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I
Niewiele tekstów angielskiego moralitetu #redniowiecznego zachowa•o si• do naszych czasów. N ajstarszym z nich jest The Pride of Life
pochodz•cy z prze•omu XIV-XV w.1 Nie zachowa• si• ca•y jego tekst.
Zako'czenie moralitetu jest nam znane dzi•ki temu, •e ca•a jego tre#)
zosta•a podana w prologu. M oralitetem znacznie pó*niejszym jest sztuka Everyman +1495 r./, oparta — zdaniem wi•kszo#ci krytyków __ na
tek#cie holenderskim2. The Pride of Life i Everyman ró•ni• si• od innych #redniowiecznych m oralitetów, natom iast mi•dzy nimi mo•na
zauwa•y) pewne podobie'stwa. Jaka jest lego przyczyna? W ydaje
si•, •e inne wp•ywy ukszta•towa•y charakter sztuk The Pride of Life
i Everyman. Zastanówmy si• najpierw, co charakteryzuje moralitety
#redniowieczne, czym te dwie sztuki ró•ni• si• od innych i co w p•yn••o na ich odmienny charakter.
Koncepcja moralitetu #redniowiecznego czy szesnastowiecznego
jest jako taka #ci#le okre#lona; zasadza si• na moralnym temacie alegorycznej walki prowadzonej mi•dzy dobrem i z•em o dusz• ludzk•.
Ma w zwi•zku z tym #ci#le religijny charakter. 0aci'ski poemat Pruriencjusza Psychomachia +V w. n. e./ podda• prawdopodobnie — w sposób bezpo#redni lub po#redni poprzez pó*niejsze utw ory alegoryczne,
jak i homiletyczne o podobnej tematyce — my#l autorom sztuk tego

1 Por. A. H a r b a g e , Annals of Englisch Drama 975— 1700, London 1964, s. 8;
Tudor Interludes, ed. P. H a p p é , Harmondsworth 1972, s. 7.
2 !"#. np. M. S c h l a u c h , Englisch M edieval Literature and Its Social Foundations, W arszawa 1956, s. 320.

gatunku, jak t• walk• ukaza•*. W poemacie Prudencjusza4 personifikacje cnót w d•ugich monologach u•yw aj• inwektyw przeciwko w yst•pkom, atakuj• je i zabijaj•. M oralitety •redniowieczne, a tak•e szesnastowieczne w yra•aj• równie• t• alegoryczn• walk• poprzez inw ektywy, z t• jednak ró•nic•, •e nie cnoty, lecz w yst•pki s• najbardziej
aktywne w atakowaniu przeciwników. O•mieszaj• je, parodiuj•c ich
j•zyk i zachowanie. W The Castle ol Perseverance dochodzi do bitwy
— podobnie jak w •aci!skim poemacie — lecz i w tym w ypadku nie
cnoty, lecz w yst•pki atakuj• przeciwników. Zostaj• one pokonane
przez cnoty, które obrzucaj• je ró•ami, maj•cymi symboliczne znaczenie*. Pisarz moralitetów stara si• o•mieszy• wyst•pki, ukazuj•c je jako
postacie groteskowe, karykaturalne, zestawiaj•c je dla kontrastu z cnotami, które s• wyidealizowane, sztywne, powa•ne, dydaktyzuj•ce. Prowadz• one d•ugie monologi o charakterze homiletycznym, st•d dla
ogó•u publiczno•ci s• mniej atrakcyjne od w yst•pków bior•cych na
siebie -rol• zabawiania widzów®. W •aci!skim poemacie zarówno cnoty,
jak i w yst•pki s• przedstawione w jednym stylu i nie s• przeciw stawiane poprzez sposób bycia i ubioru. Zasadnicz• jednak ró•mic• stanowi fakt, •e Prudencjusz nie wprowadzi• na pole bitwy postaci cz•owieka, jak to uczyni• pisarz m oralitetów. Posta• cz•owieka, jakkolw iek
pasywna na scenie •redniowiecznej, cz•sto nie maj•ca w•a•ciwego na
niej miejsca, jest w za•o•eniu sztuki punktem centralnym . To o ni•
przecie• walcz• przeciwstawne sobie obozy. Mimo tych wszystkich
ró•nic, ka•demu znawcy utw oru Prudencjusza rzuca si• w oczy analogia pomi•dzy nim i moralitetami w u•yciu samego tematu „psychomachii'', w zastosowaniu nazw cnót i w yst•pków oraz sposobie przedstawienia alegorycznej walki (walka s•owna, fizyczna).
W prowadzenie postaci reprezentuj•cej Ludzko•• tworzy nowy temat. Ukazane s• efekty psychomachii na samym cz•owieku. Np. w moralitecie The Cas tle of Perseverance przedstawia si• ca•• histori• •ycia
cz•owieka, od jego urodzenia a• do •mierci i na tym tle dram atyzuje
si• zmiany w jego •yciu duchowym. St•d powtarza si• przechodzenie
od stanu •aski do stanu grzechu i na odwrót, czego symbolem jest przej•cie od jednego obozu do drugiego oraz przebywanie w towarzystwie
3 I. J a n i c k a ,
The Popular Theatrical Tradition and Ben Jonson, !ód" 1972,
s. 19—22.
4 P r u d e n t i u s , Psychomachia, [w:] Prudentius. W ith an English transi, by
H. J. T h # m s # n, London 1949, vol. I.
5 The Castle ol Perseverance, {w:] The Macro Plays, ed. F. J. F u r n i v a i l ,
A. W. P o l l a r d , Early Englisch Text Society, London 1904, s. 143, w. 2209—2226.
D otyczy to cnót M i•osierdzia i Cierpliwo%ci. Por. J a n i c k a , op. cit., s. 20,
6 Por. J a n i c k a , op. cit., s. 32— 36.

