
De la lettre aux belles-lettres. Études dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa. 

Od litery i listu do literatury. Studia dedykowane Reginie Bochenek-Franczakowej, 
Wacław Rapak, Jakub Kornhauser & Iwona Piechnik (éds), Kraków, Wyd. UJ, 2012 

Marta Gibińska 

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

 

Wolter 
i Angielczyków1 spory o Szekspira 

Mając do wyboru uwięzienie w Bastylii lub emigrację z Francji, Wolter 
wybrał to drugie i z końcem 1726 roku wyjechał do Anglii, gdzie przebywał 
dwa lata. Życie na wygnaniu bynajmniej nie było dla niego czasem straco-
nym. Zafascynowany angielską filozofią Johna Locke’a i odkryciami Isaaca 
Newtona oddał się pilnie studiom naukowym. Wytrwale zgłębiając tajniki 
języka angielskiego, czytał też literaturę angielską, chodził do teatru i brał 
udział w dysputach na tematy literackie. Bardzo interesował się angielskim 
systemem monarchii parlamentarnej, tolerancją religijną, a także poglądami 
i zwyczajami angielskiego społeczeństwa. Nawiązał różnorodne i intere-
sujące kontakty. Echa wszystkich tych zainteresowań i fascynacji znalazły 
się w Listach filozoficznych o Anglikach (Lettres philosophiques sur les 
Anglais), wydanych w Paryżu w 1733 roku. Wcześniej jeszcze, w 1731 roku, 
Wolter wydał tragedię Brutus poprzedzoną obszernym esejem o tragedii 
(Discours sur la tragédie), który zadedykował lordowi Henry’emu Boling-
broke’owi i który – stylistycznie na podobieństwo listu – jest pełen bezpo-
średnich zwrotów do adresata. Można więc powiedzieć, że wyjechawszy  
z Anglii Wolter niejako dalej prowadził swoje rozmowy z „Angielczykami”, 
starannie formułując swoje stanowisko, wybierając przekonywające argu-
menty, a nade wszystko, starając się znaleźć racjonalny punkt widzenia, 

                                                        
1 Polskie tłumaczenie Lettres philosophiques Woltera z roku 1773 nosi tytuł Listy  

o Angielczykach. 
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zwłaszcza dla spraw, które widział odmiennie niż jego angielscy partnerzy 
w rozmowach. 

Zarówno Listy jak i Rozprawa ukazują nam Woltera jako człowieka 
mądrego i przyjaznego, otwartego na różnice poglądów. „Uczta nie tylko 
intelektualna i stylistyczna, ale też pełna ciepłej przyjaźni, ludzkich uczuć  
i wnikliwej myśli” – tak określono jego całą korespondencję2. Niewątpliwie 
taką ucztą jest też lektura jego angielskich listów. 

Szekspirologa interesuje zwłaszcza List XVIII, który łącznie z Rozprawą 
stanowi bardzo interesujące studium zmagania się racjonalizmu oświecenio-
wego z materiałem literackim i zjawiskiem kulturowym, które należą do 
całkowicie innego porządku estetycznego i nie przystają do XVIII-wiecz-
nych schematów. Naturalnie, należy natychmiast zaznaczyć, że młody jesz-
cze wtedy Wolter nie myślał schematycznie; próbował najpierw zrozu-
mieć, a potem dopiero ocenić angielski teatr, angielski język, angielską 
poezję, angielski dramat – jednym słowem wszystko to, co niosło w sobie 
dzieło Szekspira. 

Jakiego Szekspira mógł z końcem lat 20. XVIII wieku poznać? Jest to 
pytanie ważkie i wymaga sięgnięcia do złożonej materii oświeceniowej 
recepcji tego autora w Anglii. Początki XVIII wieku zbiegają się z pierw-
szymi poważnymi wysiłkami edytorskimi w stosunku do dzieł dramatycz-
nych Szekspira. Za życia dramaturga jego sztuki ukazywały się pojedynczo,  
i to nie wszystkie, w dość przypadkowo przygotowanych tekstach, często 
wznawianych z błędną datą i w ogóle nie bardzo starannie wydanych. Znaj-
dowało się tam sporo błędów i niezrozumiałych wersów. Pierwsze wydanie 
Dzieł w formacie folio wyszło drukiem już po śmierci Szekspira; przy-
gotowane przez jego przyjaciół aktorów w 1623 roku też nie było pełne,  
w dodatku wprowadzało różne teksty, których próżno szukać wśród wcześ-
niej wydanych pojedynczych sztuk w formacie quarto. Podstawę wznowień 
w XVIII wieku stanowiło czwarte wydanie Dzieł z 1685 roku. 

Serię nowych wydań otworzył Nicholas Rowe w 1709 roku. W intere-
sującym nas okresie ukazały się wydania Alexandra Pope’a (1723–1725)  
i Lewisa Theobalda (1726), a nieco później sir Thomasa Hanmera (1744), 
Williama Warburtona (1747) i Samuela Johnsona (1765). Ta działalność 
wydawnicza miała kapitalne znaczenie dla rozwoju recepcji Szekspira  
w szerokim sensie, ale szczególnie przyczyniła się do bardzo ożywionej dys-
kusji (a także kłótni i animozji) krytycznoliterackich dotyczących dzieła 
wielkiego Stratfordczyka. Wszystkie wyżej wymienione XVIII-wieczne 
wydania zostały opatrzone przez redaktorów obszernymi wstępami, w któ-

                                                        
2 „[…] a feast not only of wit and eloquence but of warm friendship, humane feeling, and 

incisive thought”. W. i A. Durant, Rousseau and Revolution, New York, Simon and Schuster 
1967, s. 138, moje tłumaczenie. 
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rych omawiano nie tylko biografię autora, ale też wskazywano na trudności 
w ustalaniu tekstu, usuwaniu usterek, dyskutowano nad zagadnieniami filo-
logicznymi, przede wszystkim jednak próbowano poddać dzieła Szekspira 
krytycznej ocenie. Te eseje i wstępy są świadectwem intelektualnych spo-
rów, w których centrum znalazł się niewątpliwie Wolter, gdy tylko wylą-
dował na ziemi angielskiej. 

