłani, 
cóż mogę, jeśli nie do was się zwrócić, 
do zwykłych śmiertelników, 
pokornie prosząc, by moje nieszczęścia 
zrodzone z okrucieństwa 
zamiast woli pomocy 
obudziły w was litość?
Ale dlaczego was proszę?
Bo nikt z was tak nie jest okrutny, 
by serce mu biło w piersi 
tygrysa czy niedźwiedzia, 
i z twarzą kamienną przeżył 
ten dzień, a przed wieczorem 
nie ogarnęło mu serca 
ponure przerażenie.)

Litość i przerażenie/trwoga to uczucia uznane przez Stagirytę za ko
nieczne, by doprowadzić do katharsis, i zwykle są „zarezerwowane” przez 
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odbiorców dla bohatera tragicznego. Natomiast w tej tragedii mogą w całej 
rozciągłości dotyczyć jedynie tego dziecka, jego pozbawionej szczęścia nie
winności, nieszczęścia, które teraz dopiero rozumie dzięki pamięci, narzę
dziu poznania, ale także bólu:

lo misero innocente,
che non mi essendo accorto
d’esser mai stato vivo,
non credea d’esser morto;
in un corpo fittizio,
maggior assai del vero e più perfetto,
con non finta memoria
son mandato a sentiré
la pena, che nel mío di carne e d’ossa
non sapea di soffrire.
Cosi provo e conosco
quai fosse già la mia infelicitade; 
che nello essermi ignota, 
mentre mi fu presente, 
posso parte chiamarla 
di mia felicitade.

(Ibidem, [akt I], w. 49-64)

(Ja nieszczęsny, choć niewinny, 
wtedy, gdy nie wiedziałem, 
że kiedyś byłem żywy, 
nie mogłem sądzić, żem martwy; 
teraz w tym innym ciele, 
doskonalszym i większym od tego za życia, 
gdy ma pamięć jest żywa 
posłano mnie, bym doznał 
bólu, jakiego w ciele z krwi i kości 
zaznać nie umiałem.
Tak więc czuję i rozumiem
cały ogrom mojego nieszczęścia,
tego samego, które,
za życia mi nieznane,
mogę nazywać częścią
mego dawnego szczęścia.)

W pozornej grze siówfelicitade/infelicitade (szczęście/nieszczęście) kryje 
się głęboka, uniwersalna prawda, na której opiera się, jak wiemy, jedna z klu
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czowych myśli, przejętych przez tragedię grecką z filozofii, a mianowicie ta, 
że zło i dobro są w życiu ludzkim często efektem wiedzy i jej braku. Uczy nas 
o tym najlepiej nieśmiertelna tragedia Sofoklesa Król Edyp. A Canace zdaje 
się potwierdzać w pewnej mierze, przez to oryginalne, może szokujące dla 
ówczesnych widzów rozwiązanie, tę par excellence tragiczną prawdę.

Tytułem krótkiego podsumowania warto podkreślić to, na co zwróci
liśmy uwagę w trakcie tej analizy: tragedia Speroniego ze względu na kon
trowersyjny przebieg akcji i postacie protagonistów oraz problematyczne 
rozstrzygnięcie szeroko już wówczas dyskutowanej kwestii katharsis wywo
łała polemiczną burzę, ale jednocześnie zwróciła uwagę przyszłych autorów 
tragedii na nowe, nieznane dotąd możliwości jej rozwoju, ukazując jeszcze 
jeden model lub antymodel do naśladowania albo odrzucenia w dramatycz
nej i teatralnej praxis.

5. Tragiczny wymiar ludzkich namiętności: 
Marianna Lodovica Dolcego

Tragedia drugiej połowy XVI w. rozwija się we włoskim Cinquecento przede 
wszystkim w oparciu o wzorce powstałe w pierwszych jego dziesięciole
ciach, choć nie można w tym wypadku stosować sztywnych przedziałów 
czasowych. Na jej charakter mają wpływ, oprócz bezpośredniego oddzia
ływania greckich i łacińskich oryginałów, a w jeszcze większym stopniu ich 
przekładów, będących na ogół swobodnymi przeróbkami/parafrazami, po
zostawiającymi ich twórcom pewien margines artystycznej swobody414, tak
że sztuki autorów współczesnych (lub prawie), które spotkały się z najwięk
szym poklaskiem lub twórczą krytyką, takie jak: Sofonisba Trissina, Orbecche 
Giraldiego Cinzia oraz Canace Sperone Speroniego. Nic zatem dziwnego, że 
w interesującym nas okresie można wyróżnić - jeśli za kryterium różni
cujące obierzemy rodzaj nawiązań i metodę naśladowczą - wykształcone 
już wcześniej trzy główne tendencje (mające, naturalnie, swoje dalsze od
miany). Byłyby to: nurt hellenizujący (w większym lub mniejszym stopniu 
sięgający nie tylko po wzorce tragediopisarzy greckich, przede wszystkim 

414 Swoboda ta wyraża się często w aluzjach do czasów współczesnych autorom, 
ze szczególnym naciskiem na sferę polityki; przede wszystkim istotna jest tu relacja po
między władzą (i racją stanu) a jednostką, tak aktualna w okresie wzlotów i upadków 
ówczesnych „tyranii” i dyskusji toczących się wokół modelu władcy i władzy.
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Sofoklesa i Eurypidesa, lecz odwołujący się także do niektórych rozwiązań 
sugerowanych przez Arystotelesa w Poetyce), senekański (ceniący bardziej 
od Arystotelesa sugestie i wskazówki Horacego) oraz mieszany, łączący ce
chy jednego i drugiego. Tego podziału nie można jednak traktować zbyt 
dosłownie, ponieważ w jego obrębie da się dostrzec także inne warianty 
wpływów, zwłaszcza w sztukach wyżej cenionych, także przez współczesną 
krytykę, takich jak Marianna Dolcego czy II Re Torrismondo Tassa, jak to 
miało już wcześniej miejsce, np. w Orbecche Giraldiego Cinzia, która sama 
funkcjonuje teraz jako model senekański. Podobnie jak w latach poprzed
nich, tematyka utworów najczęściej oscyluje wokół wątków historycznych, 
odnoszących się w przeważającej mierze, choć nie tylko, do historii czy tra
dycji antycznej, przede wszystkim rzymskiej415, ale także - i to jest pewne 
novum - żydowskiej i biblijnej; ta ostatnia tendencja będzie silnie obecna 
we włoskiej literaturze tragicznej okresu Baroku. Niekiedy sięga się też po 
średniowieczne źródła historiograficzne narodów mniej lub bardziej „egzo
tycznych” dla ówczesnej publiczności włoskiej, np. skandynawskich.

415 Do najważniejszych należą tu następujące tragedie (wymienione w porządku 
chronologicznym): Lodovico Dolce, Didone (1547); Alessandro Spinelli, Cleopatra 
(1550); Cesare de’ Cesari, Cleopatra (1551); Lodovico Dolce, Marianna (1565); Girola
mo Razzi, Gismonda (1569); Luigi Groto, Dalida (1572); Paolo Regio, Lucrezia (1572); 
Celso Pistorelli, MarcAntonio e Cleopatra (1576); Luigi Groto, Adriana (1578); Torquato 
Tasso, Il Re Torrismondo (1586); Pietro Cresci, Tullia feroce (1591); Orlando Pescetti, 
Giulio Cesare (1594). Głównymi modelami dla tragedii osnutych na wątkach rzymskich, 
w których nie brak też krwawych akcentów wywodzących się z teatru Seneki, są sztuki 
Giraldiego Cinzia, m.in. Cleopatra oraz Didone.

Należy zauważyć, że wpływ Seneki i Giraldiego okazał się dominujący, 
a w nurcie hellenizującym naśladownictwo modeli greckich w formie „czy
stej” spotyka się raczej tylko we wspomnianych przekładach/przeróbkach 
lub ich kontaminacjach. Spośród tragedii należących do tego nurtu, jak rów
nież do trzeciego, który określiliśmy mianem mieszanego, odznaczających 
się pewnym stopniem oryginalności, można wymienić np. dwie sztuki Bon- 
gianniego Gratarola, z których Astianatte (1581) łączy elementy Trojanek 
Eurypidesa i Seneki, natomiast Polissena (1589) stanowi jego kontynuację. 
Odwrót od Seneki jest wyraźnie obecny w najciekawszej, ale też najbardziej 
złożonej tragedii drugiej połowy Cinquecenta, czyli w II Re Torrismondo 
(1586) Torquata Tassa, opartej tematycznie na wątkach na wpół legendarnej 
historii Średniowiecza skandynawskiego, ale częściowo naśladującej też (do 
czego nawiązuje aluzyjny tytuł) Króla Edypa Sofoklesa.
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W grupie utworów, w której dominuje wpływ teatru Seneki, wyraża
jący się w parafrazach i przeróbkach konkretnych utworów czy sięganiu - 
wprost lub za pośrednictwem np. Orbecche Giraldiego - po zawarte w nich 
rozwiązania na poziomie ideowym albo odnoszącym się do techniki drama
tycznej lub warstwy językowo-stylistycznej (elocutio), nie brakuje też sztuk 
zbudowanych wokół wątków mitologicznych. Pochodzą one zarówno z po
wstałych w latach (lub wiekach) wcześniejszych tragedii nowożytnych, jak 
i bezpośrednio z Metamorfoz i Heroid Owidiusza, niewyczerpanych źródeł 
historii tragicznych; można tu wymienić choćby Progne (1548) Girolama 
Parabosco, twórcy przede wszystkim komediowego, i Niobe (1595) Giovan 
Angela Lottiniego, o tonacji już wyraźnie barokowej, gdzie senekański na
strój grozy wynika także z intencji wywołania stupore (zdumienia) u odbior
cy. Niewątpliwie należy do nich również utrzymana w ponurym nastroju 
Fedra (1578) Francesca Bozzy; wśród tragedii o tematyce biblijnej w nurcie 
senekańskim znajdzie się np. Dalida (1572) Luigiego Grota, a wśród histo
rycznych, oprócz wielu sztuk o tematyce rzymskiej, wybitniejsza od nich 
i wywodząca się tematycznie ze źródła żydowskiego Marianna (1565) Lo- 
dovica Dolcego, zasługująca na odrębną analizę ze względu na pewne nowe 
elementy, m.in. w konskrukcji charakterów, które ulegną pogłębieniu i udo
skonaleniu w dalszym rozwoju teatru tragicznego w Europie.

Osobne miejsce należy się sztukom Pomponia Torellego (wnuka Pica 
della Mirándola), tworzącego na przełomie wieków. Jego pięć tragedii - Me- 
rope (1587, wyd. 1589), najbardziej znana, oraz Tancredi4'6 (1588, wyd. 1597), 
Galatea (1603), Polidoro (1605) i Vittoria (1605) - o charakterze na ogół po
litycznym i różnorodnej tematyce (mitologicznej, romansowo-nowelistycz- 
nej, historycznej), wpisuje się w grecki schemat strukturalny (m.in.: brak 
podziału na akty, chór uczestniczący w akcji, trzy jedności, eurypidejska 
intryga, peripeteia, anagnórisis), natomiast ideowo są one silnie osadzone 
w klimacie kontrreformacji i w ówczesnej debacie politycznej podnoszą
cej kwestię wzajemnych relacji pomiędzy etyką a polityką. Torelli przechyla 
jej szalę na korzyść etyki, co sprawia, że jego najbardziej znana tragedia, * 

416 Wątek, na którym oparta jest ta sztuka, nawiązuje, podobnie jak w przypadku 
Gismondy Girolama Razziego, do słynnej noweli Boccaccia z Dekamerona (IV, 1), opra
cowanej po raz pierwszy dramatycznie pod koniec Quattrocenta przez Antonia Cam- 
mellego w jego Panfili (omówionej w podrozdziale szóstym drugiego rozdziału). Miłość 
zmysłowa, której naturalna siła jest tak mocno eksponowana przez Boccaccia, u Torel
lego ulega jednak pewnemu wysublimowaniu, zgodnie z duchem etyki kontrreformacji.
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Merope, tematycznie nawiązująca do niezachowanego utworu Eurypidesa 
wzmiankowanego w Poetyce417 Stagiryty, kończy się jeśli nie szczęśliwie, to 
na pewno pomyślnie dla postaci znajdujących się w sytuacji ofiar, Meropy 
i jej syna: władca Polifont, który zasłania się racją stanu dla sprawowania 
tyrańskich rządów, nie wahając się przed zbrodnią (w porę udaremnioną), 
ponosi zasłużoną karę dzięki intrydze odwołującej się do jego uczucia nie
nawiści.

417 Zob. Arystoteles, Poetyka, XIV 1454a 5-7, gdzie tragedia Kresfontes Eu
rypidesa (tytuł pochodzi od imienia syna Merope) podana jest jako przykład utworu 
o najlepszym typie rozpoznania (anagnórisis), które pozwala matce uniknąć w ostatniej 
chwili (doprowadzając napięcie dramatyczne do szczytu) zabicia własnego syna.

4I" Opracował m.in. wydanie Boskiej Komedii Dantego w 1555 r., w którym po raz 
pierwszy pojawia się epitet Divina (Boska): dotychczasowe edycje tego arcydzieła za
chowywały oryginalną wersję tytułu, pochodzącego od poety, czyli Comedia. Znawcy 
przedmiotu podają, że Dolce przyczynił się aktywnie do wydania 184 tekstów, co stano
wiło „czwartą część edytorskiego dorobku tej nadzwyczaj istotnej dla Republiki Wenec
kiej drukarni” (R. R u s n a k, Twórczość dramatyczna Lodovico Dolcego wobec eurypidej- 
skiego i senecjańskiego modelu tragedii - rekonesans, [w:] Dawne literatury romańskie..., 
red. M. Abramowicz, P. Matyaszewski, op. cit., s. 168).

419 Edycja ta została wznowiona w 1566 r., także w Wenecji, ale przez wydawcę 
Domenica Farriego.

420 Chodzi o przekład Fenicjanek.

W tragediach Torellego postać tytułowa jest psychologicznie pogłębio
na, a to w dotychczasowej praktyce tragediowej nie było zbyt częste. Ponad
to wiele jest akcentów lirycznych, a w Galatei także bukolicznych, co zbliża 
ją do dramatu pasterskiego, gatunku mieszanego, który pod koniec XVI w. 
wyda tak znane utwory, jak Amintas Torquata Tassa czy Pastor fido Giovan 
Battisty Guariniego, i z którego rozwinie się w okresie Baroku dramat mu
zyczny, czyli melodramma.

Wielką zasługę w asymilowaniu modeli greckich, przede wszystkim 
sztuk Eurypidesa, ale także rzymskich - Seneki, miał wspomniany Lodovi- 
co Dolce, znany ze swojej dużej aktywności na niwie literacko-wydawniczej 
drugiej połowy Cinquecenta. Związany z wenecką oficyną wydawniczą Ga
briela Giolito de’ Ferrari, opracowywał lub współuczestniczył w przygoto
waniu do druku licznie powstających tam edycji słynnych dzieł dawnych 
i współczesnych418. W 1560 r. ukazał się po włosku pod jego nazwiskiem 
tom zawierający sześć tragedii419, z których Hecuba, Giocasta420, Medea i Ifi- 
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genia'2' to swobodne tłumaczenia421 422 dzieł Eurypidesa423, Thieste jest podob
nie „twórczym” przekładem sztuki Seneki, a Didone oryginalnym tekstem 
scenicznym Dolcego, inspirowanym wątkiem nieszczęśliwej miłości Dydo- 
ny do Eneasza, zaczerpniętym z Eneidy Wergiliusza. W tym samym roku, 
ale z wyraźną już wzmianką w tytule, że chodzi o przekład autorstwa Dol
cego, inna wenecka oficyna wydawnicza, a mianowicie Giovan Battista et 
Marchion Sessa, opublikowała wszystkie tragedie Kordobańczyka w tomie 
noszącym tytuł Le tragedie di Seneca tradotte da M. Lodovico Dolce424, na
tomiast pięć lat później wyszła Marianna, powstała ex novo i wystawiona 
w tym samym 1565 r. w weneckim pałacu Alfonsa II, Duca di Ferrara.

421 Tytuł ten odnosi się do Ifigenii w Aulidzie.
422 Trafne jest określenie tego typu pisarstwa jako „riscrittura inventiva” przez 

P. Mastrocolę: zob. P. Mastrocola, „Nimicafortuna"..., op. cit., s. 112.
423 Dolce nie znał greki i swoje „przekłady” oparł na wersjach łacińskich, którymi 

w przypadku Ifigenii i Hekuby były tłumaczenia Erazma z Rotterdamu. Warto nadmie
nić, że utwory dramatyczne Dolcego (przeróbki/przekłady i sztuki oryginalne) wywar
ły znaczący wpływ na teatr europejski, przede wszystkim angielski, ale także hiszpań
ski i francuski. Ograniczymy się tu do paru wzmianek: pierwsza tragedia „regularna” 
na gruncie angielskim, czyli Jocasta, napisana i wystawiona w 1566 r. (dokładny za
pis bibliograficzny brzmi: Jocasta: a Tragedie written in Greeke by Euripides, translated 
and digested into Acts by George Gascoygne and Francis Kinwelmershe at Grayes Inne, 
and there by them presented), jest tak naprawdę tłumaczeniem nie Fenicjanek Eurypide
sa, lecz tragedii Giocasta Dolcego (bez Prologu); natomiast dla Dido, Queen of Carthage 
Christophera Marlowe’a głównym źródłem wydaje się nie Didone Giraldiego Cinzia, 
ale tragedia o tym samym tytule Dolcego. Na temat recepcji twórczości dramatycznej 
Wenecjanina (przekładów i sztuk oryginalnych) piszę dokładniej R. C r e m a n t e, Nota 
introduttiva a Marianna, [w:] Teatro del Cinquecento, op. cit., s. 736-738.

424 Do szczegółowych rozwiązań przekładów zastosowanych przez Dolcego odwołu
je się niejednokrotnie Radosław Rusnak w swojej monografii poświęconej analizie prze
kładów staropolskich sztuk Seneki w szerszym kontekście europejskim: zob. R. Rus
nak, Seneca noster, cz. 1: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, 
Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2009.

Trudno jest tę sztukę zakwalifikować jednoznacznie do jednego z po
wyższych nurtów: na pewno jest jej zasadniczo obcy model grecki, który, 
wzorem Arystotelesa, przyznaję pierwszeństwo tragediom Sofoklesa z ich 
koncepcją bohatera wyrastającego ponad przeciętność w swoim bezkompro
misowym dążeniu do szlachetnego celu, broniącego wartości o znaczeniu 
nie tylko jednostkowym, ale uniwersalnym, popełniającego błąd tragiczny, 
którego skutki, obejmujące zwykle perypetię i rozpoznanie, umożliwią od
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biorcy przeżycie litości i trwogi, a tym samym mogą go doprowadzić - przy
najmniej potencjalnie - do ich oczyszczenia, realizując tym samym ideę ka- 
tharsis. Nie ma tu nagłych zwrotów akcji: wręcz przeciwnie, atmosfera nie
pokoju i złych przeczuć, jakimi ogarnięta jest postać tytułowa, emanuje od 
samego początku, podobnie jak w Oktawii Seneki. I tu, i tam obawa przed 
nadciągającym nieszczęściem połączona jest z głęboką odrazą do tyrańskie- 
go władcy i męża, który doszedł do władzy po trupach krewnych własnej 
żony: w przypadku Oktawii chodzi o zabicie jej brata, Brytanika, w przy
padku Marianny - dziadka Irkana i brata Arystobula. Obie kobiety dzielą 
się swoim smutkiem i przeczuciami z wiernymi piastunkami w pierwszym 
akcie.

Nie da się w tragedii Dolcego wykluczyć wpływu Eurypidesa, zwłaszcza 
jeśli chodzi o eksponowanie silnych namiętności jako zarzewia konfliktu 
tragicznego, przy czym ów konflikt przebiega zdecydowanie w duchu Se
neki, gdyż destrukcyjne uczucia dotyczą, podobnie jak w jego Thyestesie 
czy Oktawii, nie postaci tytułowej, będącej ich ofiarą, lecz jej antagonisty. 
Przeciwstawiają się one wyraźnie racjonalnej postawie, otwartej na argu
mentację, cechującej postacie drugoplanowe; w sztukach rzymskich należą 
do nich dworzanin Atreusza (określony jako Satelles w łacińskim oryginale) 
czy Seneka, doradca Nerona, a w Mariannie - Consigliere (Doradca)425 i So- 
emo. Z kolei eurypidejski charakter mają tu mowy-agony, przedstawiające 
różne punkty widzenia na kwestię kluczową dla sztuki, czyli rzekomą zdra
dę małżeńską bohaterki tytułowej, która jest żoną Heroda. To, że zwycięża 
zdanie tego ostatniego, nie wynika jednak ze słuszności jego racji, lecz jedy
nie z przewagi siły, jaką dysponuje, ponieważ mamy tu do czynienia z posta
cią krwawego tyrana, często pojawiającą się w tragediach Seneki.