danych alegorycznych postaci. W innych moralitetach, np. w Mankind7,
zaznaczony jest jeden etap •ycia biologicznego cz•owieka, mianowicie
wiek dojrza•y, i na tym tle ma miejsce upadek cz•owieka, a potem n awrócenie i powrót do stanu •aski.
W niektórych moralitetach napomyka si• o $mierci, a w The Castle
of Perseverance pojawia si• naw et personifikacja $mierci przy ko%cu
sztuki. Humanum Genus jest wówczas przedstawiony jako grzeszny starzec. Jednak nawet tutaj temat ten jest potraktow any raczej epizodycznie. Nigdzie temat $mierci- nie zosta• tak wyeksponowany i tak dram atycznie przedstawiony jak w The Pride ol Life i w Everyman. Dzi•ki niemu wizja obu sztuk jest odmienna od pozosta•ych moralitetów. Zajmijmy si• nimi teraz bli•ej.
M oralitet The Pride of Life8 (Pycha &ycia) ró•ni si• w sposób zasadniczy od pozosta•ych moralitetów !Tedniowieaznych z wyj•tkiem sztuki
Everyman, poniewa• nie u•ywa typowej maszynerii moralitetowej w ykazuj•cej zwi•zek z Psychomachi! Prudencjusza. Brak tu mianowicie
personifikacji cnót i wyst•pków, które w Psychomachii maj• okre$lone
nazwy jak Mi•osierdzie, Pycha, *akomstwo, Roztropno$•, i których dialektyka jest udramatyzowana. The Pride of Life jest równie• oparty na
za•o•eniach psychomachii, lecz jest ona inaczej opracowana i nie jest
tak udram atyzowana jak w innych moralitetach. Jednocze$nie jest to
sztuka, w której w sposób integralny wi••• si• dwa rodzaje alegorii:
alegoria moralna oraz alegoria •ycia i $mierci. Temat $wiecki jest tu taj ukazany w sposób dramatyczny, podobnie jak tem at religijny.
Sztuk• The Pride of Life otwiera mowa puotagonisty, Króla &ycia
(Rex), który pyszni si• sw• wszechw•adz• nad lud/mi i jest dumny ze
swego •ycia, sp•dzaj•c je w dostatku i przyjemno$ciach. Przygotowuje
te• swych rycerzy, Si•• (Fortitudo) i Zdrowie (Sanitas) na konieczno$•
walki ze •mierci•, która z pewno$ci• ich zaatakuje. Rycerze schlebiaj•
królowi uwa•aj•c, •e jest on najpot••niejsizym z wszystkich w•adców
na $wiecie:
Secundus M iles, Sanitas [...]
Ty jeste• panem ciata i •ycia
i królem niesko$czonym “;

7 W The. Macro Plays, s. 1— 34.
8 Tudor Interludes, s. 39— 62.
8 Cytat w oryginale brzmi:
Thou art lord of lim and life
and king with-outen ende;
Tudor Interludes, s. 49, w. 159— 160 (litery obecnie nie u•yw ane zostafy przez w y dawc% zmienione).