Szekspir wszedł w XVIII wiek w Anglii już jako ikona kulturalna. Auto-
rytet i opinia Bena Jonsona, rywala i admiratora sztuki Szekspira, autora 
pięknego poetyckiego hołdu, który zamieszczono w pierwszym wydaniu 
dramatów (1623), wyznaczyły niejako ramy, w których wieki XVII i XVIII 
oglądały tego Poetę. Brakowało mu łaciny i greki („small Latin and less 
Greeke”), ale nie tylko stał się poetą, on się nim również urodził („For  
a good Poet’s made, as well as borne/ And such wert thou”)3. Ben Jonson, 
choć wytykał Szekspirowi brak wykształcenia, nie odmówił mu prawa do 
bycia prawdziwym artystą. John Dryden (1631–1700), ojciec krytyki literac-
kiej w Anglii, nie uważał, aby oczywisty brak gruntownego wykształcenia 
umniejszał naturalny geniusz poetycki Szekspira. Twierdził wręcz, że ci, 
którzy wytykają mu braki w wykształceniu, tym bardziej rekomendują jego 
wielkość4. Największy z angielskich poetów wszedł w XVIII wiek jako 
mistrz języka, najlepiej oddający poruszenia duszy i istotę rzeczy; pozwo-
lono mu zasiąść na Parnasie, choć w kapocie nieokrzesanego prostaka, który 
nigdy nie czytał największych poetów starożytnego Rzymu. Rowe w swoim 
pionierskim wydaniu mówi o „wielkim Geniuszu”, o „sile i mistrzostwie 
Szekspira”5, jednocześnie wskazując na wszelkie braki w sztuce poetyckiej, 
które – tak jak Dryden – widział nie tylko w niepełnym wykształceniu, ale 
również w gustach i praktykach epoki elżbietańskiej. To ostatnie przeko-
nanie, dość powszechne, dawało asumpt do przeróbek jego sztuk (zrobił to 
na przykład już sam Dryden) w głębokim przekonaniu, że eliminując błędy 
niewykształconego Geniusza, uwydatnia się i wyraziściej pokazuje jego 
kunszt. Niemniej jednak dramaty Szekspira, choć często mocno zmieniane  
i kaleczone albo na modłę klasycystycznych wymogów, albo pod tani gust 
publiczności, nigdy nie zniknęły z XVIII-wiecznej sceny, choć od czasów 
                                                        

3 Cytaty z poematu dedykacyjnego Bena Jonsona To the memory of my beloved, The 
Author Mr. William Shakespeare and what he hath left us, zamieszczonego w wydaniu  
z 1623 r.: www.shakespeare.palomar.edu/Folio1htm#Beloved (10.07.2011). 

4 „Those who accuse him to have wanted learning, give him the greater commendation: 
he was naturally learn’d”. J. Dryden, Of Dramatick Poesie An Essay, London, Henry 
Herringman, 1668, s. 87. Cyt. za: www.ethnicity.rutgers.edu/~jlynch (17.07.2011), moje tłu-
maczenie. 

5 N. Rowe, Some Account of the Life, etc. of Mr. William Shakespeare (1707), [w:]  
D. Nichol Smith (ed.), Eighteenth Century Essays on Shakespeare, Oxford, Clarendon Press, 
1963, s. 13 i 15. 
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Restauracji (1660) scena ta została mocno zmieniona w stosunku do swojej 
elżbietańskiej poprzedniczki i lepiej służyła obyczajowym komediom napi-
sanym z troską o jedność miejsca. 

Podobne przekonanie o konieczności „poprawiania” mistrza przyświecało 
też uczonym, którzy zajmowali się redagowaniem jego dzieł. Nie nazwaliby 
swojej pracy „przerabianiem” dzieł Szekspira, ale porządkowaniem (na 
przykład podział na akty i sceny), wyjaśnianiem niezrozumiałych zwrotów, 
rozwiązywaniem problemów językowych i wersyfikacyjnych, wreszcie 
ogólną kosmetyką stylu. W związku z tym, że każdy z nich „wiedział lepiej” 
(lepiej niż Szekspir, i lepiej niż uczeni rywale), każde nowe wydanie dawało 
świadectwo oświeceniowych przekonań i klasycystycznej lektury. Nichol 
Smith, badacz XVIII-wiecznej recepcji Szekspira w Anglii, wymienia cztery 
kwestie, na których temat rozgrywały się polemiki: problem braku trzech 
jedności, wykształcenie Szekspira, sposoby traktowania tekstu dramatycz-
nego i wreszcie interpretacja oraz ocena postaci dramatycznych6. 

Pomiędzy teatrem a biblioteką uczonego w XVIII wieku istniała insty-
tucja zwana coffee house – miejsce publicznych spotkań intelektualnej  
i artystycznej śmietanki londyńskiej, przede wszystkim pisarzy i dziennika-
rzy, których zawzięte dysputy (takich kawiarni było wiele i często pozosta-
wały w konkurencji nie tyle ze względu na kawę, ile ze względu na typ 
klienteli) znajdowały potem miejsce na łamach prasy i dawały świadectwo 
żywego odbioru teatralnego i czytelniczego sztuk Szekspira. Artykuły  
w periodykach, takich jak „Tatler” Richarda Steele’a czy „Spectator” Josepha 
Addisona, lub w nieco bardziej efemerycznym piśmie „Censor” czy w „Guar-
dianie”, skierowane do odbiorcy, który czytał i chodził do teatru, próbowały 
wciągnąć go w swoje racje i argumenty, edukowały i tym samym pro-
pagowały kult Barda przyciętego do własnych wyobrażeń o jego świet-
ności. 

Wszystkie poświęcone Szekspirowi eseje krytyczne, które ukazały się  
w pierwszej połowie XVIII wieku, są świadectwem zmagań klasycystycznej 
wiary w poetykę wypracowaną naówczas w Europie (głównie oczywiście 
przez Francuzów), a instynktownym i głębokim przekonaniem o wielkości 
dzieła Szekspira, który tej poetyki przecież nie realizował. Zmagania te 
prowadziły do ostrych polemik pomiędzy autorami i na nie chciałabym 
szczególnie zwrócić uwagę, ponieważ jestem przekonana, że to właśnie  
w ogniu takich kontrowersji znalazł się Wolter i z nich wyciągnął swoje 
wnioski i wysnuł swoje teorie, szczególnie na temat różnic pomiędzy angiel-
skim i francuskim językiem i poezją. 