425 Oprócz postaci doradców u Seneki Dolce mógł tu mieć przed oczyma zdecydo
wanie mniej odległą w czasie postać Malecche z Orbecche Giraldiego Cinzia.

426 Należy do nich także scena śmierci Marianny, opowiedziana przez Posłańca 
w akcie V (w. 3165 i nast.), która, jak zauważył Renzo Cremante w swoim wstępie do 
Marianny (Teatro del Cinquecento, op. cit., s. 735), przypomina miejscami scenę boha
terskiej śmierci Polikseny (zob. zwłaszcza w. 3201 i nast.), opowiedzianej nie bez po
dobnego wzruszenia przez Talthybiosa jej matce w drugim epejsodionie (w. 557 i nast.) 
Hekabe Eurypidesa.

Można zatem zauważyć, że model senekański przebija w Mariannie 
w stopniu największym oraz że nie są jej obce także akcenty eurypidejskie426. 
Dodajmy jeszcze, że nie stroni ona od rozwiązań naśladowanych z Orbecche
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Giraldiego Cinzia czy Canace Speroniego (głównie ze względu na końcową 
metamorfozę tyrana) oraz - zwłaszcza jeśli chodzi o bohaterkę tytułową - 
od wizerunku królowej ukształtowanego przez pierwszą „regularną” trage
dię włoską, czyli Sofonisbę Giovan Giorgia Trissina. I tak np. wzorem córki 
Hazdrubala Marianna, której cnoty dorównują jej pochodzeniu, przedkłada 
odważnie śmierć mogącą potwierdzić jej szlachetność (w tym wypadku nie
winność) nad nieszczęśliwe życie u boku tyrana. Sfera wpływów jest jed
nak szersza i obejmuje, choć tylko wycinkowo, jak zobaczymy, także jeden 
z dwóch wielkich archetypów wielu tragedii włoskiego Cinquecenta: Anty
gonę Sofoklesa427.

n~ Drugim arcyarchetypem jest Król Edyp Sofoklesa.

Ten ciekawy amalgamat różnych cech strukturalnych, tematycznych 
i ideowych, szczęśliwie zespolonych (po ich uprzedniej reinterpretacji w ra
mach nowego wątku) w spójną całość, sprawia, że tragedia Dolcego wpisu
je się w perspektywę aemulatio, mimo iż nie wskazuje na to pierwszy z jej 
dwóch prologów. Nawiązuje on koncepcyjnie do prologów komedii Teren- 
cjusza oraz wzorującego się na nim Giraldiego, gdyż autor nakreśla tu ogól
nie pewne założenia poetyki Marianny. Wygłasza go postać wyobrażająca 
tragedię, która odwołuje się w pewnym momencie do swoich słynnych po
przedniczek, Sofonisby, Rosmundy, Orbecche i Canace, dając wyraźnie do 
zrozumienia, że nie zamierza z nimi rywalizować, lecz wyraża swoją radość 
ze spełnionego życzenia, że może ją oglądać tak szlachetna publiczność 
(captatio benevolentiae\) i pragnie jedynie wzbudzić zainteresowanie po
dobne do tego, jakie towarzyszyło poprzednim sztukom jej autora:

Non ch’io fossi perô tanto arrogante
Ch’io volessi aguagliarmi di bellezza
Ad alcune onorate mie compagne,
Si corne a Sofonisba et a Canace,
Ad Orbecche, a Rosmonda e ad altre tali;
Ma sol per gran desio d’esser veduta
Da voi Signori, e comparere in Scena.
[-]
E spero ancor, quai io mi sia, dovervi
Piacer (s’io non m’inganno) corne v’hanno
Piaciuto già le prime mie sorelle,
Ifigenia, Giocasta e quella Dido
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Che ’1 mio gran Mantovan, eon darle morte,
Fece immortale appar de’ secol tutti428.

428 Wszystkie cytaty z Marianny pochodzą z wyd.: Teatro del Cinquecento, op. cit.
429 Jako przykład może posłużyć Medea zabijająca synów w sztuce pod tym tytułem 

czy Herakles zadający śmierć swojej rodzinie pod wpływem szaleństwa zesłanego nań 
przez Junonę w tragedii Hercules furens.

430 Chodzi o Heroda Wielkiego, który został królem Judei z łaski Marka Antoniu
sza i rządził w latach 37-4 p.n.e.

(L. Dolce, Marianna, prolog I, w. 40-46, 50-55)

(Przecież nie jestem aż tak pewna siebie,
Bym chciała równać się swoją pięknością
Z podziwianymi towarzyszkami,
Sofonisbą, czy może Canace albo
Orbecche, Rosmundą i paroma jeszcze;
Szlachetni Państwo, ja jedynie pragnę,
Byście zechcieli ujrzeć mnie na Scenie.
[...]
Mam też nadzieję, że się wam spodobam
Taka, jaka jestem, jak (jeśli to prawda)
Moje starsze siostry się wam spodobały:
Ifigenia, Jokasta i Dydona,
Którą Wergiliusz, na śmierć posyłając,
Obdarzył wieczną nieśmiertelnością.)

W tymże prologu wyraźnie zaznacza się też dystans do zasad zawar
tych w Poetyce Arystotelesa, połączony z akceptacją tych głoszonych przez 
„Wenuzyńczyka” (Horacego), który - zdaniem Dolcego - sam będąc poetą, 
lepiej rozumiał twórców poezji niż „Filozof”. Sformułowana wprost na kar
tach Ars poetica (w. 185-186) niechęć do przedstawiania scen śmierci na 
oczach widzów bardziej odpowiadała wrażliwości autora Marianny (pod
kreśla to wyraźnie postać Tragedii we wspomnianym prologu) niż rozwią
zania, jakie w tej materii proponował w niektórych utworach Seneka429 czy 
naśladujący go Giraldi, u których ponadto wiele opisów tchnie realizmem 
lubującym się w krwawych szczegółach.

Fabuła Marianny nawiązuje dość wiernie do opisanej przez Józefa Fla- 
wiusza w Wojnie żydowskiej (I 22) historii odnoszącej się do śmierci nie
szczęśliwej królowej żydowskiej, żony szaleńczo w niej zakochanego He
roda430, którego destrukcyjna zazdrość doprowadzi do zabójstwa jej i jej 
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bliskich431. Przed udaniem się do Egiptu, gdzie został wezwany przez Okta
wiana Augusta, rozkazał on swojemu zaufanemu słudze i zarazem najwyż
szemu dostojnikowi na dworze, Soemowi, żeby ten w wypadku, gdyby jego 
pan nie powrócił z tej niebezpiecznej misji, zabił jego żonę Mariannę wraz 
z jej matką Aleksandrą. Ten okrutny rozkaz był wynikiem szaleńczej na
miętności do żony, połączonej z nie mniej szaleńczą zazdrością i obawą, by 
po jego śmierci nikt inny jej nie posiadł. Soemo jednak w dobrej wierze 
wyznał jej w tajemnicy tę przerażającą prawdę, ogarnięty współczuciem 
i przywiązaniem do pełnej cnót królowej. O tych wszystkich wydarzeniach, 
stanowiących przedakcję, jest mowa w rozmowie Marianny i jej piastun
ki Bereniki; królowa opowiada wtedy także złowróżbny sen (podobnie jak 
Sofonisba Erminii), mający ją utwierdzić w pesymistycznych przewidywa
niach rychłego nieszczęścia. Z kolei Soemo informuje ją o niepokoju He
roda i jego rodzącym się podejrzeniu pod wpływem chłodnego przyjęcia, 
jakie mu zgotowała po jego powrocie z Egiptu. Prosi też o dyskrecję i zaleca 
ostrożność: ta ostatnia sugestia napotyka jednak na pewien opór tej, którą 
cechuje odwaga i niezdolność do życia w kłamstwie i hańbiącym upokorze
niu. Sytuację wykorzystuje siostra Heroda, Solome, w akcie II: zazdrosna 
o przemożny wpływ Marianny na króla, oskarża ją o potajemny spisek na 
jego życie poprzez otrucie, co następnie potwierdza przekupiony przez nią 
Podczaszy, który potem odwołuje swoje oszczercze oskarżenia w obecności 
wezwanej przez Heroda Marianny. Następnie sprowadzony zostaje sprawu
jący nad nią pieczę Eunuch, który okazuje się wobec niej całkowicie lojal
ny, lecz, zapewniając o jej niewinności, zdradza powód jej wrogości wobec 
męża; zna go bowiem, gdyż był wcześniej świadkiem rozmowy pomiędzy nią 
a Soemem. Pogrąża w ten sposób owego zausznika królewskiego, przychyl
nego Mariannie: od tej pory (począwszy od aktu III) Herod głuchy i ślepy na 
wszelkie argumenty, nie tylko z jego strony i ze strony żony, ale także dorad
cy królewskiego (Consigliere), stosującego wobec niego wyważoną i opartą 
na obiektywnych, racjonalnych przesłankach perswazję, daje wiarę wersji 
o zamierzonym spisku, a ponadto w skażonym chorym podejrzeniem umy
śle wyobraża sobie, że Marianna zdradziła go z Soemem i zamierza wprowa- 

431 Dolce jest tym, który „zainaugurował” ten wątek w teatrze europejskim. Znaj
dzie on w wieku XVI i późniejszych licznych naśladowców, do których można zaliczyć 
m.in. takich pisarzy, jak: Alexandre Hardy, Elisabeth Cary, Tirso de Molina, Pedro Cal
deron de la Barca, Voltaire.
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dzie go na tron. Podejrzenie i gniew są podsycane przez wszechogarniającą 
go zazdrość, która ostatecznie każę mu się posunąć do wielokrotnej zbrod
ni. Jego pierwszą ofiarą staje się Soemo, którego (w akcie IV) władca każę 
okrutnie zamordować (o czym ze wszystkimi szczegółami, wzorem Seneki 
i jego naśladowców, opowiada mu przerażony sługa), a następnie jego po
ćwiartowane i umieszczone w srebrnym naczyniu członki odkrywa przed 
Marianną (w czym przypomina tyrana Sulmona, każącego patrzeć córce 
Orbecche w tragedii, której jest bohaterką tytułową, na podobnie okaleczo
ne szczątki jej bliskich)432, czym wywołuje jej gwałtowną mowę pełną obu
rzenia i oskarżeń. Utwierdzony w swoim całkowicie błędnym przekonaniu 
o zdradzie żony, Herod skazuje potem na śmierć także ją oraz jej matkę, jak 
również synów swoich i Marianny, którzy nie wahali się stanąć odważnie po 
stronie matki, broniąc jej niewinności. W akcie V czytelnik (i widz) staje się 
„świadkiem” metamorfozy okrutnika: zbyt późno uświadomił sobie praw
dę i żałuje swoich czynów, usiłując nadaremnie odwołać poprzedni wyrok, 
gdyż ma jeszcze nadzieję na uratowanie bliskich. Po chwili Posłaniec zda
je mu dokładną relację z tego, w jaki sposób zginęły najpierw jego dzieci 
na oczach Marianny, potem jej własna matka, a w końcu ona sama. Sztukę 
wieńczy apostrofa Chóru skierowana do widzów, zawierająca krótką sen
tencję o zabarwieniu wyraźnie dydaktyczno-moralnym, przypominająca 
utrzymane w podobnym tonie, ale nie tak explicite dydaktyczne i, poza tym, 
rozsiane w różnych momentach akcji, refleksje w tragediach Seneki (a przed 
nim także Eurypidesa). Obok stwierdzenia, że gniew jest przyczyną niezli
czonego zła (,,1’ira è cagione / d’incomparabil mali”433), pojawia się tu myśl 
o konieczności kierowania się w życiu rozumem dla uniknięcia destrukcyj
nych skutków zgubnych uczuć i namiętności:

432 Ta z kolei scena ma, jak wiadomo, swoje źródło w Thyestesie Seneki, co zosta
ło wyjaśnione przy okazji analizy tej tragedii w podrozdziale trzecim niniejszego roz
działu.

433 L. D o 1 c e, Marianna, akt V, w. 3288-3289.

Perô non vi lasciate uscir di mano
II fren de la ragione,
Se poi doler non vi volete in vano.

{Ibidem, akt V, w. 3290-3292)
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(Dlatego nie wypuszczajcie z dłoni tego,
Co rozum w ryzach trzyma,
Jeśli boleć na próżno nie chcecie.)

W trakcie wcześniejszych analiz tragedii Cinquecenta zwracaliśmy uwa
gę na to, że łączy je wymiar moralno-dydaktyczny. Zaważył na nim - nie
zależnie od faktu, że ten rodzaj pisarstwa pozostaje niejako per definitionem 
zaangażowany - wpływ refleksji Horacego zawartych w Ars poética (w. 343- 
-344), odnoszących się do łączenia pięknego z pożytecznym. W przypad
ku Marianny, jak można było zauważyć, autorytet tego poety patronuje jej 
od samego początku. Nauka, jaką czytelnik i widz powinien wynieść z tej 
sztuki, odnosi się, jak sugeruje jej finał, do własnej psyche, a ściślej mówiąc: 
do jej najbardziej nieprzewidywalnej części, siedliska uczuć irracjonalnych 
i niebezpiecznych, podsycających się nawzajem, jak to ma miejsce u Hero
da, u którego zazdrość napędzana jest przez podejrzliwość i towarzyszący 
im gniew. Nie zmienia to faktu, że od odbiorcy oczekuje się, jak wyraża to 
explicite prośba Tragedii z pierwszego prologu, litości i współczucia, na któ
re zasługuje wstrząsająca historia Marianny i jej bliskich:

Né me accaduto il gir con troppa cura
Cercando l’arte: perché da sé stesso
Il soggetto indurrà ne’ vostri petti
Quella pietà che muove i cuori umani.

(Ibidem, prolog I, w. 62-65)

(Nie przykładałam też zbytnio znaczenia
Do wyszukanego stylu: ponieważ sam
Z siebie przedmiot sztuki wywoła ową
Litość, która porusza ludzkie serca.)

W tym wyznaniu metaliterackim ważne jest także przeciwstawienie 
treści formie, która nie powinna dominować, jeśli autor pragnie uzyskać 
zamierzony efekt. Tutaj wydaje się on zagwarantowany, gdyż przedstawiana 
historia jest wyjątkowo wstrząsająca.

Z podobnym apelem opięta do odbiorcy sztuki zwracał się Duch dziecka 
z Canace-, tam jednak adresat owej litości był jasno określony, tu natomiast 
jest on zbiorowy, ponieważ wszystkie ofiary Heroda są niewinne i przesta
wione jako pełne cnót. Pod koniec akcji destruktywne uczucia obracają się 
także przeciwko niemu, tak że z kata staje się ofiarą... i wówczas owąpietà 
można rozumieć szerzej, a mianowicie także jako pochylenie się nad nędzą 
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moralną człowieka434, którego rozum utracił całkowicie kontrolę nad na
miętnościami: najlepszym określeniem dla takiego stanu byłaby, jak sądzę, 
Dantejska matta bestialitade435 (bezrozumne zezwierzęcenie), odnosząca się 
do postaw grzeszników cierpiących w kręgu siódmym, gdzie przebywają 
pośmiertnie ci, którzy w relacjach z innymi za życia kierowali się przemocą, 
tłumiąc głos rozumu.

434 Wyrażenie miseria altrui (w. 57) jest na tyle pojemne, że może się odnosić za
równo do obiektywnej sytuacji egzystencjalnej, jak i stanu moralnego nacechowanego 
negatywnie.

435 Zob. Dante, Piekło, XI, w. 82-83.
436 Wpływu tej tragedii na sztukę Dolcego nie zinterpretował szerzej, o ile mi wia

domo, żaden z krytyków. Ze względu m.in. na późne odkrycie prawdy przez męskiego 
protagonistę Paola Mastrocola („Nimica fortuna"..., op. cit., s. 118 i nast.) dostrzega jej 
większy związek z Królem Edypem, ale ten paralelizm wydaje mi się zdecydowanie bar
dziej odległy.

W finale tej „rodzinnej” tragedii Herod przypomina innego tyrańskie- 
go władcę, mianowicie Eola z Canace Speroniego, którą wymienia (wśród 
innych) jako swoją znakomitą poprzedniczkę postać Tragedii w pierw
szym prologu. Niezależnie od tej łatwej do uchwycenia więzi, archetypicz- 
nym modelem dla postawy zbyt późnego żalu jest prawdopodobnie Kreon 
z Antygony Sofoklesa436: w przeciwieństwie do Heroda urasta on jednak 
w końcowych scenach do rangi niemal bohatera tragicznego, złamanego 
niewypowiedzianym cierpieniem, niepozostawiającym miejsca dla żadnej 
nadziei, a jedynie niosącym gorzką naukę (naukę poprzez cierpienie: pathei 
mathoś). Polegałaby ona na osiągnięciu nowej świadomości, która jest za
razem samoświadomością i pozwoli władcy Teb spojrzeć z nieznanej dotąd 
perspektywy na swoje poprzednie postępowanie oparte na fałszywych prze
słankach, będących efektem zaślepienia.

Przypadek Heroda jest inny: jego zbyt późny żal w trzeciej scenie aktu V 
przypomina skruchę nawróconego grzesznika (którym w istocie jest, jeśli 
zważymy na kontekst historyczno-kulturowy tej tragedii), proszącego o po
śmiertne przebaczenie istotę zmarłą z powodu jego grzechów:

Ma se pentito cuor merta perdono,
Del mio si gran peccato or mi perdona.

{Ibidem, akt V, w. 3271-3272)

(Jeśli można przebaczyć skruszonemu
Wielki jego grzech, przebacz mi, proszę.)
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To, że on sam w swoich ostatnich słowach pozbawia się złudzeń co do 
perspektywy przyszłego zbawienia własnej duszy, a tym samym spotkania 
kiedyś Marianny w innej rzeczywistości, nie oznacza bynajmniej, w oczach 
chrześcijańskiego odbiorcy Cinquecenta, że taka nadzieja nie istnieje: wręcz 
przeciwnie, czyni ją prawdopodobną ogrom żalu Heroda i owo błaganie 
o przebaczenie. Jednak - i w tym zbliża się on do Kreona - boleść, jaką teraz 
odczuwa, wiąże się w jego świadomości z poznaniem, że to on sam, a nie 
Los (Fortuna), był źródłem łańcucha nieszczęść; z kolei wzorem Eola z Ca- 
nace nie bierze na siebie całej odpowiedzialności za uczynione zło437, lecz - 
i to zdecydowanie pozbawia go znamion tragizmu, gdyż świadczy o małości 
ducha - oskarża o tę zbrodnię także siostrę Solome, która przywiodła go do 
niej swoim podstępnym działaniem, za co postanawia wymierzyć jej karę:

437 Eol zrzucał winę na boginię Wenus. Podczas analizy tej tragedii zwracaliśmy 
uwagę zarówno na podobieństwa pomiędzy Kreonem i Eolem, jak i na wyraźne różnice 
w ich końcowej postawie.

438 Potwierdzają to słowa wypowiedziane przez jej matkę, Aleksandrę, a następnie 
przez starszego syna, Aleksandra, tuż przed śmiercią: zob. L. Dolce, op. cit., akt V, 

E non ho da dolermi di Fortuna,
Ch’io stesso del mio mai ministra fui, 
Ingannato da 1’empia mia sorella 
A cui riserbo al fin giusto gastigo.

(Ibidem, akt V, w. 3229-3232)

(Nie powinienem na Los się uskarżać,
Gdyż sam to cierpienie sobie zgotowałem, 
Oszukany przez moją bezbożną siostrę, 
Której nie omieszkam słusznie ukarać.)

Skoro Herod nawiązuje w pewnym stopniu do Kreona, można oczeki
wać, że bohaterka tytułowa posiada pewne cechy Antygony: istotnie jest ona 
podobnie niezłomna w bronieniu prawdy i odważna w obliczu śmierci, róż
ni się jednak zdecydowanie od słynnej bohaterki Sofoklesa stopniem i ro
dzajem tragizmu: mielibyśmy tu zatem do czynienia z sytuacją analogiczną 
do tej, która dotyczy relacji Kreon-Herod. Marianna w chwili poprzedza
jącej bezpośrednio moment śmierci przypomina częściowo chrześcijańską 
męczennicę, będąc świadoma krzywdy, jaka ją dotyka, ale też i pośmiertnej 
nagrody438.



196 III. Renesansowa tragedia włoska w XVI w.

Z drugiej strony pojawiają się tu, jak już zostało wcześniej wspomniane, 
akcenty eurypidejskie dla zaakcentowania heroizmu i niewinności Marian
ny: opis zawiera aluzje do opowieści o śmierci Polikseny, relacjonowanej 
przez Talthybiosa w Hekabe Eurypidesa439.

w. 3029 i nast., 3111 i nast. Ich heroiczna postawa została też przedstawiona w katego
riach męczeństwa: zob. ibidem, w. 3055 i nast., 3083 i nast.