i sami che•pi• si• sw• odwag•, twierdz•c, •e potrafi• zwyci••y•
•mier•. W arto tu wspomnie•, •e -posta• •wiata (Mundus) w The Castle
of Perseverance i Mundus et Infans pyszni si• odwag• podobnie jak
Król !ycia.
Ju• pocz•tek sztuki ukazuje nak•adanie si• dwu alegorii, bowiem
Rex symbolizuje •ycie — nazwany w tek"cie Królem !ycia — a jednocze"nie reprezentuje cz•owieka—ludzko"•; rycerze za" przedstaw iaj•
organiczne cechy •ycia cz•owieka: si••, zdrowie, i jednocze"nie w y ra•aj• wraz z królem swój stan moralny: pych•. !ona króla (Regina),
podobnie jak Biskup, dzia•a tutaj jak personifikacje cnót w innych
moralitetach i równocze"nie reprezentuje funkcj• zwi•zan• z •yciem
spo•ecznym. Ostrzega ona króla przed utrat• •aski, przed grzechem,
i radzi mu aby szuka• zbawienia. N ieustannie podkre"la, •e wszystkich
czeka "mier•;
Chocia• jeste• królem
musisz umrze!;
"mier! zw yci#•a w szystkich
gdziekolw iek si# zw rócim y10.

Król !ycia, któremu brak stanu •aski, gardzi rad• •ony, wy"miewa
j• uwa•aj•c, •e „jest to gadanie kobiet#11. Jest przekonany, •e nigdy nie
umrze. W ydawa• by si• mog•o, i• widz uzna tak• wypowied$ za naiwn• i "mieszn•. Trzeba jednak pami•ta•, •e — tak jak tekst na to
wskazuje — sztuka jest przeznaczona dla prostego widza, dram aturgowi za" chodzi w yra$nie o zwrócenie publiczno"ci uwagi na fakt, i•
cz•owiek b••dzi, gd,y post•puje w taki sposób, jak gdyby nigdy nie
mia• umrze•. Tymczasem umrze• musi, i w tedy stanie przed konieczno"ci• rozliczenia si• ze swego post•powania. Innymi s•owy, dramaturg pragnie zmusi• widza do refleksji, uzm ys•awiaj•c mu fakt przeMijc.nia zj cia i w ynikaj•ce z tego w aspekcie religijnym konsekw encje. Satyryczne i paradoksalne potraktowanie w sztuce Króla !ycia,
k t-ry jest przedstawiony jako g•upiec, nie znaj•cy podstawowej praw dy o •yciu, uwypukla jego stan moralny: pych•. Ca•y zreszt• moralitet w ydaje si• by• oparty na homilii o pysze i pochlebstwie.
Monolog Biskupa ma form• kazania, w którym mówca zwraca si•
— jak gdyby — do publiczno"ci, przeplataj•c skarg• i satyr• z ostrze10 Ibidem, s. 51, w. 203— 206. Tekst angielski;
(Yet) thogh thou be kinge
nede schalt have ende;
deth ourecomith al thinge
hou-so-ever w e wende.
11 ibidem, w. 209. Tekst angielski: „this nis bot women tale$.

•eniem i rad•. Podkre•la, podobnie jak •ona króla, •e ka•dego czeka
•mier•.
Król •ycia nie choe jednak s•ucha• 'rad Biskupa i 'równie• jego w yszydza. Uwa•a, •e •ycie trwa wiecznie i wysy•a swego pos•a!ca W eso•o•• na poszukiwanie "mierci, której ma on da• wyzwanie. Tak wi#c
rozmowy mi#dzy tymi trzema postaciami maj• charakter •redniowiecznej debaty w yst#puj•cej w moralitetach mi#dzy cnotami i wyst#pkami.
Z prologu sztuki dowiadujemy si#, •e dochodzi do spotkania mi#dzy
Królem •ycia i "mierci•. Z opisu w yrasta obraz ci#•kiej walki, w której "mier• powala Króla •ycia, zadaj•c mu •mierteln• ran#12. Gdyby
na tym zako!czy• si# utwór, mo•na by uwa•a•, •e g•ówny akcent zosta•
postawiony na udramatyzowaniu antagonizmu mi#dzy •yciem i •mierci•.
Sama nazwa — „Król •ycia$ u•ywana w tek•cie sztuki, atrybuty •ycia
organicznego ja/k si•a/ zdrowie reprezentow ane przez rycerzy i weso•o•• przez pos•a!ca, wreszcie zaci#ta walka mi#dzy •yciem i "mierci•
oraz pokonanie Króla •ycia — wszystkie te elem enty tworz• surow•,
ale pi#kn• alegori# •ycia i •mierci. Jednak zagadnienie przemijania
•ycia zosta•o udram atyzow ane w celu uw ypuklenia celu moralnego. Dusza ludzka po •mierci rozpacza, poniewa• zostaje zabrana przez diab•y,
lecz Panna "wi#ta wstawia si# za ni•. Prostota, z jak• my•l przew odnia sztuki zosta•a przedstawiona, pomog•a zapewne niewykszta•conemu
widzowi zreflektowa• si# i pomy•le• o przysz•o•ci.
Zako!czenie przypomina pó%niejszy m oralitet The Castle of Perseverance, w którym Matka Boska równie• wstawia si# za grzeszn• dusz#, ratuj•c j• przed piek•em. Nale•y podkre•li•, •e w moralitecie •redniowiecznym dusza ludzika nigdy nie zostaje pot#piona po •mierci, chocia• um iera w stanie grzechu. Zmiana ma miejsce dopiero w szesnastym wieku pod wp•ywem kalwinizmu13.
Sztuka The Pride of Life odcina si# w yra%nie od pó%niejszych m oralitetów w Anglii, w których temat psychomachii jest w yra•ony w sposób stereotypow y przez alegoryczn• walk# personifikacji cnót i w yst#pków. Tutaj psychomachia jest nie tyle „rozgrywana$, co sygnalizowana przez postaci otaczaj•ce Króla •ycia reprezentuj•cego tak•e
cz•owieka-ludzko••. Temat •ycia i •mierci umo•liwi• dramaturgowi
kreowanie innych postaci i obrazowo•ci, co zadecydowa•o o oryginalno•ci utworu.
Obraz walki Króla •iycia ze "mierci• wi••e si# jeszcze z daw niejszym okresem kulturowym , w którym opisuje si# heroiczne, symboliczne walki przeciwników. Przypomina te• poga!skie uroczysto•ci.
12 Ibidem, s. 46, w. 89— 91.
13 Por. D, M. B e v i n g t o n ,