                                                        
6 D. Nichol Smith (ed.), op.cit., s. XV. 
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Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że bieguny sporów wyzna-
czali z jednej strony entuzjaści sztuki Szekspira, którzy odwoływali się do 
tradycji krytycznej rozpoczętej przez Bena Jonsona i Drydena, z drugiej 
pedantyczni i ciasno myślący zwolennicy żelaznego stosowania klasycys-
tycznych reguł, którym na początku stulecia przewodził Thomas Rymer 
(1643–1713). Entuzjaści przeważali i w ich poczet trzeba zaliczyć większość 
poważnych uczonych, literatów i intelektualistów tego czasu z dr Samuelem 
Johnsonem na czele, ale trzeba jasno powiedzieć, że nawet najzagorzalsi 
entuzjaści nie szczędzili uwag krytycznych i negatywnych, zabierając głos 
na temat czterech wyżej wymienionych kwestii. 

Rymer, wykształcony w Cambridge, został prawnikiem, otrzymał też 
nominację na królewskiego historiografa. Przetłumaczył i wydał rozprawę 
René Rapina o Poetyce Arystotelesa, dodając przedmowę, w której jedno-
znacznie gloryfikował trzy jedności w dramacie. Cieszył się wielkim szacun-
kiem współczesnych głównie dzięki nadzwyczajnej znajomości greckiego 
dramatu i w ogóle dużemu oczytaniu. Największe dyskusje wokół Szekspira 
wywołał jego esej pt. Zwięźle przedstawiony pogląd na tragedię (A Short 
View of Tragedy, 1692), w którym jedną z części stanowi druzgocąca kry-
tyka tragedii Szekspira na przykładzie lektury Otella. Jego metoda, którą 
można by nazwać analityczną, prowadziła do drobiazgowego „rozbioru” 
tekstu. Ponieważ miał umysł pedantyczny i bez polotu, nie rozumiał istoty 
poezji, sprowadzając język poetycki do „zdroworozsądkowych” interpreta-
cji, które nie mogły mieć wiele wspólnego z istotą dzieła. Będąc całkowicie 
uwięziony w sztywnym gorsecie jedności akcji, miejsca i czasu oraz prawdo-
podobieństwa i decorum, nie potrafił przy całej swej wielkiej i niekwestio-
nowanej erudycji zrozumieć Szekspira i docenić jego sztuki poetyckiej; kon-
sekwentnie wytykał mu „potworne błędy” („monstrous irregularities”) tam, 
gdzie inni widzieli „blask piękności” („shining beauties”)7. Jego tekst o Otellu 
trudno obecnie czytać serio, robi bowiem wrażenie paszkwilu albo może 
tekstu kabaretowego, choć nie można nie dostrzec wielkiej staranności 
kompozycji. Rymer omawia po kolei fabułę w odniesieniu do źródeł i to, co 
z nią zrobił Szekspir; potem zajmuje się postaciami i relacjami między nimi, 
by w końcu wskazać na zawartość intelektualną i moralną sztuki (a raczej na 
ich brak). Argumentację popiera cytatami z Horacego po łacinie i Cinthia po 
włosku. Czasem streszcza, czasem cytuje poszczególne wypowiedzi i frag-
menty dialogów z Otella, a wszystko to po to, żeby pokazać absurdalność 
tak pisanego dramatu. Podsumowuje dyskusję, twierdząc, że sztuka ta może 

                                                        
7 Oba cytaty za: G. Sherbourne, D.F. Bond, The Restoration and Eighteenth Century, [w:] 

A.C. Baugh (ed.), The Literary History of England, t. III, London, Routledge & Kegan Paul, 
1967, s. 720. 
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tylko „wzbudzić zgrozę i wstręt, wywołać u widzów niesmak i oburzenie”8. 
I kontynuuje: 

Nasz Szekspir był niewątpliwie w tym rzemiośle wielkim Mistrzem. Cieślów  
i szewców [średniowiecznych wykonawców misteriów w Anglii – przyp. aut.] 
obrał on na swych przewodników. Nic więc dziwnego, że znajdujemy w tra-
gediach tak wiele elementów farsy i materii apokryficznej, przez co odarł on 
teatr ze świętości, zbezcześcił miano tragedii i – zamiast przedstawić wizerunki 
ludzi i obyczajów – oddał wszelką moralność, wszelki zdrowy rozsądek i czło-
wieczeństwo na pośmiewisko i szyderstwo.9 

Współcześni Rymerowi nie widzieli gorzkiego paradoksu, że to właśnie 
on obraca wszystko w szyderstwo. Niemniej jednak odczuli atak na Szeks-
pira jako wysoce przesadny i surowy i każdy krytyk, który zabierał głos po 
1693 roku, czuł się w obowiązku bronić blasku szekspirowskiego piękna przed 
niesprawiedliwą oceną. Każdy jednak próbował oddać sprawiedliwość kla-
sycystycznym kryteriom doskonałości. 

Wspomniany wyżej Rowe poprzedził swoje wydanie dzieł dramatycz-
nych Szekspira wstępem zatytułowanym Opis życia etc. pana Williama 
Shakespeare’a (Some Account of the Life etc of Mr. William Shakespeare). 
Tekst ten stał się powszechnie znaną biografią dramaturga i był przedru-
kowywany wiele razy w XVIII wieku. Nie o biograficzną stronę wstępu 
Rowe’a tu jednak chodzi, lecz o jego sprzeciw wobec opinii Rymera. 
Wprawdzie zastrzega się, że nie ma zamiaru wchodzić w polemikę ani nie 
będzie spierał się o szczegóły na temat Otella, niemniej mówi wprost, co 
myśli o krytyce Rymera: 

Doprawdy nie rozumiem powodu wrogości tak ostro wyrażonej na temat 
błędów Osoby w tylu innych względach tak Doskonałej i którą świat zawsze 
trzymał i trzymać będzie w Estymie i Czci10. Pokazał On [Rymer] prawdziwie 
niektóre z Błędów […]; szkoda, że nie spróbował jednak podobnie starannie 

                                                        
8 Polski tekst wszystkich fragmentów z Rymera cytuję w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka 

zamieszczonym w: W. Chwalewik (red.), Szkice Szekspirowskie, Warszawa, PIW, 1963,  
s. 11–49. 

9 „Our Shakespear, doubtless, was a great Master in this craft. These Carpenters and 
Coblers were the guides he followed. And it is then no wonder that we find so much farce, 
(112) and Apocryphal Matter in his Tragedies, Thereby unhallowing the Theatre, profaning 
the name of Tragedy; And instead of representing Men and Manners, turning all Morality, 
good sence, and humanity into mockery and derision”, T. Rymer, A Short View of Tragedy 
(1692), [w:] C. Zimansky (ed.), The Critical Works of Thomas Rymer, New Haven, Yale 
University Press, 1956, s. 149, moje tłumaczenie. 