439 Zob. powyżej przypis 426.
440 Zob.: L. Dolce, op. cit., akt IV, w. 2261-2262: „Peró che non fu mai Tiranno 

alcuno / che lui di rabbia e crudelta avanzasse” („Ponieważ nigdy nie było żadnego Ty
rana, / któryby go przewyższał okrucieństwem i szałem”); ibidem, akt IV, w. 2781-2787.

441 Zob. P. Mastrocola, „Nimicafortuna"..., op. cit., s. 91.
442 L. Dolce, op. cit., akt II, w. 1433-1434.
443 Wyjątkiem potwierdzającym regułę byłby Herculesfurens, gdzie ludzka zbrodnia 

jest jeszcze przedstawiona jako efekt zemsty bóstwa (w tym wypadku Junony mszczącej 
się na Heraklesie wprowadzeniem go w szał, w którym zabija po kolei swoich bliskich). 
Prawdopodobnie jednak można ów szał interpretować, podobnie jak w Eurypideso- 
wym pierwowzorze tej tragedii, jako personifikację irracjonalnych sił tkwiących w ludz
kiej duszy. W odniesieniu do sztuki Eurypidesa zob. J. Czerwińska, Eurypides i jego 
twórczość dramatyczna oraz mniejsi dramatopisarze, [w:] Literatura Grecji starożytnej, 
t. 1: Epika, Liryka, Dramat, red. H. Podbielski, TN KUL, Lublin 2005, s. 827, gdzie 
czytamy, że Hera jest siłą przynoszącą zniszczenie „poprzez szaleństwo zakorzenione 
w emocjonalnym elemencie duszy ludzkiej, którego aż nazbyt czytelnymi personifi
kacjami stają się Lyssa i Iryda”.

444 Jako przykład może posłużyć rozmowa Piastunki z Fedrą w tragedii, w której 
ta ostatnia jest bohaterką tytułową. Zwierzając się wiernej słudze ze swojej naznaczonej 
winą miłości do Hipolita, uznaje ona fatalizm sytuacji i przeciwstawia szał namiętności 
(furor) bezsilnemu rozumowi (ratio), uważając się za pokonaną przez Amora, którego

W momencie, gdy Herod odzyskuje zdolność racjonalnego myślenia 
i odrzuca rolę Losu w tym, co doprowadziło jego bliskich i jego samego do 
klęski, potwierdza jedynie powszechne przekonanie przebijające z tej sztuki, 
wyrażone wcześniej przez Chór, który przypisywał tyranowi - Herod jest 
jego przypadkiem szczególnym440 - rolę, jaką w tragediach greckich pełniły 
konkretne bóstwa lub utożsamiające się z wolą Zeusa fatum44': „E non il fato 
o la crudel Fortuna, / Ma sol malvagita ci sferza e preme”442 („Nie fatum czy 
okrutna Fortuna, / lecz nikczemne zło smaga nas i gnębi”).

W stosunku do dzieł greckich tragediopisarzy sytuacja jest trochę inna 
w wielu utworach Seneki443, gdzie zdecydowanie większą rolę odgrywa ludz
ka wola (podporządkowana ratio czy furor), a bohaterowie nierzadko zasła
niają się pojęciem furii, fortuny lub odwołują do konkretnych bóstw dla 
usprawiedliwienia swoich słabości, czy wręcz zbrodniczych skłonności444. 



1975. Tragiczny wymiar ludzkich namiętności: Marianna...

Duchy Tantala czy Thyestesa, pojawiające się w pierwszych aktach Thyeste- 
sa i Agamemnona i stwarzające nastrój grozy przez przywołanie wydarzeń 
należących do przedakcji, dzięki którym przyszłe zbrodnie zostają wpisa
ne w ciąg nieszczęść, zdają się nie odgrywać potem większej roli w samej 
akcji; dominują w niej uczucia i namiętności co prawda monstrualne, ale 
umotywowane charakterem postaci, która je wyraża. Z podobną sytuacją 
spotykamy się w Mariannie. W jej drugim prologu, mającym formę mo
nologu przechodzącego w dialog pomiędzy Plutonem i upersonifikowaną 
Zazdrością (Gelosia), ów bóg, będący tu uosobieniem Lucyfera, dzieli się 
z widzami refleksją, że śledzi z uwagą poczynania Heroda i nie omieszka 
wtrącić go niebawem do Piekła, a wcześniej każę zamieszkać w jego sercu 
zazdrości, owemu „potworowi”, gorszemu od wszystkich innych, jakie za
truwają umysły śmiertelników. Będą jej towarzyszyć Podejrzenie (Sospetto) 
i Gniew (fra), które uczynią jej działanie bardziej skutecznym.

Można zauważyć, że ten prolog wzorowany jest wyraźnie na pierwszej 
scenie pierwszego aktu Orbecche, gdzie bogini Nemezis z towarzyszącymi 
jej Furiami zapowiadała straszną zemstę na Sulmonie, który obraził Boga 
okrutnymi czynami. I tu, i tam historia, jaka rozegra się za chwilę na oczach 
widzów, otrzymuje perspektywę chrześcijańską: nie odbierając człowiekowi 
prawa do dokonywania w życiu wyborów, przewiduje ona w ostatecznym 
rozrachunku odpłatę w postaci nagrody lub kary.

Perspektywa ta jest pełniejsza w Mariannie, gdzie wielokrotnie nawią
zuje się do rzeczywistości pośmiertnej, czy to tyrana, czy też jego ofiar. Po
wyższy prolog nie wyraża determinacji ludzkiej woli przez siły zła, gdyż 
motywacje poczynań Heroda w tragedii dają się wyjaśnić w całej pełni 
w oparciu o jego charakter (czyli zachowane jest prawdopodobieństwo), 
lecz od samego początku zwraca uwagę odbiorcy na negatywizm tej postaci 
i na zgubny wymiar, jaki może osiągnąć działanie uzależnione całkowicie od 
doprowadzonych do monstrualnych rozmiarów irracjonalnych sił, takich 
jak zazdrość oraz towarzyszące jej podejrzenie i gniew445. Nawet jeśli ty
ran daje do zrozumienia, że kieruje się rozumem, nadaje temu pojęciu sens 

traktuje jak bóstwo (w. 184-185). Piastunka polemizuje jednak z taką koncepcją miło
ści, twierdząc, że to ludzka żądza nadała szałowi imię zmyślonego bóstwa (w. 195-197). 
Zob. też: Seneka, Thyestes, w. 250 i nast.; idem, Agamemnon, w. 28 i nast., 248 i nast.

W momencie skruchy (L. Dolce, op. cit., akt V, w. 3252-3254) Herod wyraża 
przekonanie, że zasłużył na piekło; tym samym potwierdza ludzki wymiar popełnione
go zła.
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zupełnie inny. Z taką sytuacją mamy np. do czynienia w momencie, gdy 
w rozmowie z Consigliere Herod stwierdza, że - decydując się na ukaranie 
Marianny - będzie rnusiał wybrać pomiędzy amore i ragione: „Che d’una 
parte mi ritiene l’amore, / E daltra la ragion mi volge e sprona”446 („Gdyż 
z jednej strony wstrzymuje mnie miłość, / Z drugiej zaś rozum kieruje i na
kłania”). Jednak z kontekstu jasno wynika, że pod terminem ragione kryje 
się irracjonalne uczucie zazdrości.

',‘16 Ibidem, akt III, w. 1995-1996.
4,17 Ibidem, akt V, w. 3039-3040. Słowa te wypowiada przed śmiercią Aleksandra, 

matka Marianny. Na owej ewangelicznej myśli opiera ona prośbę do Boga, by mu prze
baczył, podobną do tej, którą Chrystus skierował przed śmiercią do własnego Ojca, 
wstawiając się za swoimi oprawcami.

W tej tragedii, jak w żadnej innej dotąd we włoskim Cinquecento (mam 
tu na myśli tylko wybitniejsze sztuki), spirala zła nakręcana jest jedynie przez 
ludzkie uczucia, osiągające niebywałe (ale wciąż jeszcze prawdopodobne) 
rozmiary, głuche na wszelki głos rozsądku. Pierwszą przyczyną spirali zła 
jest zazdrość, pod wpływem której Herod daje okrutny rozkaz Soemowi; 
ustępuje ona miejsca niepokojowi w momencie, gdy po powrocie z Egiptu 
król zostaje powitany chłodno przez żonę; śledztwo, które wszczyna (połą
czone z groźbami i torturami: ich ofiarą będzie Coppiere), prowadzi go na 
manowce prawdy: przesłanki nieoparte na żadnym dowodzie (np. rzekoma 
chęć otrucia go przez Mariannę) bierze on za prawdę i na tym wyimagi
nowanym argumencie przeciwko żonie buduje przebieg wydarzeń, oparty 
jedynie na domniemaniu o cudzołóstwie. Należy podkreślić, że Herod nie 
tylko wymyśla prawdę, ale w oczach innych postaci uchodzi za tego, który 
nie wie, co czyni, ponieważ jego umysł jest przyćmiony niewiedzą: „Che 
non sa ció chei si faccia, / Tal gli adombra ignoranza 1’intelletto”447 („Gdyż 
nie wie, co czyni, / Bo wielka niewiedza przyciemnia mu umysł”).

Sulmon - inny sławetny tyran literackiego Cinquecenta - nie był pozba
wiony cynizmu, podstępnej kalkulacji, przebijającej od początku do końca 
w jego stosunku i działaniu wobec Orbecche i Oronta, w czym zbliżał się do 
Atreusza z Thyestesa Seneki; to nie prowadząca do zbrodni namiętność, ale 
raczej pycha była u niego motorem okrutnych zachowań. U Heroda nato
miast ratio (własna i innych) zdominowana jest od początku do końca przez 
jego furor wynikający z szaleńczej miłości, sprowadzonej do karykatural
nych wymiarów przez nie mniej szaleńczą zazdrość, powodującą całkowite 
zaślepienie woli i umysłu. Jest symptomatyczne, że jego miłość nie znika 
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po śmierci Marianny, lecz właśnie wtedy, czyli dopiero w momencie, gdy 
zazdrość utraciła całkowicie swoją - wyimaginowaną - rację bytu, odzys
kuje szlachetny sens. To ta właśnie metamorfoza uczucia pociąga za sobą 
„wyprostowanie” naznaczonego błędem rozumowania, podczas gdy na ogół 
w ludzkim życiu dzieje się odwrotnie: to rozum wpływa na skalę i rodzaj 
uczuć. Taka nietypowa sytuacja świadczyłaby zatem o przemożnej roli, jaką 
pierwiastek emocjonalny odgrywa od początku do końca u tej postaci i za
razem w tej sztuce.

Rosnące znaczenie pierwastka emocjonalnego jest widoczne w coraz 
większym stopniu we włoskim teatrze tragicznym późnego Cinquecenta 
i objawi się ono - w bardziej złożonej formie - w ostatniej wybitniejszej 
tragedii tego okresu, za jaką uchodzi Król Torrismondo (II Re Torrismondo) 
Torquata Tassa.

6. „Jaki sens ma przyjaźń, a jaki miłość?” Cienie i blaski 
ludzkiej psyche: II Re Torrismondo Torquata Tassa

Króla Torrismonda, jedyną tragedię Tassa, można uznać, jak wcześniej Ca- 
nace i Mariannę, za tragedię „rodzinną” albo „prywatną”, mimo iż rozgrywa 
się ona, podobnie jak tamte (i wszystkie inne), w świecie królów i książąt, 
których czyny postrzegane są zwykle w szerszej perspektywie i podlegają 
pewnym uogólnieniom ze względu na cechujące je postawy moralne; doty
czyłoby to np. postaci tyrana, tak bardzo zakorzenionej we włoskiej tradycji 
tego gatunku. Jednak w tragedii Tassa mamy do czynienia nie tylko z prze
możną rolą uczuć, ale także z ich subtelną, choć nie do końca zamierzo
ną grą ze strony tytułowego bohatera, który nie ma rysów tyrańskich. Brak 
wymiaru uniwersalnego czyni tragedię Tassa odległą od wielkich greckich 
dzieł scenicznych, a także - by sięgnąć do dużo późniejszej i nie tak świet
nej tradycji - od Sofonisby Giovan Giorgia Trissina czy Rosmundy Giovan- 
niego Rucellai. Torquato Tasso jako jeden z nielicznych twórców piszących 
dla sceny448 sięgnął po bohatera męskiego, który dotychczas wpisany był, 

Można zadać sobie pytanie, dlaczego Tasso, po sukcesach, jakie odniósł przede 
wszystkim na polu poezji epickiej, zainteresował się tragedią. Niewątpliwie obok moty
wacji wewnętrznej (pragnienie spróbowania swoich sił w gatunku, który wówczas był 
popularny wśród literatów i miał długą tradycję) pewną rolę odegrał prestiż, jaki zapew
niła tragedii preferencja dana jej w powszechnie znanej w drugiej połowie XVI w. Poety
ce Arystotelesa i wynikający stąd autorytet, jakim cieszył się ten gatunek w środowisku
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na ogół, w krąg zła (myślę oczywiście o głównej postaci męskiej) i stanowił 
przeciwwagę dla pozytywnej, lecz skazanej z góry na porażkę postaci ko
biecej. Zmiana idąca w kierunku nadania mu cech pozytywnych była w tej 
sztuce podyktowana zapewne faktem, że Torrismondo nawiązuje do drugiej 
(obok Antygony) archetypicznej postaci, bardzo ważnej dla tragedii Cin- 
quecenta - Sofoklesowego Edypa. Jednak perspektywa Tassa jest zupełnie 
inna: interesuje go nie tyle odwieczny problem zmagań człowieka z losem, 
którego rolę w wielu sztukach Cinquecenta przejął, jak mogliśmy zauważyć 
w poprzednich analizach, tyran, ile raczej złożoność ludzkiej psyche. Nie 
chodzi przy tym o senekański konflikt pomiędzy pierwiastkiem racjonal
nym i emocjonalnym, przybierającym (w przypadku tego ostatniego) nieraz 
monstrualną formę, jak to ma miejsce np. w Mariannie Dolcego, ale o kon
flikt uczuć pozytywnych, dochodzący do głosu u Torrismonda i powodu
jący splot tragicznych konsekwencji. W Królu Edypie dążenie do poznania 
prawdy uwieńczone sukcesem, któremu król tebański nadaje od samego 
początku wymiar publiczny (bo też o dobro wspólne tu chodzi), przesądza 
o tragicznym zakończeniu sztuki; w Królu Torrismondzie owo poznanie nie 
wychodzi nigdy poza wymiar jednostkowy, pozostając do końca w sferze 
prywatnej, pełnej niedomówień i ambiwalencji, i to właśnie ów brak po
rozumienia, niezdolność bohatera tytułowego - w imię przyjaźni i miło
ści - do ujawnienia innym (przede wszystkim przyjacielowi Germondowi) 
prawdy o kazirodztwie, albo też ujawnienie jej (Alvidzie) w sposób nieprze- 
konywający, stwarza sytuację tragiczną.

W swojej tragedii, której pierwsza wersja, niedokończona, zatytułowana 
Galealto re di Norvegia, pochodzi z 1573 r., a ta definitywna - U Re Torris
mondo - jest gotowa w 1586 r. (i opublikowana w następnym), Tasso tylko 
pozornie (na co mógłby wskazywać model Sofoklesa) porusza wspomniany 
powyżej odwieczny problem walki człowieka z losem. W rzeczywistości nie
zdolność do panowania nad tym ostatnim nie wynika z przyczyn obiektyw
nych, zewnętrznych i od człowieka niezależnych, wobec których heroiczna

dworskim; zob. Storia letteraria d’Italia. II Cinquecento, vol. 3, a cura di G. D a P o z z o, 
Piccin Nuova Libraria, Padova 2007, s. 1915. Ponadto niebagatelną rolę odegrała, jak 
można się domyślić, żywa u Tassa skłonność do szukania nowych rozwiązań w różnych 
rodzajach literatury, a także zainteresowanie tragizmem i szeroko pojętym pierwiast
kiem dramatycznym, silnie obecne w Jerozolimie wyzwolonej oraz w pierwszym szerzej 
znanym włoskim (i zarazem europejskim) dramacie pasterskim jego autorstwa, czyli 
w Amintasie, wyprzedzającym w czasie słynnego Pastora Fido Giovan Battisty Guari- 
niego.
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postawa jednostki okazuje się skazana z góry na niepowodzenie, i fakt, że 
początkowo jednostka jest tego nieświadoma, pogłębia tylko jej tragizm. 
Przyczyny konfliktu są tu inne. Autor Jerozolimy wyzwolonej przedstawia 
w swojej tragedii sytuację, w której człowiek nie potrafi pokierować po
myślnie własnym życiem z powodów wewnętrznych i subiektywnych, jakie 
sam w sobie niejako generuje449. W tym utworze, napisanym pod koniec 
epoki Renesansu, czytelnik i widz450 otrzymują jasny przekaz odnoszący się 
do porażki określonych ideałów tej epoki, wynikających z nadmiernej wia
ry w człowieka, w jego cnoty (yirtu) mogące się zwycięsko przeciwstawić 
okolicznościom zewnętrznym (określanym jako fortuna) od niego nieza
leżnym, które w sytuacji biernej postawy jednostki zwykle nadają ton jej 
egzystencji451.

449 Perspektywa, w której ta tragedia jest tu analizowana, wydaje się pod wieloma 
względami nowa w stosunku do dotychczasowych badań jej poświęconych, do których 
częściowo będziemy się odwoływać. Niektóre z niniejszych rozważań stanowią rozwi
nięcie myśli zawartych w artykule: J. G o u d e t, La nature du tragique dans II Re Tor- 
rismondo du Tasse, „Revue des Études Italiennes” 8 (1961), s. 146-168.

450 Nie mamy informacji na temat inscenizacji tej tragedii, ale mimo iż Tasso - 
śladem Arystotelesa - uznaje wartość literacką tekstu teatralnego jako niezależną i au
tonomiczną w stosunku do spektaklu, w jednym z listów (do Luki Scalabrina) czytamy 
o dwóch możliwych sposobach jej wykorzystania: obok lektury wymienia się także jej 
wystawienie podczas karnawału w 1587 r. w Mantui. Ponadto tekst tragedii jest poprze
dzony dedykacją dla księcia Vincenza Gonzagi, a wiadomo, jaką wagę przywiązywano 
na mantowańskim dworze do rozwoju teatru (zob. S. Verdino, op. cit., s. 48, 90-91). 
Poza tym w ostatniej wersji (z 1594 r.) swojego traktatu na temat poematu bohaterskiego, 
Discorsi del poema eroico (Rozważania nad poematem bohaterskim), który zawiera także 
sporo przemyśleń dotyczących tragedii, opartych przeważnie na Poetyce Arystotelesa 
(autor podziela jego pogląd, że oba te rodzaje utworów bardzo wiele łączy, z tą różnicą, 
że dla niego poemat epicki stanowi doskonalszą formę wypowiedzi), Tasso podkreśla 
rolę wymiaru teatralnego i scenicznego tragedii i jako jej ostateczne przeznaczenie wy
mienia inscenizację (Discorsi del poema eroico, VI, 40). Problematyce teatralności w II 
Re Torrismondo dużo miejsca poświęca S. Verdino w cytowanej monografii (s. 87-134).

451 Kwestia wzajemnego stosunku pomiędzy virtù i fortuna zaprząta uwagę wielu 
autorów traktatów w okresie włoskiego Quattrocenta, a optymistyczny obraz człowieka, 
jaki się z nich wyłania, sugerujący możność dominowania nad rzeczywistością dzięki 
pielęgnowaniu cnót, zwłaszcza tych praktycznych, pobudza także wyobraźnię twórców 
renesansowych.

452 Periodyzację tragedii Cinquecenta przedstawia P. Mastrocola, „Nimica for
tuna"..., op. cit., s. 10 i nast.

Podobnie jak wiele tragedii Cinquecenta, zwłaszcza należących do jego 
fazy wcześniejszej452, o czym była mowa w poprzednich podrozdziałach,
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Król Torrismondo strukturalnie i ideowo odwołuje się do modelu greckie
go w wydaniu arystotelesowskim (odrzucając tym samym główne założe
nia przyjęte dla tego gatunku przez Giraldiego Cinzia451 * 453, nadal bardzo żywe 
w twórczości tragicznej epoki), który przewiduje wpisane w akcję sztuki 
i z niej wynikające rozpoznanie (anagnórismos), nagły zwrot w biegu wyda
rzeń (peripeteia) i końcowe nieszczęście (catastrofê). Tytuł sztuki, jak już po
wiedziano, jest aluzyjny względem Króla Edypa Sofoklesa i, co za tym idzie, 
proponuje ona niektóre rozwiązania z niego zaczerpnięte, np. motyw kazi
rodztwa czy przepowiedni klęski, mającej związek z historią córki królew
skiej, oddalonej w wieku niemowlęcym z dworu, co po latach doprowadzi 
do przykrych i niespodziewanych konsekwencji. Poza tym niektóre epizody 
stanowią nieomal kalki odpowiednich scen w dziele Sofoklesa; należą do 
nich zwłaszcza następujące po sobie dialogi w czwartym akcie: ten pomię
dzy Saggio (Mędrcem), znającym przyszłość, i Torrismondem, przypomi
nający żywo rozmowę wróżbity Tejrezjasza z Edypem w pierwszym epej- 
sodionie454 greckiego arcydzieła, a także dialogi w kolejnych scenach (piątej 
i szóstej), w których zostaje odkryta prawda na temat więzów krwi, jakie 
łączą Torrismonda i Alvidç. Uczestniczą w nich bohater tytułowy i Fron- 
tone, później także poseł przybyły z Norwegii, a odpowiadają one starciu 
słownemu pomiędzy Edypem i posłem z Koryntu, do których przyłącza się 
potem stary pasterz, bezpośrednio poprzedzającemu poznanie całej prawdy 
o sobie przez tebańskiego władcę455.