From Mankind to Marlowe, Cambridge 1962, s. 152.

w których antagonizm mi•dzy si•ami przyrody, przemijanie pór roku,
w yra•ony by• czasem walk• przeciwników reprezentuj•cych dane zjawiska. W ten sposób upami•tniano ust•powanie starego roku — nowemu, zimy — w io•nie14.
Ten czternastowieczny moralitet, którego „surowe" pi•kno urzeka
— cho• nie zawsze jest przez krytyków w pe•ni doceniane — ukazuje
widzowi z ogromn• prostat• i szczero•ci• ekspresji zarówno prawd•
moraln•, jak i t• o •yciu i •mierci. Pod wzgl•dem estetycznym przypomina Aiden of Feversham, jedn• z najwcze•niejszych tragedii rodzinnych w Anglii (XVI w.), któr• cechuje podobna „surowa" prostota
stylu i szczero•• ekspresji.
W znanej sztuce Everyman g•ównym tematem jest •mier•. I tutaj
równie• brak personifikacji cnót i wyst•pków, natomiast w yst•puj• postaci uosabiaj•ce •ycie ludzkie z tym, •e jest ono tutaj bogaciej przedstawione. Tak wi•c cz•owiek jest reprezentow any przez posta• Ka•dego, przez personifikacje atrybutów natury ludzkiej, organicznej i duchowej — si•y, pi•kna, wiedzy, pi•ciu zmys•ów oraz efektów dzia•alno•ci
cz•owieka: dobrych uczynków i dóbr m aterialnych. Dobre Uczynki
i Dobra M aterialne s• antytetycznie zestawione i jednocze•nie dzia•aj•
tu jako si•y dobra i z•a. !ycie spo•eczne cz•owieka jest równie• zaakcentowane przez postaci reprezentuj•ce dobie towarzystwo, krew nych i brata (siostr•) stryjecznego.
Podczas gdy w The Pride of Life protagoniste pokazany jest w pe•ni
•ycia i dopiero na ko#cu sztuki dochodzi do starcia mi•dzy nim i $mierci• i do jfego pokonania, w drugim moralitecie $mier• ukazuje si• ju•
na pocz•tku sztuki jako wys•annik Boga i nakazuje Everymanowi rozliczy• si• ze swego •ycia przed Bogiem. Everyman nie chce umiera•.
Próbuje przekupi• $mier•, ofiaruj•c jej tysi•c funtów15 — co ma efekt
komiczny — aby móc •y• dalej i mie• mo•no•• prowadzenia lepszego
•ycia. Ta ch•• •ycia odcina si• wybitnie od rozpaczy starca reprezentuj•cego ludzko•• w moralitecie Mundus et Infans. Jego stan fizyczny
i psychiczny opisany jest nader realistycznie. Jest on chory, obola•y
i •ali si• jak w elegii:
O •mierci, czemu pozwalasz mi •y• tak d•ugo?1'
14 Por. E. K. C h a m b e r s , The M edieval Stage, Oxford 1903, vol. I, s. 187.
15 Everyman, [w:] Chiel Pre-Shakespearean Dramas, ed. J. Q. A d a m s , Boston
1924, s. 290, w. 122— 123.
16 Cytat w oryginale brzmi:
Alas! Dethe, w hy lettest thou me lyue so longe?
ed. J. M. M anly, Specimens ol Pre-Shakespearean Dramas, Boston 1897, vol. I, s. 380,
w. 804.