10 „I can’t very well see what could be the Reason of his animadverting with so much 
Sharpness, upon the Faults of a Man Excellent on most Occasions, and whom all the World 
ever was and will be inclin’d to have an Esteem and Veneration for”. N. Rowe, op.cit., s. 9, 
moje tłumaczenie. 
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wskazać Rzeczy Pięknych, co jak mniemam byłoby krytyką dokładną i spra-
wiedliwą. […] Może Fabuła i poszczególne Sceny nie odpowiadają jego 
[Rymera] Wymaganiom estetycznym, ale myśli prawie wszędzie są Szlachetne, 
Styl mężny i odpowiedni. […] Uczucia i Wyobrażenie rzeczy jest Podniosłe  
i Naturalne, a Język (choć czasem Niepoprawny) Wyważony i Dobrany do Osoby  
i Okazji.11 

Rowe wskazuje w swoim eseju na konkretne „piękności” Szekspira. 
Kupiec wenecki, wprawdzie miejscami ekstrawagancki i pozbawiony zna-
mion prawdopodobieństwa, jest jednak prześlicznie napisany, a przyjaźń 
Antonia i Bassania przedstawiona jako piękna, szczodra i czuła. Burzę znaj-
duje Rowe doskonałą, ponieważ jedności są tam dokładnie zachowane, 
magia tej sztuki pozwala natomiast zapomnieć o „wymogach rozumu”, jest 
w niej bowiem coś uroczystego i bardzo poetycznego. Postać Calibana 
świadczy o wyobraźni i inwencji poety. Rowe zachwyca się wyobrażeniem 
elfów w Śnie nocy letniej, Wiedźm w Makbecie i Ducha w Hamlecie, 
bowiem postaci te są tak pomyślane i obdarzone takim językiem, że dowo-
dzą szczególnego talentu autora. W Makbecie Rowe wyróżnia scenę mor-
derstwa króla Duncana, a o całej sztuce mówi, że jest „szlachetnym dowo-
dem mężnego ducha”, z jakim dramaturg tworzył; zawiera też „najsilniejsze 
Poruszenia Duszy”12. I wreszcie dodaje ostateczne usprawiedliwienie swoich 
zachwytów: „Ponieważ Szekspir tworzył jedynie w Świetle Natury i nigdy 
nie został zaznajomiony z Prawidłami zapisanych Reguł, trudno go sądzić 
według Prawa, o którym nigdy nie słyszał”13. Tworzenie „w świetle natury” 
zawiera jednak dla Rowe’a – tak jak dla wielu – wystarczający ładunek 
estetyczny, który równoważy „braki” klasycystycznych reguł, a sprowadza 
się do dwóch cech: zadziwiającej giętkości języka i emocjonalnej siły 
zarówno ekspresji poetyckiej, jak i dramaturgicznych rozwiązań w budo-
waniu postaci i zdarzeń. 

W 1711 roku John Dennis (1657–1734), dramaturg i jeden z najważ-
niejszych krytyków literackich swojej epoki, opublikował w prasie trzy listy 
o sztuce Szekspira, wydane rok później jako Rozprawa o geniuszu i pismach 

                                                        
11 „He has certainly pointed out some Faults very judiciously […]; But I wish He would 

likewise have obser’d some of the Beauties too; […] If the Fable and Incidents are not to his 
Taste, yet the Thoughts are almost every where very Noble, and the Diction manly and 
proper. […] His Sentiments and Images of Things are Great and Natural; and his Expression 
(tho’ perhaps in some Instances a little Irregular) just, and rais’d in Proportion to his Subject 
and Occasion”, ibidem, s. 19–20, moje tłumaczenie. 

12 „A noble Proof of the manly Spirit”; „the strongest Motions of our Souls”, ibidem, s. 19, 
moje tłumaczenie. 

13 „As Shakespeare liv’d under a kind of mere Light of Nature, and had never been made 
acquainted with the Regularity of the written Precepts, so it would be hatred to judge him 
by a Law he knew nothing of”, ibidem, s. 15, moje tłumaczenie. 
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Szekspira (An Essay on the Genius and Writings of Shakespeare) i przedru-
kowane raz jeszcze w 1721 roku. Krytyczne epistoły Dennisa są pomyślane  
z wielką precyzją. Pierwszy list zaczyna się od absolutnej pochwały Szeks-
pira: Szekspir jest zatem ogłoszony „największym Geniuszem, jaki Świat 
widział na Scenie Tragicznej”; „Piękno [poetyckie] jest wyłącznie jego 
własne i pochodzi z własnej jego Natury”; podobnie jak Homer, Szekspir 
„nie miał kogo naśladować i sam jest nie do naśladowania”. „Miał subtelny 
Talent ukazywania Namiętności i Uczuć”, które w „najlepszych Tragediach 
są szlachetne, szczodre, swobodne i naturalne, przystosowane do Postaci, 
które je odczuwają”. Jest „źródłem naszej Angielskiej Tragicznej Harmonii, 
to jest Harmonii Białego Wiersza”, który przystosował wspaniale do dialogu 
i akcji scenicznej14. Trzeci list kończy się namiętnym apelem, który stanowi 
podsumowanie całego wywodu: 

Któż pokazuje większy Szacunek dla Pamięci Shakespeare’a, czy ten, kto 
kocha i podziwia jego Uroki, które stanowią dla niego jedną z największych 
Rozkoszy, kto widzi go i czyta wciąż na nowo i ciągle nie ma dość, a Błędy 
wytyka mu tylko po to, aby tym lepiej ukazać jego Doskonałość, czy też ten, 
który udaje, że jest jego ślepym Wielbicielem, w rzeczywistości wyraża naj-
głębszą dlań Pogardę, woląc pusty zniewieściały Dźwięk […] żałosnych włos-
kich Ballad15. 