451 Zob. np. T. Ta s s o, Discorsi delpoema eroico, 19 i III 33; w tym ostatnim wypad
ku Tasso sprzeciwia się wprowadzaniu elementu grozy i przerażenia, niewystarczająco
umotywowanego okolicznościami: „Esempio di reo costume ci diede [...] Sulmone, il 
quale ne ['Orbecche è reo senza nécessita” („Przykładem niegodziwego charakteru jest
[...] Sulmon w Orbecche, gdzie jego niegodziwość nie znajduje uzasadnienia”). Cytaty 
w oryginale tu i dalej pochodzą z wyd.: idem, Scritti sullartepoetica, vol. 2, a cura di 
E. Ma zza li, Einaudi, Torino 1977. Niechęć Tassa do różnych rozwiązań proponowa
nych przez Giraldiego sygnalizuje S. Ve r d i n o, op. cit., s. 38-39. Chciałabym podkreś
lić, że znajdzie ona swoją kulminację w polemicznym w stosunku do Giraldiego poj
mowaniu pojęcia scelleratezza, którym autor Orbecche „obdarzył” bohaterów tragedii 
Canace Speroniego, sprzeciwiając się, w myśl zasad arystotelesowskich, koncepcji boha
tera tragicznego będącego „występnym”. Tasso, jak zobaczymy w trakcie dalszej analizy, 
okaże się w pewnej mierze kontynuatorem perspektywy przyjętej przez Speroniego.

454 Zob. S o f o k 1 e s, Król Edyp, w. 300 i nast.
455 Zob. ibidem, w. 958 i nast., 1110 i nast.

Treść tragedii opiera się jednak na zupełnie innych źródłach, w czym 
Król Torrismondo nie odbiega zasadniczo od praktyki wcześniejszych twór
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ców, znajdujących upodobanie w tematyce historycznej. W przeciwieństwie 
jednak do wielu z nich Tasso nie czerpie z historii starożytnej, lecz z kronik 
średniowiecznych krajów skandynawskich, w pierwszym rzędzie z dziełka 
Historia de gentibus septentrionalibus (1554, Rzym) niejakiego Olofa Mans- 
sona, biskupa Uppsali, które zdobyło sobie, m.in. dzięki bogatym ilustra
cjom, niemałą renomę w całej Europie, mającą odzwierciedlenie w licznych 
wyciągach i streszczeniach, nie tylko łacińskich; korzysta także z Gotho- 
rum Suenonumque historia (1554, Rzym) jego brata Ionsa Manssona, arcy
biskupa Uppsali. Należy do tych tytułów dodać również Gęsta Danaorum 
historyka angielskiego, znanego jako Saxo Grammaticus. Z tych pism wy
wodzą się m.in. niektóre elementy intrygi w tragedii Tassa i wiele szczegó
łów, np. w zawartych w w. 1399-1457 opisach igrzysk i tańców, mających 
uświetnić niedoszłe do skutku zaślubiny Germonda i Alvidy456.

456 Kroniki północne mogły stanowić także źródło opisu nawałnicy, jaka rozpęta
ła się podczas podróży morskiej z Norwegii do kraju Gotów, stanowiącej symboliczne 
tło dla miłosnej namiętności Alvidy i Torrismonda, którzy stali się kochankami owej 
nocy nazwanej „amica de furtivi amori” („przyjaciółką ukradkowych miłości”: w. 561). 
Jednak głównym modelem klasycznym dla Tassa w przedstawieniu tego związku miło
snego i jego okoliczności zewnętrznych była niewątpliwie Eneida, a konkretnie słynny 
passus odnoszący się do miłosnej przygody Eneasza i Dydony (IV, w. 160-168). Wszyst
kie cytaty z tragedii II Re Torrismondo w tym podrozdziale pochodzą z wyd.: T. Ta s s o, 
Teatro, introd. e notę di M. Guglielminetti, Garzanti, Milano 2003.

457 Warto przypomnieć, że dla określenia owego ładu wszechświata Grecy posługi
wali się terminem kosmos.

Niemniej jednak mamy tu do czynienia ze swobodną przeróbką Króla 
Edypa, który funkcjonuje jednocześnie - całkowicie niezależnie, jak się wy
daje, od intencji autora - jako model i antymodel dla długiej i skompliko
wanej historii bohaterów włoskiej sztuki. Reinterpretując problem kondycji 
ludzkiej, Tasso skłania swoich potencjalnych czytelników (i ewentualnych 
widzów) do refleksji innego typu niż ta, która przyświecała trzem wielkim 
tragediopisarzom w momencie, gdy grecka kultura osiągnęła moment szczy
towy swojego rozwoju; po nim miał się rozpocząć wolno, lecz nieubłaganie 
postępujący proces jej upadku. To właśnie w tragedii, a szczególnie w utwo
rach Sofoklesa pobrzmiewa - trochę jak łabędzi śpiew - wiara w człowie
ka, ufność w jego heroiczny zryw w obliczu przeciwności losu, niepewnego, 
nieznanego, niekiedy wrogiego, jednym słowem: pozbawiającego jednostkę 
wszelkich iluzji co do jej ziemskiej egzystencji. Człowiek uważa siebie za 
intruza w tym marę magnum wszechświata z jego odwiecznym ładem457, 
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nie zawsze dlań zrozumiałym, gdyż arbitralnie ustanowionym i rządzonym 
przez siły mu nieznane i nietroszczące się o biednych śmiertelników. Co 
więcej, ów ład domaga się przywrócenia równowagi po każdorazowym 
jej zaburzeniu, często nieświadomym (jak w przypadku Edypa, Dejaniry, 
Ajasa i wielu innych...), za cenę cierpienia człowieka, wbrew przeciwno
ściom, jakie los mu gotuje, zdobywającego się na bohaterski akt odwagi, 
przejaw siły charakteru i gotowość do obrony tych wartości, które czynią 
z niego istotę zdolną przezwyciężyć samą siebie dzięki wrodzonym cnotom 
(aretai).

W tragedii Tassa spotykamy się z sytuacją dokładnie odwrotną. Te
raz światem rządzi boska sprawiedliwość w oparciu o ustanowiony przez 
Boga ład moralny, który pozostawia jednak człowiekowi wolność działania, 
kształtowania własnego życia, zgodnie z chrześcijańską doktryną o wolnej 
woli. Ale zmiany zaszły także na Ziemi: człowiek jakby utracił wiarę w sie
bie, nie kieruje już spojrzenia ku górze, lecz patrzy w dół, nie pragnie wzbić 
się na wyżyny, by heroiczną postawą potwierdzić pełnię swojego człowie
czeństwa, by przezwyciężać moralną przeciętność, własne słabości i z żela
zną konsekwencją podążać za ideałem bez względu na cenę, jaką przyjdzie 
mu zapłacić. Przeminął (wydaje się, że bezpowrotnie...) czas Edypów i An
tygon; w miejsce heroizmu wkracza poczucie bezsilności, zagubienia, lęku 
i niepewności.

To prawda, że ta perspektywa jest nacechowana silnym subiektywi
zmem: Tasso w momencie pisania ostatecznej wersji tej tragedii miał za 
sobą niedawne, bardzo przykre doświadczenie upokarzającego, kilkuletnie
go pobytu (od 1579 r.) w Szpitalu św. Anny wskutek oskarżenia go o cho
robę psychiczną, spowodowanego atakiem agresji słownej pod adresem 
księcia Ferrary Alfonsa II i innymi oznakami swoistego braku wewnętrznej 
równowagi. Ta sytuacja może w pewnym sensie wyjaśnić zainteresowanie, 
jakie w swojej sztuce autor okazuje ludzkim charakterom i nie do końca ja
snym motywacjom ich poczynań. Niezależnie od tego jego dzieło jest prze
niknięte „dekadencką” atmosferą zmierzchu jednej epoki i napawającego 
niewielkim optymizmem - zarówno na planie politycznym, jak religijnym 
i kulturalnym - początku następnej.

Nie ulega wątpliwości, że sposób, w jaki prowadzony jest dialog z Kró
lem Edypem, rzutuje na charakter tragizmu w Królu Torrismondzie. Po
dobną funkcję w tej tragedii zdaje się pełnić inny dialog intertekstualny, 
a konkretnie ten pomiędzy historią Torrismonda i Alvidy a epizodem Dan
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tejskim458 Paola Malatesty i Franceski da Rimini, owymi „peccator carna- 
li, / che la ragion sommettono al talento”459 („tymi, którzy grzeszą ciałem / 
i rozum poddają żądzy zmysłowej”460). Powyższe nawiązania i reminiscen
cje nie mają charakteru erudycyjnego lub jedynie retorycznego, gdyż Tasso 
jest jednym z autorów dbających i o formę, i o przekaz znaczeniowy, którego 
jest ona nośnikiem461.

458 Są w tej tragedii także wyraźne, zauważone przez krytykę, aluzje do postawy 
cechującej męskiego bohatera Canace Speroniego, do których jeszcze nawiążę.

459 Zob. Dante, Piekło, V, w. 38-39.
460 Tu i dalej podaję swój przekład, bardziej dosłowny od istniejących.
461 W przeszłości ta tragedia, bogata w znaczenia, ale też godna uwagi ze wzglę

du na warstwę ekspresyjną, nie zawsze spotykała się z należytym zrozumieniem. Także 
i dzisiaj krytycy wyrażają o niej często opinie uproszczone i powierzchowne, które mogą 
wynikać również z niezbyt łatwej lektury na poziomie poetyckim, ideowym i moralnym. 
Pozytywnie oceniają jej rozwiązania artystyczne m.in.: U. Renda, II Torrismondo di 
Torquato Tasso e la técnica trágica nel Cinquecento, Tipografía della „Rivista Abruzzese”, 
Teramo 1906; J. Gou de t, op. cit., M. Guglielminetti, Introduzione, [w:] T. Tasso, 
Teatro, op. cit.; S. Ve r d i n o, op. cit. Bibliografię krytyczną (niezbyt bogatą) tej tragedii 
omawia D. C h i o d o, II Re Torrismondo e la riflessione tassiana sul trágico, „Studi tas- 
siani” 37 (1989), s. 37-63.

Z jednej strony wydaje się więc oczywiste, że włoski literat pragnie, żeby 
jego tragedia była odczytywana w kluczu sofoklejskim, z drugiej natomiast 
na tę perspektywę nakłada się inna, chrześcijańska, z którą czuje się zwią
zany on sam jako autor; nie należy też zapominać, że Tasso piszę tę trage
dię w okresie kontrreformacji, a zważywszy na sytuację historyczno-kul- 
turalną, bardzo różną od tej w Grecji klasycznej V w. p.n.e., nie ma mowy 
o jakiejś bliższej więzi - psychologicznej, moralnej, emotywnej - pomiędzy 
protagonistą Tassa (czy też postaciami, z którymi wchodzi on w interakcje) 
a Sofoklejskim bohaterem, którego charakter cechuje się krystaliczną przej
rzystością; ten ostatni pozostaje wierny samemu sobie i wyzwaniu rzucone
mu przeznaczeniu, nie bacząc na cenę, którą będzie rnusiał zapłacić. Tor- 
rismondo byłby zatem „Edypem” kulturalnie, psychologicznie i moralnie 
odmienionym, zgodnie z duchem czasów, w jakich powstała sztuka Tassa.

Jedną z fundamentalnych kwestii tej tragedii, wpisujących się doskonale 
w ten rodzaj pisarstwa, jest relacja pomiędzy człowiekiem i losem, a także 
problem odpowiedzialności za zło i cierpienie, jakie prędzej czy później do
tyka bohatera, a wraz z nim również problem winy. Sposób ich rozstrzyg
nięcia rzutuje na charakter człowieczeństwa i na naturę tragizmu, pozwa
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lając zarazem uchwycić jego nieznane dotąd odcienie tkwiące w ludzkiej 
psychice.

Przed przystąpieniem do analizy powyższych aspektów przypomnijmy 
pokrótce historię, wokół której skonstruowana jest fabuła i akcja utworu 
Tassa, a także Króla Edypa Sofoklesa. Torrismondo, król Gotów, popro
sił o rękę Alvidy, córki Aralda, króla Norwegii, i jego prośba spotkała się 
z przychylnym przyjęciem. W rzeczywistości jednak uczynił to z zamiarem 
uczynienia Alvidy małżonką swojego przyjaciela Germonda, króla Szwecji, 
zakochanego w dziewczynie od dnia, gdy ujrzał ją po raz pierwszy podczas 
urządzonego przez jej ojca turnieju, który wygrał, skrywając pod przyłbicą 
hełmu swoją tożsamość. Przed turniejem zabił w bitwie brata Alvidy i dlate
go wymyślił wraz z Torrismondem tę intrygę, wiedząc, że Araldo nigdy nie 
odda córki zabójcy własnego syna. Podczas powrotnej podróży morskiej do 
kraju Gotów Torrismondo, nie panując nad miłosnym pożądaniem, posiadł 
zakochaną już w nim kobietę, przekonaną, że niedługo zostanie jego żoną. 
Nękany jednak potem poczuciem winy z powodu tego, że zawiódł zaufanie 
pokładane w nim przez przyjaciela, stara się wybrnąć z tej delikatnej sytu
acji i dąży do skojarzenia Germonda ze swoją siostrą Rosmondą. Ten plan 
jednak całkowicie zawodzi, ponieważ Rosmondą wyznaje, że nie jest z nim 
spokrewniona, gdyż jako małe dziecko zajęła w rodzinie królewskiej miej
sce jego siostry o tym samym imieniu, wywiezionej poza granice państwa 
w związku z przepowiednią górskich nimf-wróżbitek, która łączyła jej oso
bę z klęskami mającymi w przyszłości spaść na kraj i następcę tronu, czyli 
jej brata. W wyniku śledztwa, w które jest zaangażowany pewien wieszczek 
i sługa niegdyś obarczony misją oddalenia siostry Torrismonda z dworu, 
a także poseł przybyły z Norwegii z wiadomością o śmierci tamtejszego 
króla, wychodzi na jaw, że dziewczynka wysłana w przeszłości do Dacji 
została w drodze porwana przez piratów; ci, korzystając z nadarzającej się 
sposobności łatwego zarobku, oddali ją parze królewskiej z Norwegii, któ
ra, straciwszy właśnie własną córkę, wychowała małą Rosmondę jak swoje 
dziecko i nadała jej imię Alvidy. Odkrycie przez Torrismonda prawdziwej 
tożsamości Alvidy oznacza dla niego poznanie bolesnej prawdy: żył z wła
sną siostrą. Nie zdobywa się jednak na ujawnienie tego ani samej Alvidzie- 
-Rosmondzie, ani Germondowi, natomiast tego ostatniego utwierdza, teraz 
już w sposób jednoznaczny, w przekonaniu, że Alvida zostanie jego żoną, 
tak jak to było przewidziane od samego początku. Jednak plany te krzyżuje 
niespodziewanie reakcja samej Alvidy, która, czując się nagle odepchnięta 
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przez Torrismonda, proponującego jej poślubienie swojego przyjaciela, nie 
daje wiary jego sugestiom, że jest jej bratem, i zrozpaczona popełnia samo
bójstwo. Torrismondo jest przy niej w ostatnich chwilach przed śmiercią, 
a następnie sam też odbiera sobie życie. Czytelnik lub widz dowiaduje się 
o tym z opowieści sługi, któremu przed śmierciąTorrismondo przekazał list 
dla Germonda z zapewnieniem o swojej przyjaźni, powierzeniem mu króle
stwa Gotów i prośbą o opiekę nad zbolałą królową-matką, która w jednym 
dniu odzyskała córkę i utraciła oboje swoich dzieci. Chór, wstrząśnięty ta
kim nieszczęściem, zadaje sobie ze smutkiem pytanie: „Che piu giova amici- 
zia, o giova amore?”462 („Jaki sens ma przyjaźń, a jaki miłość?”).

462 T. Ta s s o, II Re Torrismondo, w. 3339.

Taki finał sztuki skłania z kolei czytelnika do zadania sobie pytania: jak 
należy interpretować te słowa, na które pada jej końcowy akcent? I jaka od
powiedzialność za spowodowanie własnej klęski ciąży na bohaterach tej tra
gedii, a jaką rolę do spełnienia ma tu los?

Ponieważ głównym punktem odniesienia jest dla tragedii Tassa arcy
dzieło Sofoklesa, zanim spróbujemy poszukać odpowiedzi na powyższe 
pytania, wiążące się ze wspomnianą wcześniej kwestią tragizmu, Przypo
mnijmy kluczowe momenty przedstawionej tam historii nieszczęsnego kró
la tebańskiego.

Edyp od chwili, gdy - już po starciu słownym z wróżbitą Tejrezja- 
szem - wie, że aby ocalić polis przed zarazą zesłaną przez bogów, musi odna
leźć i ukarać zabójcę poprzedniego króla, nie lekceważy żadnej wskazówki 
czy poszlaki, nie zaniedbuje żadnego środka, żeby odkryć prawdę z zamia
rem przywrócenia zachwianego ładu. Postawa Edypa wobec nieszczęścia, 
które dotknęło jego poddanych, pozostaje bardzo aktywna, a u podstaw 
podejmowanych decyzji leży niepokój o ich los oraz racjonalny sposób my
ślenia i przenikliwość, jaka go cechuje. Tebański władca od razu wszczyna 
śledztwo, które z czasem przekształci się w poszukiwanie własnej tożsamo
ści. Z jego opowieści skierowanej do Jokasty w drugim epejsodionie, mają
cej częściowo zmienić kierunek poszukiwań, wynika jasno, że w przeszłości 
usiłował uniknąć spełnienia się wyroczni delfickiej (a tym samym wyroków 
boskich), która mu przepowiedziała, że zabije ojca i poślubi matkę; po odda
leniu się z Koryntu od domniemanych rodziców, w drodze do Teb został za
atakowany przez dumnego starca jadącego z orszakiem (jak się potem oka
zało, jego ojca) i w obronie własnej był zmuszony go zabić, a gdy przybył do 
Teb tuż po rozwiązaniu - dzięki swojej nadzwyczajnej inteligencji - zagadki 
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Sfinksa, który zagrażał miastu, oferowano mu z wdzięczności za ten chwa
lebny czyn rękę wdowy po poprzednim władcy (jak się potem okazało, jego 
matki), zmarłym śmiercią gwałtowną niedługo przed tym wydarzeniem.

Dopiero pod sam koniec tej tragicznej historii staje się jasne, że właśnie 
dlatego, że Edyp nie wiedział, kim jest, spowodował spełnienie się usłysza
nej niegdyś wyroczni. Pozornie w tej tragedii nie ma miejsca na fatalizm: 
wszystko to, co przybliża Edypa do klęski, rysuje się jako skutek jego włas
nych decyzji i działań, ale jednocześnie - i na tym polega swoisty paradoks, 
a także ironia losu - wydaje się nieuniknione463. Edyp jest niezdolny do ja
kiegokolwiek kompromisu (cecha, jak wiemy, typowa dla postaci Sofokle
sa); jako młodzieniec własną wolę przeciwstawił woli bogów, którzy skazali 
go na podwójną zbrodnię, nie pozostawiając żadnej alternatywy. Ale w mo
mencie, gdy wszystko jest już jasne, nie ucieka on przed konsekwencjami 
własnych czynów i nie usiłuje zataić prawdy o występkach, jakie popełnił 
w nieświadomości, co więcej, których starał się za wszelką cenę uniknąć. Ma 
odwagę wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Taka sytuacja 
wydaje się mało zrozumiała z punktu widzenia współczesnej etyki, nato
miast przystaje całkowicie do greckiej koncepcji intelektualizmu etycznego, 
do której nawiązywaliśmy przy okazji analizy Canace Speroniego464.

463 Zob. M. Maślanka-Soro, Sofokles i jego twórczość dramatyczna, [w:] Litera
tura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, op. cit., s. 741.