(Stosunek obu protagonietów do •mierci, oo warto zaznaczy•, w ydaje
si• by• bardzo przekonywaj•cy).
Everyman widz•c, •e •mier• jest niez!omna, w odró•nieniu od Króla
"ycia nie wa!czy z losem, lecz poddaje si• mu. •mier• jest alegorycznie okre•lona jako podró•17. Przypomina si• tu wypowied# Szekspirowskiego Hamleta, k tóry w swym monologu okre•la zmar!ych jako podró•ników18. Everyman zaprasza wszystkich, aby mu w niej tow arzyszyli. Okazuje si• jednak wówczas, •e prócz Dobrych Uczynków, ka•dy
po kolei opuszcza go.
W ten sposób alegorycznie zosta! przedstawiony moment •mierci,
ostatnia chwila cz!owieka. Z jednej strony wszystkie aspekty stanowi•ce o •yciu organicznym, spo!ecznym i duchowym cz!owieka zosta!y
uwypuklone, z drugiej autor dram atyzuje koncepcj• przemijania •ycia
poprzez kolejne odchodzenie wszystkich prawie postaci symbolizuj•cych aspekty •ycia. Pozostaj• tylko Dobre Uczynki, które chc• mu towarzyszy• w ostatniej „w•drów ce”. Obecno•• •mierci na scenie symbolizuje •mier• organiczn• cz!owieka.
G!ówny temat, •mier• (umieranie) jest rozci•gni•ty na ca!y .czas
trwania sztuki. Tak wi•c, o ile koncepcja •ycia i •mierci jest udram atyzowana w obu sztukach, a abstrakcyjna walka mi•dzy si!ami dobra
i z!a — w odró•nieniu od innych moralitetów — jedynie implikowana,
o. tyle antagonizm mi•dzy •yciem j •mierci• jest g!ównie uwypuklony
i udramatyzowany w The Pride of Life, natom iast w sztuce Everyman
g!ównym tematem jest •mier•.
Utwór ten wybija si• dzi•ki du•ym walorom estetycznym , zw!aszcza
j•zykowym, których cz•sto brak wi•kszo•ci moralitetów •redniowiecznych i pó#niejszych. Swada i dramatyczno•• The Pride of Life zosta!y
zast•pione tutaj spokojnym, dojrza!ym stylem. Wizja przygotowania
si• do ,,w•drówki$ nie w strz•sa tak jak ma to miejsce w przypadku
„walki” w The Pride of Life, lecz stwarza klimat do g!•bokiej refleksji.
2

Nie ulega w•tpliwo•ci, •e zarówno w The Pride of Life, jak i w Everyman wyra#ne s• wp!ywy •redniowiecznego motywu „ta%ca •mierci”
(danse macabre) w yst•puj•cego w Literaturze i w sztukach plastycznych, którego mottem by!o: memento mori19. Termin „danse m acabre”
17 Ibidem, s. 290, w. 103, 242, 292 i in.
18 The Tragedies ol Shakespeare, ed. W. J. C r a i g, E. D o w d e n, London 1958
vol. III, i. 80.
19 J. M. C l a r k , The Dance of Death in the M iddle A ges and the Renaissance,
G lasgow 1950, s. 92.

u•yty by• ju• w r. 1376 w wierszu Le Resprit de mort Jean Lefevre'a20.
Przypuszcza si!, •e istnia• dram at o "mierci, wiadomo za", i• w ko#cu
XIV w. wystawiono sztuk! w Normandii, która obejmowa•a tem at zbli•ony do ta#ca "mierci21. Prawdopodobnie pod wp•ywem dram atu motyw
ten opracowano w sztukach plastycznych22. N ajwcze"niej pojawia si!
on na murach cm entarza St. Innocents w Pary•u w XV w.23 Ró•ne w arstw y spo•eczne, od papie•a i króla pocz$wszy, w ci$gni!te s$ przez
,,szkielet% do ta#ca, symbolizuj$cego "mier&.
Zarówno pojawienie si! postaci (mierci w The Pride of Ule i w
Everyman, jak ii uwagi na jej temat w pierwszym utworze oraz jej
w•asne kom entarze w drugim, ukazuj$ zwi$zki z ta#cem "mierci. Poni•sze s•owa w The Pride of Life:
•mier• nie oszcz•dza nikogo,
rycerzy, cesarza, czy króla24,