W świetle takiego podsumowania należy czytać – w zgodzie z intencją 
autora – całą krytykę przeprowadzoną w listach. Krytyka Dennisa ognis-
kuje się głównie wokół Koriolana, a celem jest udowodnienie, że Szekspir 
miał mizerne wykształcenie, nie znał łaciny, nie czytał autorów starożyt-
nych i wskutek tego popełnił wiele rażących błędów. Jak mantra powtarza 
się wciąż zdanie, że uniknąłby ich na pewno, gdyby miał wykształcenie 
uniwersyteckie i odpowiednie oczytanie. Wypomniane błędy są świadec-
twem nie mniejszej pedanterii niż u Rymera (na przykład Dennis wskazuje 

                                                        
14 Cytaty w oryginale: „one of the greatest Genius’s that the World e’er saw for the 

Tragick Stage”; „those Beauties were entirely his own, and owing to the Force of His own 
Nature”; „he had none to imitate, and is himself inimitable”; „He had so fine a Talent for 
touching the Passions”, „[sentiments] in his best Tragedies are noble. Generous, easy and 
natural”; „He seems to be the very Original of our English Tragical Harmony, that is the 
Harmony of Blank Verse”, „more fit for Action and Dialogue”. J. Dennis, On the Genius and 
Writings of Shakespeare (1712), [w:] D. Nichol Smith (ed.), op.cit., s. 23–24, moje tłuma-
czenie. 

15 „Who shews most Veberation for the Memory of Shakespeare, he who loves and 
admires his Charms and makes them one of his chief delights, who sees him and reads him 
over and over and still remains unsatiated, and who mentions his Faults for no other Reason 
but to make his Excellency the more conspicuous, or he who pretending to be his blind 
Admirer, shews in Effect the utmost Contempt for him, preferring empty effeminate Sound 
to […] an execrable Italian Ballad”, ibidem, s. 43, moje tłumaczenie. 
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na niezgodność dramatis personae w Koriolanie z postaciami historycznymi 
wymienionymi przez Liwiusza). Z tekstu Dennisa wyraźnie wyziera jednak 
zachwyt nad tym, co równie mocno działało na Rowe’a; zachwyt wyarty-
kułowany wyraźniej i bardziej szczegółowo nad emocjonalnym ładunkiem, 
jaki niosą w sobie postaci i poszczególne epizody akcji scenicznej, oraz nad 
siłą ekspresji poetyckiej, szczególnie w formie nierymowanego pentametru 
jambicznego (blank verse), który pod piórem Szekspira nabrał szczególnej 
mocy. 

Zarys debat szekspirowskich, z jakimi spotkał się Wolter w końcu lat 20., 
trzeba koniecznie uzupełnić o głos Alexandra Pope’a (1688–1744), czoło-
wego poety tego okresu. W 1725 roku, kiedy ukazało się jego wydanie dzieł 
dramatycznych Szekspira, cieszył się sławą i uznaniem ze względu na swój 
talent poetycki, erudycję, cięty język i talent satyryczny. Pope pracował nad 
Szekspirem na zlecenie Jakuba Tonsona, wziętego wydawcy i księgarza. Te 
dwa nazwiska razem gwarantowały wielkie zainteresowanie rezultatem ich 
przedsięwzięcia. 

Pope nie miał temperamentu do cierpliwej i skrupulatnej pracy edytor-
skiej, miał natomiast swoją wizję doskonałości językowej, poetyckiej i dra-
matycznej. W jego wydaniu zaroiło się więc od interwencji, czasem zazna-
czonych, ale też często pozostawionych bez komentarza czy śladu zmiany. 
W rezultacie Szekspir Pope’a ma w wielu miejscach „poprawiony” wiersz, 
często całkowicie zmieniony, a ponad półtora tysiąca wersów zostało  
w ogóle „wyrzuconych” do przypisów, ponieważ Pope uznał je za tak złe, że 
nie mogły zostać napisane przez Szekspira. Pewną część wersów całkowicie 
opuszczono bez wyjaśnienia, z kolei ustępy, które Pope uznał za wyjąt-
kowo piękne, zaznaczył na marginesach dla pożytku czytelnika. Ta subiek-
tywna i idiosynkratyczna praca redakcyjna nie znalazła uznania ani wśród 
ówczesnych, ani później w XVIII wieku i poza jednym wznowieniem w 
1728 roku Szekspir Pope’a więcej się nie ukazał. Pope niewątpliwie przyczy-
nił się jednak do nowej fali kontrowersji i debat nad Szekspirem. Sam  
w swoim Wstępie starał się nie wchodzić w bezpośrednie polemiki, co jest 
tym bardziej niezwykłe, że słynął z ostrości pióra i jadowitej elokwencji  
w stosunku do przeciwników. Esej ten jest niejako hołdem złożonym Ge-
nialnemu Poecie. Pope bardziej namiętnie i zdecydowanie niż jego poprzed-
nicy chwali wielkie zalety sztuki Szekspira, a wszelkie „błędy” i braki przy-
pisuje epoce, gustowi renesansowej publiczności i wreszcie bardziej niż mar-
nej redakcji wczesnych wydań. Mając bardzo złą opinię o elżbietańskich 
aktorach, którzy „nie odróżniali prozy od wiersza” i w ogóle byli prostakami 
bez szansy na ogładę, pozbawieni możliwości „rozmów z naszą Arystokracją 
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oraz zażyłości z ludźmi najpierwszego stanu”16, Pope przypisuje im więk-
szość błędów wytykanych Szekspirowi. Nie rozumieli wagi tekstu druko-
wanego, nie mieli pojęcia, jak przygotować tekst do druku, a wzięli się za to 
i z dumą pozostawili potomności pierwsze wydanie dzieł dramatycznych 
wielkiego poety tak pełne błędów i niedorzeczności, że wymagają one 
żmudnej i nudnej (sic! – określenie Pope’a: „the dull duty of the Editor”) 
pracy redakcyjnej. Ironią losu jest fakt, że Pope nie był dobrym redaktorem. 