464 Zob. przypis 410 w niniejszej monografii.

Nawet jeśli pod wieloma względami Torrismondo jest zaprzeczeniem 
Edypa, nie oznacza to bynajmniej, że jego historia przedstawiona przez 
Tassa jest pozbawiona znamion tragizmu. Jednak jest to tragizm całkowicie 
obcy kulturze klasycznej. Od samego początku, czyli od momentu ukaza
nia się na scenie, król Gotów za wszelką cenę stara się zapobiec ponurym 
konsekwencjom, do jakich mógłby prowadzić w stosunku do niego samego 
i innych (Alvidy i Germonda) popełniony przezeń występek. W tym celu 
ukrywa przed nimi prawdę, która go dotyczy, a mianowicie, że zdradził - 
pod wpływem impulsu - przyjaciela i oszukał Alvidę oraz jej domniemane
go ojca. Ujawnia ją jedynie wobec wiernego doradcy (Consigliero) podczas 
dramatycznej opowieści, wypełniającej dużą część trzeciej sceny pierwsze
go aktu. Wynika z niej stałe i niemal obsesyjne poczucie winy, które czyni 
z Torrismonda od samego początku postać głęboko nieszczęśliwą. Równo
cześnie jednak zarówno w wątpliwościach, jakimi dzieli się z doradcą, jak 
i w argumentacji tego ostatniego rysuje się tendencja do „rozmycia” owej 
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winy, uznania jej za przejaw jakby zewnętrznej siły, na którą człowiek nie 
ma wpływu. Dialog ten ukazuje, jak wielki dystans dzieli Edypa od Tor- 
rismonda, jak na przestrzeni wieków uległo „metamorfozie” samo pojęcie 
winy i odpowiedzialności za zło, i to nie tylko ze względu na rewolucję za
początkowaną przez moralność chrześcijańską, która intelektualizm etycz
ny zastąpiła koncepcją wolnej woli. Tu mamy do czynienia wręcz z próbą 
usprawiedliwienia postępowania, w którym człowiek pozwala dojść do gło
su irracjonalnym poruszeniom własnej psyche, próbą uznania ich statusu za 
niezależny od woli.

Przyjrzyjmy się z bliska tej złożonej sytuacji, która stoi u podstaw sta
nu ducha protagonisty i wyznacza w pewnej mierze rozwój wydarzeń. Czy
niąc aluzję do uwiedzenia Alvidy i, co za tym idzie, do aktu zdrady wobec 
Germonda, Torrismondo mówi o „tajemnej i niegodnej winie” („occulta 
e ndegna colpa”: w. 237), która plami jego duszę i ciało. Chciałby uciec od 
wszystkich, lecz w końcu rozumie, że powinien raczej uciec (a to jest nie
możliwe) od samego siebie:

Ma chi mi puô giovar, s’io non m’ascondo
a me medesmo? Oimè, son io, son io,
quel che fuggito or sono e quel che fuggo: 
di me stesso ho vergogna e scorno ed onta, 
odioso a me fatto e grave pondo.

(T. Tasso, Il Re Torrismondo, w. 265-269)

(Któż pomóc mi może, jeśli się nie skryję
przed sobą samym? Och, ja nieszczęsny,
ten, który ucieka i którego gonią:
przed samym sobą wstyd, hańbę odczuwam,
sobie nienawistny, ciężar własny dźwigam.)

Ale niedługo potem, w tej samej scenie, popada on w sprzeczność wska
zującą na coś w rodzaju rozdwojenia jaźni: z jednej strony, uważając się za 
winnego, nawiązuje do swego „nieczystego sumienia” („conscienza immon- 
da”: w. 274) i czyni to parokrotnie, np. pod koniec długiego monologu skie
rowanego do Consigliera465 czy kiedy bije się samotnie z myślami w scenie 
drugiej następnego aktu na wiadomość o rychłym przybyciu Germonda466; 

465 Zob. T. T a s s o, II Re Torrismondo, w. 593: „impura conscienza” („nieczyste su
mienie”).

466 Zob. ibidem, w. 994: „O maculata conscienza” („O splamione sumienie”).
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z drugiej strony postrzega swoje postępowanie w kategoriach swoistego fa
talizmu, w czym jego tok myślenia przypomina rozumowanie Makareusza 
z Canace Speroniego. Jak się wydaje, jest to świadome nawiązanie Tassa 
do tamtej tragedii, z którą wiele łączy tę sztukę: przede wszystkim motyw 
kazirodczej miłości, końcowy pathos rozumiany w kategoriach arystotele- 
sowskich jako rodzaj perturbatio animi467 oraz podobny sens nawiązania do 
Dantejskiego epizodu Franceski da Rimini; jednak Speroni czynił doń alu
zje nie w samej sztuce (jak to ma miejsce w Królu Torrismondzie), lecz w jej 
apologii wyrażonej w Lezioni in difesa della Canace, a ponadto gra intertek- 
stualna Tassa, jak zobaczymy, przedstawia więcej niuansów znaczeniowych 
i ma zgoła inny cel. Bohater Speroniego powoływał się na „impeto fatal”468, 
zniewalający impuls, któremu nie sposób się oprzeć. Ze swej strony Torris- 
mondo używa w podobnym znaczeniu wyrażenia „impensata colpa”469, ma
jąc na myśli nie tyle „winę niesłychaną”, ile popełnioną bez zastanowienia470, 
wskutek irracjonalnego odruchu, który nieco później określi jako „furor” 
(w. 729). W miarę, jak Torrismondo brnie coraz dalej w opowieści o skie
rowanej do Alvidy miłosnej pasji, znajdującej swoje zaspokojenie w akcie 
cielesnym, coraz większy nacisk jest położony na jej wymiar fatalistyczny. 
Wspomina zachęcające spojrzenia kobiety, przekonanej, że jest jego przy
szłą żoną: „la creduta sposa al flanco affissa / m’invitava ad amar pensosa 
amando”471 („u boku mojego czując się już żoną, / zamyślona spojrzeniem

467 W Poetyce Arystotelesa pathos, rozumiany jako cierpienie będące skutkiem nie
szczęsnego zdarzenia czy splotu wydarzeń, wymieniony jest jako trzeci element mythos 
(akcji). Tasso idzie za tym znaczeniem; zob. idem, Discorsi del poema eroico, III 27: 
„La terza parte de la favola è la passione, o la perturbazione che vogliamo dirla, la quai 
consiste ne le morti che si fanno in publico e ne le ferite e ne’ lamenti e ne l’altre cose 
ch’apportano dolore” („Trzecim elementem układu zdarzeń jest cierpienie czy też emo
cjonalny wstrząs, jakkolwiek chcemy go nazwać, związany z ukazaną publicznie śmier
cią, ranami, rozpaczą i podobnymi sytuacjami, które wywołują ból”).

468 Zob. S. Speroni, Canace, [akt II], w. 282.
469 Warto przywołać szerszy kontekst: „Allora amor, furore, impeto e forza / di pia- 

cere amoroso, al cieco furto / sforzar le membra oltra usanza ingorde. / Ahi lasso, allor 
per impensata colpa / ruppi la fede, e violai dbnore / e d’amicizia severe leggi” (T. Ta s - 
s o, U Re Torrismondo, w. 565-570; przekład: „Wtenczas miłość, szał, pragnienie miłosnej 
/ rozkoszy ukradkiem popchnęły me członki / nienasycone, chciwe ponad miarę. / Tak 
to nieszczęsny, przez bezwiedną winę / zawiodłem ufność, złamałem surowe / prawo 
przyjaźni i prawo honoru”).

470 Zob. P. Mastrocola, „Nimicafortuna"..., op. cit., s. 144.
471 T. Ta s s o, II Re Torrismondo, w. 485.
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zapraszała, kochając”). Przytacza niemal dosłownie słowa Franceski da Ri
mini z Komedii Dantego, powołując się na „dawne prawo” („antica legge”: 
w. 496) domagające się obdarzenia zakochanego wzajemnym uczuciem472.

472 Trudno jest oddać dosłownie po polsku grę słów zawartą w wyrażeniu „che nes- 
suno amato amar perdoni” (w. 497), aluzyjną wobec Dantejskiej myśli „Amor, cha nullo 
amato amar perdona” (Piekło, V, w. 103), mającej swoje korzenie w traktacie Andreasa 
Capellanusa De amore, która w przekładzie E. Porębowicza otrzymuje brzmienie: „Mi
łość, co zawsze miłością się płaci”.

473 Uznając postępowanie Torrismonda za naznaczone błędem (errore), Consiglie- 
re wpisuje je tym samym w Arystotelesową definicję bohatera tragicznego, za którą opo
wiada się Tasso w swoich pismach teoretycznych, np. w Discorsi del poema eroico, II 13, 
gdzie, powołując się na przykład różnych postaci znanych z dzieł antycznych, uważa, 
że „gli risguarda il tragico come caduti per ąualche errore ne 1’infelicita” („dotyczy ich 
tragizm jako tych, którzy popadli w nieszczęście z powodu jakiegoś błędu”).

474 Tasso idzie tu, jak wcześniej wspomniałam, śladem Speroniego, zajmując tym 
samym polemiczne stanowisko w stosunku do surowej oceny wystawionej bohaterom 
Canace przez Giraldiego.

475 Niegodziwość, o której mówi Consigliero, odpowiadałaby frode, oszustwu połą
czonemu ze zdradą, najcięższej z trzech skłonności ku złu, na jakie dzieli się Dantejskie 
piekło: zob. Dante, Piekło, XI, w. 22 i nast., 52 i nast.

Narastające przekonanie, że był jakiś fatalizm losu w tym, co się wyda
rzyło pomiędzy Torrismondem a Alvidą podczas morskiej podróży, stara 
się w nim utwierdzić Consigliero, przecząc, by takie zachowanie zasługiwa
ło na miano „niegodziwego” i podkreślając z naciskiem, że opanowała go 
„ślepa i szalona” namiętność:

[... ] e dee chiamarsi errore473,
o se volete pur, peccato e colpa,
o dardente desio, di cieco e folie
amor si dica impetuoso affetto:
nome di sceleraggine ei non merta.

(Ibidem, w. 632-636)

([...] powinno się nazwać błędem,
lub jeśli wolisz, grzechem albo winą,
płomienne pragnienie, ślepą i szaloną
namiętność, która gwałtownie porywa:
miano niegodziwości jej nie przystoi.)

Następująca potem definicja owej niegodziwości („sceleraggine”)474 tak
że jest reminiscencją z Dantego475; przeciwstawiona błędowi (w. 629) albo
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winie wynikającej z braku umiaru, odnosi się do sytuacji, w której ktoś 
sprzeniewierza się boskiej, racjonalnej skłonności ku dobru:

Scelerato è colui, se dritto estimo, 
che la nostra ragion, divina parte, 
e del ciel prezioso e caro dono, 
da la natura sua travolge e torce, 
come si svolge il rio dal proprio corso, 
e la piega nel male, onde trabocca, 
ed incontra al voler di chi la diede 
guida a l’opre la fa malvagie ed empie, 
precipitando: e ’1 precipizio è fraude.

{Ibidem, w. 644-652)

(Niegodziwy jest ten, jeśli słusznie mniemam,
kto rozum, tę boską cząstkę w człowieku, 
cenny i drogi dar przez nas posiadany 
niszczy, naturę jego odmieniając, 
tak, jakby rzece pod prąd kazał płynąć. 
Ku złu go skłania, tak go wykoleja, 
że temu, kto go stworzył się sprzeciwia, 
każę mu przewodzić bezbożnym występkom 
i pogrąża siebie: winna temu zdrada.)

Torrismondo zatem w oczach swojego mentora nie zasługuje na to, by 
zwać go „scelerato”. To przekonanie pociąga za sobą - w sposób implicytny - 
inne, które mogłoby pochodzić od samego autora: jego bohater, będąc pro- 
tagonistą tragedii utrzymanej w konwencji arystotelesowskiej, posiada także 
sugerowane przez Stagirytę cechy, jako że jest moralnie przeciętny (ani zbyt 
pozytywny, ani zbyt negatywny), czyli w ujęciu XVI-wiecznej refleksji nad 
koncepcją tragizmu, zapoczątkowanej przez traktat Giraldiego Cinzia Di- 
scorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie, wpisuje się w po
jęcie wspomnianego przy okazji analizy Orbecche tzw. personaggio mezzano 
z jego „połowiczną winą” (mezza colpevolezza). W liście do Giovanniego 
Battisty Licina Tasso precyzuje w tej perspektywie sytuację króla Gotów:

Torrismondo non è persona scelerata né malvagia, ma colpevole di 
qualch’ errore, per lo quale è caduto in infelicità; laonde per questa cagione 
è più atto a mover misericordia, che non sono i buoni in tutto, come inse- 
gna Aristotele medesimo476.

476 T. Ta s s o, Lettera 904, [w:] Le lettere di Torquato Tasso, vol. 3, ed. C. G u a s t i, Le 
Monnier, Firenze 1852-1855, s. 266. Zob. tez A r ys toteles, Poetyka, XIII 1452b 34-36.
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(Torrismondo nie jest nikczemny ani zły, lecz splamiony pewnym błę
dem, z powodu którego popadł w nieszczęście; i z tej racji bardziej wzbu
dza litość niż ci, którzy są bez zarzutu, jak poucza nas sam Arystoteles.)

Doradca posuwa się jeszcze dalej, wskazując na istnienie zależności po
między zasadą, jaka rządzi światem - a jest ona równoznaczna z prawem 
konieczności, a więc zakładającym istnienie przeznaczenia - a miłością ro
zumianą jako siła fatalna477.

477 Zob. T. Tasso, II Re Torrismondo, w. 763-771: „[...] ma sofferir conviene in 
terra / ció che nécessita comanda e sforza, / nécessita regina, anzi tiranna [...] ch’ a lei 
soggetti son gli egri mortali, / e tutte in ciel le stelle, erranti e fisse, / tutti i lor cerchi; e ne’ 
lor corsi obliqui / servano eterni, e ’n variar costanti, / gli ordini suoi fatali e laite leggi” 
(„[...] lecz wypada cierpieć na ziemi / to, do czego skłania i zmusza konieczność, / ko
nieczność, która rządzi po tyrańsku [...] jej to poddani biedni śmiertelnicy / i gwiazdy 
na niebie, stałe i wędrowne, / i ich orbity; krążąc po nich skośnie / służą wiecznym, nie
zmiennym w swej różnorodności, / jej rozkazom fatalnym i prawom wysokim”).

478 Zob. ibidem, w. 564: „questo quel punto fu che sol mi vinse” („ten właśnie mo
ment przesądził o mojej porażce”); por. Dante, Piekło, V, w. 132: „Ma solo un punto fu 
quel che ci vinse” („Lecz tylko jeden moment przesądził o naszej porażce”).

479 T. Tasso, II Re Torrismondo, w. 82-83; por. Dante, Piekło, V, w. 103-104: 
„Amor [...] mi prese del costui piacer si forte” („Amor [...] mnie skłonił, by mu się 
podobać”).

480 Szerzej na ten temat zob. M. Maślanka-Soro, Tragizm w Komedii Dantego, 
op. cit., s. 221-222.

481 Abstrahuję tu od innych znaczeń, jakich w tej pieśni nabiera uczucie litości 
Dantego-pielgrzyma w stosunku do Franceski, jak również od innych odcieni winy tej 
protagonistki drugiego kręgu, które ona (a poprzez nią Dante-autor) wiąże z koncepcją 
miłości w twórczości poetyckiej i romansach dwornych epoki Średniowiecza; zob. ibi
dem, s. 200-226.

Poza przytoczonymi powyżej nawiązaniami do sytuacji Franceski da 
Rimini są jeszcze inne przewijające się w wypowiedziach Torrismonda478, 
również takie, które Alvida przypisuje sama sobie, bowiem ona też nie stara 
się opanować uczucia, jakie ją przepełnia, i zapewnia o tym, parafrazując 
Franceskę: „Io del piacer di quella prima vista / cosí presa restai”479 („Znala
złam wielkie upodobanie / w jego pierwszym spojrzeniu”). Przypomnijmy, 
że protagonistka pieśni V Piekła w jej słynnych, centralnych tercynach de
monizuje swoją miłosną pasję, przedstawiając ją niemal jak zniewalającego 
bożka miłości i przypominając w tym Fedrę Seneki480. Dante-pielgrzym litu
je się nad przykrym losem pośmiertnym Franceski481, natomiast Dante-au- 
tor nie zamierza jej uwalniać z drugiego kręgu, ponieważ w jego koncepcji 
moralnej piekła fundamentalną rolę pełni doktryna dotycząca wolnej woli, 
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nie bez przyczyny umieszczona w środkowych pieśniach Czyśćca, a tym sa
mym całej Komedii, w której nie ma miejsca na fatalizm czy predestynację.

Można się zastanowić: do czego zmierzają tego rodzaju aluzje intertek- 
stualne, które Tasso wkłada w usta przede wszystkim swojemu męskiemu 
protagoniście? Torrismondo, pozwalając kierować sobą miłosnej namiętno
ści, podporządkowując, podobnie jak Franceska, rozum cielesnej żądz/82, 
przyznaję się nie wprost do grzechu rozwiązłości481, której konsekwencje 
wydają się obciążać w większym stopniu Torrismonda niż miało to miejsce 
w przypadku Dantejskich kochanków, doprowadzając do zdrady przyjaciela 
i samobójstwa Alvidy, a w końcu także do jego własnej śmierci. W liście, 
który zostawił dla Germonda tuż przed odebraniem sobie życia, mógłby on 
powtórzyć za Franceską - i niewykluczone, że Tasso liczy na domyślność 
swoich odbiorców - że ta miłość musiała ich doprowadzić do śmierci482 483 484.

482 Zob. Dante, Piekło, V, w. 38-39 i przypis 459 w niniejszej monografii.
483 Rozwiązłość (luxuria) była uważana w czasach kontrreformacji za grzech wy

jątkowo poważny, będący źródłem innych słabości; zob. A. Bianchi, Alteritä ed equi- 
valenza..., op. cit., s. 211. Także R. Gigliucci kładzie nacisk na aspekt niemal wyłącznie 
fizyczny więzi, jaka łączy Torrismonda i Alvidę, słusznie zauważając, że nieprzypadko
wo ich miłosny stosunek ma miejsce w czasie morskiej nawałnicy, nabierającej w tym 
kontekście wyraźnie znaczenia metaforycznego: zob. R. Gigliucci, Per 1’esegesi del 
Torrismondo, „Studi tassiani” 49-50 (2001-2002), s. 313.

484 Zob. Dante, Piekło, V, w. 106: „Amor condusse noi ad una morte” („Miłość 
doprowadziła nas do śmierci”).

485 Nie wydaje mi się, żeby to zostało zauważone przez krytykę. Wręcz przeciwnie, 
miłość Germonda jest na ogół idealizowana.

486 Zob. T. Tasso, II Re Torrismondo, w. 1702 i nast.
487 Zob. ibidem, w. 2145 i nast. Germondo nie był jednakże podobnie gotowy zre

zygnować z Alvidy, gdy jej ojciec odmówił mu jej ręki, oburzony z powodu zabicia syna.

Podobnie namiętne i gwałtowne (a zatem będące też przejawem luxuria) 
wydaje się uczucie, jakim Alvidę darzy Germondo485, mimo iż pierwsze jego 
przejawy wskazywałyby raczej na miłość dworną: przyjaciel Torrismonda 
zakochuje się w kobiecie podczas turnieju, nie ośmiela się jej o tym powie
dzieć, a w pierwszym momencie wręcz stara się to ukryć (ale z powodów, 
które nie mają nic wspólnego z dwornym zachowaniem), posyła jej bogate 
dary o wybitnie symbolicznej wymowie486 itd. Jednak znaczący jest przede 
wszystkim fakt, że jego miłosna pasja ulega z czasem dość szczególnej meta
morfozie w tym sensie, że jest on gotowy poświęcić ją dla uratowania przy
jaźni Torrismonda487. Niezależnie od tego trzeba zauważyć, że we fragmen
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cie odnoszącym się do wydarzeń z przedakcji, czyli w już wzmiankowanym 
opowiadaniu króla Gotów, skomplikowane uczucie Germonda zostaje opi
sane w kategoriach „fol’ amor”:

Ivi in si forte punto agli occhi suoi 
si dimostró la fanciulletta Alvida, 
ch’egli sentissi in su la prima vista 
Taima avampar d’inestinguibil fiamma.
I-.]
pur nudri nel suo cuore ardente foco.

(Ibidem, w. 377-380, 384)4BB

(Tam jego oczom w krytycznym momencie
ukazała się dziewczęca Alvida,
tak że natychmiast poczuł, jak mu dusza 
zaczyna płonąć nieugaszonym ogniem.
[...] 
jednak w swym sercu podsycał płomień.)