szczególnie naw i$zuj$ do tego motywu, podkre"laj$c fakt, •e naw et
najw y•ej stoj$cy musz$ si! "mierci podda&. W Everyman (mier&, w yliczaj$c kogo zabiera, wymienia równie• papie•a, ksi$•$t, królewiczów
i z dum$ podkre"la, •e naw et oni nie przekupi$ jej bogactwami )s. 290,
w. 125— 126*. (mier& pojawia si! równie• w The Castle of Perseverance;
w"ród swoich ofiar wylicza biednych i bogatych, wolnych i niewolnych )s. 160, w. 2795—2808*.
W arto te• przypomnie&, •e w utw orach )po"wi!conych ,,ta#cowi
"mierci% lub po"rednio z tym motywem zwi$zanych w yst!puje ostra
satyra, np.: w Danse Macabre Guyot M archant a )1458*23, czy w Rozmowie Mistrza ze !mierci". W The Pride of Life Biskup, krytykuj$c w yst!pki ludzkie, tw orzy mi!dzy innymi "wietny obraz satyryczny:
Oni zachowuj! si• jak ryby w sadzawce
W ielkie zjadaj! ma•e26,
20
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Ibidem, s. 91.
Ibidem, s. 93.
Ibidem, s. 94.
Ibidem, s. 29, 90.
Tekst angielski:
’Deth doth not spar
knyghtxs, cayser, ne kyng.
Interludes, s. 45, w. 55— 56.
C l a r k , op. cit., s. 102— 104.
Tekst angielski brzmi:
thai farith as ficis in a poi —
the gret eteith the smal.
Interludes, s. 57, w. 361— 362.

który przywo•uje na my•l rysunek Piotra Bruegla Starszego (Wielkie
ryby zjadaj! male)27. !mier" w The Castle of Perseverance u#ywa analogicznego porównania28, co by" mo#e dowodzi znajomo•ci moralitetu
The Pride of Life przez pisarza The Castle of Perseverance.
N ale#y pami$ta" jednak, #e satyra w yst$puje nie tylko w nawi%zaniu do ta&ca •mierci, lecz #e stanowi ona pot$#ny nurt w literaturze
•redniowiecznej w ogóle, którego ma•a tylko cz$•" zwi%zana jest z tym
motywem.
Chocia# alegoria •mierci w ,,ta&cu •mierci' zosta•a wyra#ona na
wskro• groteskowo poprzez ukazanie !mierci — szkieletu w ruchu
(danse macabre), nie zwrócono jednak dot%d — o ile mi wiadomo —
uwagi na to, #e szkielet jako taki symbolizuje w sposób niezwykle naturalistyczny i dram atyczny efekt przemini$cia #ycia ludzkiego. Dla
cz•owieka •redniowiecza* szkielet by• niejednokrotnie tragicznym rekwizytem #ycia29.
W The Pride of Life znajdujem y lapidarny opis efektu przemini$cia #ycia:
Gdy b•dziesz pochow any na zielonej murawie
Twoim pokarmem b•d! muchy i ziem ia50.

Opis •mierci jest dram atyczny w swej wymowie. Autor nie opisuje
procesu rozk•adania si$ cia•a niszczonego przez robactwo, lecz próbuje z pewn% ironi% podkre•li" koniec organicznego #ycia cz•owieka
na ziemi.
Powy#szy opis mo#na porówna" z motywem Three Queens Alive
and Dead w yst$puj%cym w literaturze i w sztukach plastycznych (iluminacjach). Trzy postaci królowych s% tam zestawione z ich szkieletami31.
Tak wi$c, cho" temat •mierci, s•u#%cy celowi moralnemu, zarówno
w The Pride of Life i w Everyman, jak 4 w motywie „ta&ca •mierci',
jest cz$sto w yra#ony stylem groteskowym — zw•aszcza je•li we"mie si$
21
Albertina, W iede". Por. O. B e n e s c h , The Art oi the Renaissance in N o rthern Europe, London, 1955, s. 107, rye. 55.
28 Ibidem, s. 161, w. 2821.
-9 Na podstawie opisów w kronikach mo#na sobie wyobrazi•, jak nieraz cz%ow iek
&redniowiecza ogl!da' szk ielety ludzi napadni•tych i pomordowanych w lasach, na
nie ucz•szczanych drogach, itd.
30 Tekst w oryginale brzmi:
Qwhen thou art graven on grene
thy mete is fleys and molde;
. P. H a p p é t•umaczy „fleys( = flies,- molde = earth — Tudor Interludes, s. 60, w.
443— 444.
31 MS. Arundel 83, fol. 127, British Museum. Por. J a n i c k a , The Comic Elements..., s. 54, repr. 52.