Opisując wszelkie „doskonałości” Szekspira, Pope, podobnie jak Dennis, 
podkreśla jego absolutną oryginalność. W jego poezji widzi dowód na to, że 
Szekspir „nie był Naśladowcą, ale Instrumentem Natury; on nie powtarzał 
po niej, ale to ona mówiła przez niego”17. Natura – najwyższe kryterium 
prawdy artystycznej – zawarta jest, według Pope’a, szczególnie wyraziście  
w budowaniu postaci, których w żaden sposób nie można uznać za konwen-
cjonalne typy: każda wielka postać jest inna, każda ma swoje własne cechy 
indywidualne, a nawet więcej – każda ma swój rozpoznawalny język i styl. 
Poprzez takie postacie Szekspir tworzy i pobudza namiętności, śmiech  
i melancholię, tworzy „to, co jest Wielkie i to, co jest Śmieszne w naturze 
ludzkiej; najszlachetniejszą naszą czułość i najpróżniejsze słabostki; najsil-
niejsze uczucia, a także najbłahsze doznania”18. Równie wysoko Pope ocenia 
intelektualną siłę dramatów Szekspira, z niedowierzaniem załamując ręce 
nad jego brakiem wykształcenia. Za Benem Jonsonem powtarza, że „nie 
tylko Poeta może się narodzić, ale także Filozof i Człek światowy”19, po 
czym próbuje jednak dowieść, jak wiele Szekspir czytał, choć nie sugeruje, 
iż znał łacinę czy włoski. Kończy, powtarzając znaną z Drydena prawdę, że 
nie można sądzić Szekspira według Arystotelesa, tak jak nie można sądzić 
człowieka według własnego prawa, jeśli działał pod prawem innego kraju. 
Można powiedzieć, że Pope użył pełnego arsenału racjonalistycznego, aby 
udowodnić wielkość sztuki Szekspira wbrew uproszczonej i schematycznej 
estetyce wytykającej mu wady i niedociągnięcia (natomiast poprzez swoje 
ingerencje w tekst tejże estetyce hołdował!). Rzeczywiście we Wstępie nie 

                                                        
16 „Prose from verse they did not know”; „[They] were entirely depriv’d of those advan-

tages […] in the familiar conversation with our Nobility, and an intimacy (not to say dearn-
ess) with people of the first condition”. A. Pope, Preface to “The Works” of Shakespeare 
(1725), [w:] D. Nichol Smith (ed.), op.cit., s. 55. Tłumaczenie wszystkich fragmentów Pope’a 
moje. 

17 „[…] not so much an Imitator, as an Instrument, of Nature; and ‘tis not so just to say 
that he speaks from her, as that she speaks thro’ him”, ibidem, s. 44. 

18 „[…] of the Great, than of the Ridiculous in human nature; of our noblest tenderness, 
than of our vainest foibles; of our strongest emotions, than of our idlest sensations!”, ibidem, 
s. 45. 

19 „That the Philosopher and even the Man of the Word, May be born, as well as Poet”, 
ibidem, s. 46. 
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wchodził w polemikę ad personam, natomiast niedwuznacznie porównywał 
prawdziwą sztukę z jej namiastką. 

Ostatnim „Angielczykiem”, którego poglądy na Szekspira są ważne  
w kontekście Woltera, jest Lewis Theobald (1688–1744), który w 1726 roku 
zareagował na wydanie Pope’a bezlitosnym pamfletem o przydługim tytule 
Shakespeare odzyskany albo Próbka Licznych Błędów, zarówno Popełnio-
nych, jak i Niepoprawionych przez Pana Pope’a w jego Najnowszej Edycji 
tego Poety. Przygotowano z myślą nie tylko o Poprawie tejże Edycji, ale też 
aby odzyskać Prawdziwy Tekst Szekspira we wszystkich Edycjach dotąd 
wydanych20. Ten katalog błędów i niedoróbek edytorskich Pope’a stał się 
powodem głębokiej urazy, choć Theobald nie miał zamiaru obrażać poety, 
którego poważał za talent, wiedzę i mądrość. 

Theobald był z wykształcenia prawnikiem, z zamiłowania literatem  
– poetą i tłumaczem, nieporównanie gorszym od Alexandra Pope’a. Jego 
próby pisania dla teatru też nie przyniosły mu sławy, ale krytyka szekspi-
rowskiej edycji Pope’a, a następnie jego własne opracowanie szekspirow-
skich tekstów (1733) stało się podstawą dla wszystkich następnych redakcji 
przez prawie sto lat. W przeciwieństwie do Pope’a miał entuzjazm i cier-
pliwość do żmudnej pracy redaktorskiej. W swej zjadliwej recenzji nie 
polemizował ze Wstępem Pope’a, ale wyliczył mnóstwo ewidentnych błędów 
w samym opracowaniu redakcyjnym, szczególnie starannie przechodząc 
przez tekst Hamleta; zaproponował też wiele bardzo trafnych rozwiązań we 
fragmentach dotąd niezrozumiałych. Pope wcielił większość tych uwag do 
drugiego wydania (1728), pomijając jakiekolwiek wzmianki o długu wobec 
Theobalda, po czym odwdzięczył mu się wyjątkowo złośliwym portretem  
w swojej satyrze Dunciada (The Dunciad, 1729). 

Merytoryczne polemiki, kłótnie i wymiany złośliwości wśród intelek-
tualnej i twórczej śmietanki Londynu były na porządku dziennym i Wolter 
z pewnością wiele się nasłuchał i naczytał. Trzeba jednak przyznać, że starał 
się z tego wszystkiego wyłowić rzeczy ważne, pobudzające go do myślenia. 
Sam zjadliwy polemista, nie dał się wciągnąć w rozgrywki Angielczyków, co 
wynika z jego Listów. 

Tragedia Brutus, jak pisze sam Wolter we Wstępie (1731), narodziła się  
w Anglii, a pierwsze próby były związane z ambicją pisania prozą po angiel-

                                                        
20 Shakespeare restored; Or a Specimen of the Many Erors, as well Committed, as 

Unamended, by Mr. Pope in his Late Edition of this Poet. Designed Not only to correct the 
said Edition, but to restore the True Reading of Shakespeare in all the Editions yet pub-
lish’d, [w:], D. Nichol Smith, op.cit., Introduction, s. XLI. Wszystkie cytaty z Theobalda  
w moim tłumaczeniu. 
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sku: „je m’occupai […] à écrire en prose anglaise”21. Już po powrocie do 
Francji doszedł jednak do wniosku, że tragedię francuską może napisać tylko 
po francusku i wierszem. Zaprowadziło to Woltera do ciekawych rozważań 
nad różnicami pomiędzy językami i literaturą obu narodów. Przyznając, że 
zazdrości Anglikom swobody kompozycji, trafia w sedno tego, co stanowi 
zasadniczy rys języka Szekspira. 

Je regrettais cette heureuse liberté que vous avez d’écrire vos tragédies en 
vers non rimés; d’allonger, et surtout d’accourcir presque tous vos mots; de faire 
enjamber les vers les uns sur les autres, et de créer, dans le besoin, des termes 
nouveaux, qui sont toujours adoptés chez vous lorsqu’ils sont sonores, 
intelligibles, et nécessaires. 