Tej namiętności towarzyszy od samego początku świadomość wprowa
dzenia w błąd zarówno kobiety, jak i jej ojca; doprowadzenie do rozwiązania 
pomyślnego dla Germonda zostaje powierzone Torrismondowi, mimo iż 
jego przyjaciel wie, że takim postępowaniem naraża go na niebezpieczeń
stwo wojny ze strony króla Norwegów* 488 489. O ciężkim sprzeniewierzeniu się 
prawdzie (frode) mówi jasno wróżbita, występujący w sztuce pod znaczą
cym mianem Mędrca (Saggio), który w pewnym momencie zostaje we
zwany przez Torrismonda, by mu odkryć, kim jest jego prawdziwa siostra 
i gdzie się znajduje: „Tu medesmo t’inganni. É tua la frode, / perché tu la 
facesti e teco alberga”490 („Sam się oszukujesz. Twój to jest podstęp, / boś 
ty go uczynił i z tobą przebywa”). To prawda, że ów zwodniczy plan został 

To jasno i wyraźnie pokazuje, jaką wartość stanowi dla niego przyjaźń, ale także może 
utwierdzić w przekonaniu, że uczucie do Alvidy miało wszelkie cechy pożądania i było 
pozbawione głębszego sensu. Świadczy o tym jego reakcja na list Torrismonda, który 
dopiero co pozbawił się życia przy boku Alvidy. Pierwsza myśl Germonda skierowana 
jest w istocie ku przyjacielowi; zob. ibidem, w. 3147-3148: „Tutto ei mi tolse, / togliendo- 
mi se stesso” („Wszystko mi zabrał, / zabierając siebie”).

488 Zob. również ibidem, w. 391: „amorosi incendi”.
489 Zob. ibidem, w. 454 i nast.
490 Ibidem, w. 2444-2445.
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wymyślony przez Germonda, ale Torrismondo nie zawahał się dopomóc 
przyjacielowi, uciekając się do niemoralnego sposobu działania, do strategii 
„makiawelistycznej”. Jego słowa - „e se ragion mai violar si debbe, / sol per 
l’amico violar si debbe”491 („jeśli trzeba zadać gwałt sprawiedliwości, / moż
na to zrobić tylko dla przyjaciela”) - brzmią dość dowolnie i subiektywnie, 
jeśli na nie spojrzeć z perspektywy etycznej.

491 Ibidem, w. 461-462.

Nie ulega zatem wątpliwości, że obaj królowie splamili swoim postępo
waniem uczucia przyjaźni i miłości, a więc te wartości absolutne, na których 
im tak zależało i które - jak przekonuje Chór (w trzeciej pieśni) - winny być 
wolne od wszelkiej nieprawości, co więcej: nigdy nie powinny pozostawać 
ze sobą w konflikcie, lecz się harmonijnie dopełniać:

Contra fera discordia, Amor, contendí,
come luce con l’ombra.
Ma come l’arme hai prese
contra amicizia? Ahí, chi primier l’intese?
Soffendi lei, pur te medesmo ofFendi;
s’il tuo valor la sgombra,
te scacci, e sechi in parti, 
s’amicizia da te dividi e parti.
[•••]
Deh, rendí, Amore, ogni pensiero amico.
Amor, fa teco pace,
perch e vera amicizia amor verace.

(Ibidem, w. 1995-2002, 2009-2011)

(Amorze, wojuj przeciw krwawej niezgodzie,
jak światłość walczy z ciemnością.
Dlaczego broń wyciągnąłeś
przeciw przyjaźni? Ach, któż pierwszy rozpoczął?
Jeśli ją ranisz, to jakbyś siebie ranił;
jeśli twa dzielność ją niszczy,
to jakbyś siebie niszczył,
gdy przyjaźń od siebie odrzucasz daleko.
[•••]
Uczyń, Amorze, każdą myśl przyjazną.
Amorze, pogódź się z sobą,
bo prawdziwa miłość jest szczerą przyjaźnią.)
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Jak zostało zauważone przez krytykę, „prawdziwym problemem tra
gicznym Torrismondo”492 jest konflikt pomiędzy miłością i przyjaźnią. 
Trudno temu przeczyć, ponieważ istotnie na przestrzeni akcji całej tragedii 
akcent pada na zdradę, której dopuścił się protagonista wobec króla Szwecji, 
uznającego przyjaźń za tak cenną wartość. Wiara w przyjaźń nie dopusz
cza (a może nie chce dopuszczać?) doń najmniejszych podejrzeń493 nawet 
wówczas, gdy zachowanie Torrismonda staje się w stosunku do niego mało 
zrozumiałe i dwuznaczne. Dla przyjaźni nie waha się on, podobnie zresztą 
jak Torrismondo, poświęcić prawdę. Po jego śmierci wyraża głęboki ból, co 
więcej, gdy słyszy, że przyjaciel się zabił, by „naprawić błąd” („emendare 
il fallo”)494, którego się wobec niego dopuścił, nie ukrywa żalu, że król Gotów 
nie dość zaufał „wiernemu przyjacielowi” („fido amico”)495. Z jego sposobu 
mówienia, niekiedy niejasnego i aluzyjnego, cechującego zresztą obie te mę
skie postacie, można wywnioskować, że nie dąży on bynajmniej do zrozu
mienia prawdziwej przyczyny samobójstwa przyjaciela ani śmierci Alvidy.

m M. Gug 1 ie 1 m i ne11 i, Introduzione, [w:] T. Tasso, Teatro, op. cit., s. XXXIII.
Zob. J. Goudęt, op. cit., s. 158.

i« T Tasso, II Re Torrismondo, w. 3132.
495 Ibidem, w. 3135.
496 Ibidem, w. 3339-3340.

Mimo tych niuansów, które charakteryzują ich wzajemne relacje, i mimo 
zapewnień ze strony obu, że przyjaźń ich wiążąca nie jest w najmniejszym 
stopniu zagrożona, uczucie to, przypieczętowane aktem oszustwa (którego 
ofiarami stali się w przedakcji tragedii - jak już wyżej wspomniano - Alvi- 
da i Araldo), obraża prawdę, staje się nieczyste i generuje kolejne działa
nia naznaczone kłamstwem. Przeciwstawia się w końcu miłości (która 
ze swej strony, ponieważ jest powiązana z namiętnością cielesną, popada 
z nim w konflikt) i przestaje być uczuciem jednoznacznie szlachetnym. Nie 
jest wykluczone, że w takiej właśnie perspektywie należy odczytać bolesne 
i wręcz rozpaczliwe zawołanie Chóru o kruchości i ulotności wszystkie
go, stanowiące zwieńczenie jego ostatniej pieśni, przenikniętej głębokim 
pesymizmem: „Che piu giova amicizia, o giova amore? / Ahi lagrime, ahi 
dolore!”496 („Jaki sens ma przyjaźń, a jaki miłość? / Co za smutek, jakież 
cierpienie!”). Innymi słowy, Chór wydaje się, jak sądzę, ubolewać nad tym, 
że przyjaźń i miłość, obie z natury szlachetne, utraciły swoją pierwotną war
tość i już nie mają do zaoferowania pozytywnego przesłania, żadnej nadziei, 
nie są człowiekowi tak naprawdę potrzebne.
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W liście pozostawionym przyjacielowi Torrismondo zapewnia go, że 
zamierzał swoją śmiercią odkupić krzywdę, jaką mu wyrządził497, i żałuje 
jednocześnie, że się wcześniej nie zabił, by do niej nie dopuścić. Poza tym 
pragnie on przywrócić przyjaźni jej wartość: „O vero amico, / se vero amico 
mi puó far la morte, / vero amico sono io”498 („O prawdziwy przyjacielu, 
/ jeśli śmierć może także mnie nim uczynić, / teraz nim jestem naprawdę”). 
Ale tak naprawdę pierwszym i najważniejszym powodem samobójstwa jest 
dlań utrata Alvidy i niezdolność do życia bez niej, jak postaram się dalej do
wieść. W przeciwieństwie do tego, co ma miejsce w Królu Edypie Sofoklesa, 
spełnienie się wróżby niegdyś otrzymanej przez ojca Alvidy (i Torrismonda) 
nie jest bynajmniej przesądzone raz na zawsze. Gdyby nie „błąd” króla Go
tów, to, co przepowiedziały „accorte ninfe”499 („nimfy-wieszczki”), nigdy by 
się nie ziściło. A ów błąd, o czym była już mowa, stanowi konsekwencję jego 
wolnego wyboru, nawet jeśli przedstawionego przez protagonistę - i przez 
Doradcę, który stara się świadomie uniewinnić go przed nim samym - w ka
tegoriach siły fatalnej, niedającej się pokonać ludzkim wysiłkiem.

497 Zob. ibidem, w. 3104-3105: „chi ’1 primo esser devea spargendo il sangue, / non 
per lavar, ma per fuggir la colpa” („kto jako pierwszy powinien był przelać krew, / nie 
żeby wybielić swą winę, lecz żeby jej nie popełnić”).

498 Ibidem, w. 3111-3113.
499 Ibidem, w. 2350.
500 Sam Tasso zdaje się subiektywnie przeceniać w swoim utworze znaczenie tych 

fundamentalnych dla tragedii greckiej, a dla Króla Edypa w szczególności, elementów

Tasso zdaje się zatem odrzucać hipotezę, że końcowe nieszczęście do
tykające jego bohaterów było nie do uniknięcia. Poza tym w tej tragedii 
związek pomiędzy ową klęską a faktem kazirodztwa jest dość luźny. Zosta
je ono odkryte dopiero pod koniec długiej akcji (trzykrotnie dłuższej niż 
akcja arcydzieła Sofoklesa) i pozostaje - jak zostało powiedziane - spra
wą „prywatną” pomiędzy Torrismondem i Alvidą; ani na nim, ani na niej 
(która w nie nie wierzy!) nie wywiera ono większego wrażenia. Nie staje 
się przedmiotem wyrzutów sumienia dla Torrismonda, wystarczająco już 
nieszczęśliwego z powodu sprzeniewierzenia się przyjaźni, a tym samym 
nie pogłębia jego winy. To prawda, że w przypadku króla Gotów, nie inaczej 
niż w przypadku Edypa, kazirodztwo nie jest czynem świadomym. Jednak 
fundamentalna (i ogromna) różnica tkwi w reakcji jednego i drugiego na to 
odkrycie, które w tej tragedii jest odpowiednikiem (ale jakże mało znaczą
cym!) anagnórismos i zarazem peripeteia500 w sztuce Sofoklesa, gdzie stają 



6. „Jaki sens ma przyjaźń, a jaki miłość?” Cienie i blaski ludzkiej psyche... 219

się one jednak domeną publiczną i dają podstawy do snucia wniosków ogól
nych na temat ludzkiego losu. W pierwszym momencie protagonista Tassa 
wydaje się wstrząśnięty: „Oirne, che troppo al fin si scopre, ahi lasso!”501 
(„O ja nieszczęsny, zbyt ciężkie to na koniec odkrycie!”). Z drugiej jednak 
strony niemal w tej samej chwili odzywa się w nim racjonalna myśl, że ta 
nowa sytuacja unicestwia jego misternie ułożony plan, zasugerowany przez 
Doradcę i mający naprawić „po cichu” szkodę wyrządzoną jego postępowa
niem. Zakładał on wydanie za Germonda pięknej Rosmondy, którą do nie
dawna jeszcze uważał za swoją siostrę, i zachowanie Alvidy dla siebie. Pod 
wpływem wspomnianej myśli wyrzuca z siebie zaraz potem okrzyk: „Qual 
ritrovo o cerco altro consiglio?”502 („Gdzie mam szukać, gdzie znaleźć inną 
radę?”).

akcji; można to zauważyć w momencie, gdy w oparciu o nie dokonuje porównania mię
dzy swoją sztuką i arcydziełem Sofoklesa w Discorsi del poema eroico, III 26: „Ma 1’otti- 
ma agnizione e bellissima oltre tutte 1’altre e quella che nasce da la composizione de la fa- 
vola stessa, ed e congiunta co ’1 mutamento de la fortuna, come quella d’Edippo e quella 
d’Alvida nel Torrismondo" („Ale najdoskonalszym i najpiękniejszym rozpoznaniem ze 
wszystkich jest takie, które wynika z samego układu zdarzeń i jest powiązane ze zmianą 
losu, jak to ma miejsce w przypadku Edypa, a także Alvidy w Torrismondzie").

501 T. Ta s s o, II Re Torrismondo, w. 2674.
502 Ibidem, w. 2675.

Podobnie odkrycie kazirodczej miłości nie jest głównym powodem po
pełnienia przez Alvidç samobójstwa, zupełnie inaczej niż to było w przy
padku Jokasty w Królu Edypie. Na początku w ogóle w nią nie wierzy i ma 
powody, uznając ją za pretekst ze strony Torrismonda, który unikał jej od 
momentu swojego powrotu do domu, a teraz niedwuznacznie popycha 
w ramiona Germonda. Nawet gdy już nie ma powodu do powątpiewań, ka
zirodztwo nie robi na niej większego wrażenia, o czym najlepiej świadczą jej 
ostatnie słowa przed śmiercią:

O mio più che fratello e più ch’amato, 
esser questo non pô che morte adombra 
già le mie luci [...].

(Ibidem, w. 3054-3056).

(O ty, zarazem bracie i kochanku,
to niemożliwe, że śmierć już przesłania
moje źrenice [...].)
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Słowa te brzmią niejednoznacznie i aluzyjnie: brak w nich zmieszania, 
brak zdziwienia, nie mówiąc już o wstrząsie moralnym; podobny ton prze
bija z pierwszej reakcji Alvidy na wyznanie Torrismonda503. Żałuje jakby 
w tym momencie swojej pośpiesznej decyzji o rozstaniu z życiem, spowo
dowanej fałszywym przekonaniem, że nie jest już kochana, lecz wręcz prze
ciwnie, wzgardzona przez Torrismonda, który nie zawahał się nawet ukryć 
przed nią wiadomości o śmierci jej ojca Aralda504. Co więcej, dwuznaczne 
zachowanie obu królów, pochłoniętych ratowaniem wzajemnej przyjaźni, 
każę jej sądzić, że jest narzędziem ich obu, że traktują ją jak towar, który 
można odstąpić lub zachować505: taka egzystencja, dla niej nie do zniesienia, 
sprawia, że traci szacunek do samej siebie i popełnia samobójstwo.

503 Zob. ibidem, w. 3039-3044: „Ella parte credeva, e già pentita / parea d’abbando- 
nar la chiara luce / nel fior degli anni, e rispondea gemendo: / - In quel modo che lece 
io saro vostra, / quanto meco potra durar questa alma, / e poi vostra morrommi” („Ona, 
częściowo wierząc i już żałując, / zdawała się opuszczać jasne światło / w kwiecie swoich 
dni i mówiła z jękiem: / - Twoją będę w sposób, w jaki się godzi, / dopóki tli się we mnie 
moja dusza, / a potem twoja umrę”).

504 Zob. ibidem, w. 2789 i nast.
505 Zob. ibidem, w. 2861-2863: „Cosi l’un re mi compra e l’altro vende, / ed io son 

pur la serva, anzi la merce, / fra tanta cupidigia e tal disprezzo” („Tak jeden król mnie 
kupuje, a drugi sprzedaje, / a ja jestem sługą, a raczej towarem, / wśród pożądania i ta
kiej pogardy”).

506 Ibidem, w. 3034.
507 Ibidem, w. 3048-3049.
508 Ibidem, w. 3061-3062.
509 Ibidem, w. 687-688.

Nie mniej dwuznacznie brzmią ostatnie słowa skierowane do niej przez 
Torrismonda: ,,È questo vostro sangue è sangue mio”506 („A twoja krew jest 
także moją”); „Come fratello omai, non come amante, I prendo gli ultimi 
baci”507 („Teraz jak brat, a nie jak kochanek I składam ostatnie pocałunki”). 
Także i on nie zabija się w reakcji na odkrycie kazirodczego związku, lecz 
w odpowiedzi na jej śmierć - mimo iż w liście do przyjaciela wskazał na 
inną motywację - i utratę sensu życia: „Alvida, tu sei morta, io vivo / senza 
lanima?”508 („Alvido, ty umarłaś, a ja żyję / pozbawiony duszy?”). Podobny 
jego stosunek do tej kobiety dał się słyszeć w jednej z pierwszych scen tra
gedii podczas rozmowy z Doradcą: „Come viver debb’io, sposo d’Alvida, 
I o pur di lei privarmi?”509 („Jak ja mam żyć jako małżonek Alvidy I albo też 
z dala od niej?”); „[...] e s’io da me la parto, / come lanima mia restar pub
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meco?”510 („[...] jeśli ją od siebie oddalę, / jak moja dusza może we mnie 
pozostać?”).

51,1 Ibidem, w. 690-691.
511 Zob. ibidem, w. 763-771 (cytowane już w przypisie 477).
512 Ibidem, w. 2730-2744.

Przedstawioną w tej tragedii historię należy, jak się wydaje, odczytać - 
podobnie jak epizod Franceski da Rimini u Dantego - w świetle chrześ
cijańskiej koncepcji wolnej woli, przywołanej explicite w czwartej pieśni 
Chóru, która polemizuje z wypowiedzią Doradcy o tym, że działanie ludz
kie jest poddane fatalizmowi, że życiem kieruje przeznaczenie511. Można 
przypuszczać, że tak jak w greckiej tragedii, która stanowi dla Tassa punkt 
odniesienia, Chór jest rodzajem porte-parole autora i potencjalnego, wpisa
nego w sztukę odbiorcy. W jego przekonaniu nawet jeśli los człowieka jest 
jakoś „naznaczony”, ludzka cnota może przezwyciężyć negatywne uwarun
kowania, a człowiek ponosi za swoje myśli i działania całkowitą odpowie
dzialność:

Ma, se pur d’alta parte a noi minaccia,
e da’ suoi regni in questi
di rea fortuna or guerra indice il fato,
Leon, Tauro, Serpente, Orse celesti,
qui dove il mondo agghiaccia,
e gran Centauro ed Orione armato,
non si renda per segno in ciel turbato 
l’animo invitto, e non si mostri infermo, 
ma co ’1 valor respinga i duri colpi; 
che ’1 destin non è fermo 
a l’intrepido schermo.
Perché umana virtù nulla s’incolpi,
ma de l’ingiuste accuse il ciel discolpi,
sovra le stelle eccelse
nata, e scesa nel core, albergo felse512.

{Ibidem, w. 2730-2744)

(Lecz jeśli z góry los nam zagraża
i ze swych królestw do naszych, 
nieszczęsnych, wnoszą nam wojnę 
Lew, Byk i inne niebiańskie konstelacje
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rozsiane na północy
lub na południu, jak Centaur czy Orion,
niech nie drży zmieszany przed znakiem zodiaku
duch niezwyciężony, niech okaże siłę, 
cnotami własnymi odeprze twarde ciosy, 
bo kto odważnie się broni, 
ten nie obawia się losu.
Niech ludzka cnota się o nic nie obwinia, 
niech uwolni niebo od ludzkich oskarżeń, 
ponad gwiazdami zrodzona 
i w naszych sercach zawsze królująca.)

W tym kontekście nabiera określonego sensu morska nawałnica, która 
stworzyła znaczące, aktywne tło dla miłosnego uścisku Torrismonda i Alvi- 
dy, podobnie jak to się stało w przypadku Eneasza i Dydony. Można w niej 
dostrzec coś w rodzaju próby, danej protagoniście przez Boga po to, by po
konał ją zwycięsko dzięki własnej woli513.

513 Zob. R. Mercuri, II teatro del Cinquecento, [w:] Letteratura Italiana Laterza, 
vol. 21, ed. C. Muscetta, op. cit., s. 102-103.

Ani oszustwo, ani zdrada, ani, oczywiście, wolna wola nie dochodzą do 
głosu w Królu Edypie Sofoklesa, gdzie poznanie prawdy jest równoznacz
ne z klęską bohatera - rozwiązanie, które tak się spodobało Arystotelesowi. 
Protagonista nie tylko szuka tam prawdy do samego nieszczęsnego końca, 
wierny sobie i swojemu ethós odznaczającemu się wielkością ducha (magna- 
nimitas), ale w obliczu strasznego odkrycia nie unika konsekwencji podwój
nej winy, mającej u Sofoklesa zawsze odcień intelektualny (błąd w ocenie sy
tuacji), a nie moralny: w odpowiedzi na ową hamartia, uznając ślepotę, jaką 
dotąd ogarnięty był jego umysł, nie waha się odebrać sobie wzroku, który 
to czyn nabiera także (a może przede wszystkim) znaczenia symbolicznego.

Bohater Sofoklesa przegrywa z losem, któremu przeciwstawia - na próż
no - swoją arete (cnotę). Jedyna „lekcja”, jaką może on wynieść z własnego 
bolesnego doświadczenia, jest tą na temat kruchości ludzkiej egzystencji, jej 
naznaczenia z góry czymś, co nie zawsze jest dobre i nie zawsze pozwala się 
wyjaśnić w perspektywie etycznej.

Bohater Tassa umiera nie dlatego, że nad jego losem ciąży od urodzenia 
jakieś fatum, ale ponieważ jego osobista cnota jest zbyt słaba, jak sam jest 
gotów przyznać.
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II Re Torrismondo jest jedną z tragedii Cinquecenta - z pewnością naj
wybitniejszą - które zapowiadają nowy rodzaj tragizmu; rozgrywa się on 
przede wszystkim w ludzkiej psychice i jest wynikiem wewnętrznej udręki 
pomiędzy różnymi uczuciami i namiętnościami; nie ma w nim już mowy 
o konflikcie wielkich, uniwersalnych wartości, lecz przybiera on wymiar 
skromniejszy, indywidualny, prywatny lub rodzinny, nie pretendując do roli 
paradygmatu ludzkiego losu514. W tym nowym rodzaju tragizmu to, co zwy
kle w tragedii określano jako fatum lub fortuna, nie ma już większego wpły
wu na kierunek ludzkiego życia. Co więcej, ich rola zostaje zanegowana, 
a akcent zostaje położony na odpowiedzialność jednostkową, wynikającą 
z posiadania wolnej woli, zgodnie z zasadami religii chrześcijańskiej, szcze
gólnie podkreślanymi przez kontrreformację, w której klimacie wyrosła ta 
tragedia i cały szereg innych, dziś już całkiem zapomnianych.