pod uwag• posta• •mierci — to jednocze•nie jest ukszta•towany za pomoc• realiów i opiera si• na do•wiadczeniu z !yoia. Niekiedy nawet
obraz realisilyczny czy w r•cz naturalistyczny zdobywa autonomi•. Znajduje Lo swój odpowiednik w sztuce gotyku .w ogóle, gdzie groteska ••czy si• z realistycznym uj•ciem !ycia32.
3

W omawianych utworach temat •mierci jest •ci•le zwi•zany z zagadnieniem przemijania !ycia. Jak ju! wcze•niej wspomniano, kolejne opuszczanie Everymana przez postaci uosabiaj•ce atrybuty !ycia,
dramatyzuje to zagadnienie. W The Castle ol Perseverance i w Mundus
et Inlans poszczególne etapy !yci~
1 '
ad urodzenia a! do
staro•ci — i •mierci w przypadku
Perseverance — stanowi• t•o, na którym odgryw a si• psychomachia. Cho• zagadnieniu temu nie po•wi•ca si• wi•kszej uwagi, to jednak narzuca si• ono przy
ogl•daniu lub czytaniu tych sztuk. Zatem modny w renesansie motyw
czterech czy siedmiu okresów !ycia cz•owieka, którem u filozoficzny
Jaques Szekspira po•wi•ca w À s You Like It swój monolog33, by• znany i w ykorzystany przez dram aturga moralitetów w XV w.
Zagadnienie przemijania !ycia w yst•puje równie! w sztuce The
Suns s Darling T. Dekkera i J. Forda (1623/1624)34, która jest wyrazem
przej•cia moralitetu w inne gatunki. Okre•la si• j• na ogó• jako „mask•
moraln•", cho• równie dobrze mo!na ;by powiedzie•, !e jest to sztuka
zintegrowana z mask•53. Omawia ona w sposób alegoryczny przemijanie poszczególnych etapów !ycia ludzkiego, ukazuj•c cykl pór roku
w maskowych scenach i wprowadzaj•c personifikacj• czasu. G•ówn•
postaci• sztuki jest Raybright (Jasny Promie#), jego ojcem — the Sun
W iele czynników w p•yn••o na to, •e zacz•to wówczas z. w i•kszym rozmachem
u•yw a! elem entów realistycznych w literaturze i sztukach plastycznych, np. zmiany
spo•eczno-ekonom iczne, odrodzenie studiów klasycznych. Przypisuje si• równie• zasadnicz" rol• tutaj kaznodziejstwu zakonów •ebrz"cych, które wprowadzi•y pew nego
rodzaju rew olucj• w w yborze tematów i ich uj•ciu w kazaniach w XIII w. Por.
G. R. O w s t , Literature and Pulpit in M edieval England, Cambrigde 1933, s. 23.
Zdaniem C l a r k a m otyw ,.ta#ca $mierci% zosta• tam sformu•owany (op. cit., s. 102—
— 104). O ich donios•ym w p•yw ie na sztuki plastyczne pisze E. P r i o r and A. G a r d n e r , &' Account ol M edieval Figure Sculpture in England, Cambrigde 1912, s. 90.
The Comedies ol Shakespeare, ed. W. J. * r a i g, E. D o w d e n , London 1962,
II, vii, s. 139— 166. Por. S. C h e w , The Pilgrimage ol Lile, N ew Haven 1962, s. 154—
— 169; repr. 101— 107.
!i W: The Dramatic W orks ol Thomas Dekker, ed. F. B o w e r s , Cambridqe 1962
vol. IV.
5S Ibidem, Intr. s. 12.; por. J a n i c k a , The Popular Theatrical..., s. 140.