Wolter był inteligentnym czytelnikiem, który nie tylko przyswoił sobie 
język, ale też pojął jego możliwości i istotne cechy szekspirowskiej poetyki. 
Więcej, w dobie powszechnego entuzjazmu w Anglii dla rymowanego 
pentametru Drydena i Pope’a, potrafił dostrzec zalety blanc verse oraz 
mistrzostwo i nowatorstwo Szekspira w jego stosowaniu. Słychać tu z pew-
nością echa tych jego angielskich rozmówców, którzy mimo wszystkich 
zastrzeżeń byli rozkochani w języku Szekspira. 

Kontynuując omawianie różnic, Wolter pisze do Bolingbroke’a językiem 
przenośni, która świetnie odbija jego odczucia w stosunku do możliwości 
angielskiego poety: 

[...] le Français est un esclave de la rime, obligé de faire quelquefois quatre 
vers pour exprimer une pensée qu’un Anglais peut rendre en une seule ligne. 
L’Anglais dit tout ce qu’il veut, le Français ne dit que ce qu’il peut; l’un court 
dans une carrière vaste, et l’autre marche avec des entraves dans un chemin 
glissant et étroit. 

Nie dajmy się jednak zwieść tym słowom. Może Woltera kusi droga 
prosta i gładka, ale w dalszej części listu wyraźnie daje on upust uwielbieniu 
dla rodzimej tradycji poetyckiej i poucza swego angielskiego adresata: 

Il y a grande apparence qu’il faudra toujours des vers sur tous les théâtres 
tragiques, et, de plus, toujours des rimes sur le nôtre. C’est même à cette 
contrainte de la rime et à cette sévérité extrême de notre versification que nous 
devons ces excellents ouvrages que nous avons dans notre langue. Nous voulons 
que la rime ne coûte jamais rien aux pensées, qu’elle ne soit ni triviale ni trop 
recherchée; nous exigeons rigoureusement dans un vers la même pureté, la 
même exactitude que dans la prose. 

                                                        
21 Voltaire, L’Introduction „A Mylord Bolinbroke”, Brutus; wszystkie cytaty ze strony 

www.inlibroveritas.net/Voltaire (20.06.2011). 
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Dalsze porównania wychwalają dramat i teatr angielski, bowiem, choć 
ten ostatni w oczach Woltera jest skażony („le théâtre anglais est bien 
défectueux”), sztuka angielska cechuje się pięknem, które warto przenieść 
na scenę francuską: „dans ces pièces si monstrueuses, vous avez des scènes 
admirables”; „vos pièces les plus irrégulières ont un grand mérite, c’est celui 
de l’action”. Tego ostatniego przymiotu nie widzi w teatrze francuskim, 
który powinien uczyć się od angielskiego. Demonstruje też natychmiast, jak 
trudno przenieść wprost dramat angielski na francuską scenę, ale kiedy 
dochodzi do przykładu z Szekspira – jest nim mowa Brutusa w Juliuszu 
Cezarze – Woltera wyraźnie porywa entuzjazm: „Avec quel plaisir n’ai-je 
point vu à Londres votre tragédie de Jules-César, qui, depuis cent cinquante 
années, fait les délices de votre nation!”. Pomija „irrégularités barbares”  
i tłumaczy wprost słowa Brutusa, oddaje akcję sceny, którą bezbłędnie wy-
czuwa zarówno w serii pytań i syntaktycznych zabiegów retorycznych 
mówcy, jak i w reakcji tłumu. Co prawda, ta mowa jest w oryginale napi-
sana prozą, którą cechuje rygor myśli i precyzja słowa (a więc w sposób 
naturalny odpowiadającą wymaganiom francuskiego odbiorcy), ale Woltera 
porywają nie stylistyczne i retoryczne zabiegi Szekspira, lecz drzemiąca  
w słowach energia akcji dramatycznej, porwanie za sobą słuchaczy, naj-
pierw przez Brutusa, potem przez Antoniusza, który swym nierymowanym 
wierszem gra na emocjach tłumu. I jeszcze coś nieporównanie bardziej 
szekspirowskiego i elżbietańskiego – prowadzenie akcji nad ciałem Cezara. 
Francuzom nie podobałoby się „que le corps sanglant de César y fût exposé 
aux yeux du peuple, et qu’on excitât ce peuple à la vengeance, du haut de la 
tribune aux harangues”, a jednak może warto pokusić się o próbę zmiany 
gustów teatralnych? Już u Greków były przecież straszliwe widowiska... 
Teatr u Greków był w powijakach, podobnie jak angielski teatr za Szekspira, 
a jednak i tu i tu można dostrzec prawdziwie wielkie patetyczne momenty 
niezwykłej piękności. Francuzi, którzy nie chcą znać tragedii i zwyczajów 
obcych i z góry je potępiają, są „jak ślepcy”: „comme des aveugles qui 
assureraient qu’une rose ne peut avoir de couleurs vives parce qu’ils en 
compteraient les épines à tâtons”. Wolter w każdym razie widział te żywe 
kolory i podziwiał nie tylko w lekturze, ale także w spektaklach londyń-
skich. Bardzo pragnął otworzyć na nie oczy rodaków. 

Czasem Wolter nie umie się jednak wygodnie ułożyć w gorsecie włas-
nych przyzwyczajeń i oświeceniowych przekonań. Przykładem jest błyskot-
liwe skądinąd stwierdzenie, że Anglicy w teatrze wolą widowisko dla oka,  
a Francuzi oczekują oczarowania uszu wierszem: „Les Anglais donnent beau-
coup plus à l’action que nous, ils parlent plus aux yeux: les Français donnent 
plus à l’élégance, à l’harmonie, aux charmes des vers”. Zaprzecza to w dużej 
mierze pochwałom poświęconym swobodzie i efektowności angielskiej poezji 
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nierymowanej wygłoszonym na początku, ale też przykłady, którymi ilus-
truje tę nową myśl, pochodzą z bardzo miernej sztuki Addisona Cato, tra-
gedii, która nawet w Anglii za życia autora nie odniosła większego sukcesu. 
Niech będę złośliwa: łatwiej wychwalać twórczość Corneille’a i Racine’a  
niż tę drętwą sztukę Addisona. Porównanie z Szekspirem, sam Wolter jest 
tego głęboko świadomy, okazuje się niemożliwe, bo mamy do czynienia ze 
sztuką wybitną u wszystkich trzech, ale ze sztuką wyniesioną najwyżej przy 
zupełnie różnych punktach wyjścia i innych założeniach poetyki. 