514 Pierwsze oznaki tak rozumianego tragizmu można jednak zaobserwować już 
w tragedii greckiej, przede wszystkim w niektórych sztukach Eurypidesa, najbardziej 
„nowoczesnego” z wielkiej trójki ateńskich tragediopisarzy, na którego utwory wywarło 
wpływ nauczanie sofistów z ich nowym podejściem do rzeczywistości, naznaczonym 
ideami relatywizmu epistemologicznego i etycznego.

Miejsce jednoznacznie bezkompromisowego, otwartego działania zaj
muje postępowanie ambiwalentne, wyczekujące, pełne przemilczeń. Czyste 
uczucia ulegają zmąceniu, tracą swą przejrzystość i siłę. Samo pojęcie tra
gizmu gubi pierwotny sens w ogólnej atmosferze fluktuacji znaczeń i ich 
mniej lub bardziej rozpaczliwych poszukiwań. Potwierdza to zakończenie 
Króla Torrismonda, będące wyrazem braku wiary w człowieka, w jego zdol
ność do zachowania - dzięki cnocie - wartości tak szlachetnych uczuć, jak 
przyjaźń czy miłość.

Tytułem konkluzji można zauważyć, że chociaż ta tragedia przedstawia 
pewne paralelizmy semantyczne i strukturalne z arcydziełem Sofoklesa, jej 
bohater jedynie w niewielkim stopniu wykazuje podobieństwo ze swoim 
starożytnym archetypem: nie bez przyczyny na początku tej analizy mówi
łam o antymodelu. Istotnie tragizm tej postaci bardzo przygasł w stosun
ku do nieugiętego w swoich poczynaniach i niezdolnego do kompromisów 
protagonisty owej kalliste tragóidia i na próżno by szukać w nim śladów 
heroizmu typowego dla wielu bohaterów greckich tragedii, gdzie człowiek 
w najbardziej uniwersalnym tego słowa znaczeniu - a Edyp jest jego emble- 
matycznym przykładem - staje absolutnie sam w obliczu Losu, wrogiego 
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i nieznanego, ale nawet jeśli zostaje pokonany w tej nierównej walce, potrafi 
i pragnie potwierdzić swoją humanitas, która polega na nieustannym po
szukiwaniu prawdy.



Zakończenie

Proliferacja poetyk i komentarzy do Poetyki Arystotelesa w drugiej poło
wie XVI w. we Włoszech powoduje pewne ograniczenie swobody twórczej 
autorów tragedii przez narzucenie lub usztywnienie określonych reguł pi
sarstwa, co w efekcie doprowadza z czasem do skostnienia formy i stopnio
wego wyczerpania się potencjału artystycznego kolejnych sztuk. Mam tu na 
myśli przede wszystkim komentarz Lodovica Castelvetra, Poetica d’Aristo- 
tele vulgarizzata e sposta, napisany po włosku, którego publikacja w 1570 r. 
otworzyła szerszemu odbiorcy dostęp do myśli teoretycznej na temat natu
ry i funkcji poezji, a tragedii w szczególności. Castelvetro autorytatywnie 
usankcjonował, jak wiadomo, ideę trzech jedności (z których tylko ta od
nosząca się do akcji pochodziła od Arystotelesa), co naturalnie przyczyniło 
się do ograniczenia inwencji twórczej, do zubożenia wyobraźni poetyckiej 
i oprawy scenicznej. Ale to niejedyne novum zaproponowane przez tego 
teoretyka i może nie najważniejsze, gdyż tych niepisanych zasad trzymano 
się nierzadko już wcześniej, wzorem antycznych tragedii, gdzie przestrze
ganie ich miało wymiar niejako „naturalny”, wpisany w genezę gatunku. 
Włoski teoretyk postulował też jako jedyny cel poezji tragicznej sprawianie 
przyjemności (diletto) odbiorcy. To nastawienie było wyraźnie emulacyjne 
wobec dziełka Stagiryty, a także polemiczne w stosunku do dotychczasowej 
teorii XVI-wiecznej i scenicznej praxis.

Taka sytuacja nie mogła pozostać bez echa wśród nastrojów publiczno
ści (tragedie oglądała i czytała na ogół wykształcona elita), kształtując jej 
preferencje: teraz (a mówimy o przełomie XVI i XVII w.) woli ona oklaski
wać przyjemniejsze i łatwiejsze w odbiorze komedie, a obok nich coraz po
pularniejsze dramaty pasterskie (drammi pastorali)5'5, przenoszące ją (choć-

515 Giovan Battista Guarini, twórca jednego z pierwszych i najsłynniejszego dra
matu pasterskiego, Pastor Fido, odpierając atak Giasone Denoresa, zwolennika klasycz
nej teorii poezji, skierowany przeciwko „tragikomedii pasterskiej” („tragicommedia 
pastorale”) z powodów strukturalnych, stylistycznych i, przede wszystkim, moralnych, 
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by na chwilę) w wyidealizowany świat baśniowych pejzaży i postaci rodem 
z Arkadii - starożytnej krainy szczęścia. Co prawda, nie zawsze owe ba
śnie pasterskie (favole pastorali), jak również je zwano, mają linearny prze
bieg: często występują tam dramatyczne zwroty akcji i nagłe rozpoznania, 
ale rozwiązanie na ogół jest szczęśliwe, a jeśli nawet nie, to liczą się emo
cje, rozładowanie codziennych napięć, nawet wstrząs, sprawiający swoistą 
przyjemność i nieskłaniający do refleksji czy zadumy nad życiem, gdyż jest 
pozbawiony pierwiastka moralno-poznawczego, bez którego trudno było
by wyobrazić sobie tragedię, ponieważ jest on w nią wpisany „od zawsze”, 
tkwiąc w jej naturze jako specyficzna cecha gatunkowa. Na scenie króluje 
głównie Amor, to on narzuca reguły gry: nikt już (inaczej niż Torquato Tas
so w Królu Torrismondziel) nie wątpi w siłę miłości, Wergiliuszowa fraza 
„Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori”* 516 szczególnie przystaje do tej 
„mieszanej” formy gatunkowej, która łączy z powodzeniem akcenty komicz
ne i tragiczne. Miłość to także główny temat melodramatu (melodramma), 
który będzie święcił największe tryumfy w XVIII stuleciu. Rozwinie się on 
w sposób „naturalny” z dramatu pasterskiego, w który zaczęto wplatać co
raz częściej muzyczne intermezza, tak że z czasem muzyka, śpiew i oprawa 
sceniczna (nowożytna próba imitatio - ale przede wszystkim na poziomie 
formy, nie treści - antycznej tragedii) doprowadziły do zepchnięcia na dru
gi plan, pomimo wysiłków Pietra Metastasia, częściowo tylko skutecznych, 
tekstu literackiego (libretta), który im został całkowicie podporządkowany 
także od strony foniczno-metrycznej.

odpowiadał w swoich pismach polemicznych, że cel tego gatunku nie jest bynajmniej 
dydaktyczno-moralny, gdyż ten jest wystarczająco realizowany przez teksty ewangelicz
ne (zob. M. C a r 1 s o n, op. cit., s. 75-76).

516 We r g i 1 i u s z, Ecloga X, w. 69. Cytat pochodzi z wydania: Virgile, Bucoliques, 
texte établi et traduit par E. de Saint-Denis, Les Belles Lettres, Paris 1942.

Wracając do przełomu wieków, należy podkreślić, że tragedie wciąż 
oczywiście powstają, co więcej, są nawet „zaprogramowane” przez jezuicki 
teatr kontrreformacji, będący nośnikiem wartości religijnych i moralnych, 
ukazywanych w jej duchu, a formalnie czerpiący z poprzedniej tradycji. 
Rozwija się on na większą skalę zwłaszcza w krajach północnej i środkowej 
Europy, lecz także np. w słonecznej Sycylii. Ale właśnie dlatego, że „zapro
gramowany”, nie wydał on ani jednego znaczącego utworu, który by ponad
to wniósł nowe, istotne rozwiązania na gruncie formy tragicznej czy poetyki 



Zakończenie 227

tragizmu, choć omawiając europejskie dzieje tragedii, trudno go pominąć 
ze względu na skalę zjawiska i, co za tym idzie, siłę oddziaływania.

Sygnalizując powyższe kwestie związane z dalszymi kierunkami roz
woju form dramatycznych, pragnę przede wszystkim uzasadnić horyzont 
czasowy, na którym zatrzymałam analizę tragedii XVI-wiecznych. Ponadto, 
wracając do punktu wyjścia tego Zakończenia, chciałabym podkreślić, że to 
właśnie brak „skodyfikowanej”, współczesnej im myśli teoretycznej okazał 
się owocny w przypadku tej twórczości517, pozwalając autorom na tworzenie 
nowych rozwiązań, na podejmowanie i ewentualne doskonalenie istnieją
cych, słowem: na ciągłe eksperymentowanie w tej dziedzinie sztuki pisar
skiej. Każdy z analizowanych uprzednio utworów - mimo że nie mówimy 
tu o arcydziełach, bo takie we Włoszech w dziedzinie teatru tragicznego nie 
powstały właściwie nigdy (może właśnie ze względu na owo późniejsze skrę
powanie normami, od których skutecznie wyzwolili się wielcy tragediopisa- 
rze hiszpańscy, tacy jak Lope de Vega i Calderon de la Barca, czy angielscy 
- Christopher Marlowe, Thomas Kyd, a przede wszystkim Szekspir) - przy
czynił się w sposób bardziej lub mniej istotny do wzbogacenia cech gatun
kowych, niezależnie od tych indywidualnych, które też, jak sądzę, zasługują 
na uwagę, by móc ocenić wkład włoskich pisarzy w rozwój tragedii.

517 Sytuację tę można porównać, naturalnie tylko w tym sensie i zachowując przy 
tym właściwe proporcje, z tą, w jakiej tworzyli greccy tragediopisarze, którzy sami wy
pracowali reguły sztuki dramatycznej i teatralnej, czerpiąc oczywiście z tradycji kultu
rowej (kultu religijnego) i literacko-filozoficznej.

I tak, przebiegając w zwięzłym podsumowaniu kolejne fazy od momen
tu XIV-wiecznego renesansu tragedii, możemy zauważyć, że jej definicja 
w dziele encyklopedycznym Izydora z Sewilli, eksponująca motyw upadku 
wielkich jednostek, spowodowanego ich niegodziwością, podjęta na prze
mian z bardziej neutralną wizją Boecjuszowego koła Fortuny przez póź
niejszych gramatyków i twórców średniowiecznych leksykonów, okazała 
się, w powiązaniu ze sztuką dramatyczną Seneki, decydująca dla powstania 
pierwszej nowożytnej tragedii, Ecerinis Albertina Mussata. Jej główna war
tość wiąże się z rolą modelu, jakim się stała (zastępując niejako XII-wieczne 
próby w tej dziedzinie, zbyt mocno jeszcze osadzone w formie epickiej, jak 
np. najlepsza z nich - Patricida Bernarda Silvestris) dla innych tego rodzaju 
utworów w XIV i XV w. Narzuciła - na pewien czas - aktualną tematykę po
lityczną (wzorem Oktawii), wpisując ją w bardziej uniwersalny paradygmat 
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moralno-religijno-filozoficzny i wprowadziła postać tyrana, która pozostała 
„na zawsze”, a w każdym razie do czasów Vittoria Alfieriego włącznie, w róż
nych wariantach znaczeniowych, typową postacią włoskiej tragedii; zastą
piła ona w roli symbolu zła - w zmienionej rzeczywistości nowożytnych 
włoskich państw i państewek, stojących często w swojej burzliwej historii 
przed groźbą utraty suwerenności czy ograniczenia wolności całych spo
łeczności lub pojedynczych jednostek - grecką Konieczność (Ananke) i jej 
rzymski odpowiednik: Fatum. Nawet w nielicznych tragediach tych wieków, 
które czerpią swe wątki nie z historii, lecz z literatury (Owidiusza czy „kla
syka” nowożytnego - Boccaccia) - pozostając jednak „wierne” (mniej lub 
bardziej) sztuce dramatycznej Kordobańczyka - takich jak Progne Grego- 
ria Correra czy Panfila Antonia Cammellego, postać tyrańskiego władcy, 
działającego z racjonalnym wyrafinowaniem, pozostaje ciągle pod znakiem 
Seneki (modelem par excellence jest tu Atreusz z Thyestesa). A przy tym do
skonali się technika dramatyczna, jest tam też miejsce na pewne ekspery
menty formalne (użycie po raz pierwszy w tym gatunku języka nowożytne
go, a nie łacińskiego, mieszanie rejestrów stylistycznych czy zróżnicowanie 
formy metrycznej partii chóralnych w Panfili), które odżyją i znajdą swoje 
rozwinięcie w późniejszym teatrze włoskim i europejskim, poczynając od 
tragikomedii Giovan Battisty Giraldiego Cinzia i dramatów pasterskich róż
nych autorów, a więc form dramatycznych, do których nawiązaliśmy powy
żej. Pojawia się też, a może przede wszystkim, postać kobieca (nieobecna 
jeszcze jako bohaterka aktywnie działająca w Achillesie, innej obok Progne 
tragedii „klasycznej” tego okresu, opartej bardziej na Boecjuszowym tema
cie kruchości losu), odgrywająca kluczową, tytułową rolę tej, która prze
ciwstawia się tyranowi i nawet jeśli w tym konflikcie sama ponosi klęskę, 
wciąga w nią również swojego antagonistę, a przy tym okazuje niezłomność 
charakteru i nieprzeciętną odwagę, zarówno w sensie pozytywnym (Panfi
la), jak i negatywnym (Progne); w tym ostatnim przypadku wkraczają do 
tragedii prerenesansowej silne namiętności, albo raczej senekański konflikt 
pomiędzy furor i ratio.

Odkrycie i rozpowszechnienie na początku XVI w. dzieł greckich tra- 
gediopisarzy pociąga za sobą kolejne, bardziej znaczące zmiany w naturze 
tragedii i sposobie jej oddziaływania na odbiorcę, a także - co jest nie mniej 
istotne - w jej tworzywie językowym i formie metrycznej. Model grecki 
staje się teraz (to znaczy u Giovan Giorgia Trissina, Giovanniego Rucellai, 
Ludovica Martellego i innych) wzorcem dla rozwiązań ideowych, odnoszą
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cych się do poetyki tragizmu, skupionej wokół głównej postaci i konfliktu 
tragicznego, natomiast treść tych sztuk inspirowana jest na ogół historią 
rzymską albo też obrosłą legendami historią średniowieczną. Rolę podobną 
jak w greckiej tragedii pełni Chór, zarówno w swoich relacjach z bohater
kami tytułowymi, jak i w strukturze tragedii. Sofonisba czy Rosmunda są 
(wzorem Antygony, Alkestis i innych greckich postaci) uosobieniem war
tości pozytywnych, które rozbijają się o wolę tyrana (w Rosmundzie) czy 
rację stanu (w Sofonisbie). Coraz wyraźniej zaczyna się rysować jeden z klu
czowych konfliktów w tragediach idących także ich śladem, a mianowicie 
ten pomiędzy etyką i polityką. Trissino w sposób świadomy i eksplicytny, 
jako autor traktatu będącego parafrazą Poetyki Arystotelesa, interpretowa
nej zgodnie z duchem epoki i własnymi przekonaniami, przywiązuje wagę 
do celu dydaktyczno-moralnego tragedii i dlatego u niego na pierwsze miej
sce wysuwa się nie arystotelesowski mythos (istotnie brak w niej peripete
ia i anagnorismos), lecz raczej dianoia, która przybiera w Sofonisbie formę 
przepełnionej refleksjami mowy bohaterów, pełniącej podobną funkcję, jak 
działanie (czyli byłby to rodzaj discorso agito). Z drugiej strony Trissino do
pełnia wymowę moralną sztuki o wymiar hedonistyczny. Te dwa cele, obec
ne już (w różnych proporcjach) wcześniej, zachowają swoją aktualność nie 
tylko w utworach należących do tego nurtu hellenizującego, ale także do 
innych, senekańskiego i „mieszanego”. Zalążki tego ostatniego pojawiają się 
w Rosmundzie, gdyż Rucellai korzysta miejscami z poetyki grozy typowej 
dla rzymskiego dramatopisarza. Stosuje on ponadto inne eksperymenty, gdy 
ucieka się do romansowego motywu szczęśliwego zakończenia (lieto fine) 
przez wprowadzenie postaci młodzieńca wcielającego się w rolę „rycerza” 
uwalniającego swoją damę serca z rąk barbarzyńskiego (dosłownie i w prze
nośni) władcy, którego zabija dzięki komediowej intrydze. Pobrzmiewają 
tam też inne echa literacko-kulturowe, np. z Księcia Machiavellego z jego 
kontrowersyjną koncepcją władcy. Związki intertekstualne włoskiej tragedii 
stają się coraz bogatsze i często jedynie aluzyjnie zasugerowane.

Tullia Martellego, choć wpisująca się w podobną jak Rosmunda tech
nikę łączenia modelu greckiego z elementami senekańskimi (motyw grozy 
i klimat pesymizmu, ale także np. postać Piastunki, tak charakterystyczna 
w swej roli porte-parole autora w sztukach Kordobańczyka), reprezentuje 
odmianę tragedii różniącą się charakterem tytułowej bohaterki, która prze
wyższa swój grecki archetyp - Elektrę Sofoklesa - w żądzy zemsty, wyzwala
jącej w niej destrukcyjne namiętności, niepozwalające na osiągnięcie żadnej 
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katharsis. Ta ostatnia, powiązana, inaczej niż u Arystotelesa, z moralno- 
dydaktycznym celem tragedii, otrzymuje ważne miejsce w utworach Gio
van Battisty Giraldiego Cinzia, twórcy, który pod koniec pierwszej połowy 
XVI w. otworzył kolejny rozdział w historii tego gatunku. Zainicjował on 
nurt senekański w nowym wydaniu, wzbogacając go o pewne sugestie po
chodzące z Poetyki Arystotelesa, ale odczytane przez niego, przedstawione 
w sztukach i wyłożone (z późniejszej perspektywy) w traktacie na temat 
tragedii i komedii zgodnie z duchem kontrreformacji. W swojej najbardziej 
znanej tragedii, Orbecche, a także w niektórych innych, późniejszych, wpro
wadził on bohaterkę (będącą zarazem postacią tytułową), która jako tzw. 
personaggio mezzano odpowiada Arystotelesowskiej koncepcji bohatera 
tragicznego, moralnie przeciętnego, popełniającego w pewnym momencie 
błąd (hamartia) i ponoszącego jego konsekwencje. Jednak - i tu Giraldi 
oddala się od Stagiryty - wina Orbecche jest całkowicie niewspółmierna 
do ogromu poniesionej przez nią kary, którą wymierza jej ojciec-tyran, 
wypaczający swoją mściwą postawą pojęcie honoru i racji stanu. W końcu 
i jego dotknie kara niebios, a jej narzędziem stanie się nie kto inny, jak córka 
Orbecche, która na koniec w rozpaczy odbiera sobie życie. Ta niezwykle 
krwawa i obfitująca w horrenda sztuka może stanowić dobrą ilustrację tego, 
czym w zamierzeniu autora jest katharsis; realizuje się ona na poziomie po
etyki odbioru i ma, inaczej niż u Arystotelesa, wymiar wybitnie moralny: 
przeżywając czyjeś nieszczęście oraz odczuwając litość i przerażenie (które 
zastąpiło arystotelesowską trwogę), czytelnik czy widz oczyszcza się z ta
kich negatywnych skłonności (namiętności), jakie stanęły u podstaw tra
gedii tytułowej bohaterki, ale także z tych, które mogłyby potencjalnie stać 
się powodem jego własnego upadku. Dla Giraldiego jednym z celów sztuki 
dramatycznej oraz teatralnej (bo przykładał on dużą wagę do oprawy sce
nicznej swoich sztuk, na ogół wielokrotnie wystawianych) jest zadziwienie 
(maraviglia) odbiorcy, antycypujące jeden z istotnych efektów konceptyzmu 
w epoce Baroku. Powyższa wykładnia katharsis, bardzo zbliżona do tej, któ
rą możemy przeczytać w komentarzu Vincenza Maggiego do Poetyki i która 
zapewne spowodowałaby maraviglia u samego Arystotelesa, wpisuje się na
tomiast dobrze w założenia kontrreformacji.