(S•o•ce). Prawdopodobnie postaci te reprezentow a•y królewicza Karola
i jego ojca Jakuba I36.
Jasny Promie• jest zakochany w Wio•nie, ulega jednak wp•ywom
G•upoty, która go poznaje z Humorem. Jeist tak oczarowany t• ostatni•, •e adoruje j•, zdradzaj•c Wiosn•. Pó!niej Jasny Promie• odwiedza
kolejno Lato, Jesie• i Zim•, lecz go•ci krótko u nich, b•d•c pod w p•ywem G•upoty i Humoru. Pod koniec sztuki S•o•ce porównuje pory roku
do poszczególnych okresów w •yciu cz•owieka.
Postaci Humoru i G•upoty uw ypuklaj• m oralny i satyryczny w •tek
sztuki. W arto przypomnie", •e posta" G•upoty w yst•puje w takich moralitetach jak: Mundus et Infans, Magnificence J. Skeltona, czy Ane
Satyr! of the Thrie Estaits Sir D. Lindsaya. G•uipota w tej sztuce jest
w antagonizmie z Czasem, który w jednej ze scen bije j• batem. W ten
sposób posta" Czasu nie tylko dram atyzuje zagadnienie przemijania —
przez sw• obecno•" — lecz równie• m otyw k ary za niemoralne post•powanie. Przejmuje wi•c funkcj• personifikacji •mierci w yst•puj•cej
w omawianych wcze•niej m oralitetach • w ta•cu •mierci. Przej•cie
roli #mierci przez Czas mo•na wcze•niej zauwa•y" w sztukach plastycznych37, jak i w moralitecie The Trial of Treasure (1567)38. W The
Sun's Darling koncepcja przem ijania czasu jest •ci•le zwi•zana z zmienno•ci• uczu" w mi•o•ci d z moralnym post•powaniem.
Gdy porównamy The Pride of Lite i Everyman 7. The Sun's Darling,
zauwa•ymy jak bardzo te utw ory zwi•zane s• z danymi okresami literackimi i kulturowymi. Heroiczna w alka Króla $ycia ze #mierci• w The
Pride of Life sygnalizuje swe zwi•zki z wcze•niejszym okresem od
tego, w którym powsta• drugi moralitet. Everyman równie• próbuje
walczy" ze #mierci•, lecz na inny sposób — przez ch•" przekupienia
jej. The Sun's Darling, sztuka maskowa (moralna maska), a wi•c op racowana widowiskowo, z przepychem kolorów, gloryfikuj•ca m etaforycznie osob• króla na scenie (s•o•ce) i sygnalizuj•ca aktualne wypadki
na dworze królewskim39, odpowiednio 'reprezentuje z kolei swój okres
kulturowy. #redniowieczna alegoria •mierci, w yra•ona w moralitetach
przez groteskow•, makabryczn• :posta" #mierci, zosta•a tu zast•piona
inn•, subtelniejsz• formu•• i obrazowo•ci•. Personifikacje czasu i pór
36 Wg innej interpretacji sztuka ta byta w ystaw iona nie tylko w 1623/1624 r.,
a w i!c za czasów Jakuba I, lecz równie" w 1638/1639 r„ kiedy rz#dzi$ Karol I i gdy
jego syn mia% 8 lat (pó&niejszy Karol II). C h e w, The Pilgrimage oi Ule, s. 156;
F. ' o w e r, The Dramatic W o r k s t. IV, s. 10.
:7 C h e w, op. cit., !"#!. 17— 19 i ïn. Zob. ibidem, s. 18— 19.
33 W: A Select Collection oi Old English Plays, ed. R. D * d s 1 e y (4 th ed.
revised by W. C. Hazlitt), London 1874— 1876, vol. III., s. 296.
3+ J a n i c k a , The popular Theatrical..., s. 141.

roku dram atyzuj• koncepcj• przemijania w •yciu ludzkim. Jednak zarówno atrybut Czasu w tej sztuce (bat), jak i atrybut •redniowiecznej
•mierci w analizowanych moralitetach (kosa) w skazuje na ich funkcj•
moraln•.
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Irena Janicka-Swiderska
THE PRIDE OF LIFE, EVERYMAN. AND THE SUN'S DARLING:
THE THEME OF LIFE AND DEATH AND MUTABILITY

The purpose of this study is to show in the first place that, ow ing to the theme
of death, The Pride of Lite and Eyeryman differ from other moralities. The allegory
off life and death in The Pride ol Life, and that of death in Everyman have been
integrated with the moral one based on psychomachia. Thus the stereotyped morality
machinery with the personifications of virtues and vices appearing in the fifteenth
century m oralities is absent here. Other characters and a different imagery have
been used, though they also serve a moral purpose.
Both moralities are indebted to the m edieval motif of the „Dance of Death# and,
in connection with it, satire and both the grotesque and realistic or naturalistic
presentation of the motif of death in the respective moralities have been discussed.
The theme of the passing aw ay of life, which is integrally connected with that
of death, is partly dramatized in Everyman and tw o other moralities, The Castle ol
Perseverance and Mundus et Inf ans. It is dealt with in a different w ay in The Sun's
Darling, a seventeenth-century masque or mnsque-like play recalling the moralities.
The m edieval vision of death expressed through the grotesque (macabre) image
of Death in the moralities (plastic arts) has been modified in The Suns's Darling by
another formula and imagery strictly associated with plastic arts. The personifications
of time and seasons dramatize the theme of mutability. The attribute of Time (whip),
sim ilarly as the scythe oh the Death, signifies his moral function.