Rozważania na temat tragedii angielskiej i angielskiego teatru kontynuuje 
Wolter w Liście XVIII z cyklu Lettres Philosophiques sur les Anglais (1733)22. 
Tym razem nie tyle rozmawia z Anglikami, ile o Anglikach z Francuzami.  
I tu Wolter nie może się nie przyznać do fascynacji Szekspirem i teatrem, 
dla którego tworzył, choć starannie kryje ten entuzjazm pod płaszczykiem 
obiektywizującej wiedzy i stawia przewrotne tezy. Jak wszyscy współcześni 
mu krytycy Szekspira w Anglii, odmawia autorowi Hamleta dobrego gustu  
i znajomości podstawowych reguł estetyki literackiej, a jednocześnie wielbi 
w nim naturalnego geniusza: „Il avait un génie plein de force et de fécon-
dité, de naturel et de sublime, et sans la moindre étincelle de bon goût  
et sans la moindre connaissance des règles”. Powtarza poglądy wyrażone  
w przedmowie do Brutusa: potworne farsy („ses farces monstrueuses”), które 
w Anglii nazywa się tragediami, zawierają jednak przepiękne sceny i mo-
menty tak wielkie, że zawsze grano sztuki Szekspira z wielkim sukcesem,  
a czas pozwolił nadać błędom geniusza patynę powszechnego poważania. 
Wolter nie traci jednak czasu na wyszydzanie błędów (choć złośliwie ko-
mentuje śmierć Desdemony czy dowcipy grabarzy nad grobem Ofelii), 
pragnie bowiem przybliżyć czytelnikowi wielkość Szekspira. O wiele łatwiej 
pisać prozą o tym, co złe, nieporównanie trudniej    przetłumaczyć tę prze-
piękną poezję. Zamiast więc iść śladami niezadowolonych krytyków, Wol-
ter pragnie spróbować przybliżyć czytelnikowi francuskiemu to, co najpięk-
niejsze w poezji geniusza, świadom, że przekład to jednak nie oryginał: 
„souvenez-vous toujours, quand vous voyez une traduction, que vous ne 
voyez qu’une faible estampe d’un beau tableau”. Dobrze, że się tak zastrzega, 
tłumaczy bowiem słynny monolog Hamleta „To be or not to be” wierszem 
rymowanym, który próbuje naśladować rytm angielskiego pentametru jam-
bicznego; ale okazuje się, że Wolter miał rację: blanc verse z całą jego swo-
bodą i zwięzłością nie sprawdza się po francusku z dodanym rymem. Wolter 
nie potrafi w żaden sposób oddać poetyckiego rytmu szekspirowskich słów. 
Uczciwie wykłada swoje przekonania translatorskie: „Ne croyez pas que j’aie 
rendu ici l’anglais mot pour mot; malheur aux faiseurs de traductions litté-

                                                        
22 Cytaty z tekstu opublikowanego na www.inlibroveritas.net/Voltaire (25.06.2011). 
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rales, qui en traduisant chaque parole énervent le sens ! C’est bien là qu’on 
peut dire que la lettre tue, et que l’esprit vivifie’’. W duchu, a nie w literze 
czyta więc francuski odbiorca: 

Demeure; il faut choisir, et passer à l’instant 
De la vie à la mort, et de l’être au néant. 
Dieux justes ! s’il en est, éclairez mon courage. 
Faut-il vieillir courbé sous la main qui m’outrage, 
Supporter ou finir mon malheur et mon sort ? 
Qui suis-je ? qui m’arrête ? et qu’est-ce que la mort ? 
C’est la fin de nos maux, c’est mon unique asile; 
Après de longs transports, c’est un sommeil tranquille; 
On s’endort, et tout meurt. Mais un affreux réveil 
Doit succéder peut-être aux douceurs du sommeil. 
On nous menace, on dit que cette courte vie 
De tourments éternels est aussitôt suivie. 
O mort! moment fatal! affreuse éternité! 

Zaiste, przerażająca jest ta wieczność, jeżeli tak ma wyglądać duch Szeks-
pira. Trudno się dziwić, że Francuzi nie wzięli do ręki oryginału zachęceni 
tym przekładem. Szkoda, że autentyczny zachwyt Woltera przełożył się tak 
fatalnie… Tym bardziej, że w Liście XVIII ów myśliciel wyznaje, że będąc  
w Anglii widział wiele udanych sztuk współczesnych, bardzo mądrych, ale 
zimnych – „fort sages, mais froides”. I powtarza raz jeszcze: „Les monstres 
brillants de Shakespeare plaisent mille fois plus que la sagesse moderne’’. 

Dobrym tłumaczem Szekspira Wolter nie był, to oczywiste, ale szkoda, 
że jego dużo późniejsza i stronnicza krytyka Szekspira odsunęła w cień 
entuzjazm dla tego wszystkiego, co odkrył w czasie swego pobytu w Anglii, 
czego się dowiedział od swoich rozmówców angielskich, co sam wyczytał  
w dziełach wielkiego dramaturga i co pozwoliło mu stwierdzić, że błyskot-
liwe potwory Szekspira mogą tak zachwycić. Wyskoczyć ze swojej epoki ani 
tradycji kulturowej nie mógł, ale próbował dociec i zdefiniować różnice 
językowe i kulturowe, które spowodowały tak różny rozwój teatru i dra-
matu. We wczesnych latach 30. XVIII wieku zdecydowanie chciał dalej 
wieść rozmowy z Angielczykami. Wydaje mi się że, rozumiał się wtedy  
z nimi doskonale. 

SummarySummarySummarySummary    

Voltaire and the English Debates on Shakespeare 

Voltaire’s visit to England in the years 1726–1729 brought forth two very different 
volumes: his tragedy Brutus published in 1731 with an essay entitled A Discourse on 
Tragedy (Discours sur la tragédie) and Philosophical Letters on the English (Lettres 
Philosophiques sur les Anglais) published two years later. Both are essentially a con-
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tinuation of his manifold interests in matters English and both – in the form of letters  
– continue the debates on various issues that Voltaire had enjoyed during his years of 
exile in England. The interest in the present paper is focused on matters concerning 
Shakespeare, his art and its magnetic appeal, to which Voltaire returns in the Discourse 
and in Letter 18 of the Philosophical Letters. His views are confronted with the English 
critical debates of the time, namely with the opinions of Rymer, Rowe, Dennis, Pope, 
and Theobald. 
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