Ważnym etapem w dziejach renesansowej tragedii włoskiej jest sztuka 
Canace Sperone Speroniego, również ze względu na echo, jakim odbiły się 
jej kontrowersyjne rozwiązania u innych pisarzy (np. w II Re Torrismon- 
do Tassa), a także w polemice (udokumentowanej tekstami teoretycznymi) 
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prowadzonej latami pomiędzy Speronim i Giraldim, do której włączali się 
też okazjonalnie inni, wnosząc twórczy ferment w tej dziedzinie pisarstwa. 
Canace, oparta na modelu greckim (i przez samo to polemiczna wobec po
wstałej w tym samym okresie Orbecche), ale z pewnymi innowacjami natury 
metrycznej, proponuje typ bohatera świadomie popełniającego kazirodztwo 
z własną siostrą, a tym samym niespełniającego kryterium winy niezawinio
nej. Ocena tej postawy z punktu widzenia jej przystawalności lub nie do 
kryterium postulowanego przez Stagirytę, wykazywanie jej skrajnego ne- 
gatywizmu przez jedną ze stron, a minimalizowanie go poprzez przyznanie 
temu zachowaniu „statusu” Dantejskiej incontinenza (braku umiaru) przez 
drugą, wyznaczają jeden z ważniejszych tematów tejże polemiki. Natomiast 
samo pojawienie się takiego problemu rzutuje na pewien relatywizm odno
szący się do oceny ludzkich namiętności, a przez to wprowadza pierwsze 
symptomy (kontynuowane w różnym stopniu i zapewne pod wpływem zu
pełnie innych bodźców np. w tragedii elżbietańskiej, Marlowea i Szekspira, 
a także w późniejszych epokach, łącznie z naszą) zacierania się granic po
między dobrem i złem. Ale Speroni wyprzedza swoją epokę także w szoku
jącej jego odbiorców wizji ducha dziecka w prologu, które dopiero ma się 
urodzić w trzecim akcie po to, by umrzeć zaraz potem śmiercią gwałtow
ną z ręki tyrańskiego ojca kazirodczej pary. W metateatralnej wypowiedzi 
domaga się ono od widzów okazania mu w trakcie oglądania sztuki litości 
i współczucia. Pretenduje zatem do roli postaci tragicznej, co stanowi po
mysł trudny do zaakceptowania w tamtej epoce, ale ukazujący otwartość 
autora na nowe możliwości twórcze.

Z czasem tragedia włoska przywiązuje coraz większą wagę do elementu 
emocjonalnego jako odpowiedzialnego za ciąg wydarzeń doprowadzający 
do scenicznej katastrofę. Dobrym przykładem sztuki, w której ślepe na
miętności, pozbawione całkowicie kontroli rozumu, doprowadzają do tra
gedii niewinnej jednostki, przypominającej swoją postawą w chwili śmier
ci chrześcijańską męczennicę, a w końcu także do metamorfozy moralnej 
tego, kto ją zniszczył, i do jego skruchy, mającej znamiona żalu nawrócone
go grzesznika, jest Marianna Lodovica Dolcego, w dużej mierze senekań- 
ska w wymowie, ale z akcentami eurypidejskimi, a przy tym niepozbawioną 
elementów hagiograficznych. To niewątpliwie jedna z wybitniejszych sztuk 
okresu kontrreformacji, inspirowana wątkiem zaczerpniętym tym razem 
z dzieła żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, stanowiąca amalgamat 
różnych cech strukturalnych, tematycznych i ideowych, szczęśliwie zespolo
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nych w spójną całość, niepozbawioną ambicji emulacyjnych wobec swoich 
renesansowych poprzedniczek (o których była mowa powyżej).

Niewątpliwie najlepszą (dziś już nie ma co do tego raczej wątpliwości) 
tragedią włoskiego Cinquecenta jest II Re Torrismondo Tassa, jednego z naj
wybitniejszych twórców późnego Renesansu, który to okres określa się też 
mianem manieryzmu. Jest to sztuka o złożonej akcji, nawiązująca częścio
wo do Króla Edypa Sofoklesa (motyw kazirodztwa, braku wiedzy na temat 
własnej tożsamości i późnego, tragicznego w skutkach jej poznania), czę
ściowo do Canace Speroniego (problem bohatera „negatywnego”), odwra
cająca się całkowicie od wzorca senekańskiego, która ukazuje konflikt uczuć 
pozytywnych (i to jest wielkie novum, które też zrobi „karierę” w przyszło
ści) rozgrywający się w ludzkiej psyche, doprowadzający - wbrew intencjom 
tytułowego bohatera - do tragedii. Tasso zdaje się tu eksponować nową po
etykę tragizmu, w myśl której człowiek (dla którego Sofoklejski Edyp jest 
de facto antymodelem) nie z powodu zrządzenia losu czy woli tyrana, ale 
z przyczyn tkwiących w jego psychice nie jest w stanie pozytywnie pokie
rować własnym życiem i mimo woli doprowadza do upadku także innych. 
Nie ma tu miejsca na konflikt wielkich, uniwersalnych wartości, postać ty
tułowa nie jest paradygmatem ludzkiego losu, w którym człowiek - mimo 
wszystko - potwierdza swoje człowieczeństwo. „Optymistyczny” pesymizm 
Sofoklesa zatracił już na zawsze krystaliczność, jego sens uległ zmąceniu 
w atmosferze ogólnej fluktuacji znaczeń i ich mniej lub bardziej rozpaczli
wych poszukiwań.



Il ritorno di Melpomene
La tragedia italiana dalla rinascita medievale 

all’acme rinascimentale
(Riassunto)

L’obiettivo del libro è quello di far conoscere al lettore polacco la storia dél
ia tragedia in Italia dal momento délia sua rinascita nel Trecento fino alla 
fine del Cinquecento, dopo un lungo periodo di decadenza. La parte sto- 
rica viene integrata con le analisi letterarie delle opere più significative dal 
punto di vista dello sviluppo del genere. Si inizia, tuttavia, con una breve 
introduzione in cui vengono delineati il carattere e le funzioni délia tra
gedia dal momento délia sua nascita sul suolo ateniese fino ai primi secoli 
dell’impero romano, in cui lo spettacolo trágico (nelle sue varie forme) sub- 
isce una notevole degradazione, dal punto di vista ideológico e artistico, 
e viene sottoposto - per motivi diversi - ad un’aspra critica sia da parte 
degli autori pagani che da quelli cristiani; col tempo anche il concetto stesso 
di tragedia perde il suo signifícate originario. Verso la fine di questa parte 
vengono preséntate le più importanti testimonianze ed opinioni relative alla 
tragedia, alla comprensione di questo genere nella tarda antichità e nell’Alto 
Medioevo - quando, cioè, la sua dimensione teatrale era andata persa - da 
parte di alcuni scrittori, prima di tutte i grammatici Diomede ed Euanzio. 
Nei loro scritti il nome délia tragedia si riferisce ad un componimento nar
rativo i cui protagonisti - di origine illustre - subiscono un capovolgimento 
del loro destino dal positivo al negativo; anche Boezio, l’autore del famoso 
trattato filosófico De consolatione philosophiae, molto letto in tutte il Me
dioevo, contribuí a diffondere questa concezione definendo - in una frase 
ripetuta in seguito da vari grammatici e lessicografi - con il termine tragedia 
un’opera in cui la cieca Fortuna distrugge i regni felici. Non si puô pre- 
scindere inoltre dall’opinione del grande enciclopedista Isidoro di Siviglia 
(il quale integró la “definizione” boeziana con un motivo di natura morale, 
relativo alla scelleratezza dei protagonisti) o dalle riflessioni simili dei noti 
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lessicografi medievali Uguccione da Pisa e Osberno di Gloucester. Le loro 
considerazioni sull’argomento non rimangono senza un influsso sulle prime 
tragédie latine dellepoca moderna, sorte nel XII e nei primi decenni del 
XIII secolo, fino alla scoperta del teatro di Seneca verso la fine del Duecento, 
la quale fa cambiare sensibilmente il modo di concepire questo genere let- 
terario e teatrale. All’inizio del Trecento vengono, inoltre, awiati studi sulle 
tragédie dello scrittore romano da parte di Nicholas Trevet e del cosiddetto 
circolo padovano diretto da Lovato Lovati.

La prima tragedia italiana scritta sotto il segno di Seneca è l’Ecerinis di 
Albertino Mussato il cui carattere politicamente impegnato risulta dall’imi- 
tazione di questo aspetto nell’unica fabula praetexta giunta fino ai nostri 
tempi, vale a dire l’Ottavia, attribuita nel Medioevo all’autore romano. Ma 
nella concezione délia pièce di Mussato si riscontrano pure le tracce delle 
idee precedentemente diffuse, in particolare di quella boeziana ed isidoria- 
na. La temática politica viene inserita in un paradigma di carattere etico- 
religioso di portata universale, dove il personaggio del tiranno (divenuto in 
seguito una delle figure emblematiche délia tragedia italiana) che simboleg- 
gia il Male, è destinato a distruggere moite vite umane prima délia sua spet- 
tacolare caduta. EEcerinis funge da modello a varie pièces del Tre- e Quat
trocento il cui esiguo numero è prova dei difficili inizi délia faticosa rinascita 
del genere. Due sole tragédie in quel periodo traggono la trama non dalla 
storia recente, ma dalla fictio letteraria. Di queste la seconda, Progne di Gre
gorio Correr, la cui crudele vicenda segue da vicino l’episodio ovidiano delle 
Metamorfosi, coniugandolo felicemente con la struttura e il clima senecano, 
è, secondo alcune voci autorevoli dellepoca (tra cui quella di Enea Silvio 
Piccolomini), la migliore tragedia moderna. Verso la fine del Quattrocen
to appare la Panfila di Antonio Cammelli detto il Pistoia, che deve molto 
a Seneca, ma al tempo stesso è la prima di una lunga serie di tragédie appar- 
tenenti al filone “plebeo” in Europa (culminante con alcuni drammi di Sha
kespeare), caratterizzatosi non solo per luso délia lingua moderna (al posto 
del latino finora assolutamente dominante in questo genere), ma soprattutto 
per l’importante ruolo che assumono nell’intreccio personaggi di basso ran
go sociale, nonché per la mescolanza dei registri stilistici (comico e trágico) 
e per le sperimentazioni a livello di versificazione.

La scoperta e la diffusione all’inizio del XVI secolo delle opere dei gran
di tragediografi greci ha corne effetto alcune notevoli trasformazioni relative 
alla natura délia tragedia, al livello dell’elocutio e délia forma versificatoria,
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nonché al modo di agire sul destinatario - il lettore o lo spettatore. Nelle 
opere di autori come Giovan Giorgio Trissino, Giovanni Rucellai o Ludo- 
vico Martelli (per parlare solo dei più importanti) il modello greco diventa 
fondamentale per le soluzioni riguardanti la poética del trágico, incentrata 
sul personaggio del(la) protagonista e sul conflitto trágico. Per quanto, in- 
vece, concerne la trama, questi autori si ispirano principalmente alla storia 
romana oppure alla storia leggendaria medievale. Il Coro ora svolge un ruo- 
lo simile a quello avuto nelle tragédie greche, sia nei confronti del protago
nista che nella struttura drammatica. Sofonisba o Rosmunda nelle rispettive 
tragédie di Trissino e di Rucellai, rappresentano (sulla scia di Antigone, di 
Alceste o di altre eroine greche) valori positivi che si infrangono tuttavia sul 
duro volere tirannico (nella Rosmunda) o sulla ragione di stato (nella Sofo
nisba). Comincia cosí a delinearsi uno dei conflitti chiave, presente anche 
nelle tragédie successive, quello cioè tra etica e politica. Trissino, in modo 
consapevole ed esplicito, essendo autore di una parafrasi délia Poética ari
stotélica, da lui interpretata secondo lo spirito dell’epoca, nonché secondo 
la propria immaginazione, ritiene importante l’obiettivo morale e didattico 
délia tragedia e perciô il primo posto occupa in lui non il mythos aristo
télico (infatti nel suo dramma manca la peripeteia e )’ anagnôrismos), ma 
piuttosto la dianoia, la quale nella Sofonisba assume la forma dei “discorso 
agito”; d’altra parte, Trissino integra la dimensione morale con quella edo- 
nistica. I due obiettivi conserveranno la loro importanza e vitalità non solo 
nelle opere appartenenti al filone ellenizzante, ma anche a quello senecano 
e “misto”. I primi germi tipici di quest’ultimo si riscontrano nella Rosmunda, 
dove in qualche episodio spicca la poética dellorrore, sulla scia di quella dei 
tragediografo romano. Rucellai, inoltre, è aperto ad altre sperimentazioni, 
corne il lieto fine, grazie all’introduzione dei personaggio di Almachilde, un 
giovane che sembra quasi incarnare l’ideale dei cavalière pronto a liberare 
la sua dama dei cuore dalle mani di un malvagio che da lui viene poi ucciso 
grazie ad un intrigo quasi comico. Vi sono poi presentí altri riecheggiamenti 
culturali e letterari, p. e. la controversa concezione del sovrano che ricorda 
da vicino quella dei Principe di Machiavelli. I legami intertestuali délia tra
gedia italiana diventano, infatti, sempre più frequenti e spesso solo allusiva- 
mente suggeriti.

Anche nella Tullía di Martelli è presente la técnica che integra il modello 
greco del trágico con alcuni elementi senecani (poética dellorrore, il perso
naggio délia Nutrice, la quale veicola il messaggio délia ratio che si oppone
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aï furor délia protagonista, ecc.), pero il carattere délia eroina si distingue 
per una eccessiva negatività: nella brama di vendetta supera perfino il suo 
archetipo greco - l’Elettra sofoclea - e le passioni distruttive precludono il 
raggiungimento di una katharsis.

Proprio la katharsis, concepita in termini morali e didattici, per cui si 
differenzia da quella aristotélica, riceve un posto di rilievo nelle tragédie 
di Giovan Battista Giraldi Cinzio che verso la metà del XVI secolo âpre un 
nuovo capitolo nella storia del genere. Inizia cosi il filone senecano cinque- 
centesco, il quale, rispetto a quello tardomedievale, si arricchisce di certi 
suggerimenti tratti dalla Poética aristotélica, ma rielaborati conformemente 
alio spirito controriformistico. Nella sua pièce più conosciuta, intitolata Or- 
becche dal nome délia protagonista, nonché in alcune altre, scritte in seguito, 
appare il cosiddetto personaggio mezzano che corrisponde alla concezione 
aristotélica dell’eroe trágico, moralmente mediocre, che ad un certo pun
to commette un errore (hamartia) ed è costretto a subirne conseguenze. 
Ma - e qui Giraldi si allontana da Aristotele - la colpa di Orbecche si rivela 
assolutamente sproporzionata rispetto alla punizione súbita, inflittale dal 
padre-tiranno Sulmone, il quale con il suo atteggiamento vendicativo stra- 
volge completamente i concetti dell’onore e délia ragione di stato. Alla fine
10 raggiunge la mano délia giustizia divina e il suo strumento diventa pro
prio la figlia, la quale, perô, subito dopo si toglie la vita in un atto di dispera- 
to dolore. In questa tragedia, insólitamente sanguinosa e piena di horrenda, 
si attua una nuova concezione di katharsis: lo spettatore, contemplando la 
disgrazia altrui, sente la pietà e l’orrore (che ora sostituisce il terrore aristo
télico) e si purifica delle inclinazioni (passioni) négative che stettero alla 
base délia sciagura dell’eroina giraldiana, nonché di alcune altre che poten- 
zialmente potrebbero causare la sua caduta. Per Giraldi, uno degli obiettivi 
dell’arte drammatica e di quella teatrale (in quanto lui dà molta importanza 
alla dimensione scenica delle sue tragédie che riscossero vari successi presso
11 pubblico) è quello di suscitare la maraviglia che puô essere interpretata 
come una anticipazione dell’estetica del concettismo barocco. La katharsis 
giraldiana che ricorda da vicino quella di Vincenzo Maggi, esposta nel suo 
commento alla Poética aristotélica, si iscrive bene nelle idee controriformi- 
stiche.

Una tappa importante nella storia délia tragedia italiana del Cinquecen- 
to è segnata dalla Canace di Sperone Speroni, anche per le ripercussioni che 
le sue controverse soluzioni drammatiche ebbero nelle opere di altri autori
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(p. e. nel Re Torrismondo di Torquato Tasso), nonché nella polémica (docu
méntala nei testi teoretici) intercorsa per anni tra Giraldi e Speroni, la quale 
provocó un fermento creativo in questo genere di scrittura. La tragedia di 
Speroni ritorna al modello greco (e già per questo si contrappone polémi
camente all’Orbecche pubblicata quasi contemporáneamente), ma al tempo 
stesso se ne distacca per le innovazioni di natura versificatoria e per la figura 
del protagonista maschile che consapevolmente commette l’incesto con la 
sorella Canace e perciô non assolve i criteri aristotelici di uno che essendo 
“innocente colpevole” commette inconsapevolmente un errore (hamartia) 
le cui conseguenze si rivelano disastrose. Il sorgere délia polémica che con- 
sistette, da una parte, nella difesa délia Canace corne pièce perfettamente 
aristotélica e, dall’altra, nella negazione di taie appartenenza, ebbe - corne 
una delle conseguenze - il mérito di metiere in rilievo il problema del rela
tivismo etico nella valutazione delle passioni umane ed introdusse i primi 
sintomi di un lento processo di cancellazione dei confini tra il male e il bene, 
continuato in seguito, ad un livello diverso, nella tragedia elisabettiana, con 
le punte più alte raggiunte da Marlowe e Shakespeare. Speroni, pero, va al di 
là délia sua época con la visione, che a noi puô sembrare ultramoderna, ma 
allora scioccante, dello spirito di un bambino apparso nel prologo, il quale 
dovrà ancora nascere nel terzo atto, per moriré subito dopo, ucciso dal pa- 
dre-tiranno délia coppia incestuosa. In una scena metateatrale quest’ombra 
del nascituro chiede ora al pubblico la pietà per sé, in quanto non gli sarà più 
possibile chiederla durante la rappresentazione. Egli quindi implícitamen
te pretende di essere quel personaggio trágico che sarebbe difficile cercare 
tra i protagonisti délia tragedia. Quest’idea, che doveva essere difficile da 
accettare per uno spettatore dell’epoca, puô essere intesa come conferma 
dell’apertura di Speroni verso soluzioni nuove ed insolite.

Col tempo la tragedia italiana dà un peso sempre maggiore all’elemen- 
to emotivo, come responsabile di una serie di eventi che conducono alla 
katastrofè. Un buon esempio è fornito da Lodovico Dolce nella sua Marian- 
na, la quale integra il tono senecano con accenti euripidei e anche agiografi- 
ci. In questa pièce le cieche passioni pórtate ad un alto grado di esasperazio- 
ne, sottratte al controllo délia ragione, sfociano nella vicenda trágica di una 
innocente, il cui atteggiamento nel momento délia morte si awicina a quel- 
lo di una martire cristiana, pronta a perdonare il suo carnefice; quest’ultimo, 
compiuta la strage, subisce una inaspettata metamorfosi morale e il suo rim- 
pianto ricorda quello di un peccatore pentitosi troppo tardi per prevenire la
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tragedia, ma forse in tempo per salvare la sua anima. 11 dramma di Dolce, 
senza dubbio uno dei migliori del suo genere nell’epoca della controriforma, 
ha come fonte d’ispirazione Topera storica di Giuseppe Flavio e costituisce 
un amalgama di caratteristiche strutturali, tematiche e ideologiche di varia 
provenienza, felicemente riunite in un insieme artísticamente riuscito. La 
tragedia non é priva di ambizioni emulative nei confronti delle piu famose 
tra le precedenti piéces cinquecentesche.

Indubbiamente la migliore (oggi non sussistono piu, a quanto pare, 
dubbi in mérito) tragedia del Cinquecento italiano é II Re Torrismondo di 
Torquato Tasso, uno dei maggiori scrittori del tardo Rinascimento. II suo in- 
treccio é particolarmente complesso e fa riferimento in parte aW’Edipo Re di 
Sofocle (per il motivo dell’incesto inconsapevole, il problema delTidentitá 
della protagonista, il riconoscimento tardivo, rivelatosi trágico nelle sue 
conseguenze), in parte alia Canace di Speroni (per il tema di eroe “nega
tivo”), allontanandosi dal modello senecano. L’autore vi rappresenta un 
conflitto di sentimenti positivi che si gioca tutto nella psyché umana (e ció 
costituisce un notevole novum, destinato a “fare carriera” in futuro, fino ai 
nostri tempi) e porta - contro le intenzioni del Torrismondo - alia tragedia 
finale. Tasso sembra qui lanciare una nuova poética del trágico, conforme
mente alia quale Tindividuo umano (per cui l’Edipo sofocleo é in realtá un 
antimodello) si rivela incapace di daré un corso positivo al proprio destino 
e fa cadere anche gli altri, non perché impotente di fronte al fato o costretto 
ad un determinato agire dal malvagio volere di un tiranno, ma perché spinto 
dalle forze oscure che si nascondono nella sua mente.
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