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Najnowsza książka Marii Maślanki-Soro, Powrót Melpomeny. Tragedia 
włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, jest 
drugą – po tomie Jadwigi Miszalskiej i Moniki Surmy-Gawłowskiej1 
− pracą przybliżającą polskiemu odbiorcy zagadnienie dramatu wło-
skiego, w tym wypadku tragedii, poczynając od zarysowania jej form 
w późnej starożytności poprzez średniowiecze aż do końca XVI w. O ile 
jednak w pierwszej publikacji w sposób syntetyczny ukazano rozwój 
teatru włoskiego od XIII do XVII w. na tle szerszego kontekstu społecz-
no-politycznego i literackiego, a twórczość artystów włoskich omówio-
no pokrótce, o tyle Maria Maślanka-Soro w swojej pracy skupia się na 
przedstawieniu własnych, oryginalnych analiz wybranych, najbardziej 
charakterystycznych tragedii włoskiego renesansu. 

We wstępie autorka (oprócz metodologii i stanu badań) zwięźle za-
rysowała losy tragedii od starożytności po jej rozkwit w XV–XVI w. na 
terenie Włoch. Książka składa się z trzech rozdziałów, z których pierw-

 1 M. Surma-Gawłowska, J. Miszalska, Historia teatru i dramatu włoskiego, t. 1: 
Od XIII do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008.
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szy został poświęcony historii teatru w późnej starożytności i we wcze-
snym średniowieczu. Dzieje teatru, w tym tragedii jako jednej z form 
widowiskowych, zostały ukazane poprzez omówienie materiału źródło-
wego: poruszających to zagadnienie passusów w dziełach pisarzy sta-
rożytnych (Swetoniusza, Tertuliana, Laktancjusza, Donata, Diomedesa, 
św. Augustyna) i średniowiecznych (m.in. Izydora z Sewilli, Hugaccia, 
Osberna). Autorka spróbowała przybliżyć odbiorcy, co rozumiano daw-
niej pod pojęciem „tragedii” i jakie były formy tego gatunku. Rozdział 
ten jest najkrótszy i w zamyśle pełni bez wątpienia funkcję podstawy 
historyczno-teoretycznej dla rozważań w pozostałej części książki. Jego 
lektura pozostawia jednak pewien niedosyt. Na ten temat można było 
powiedzieć nieco więcej, przecież rozważania teoretyczne są kluczowe 
dla zrozumienia tego, jak wyglądała praktyka literacka, a w konsekwen-
cji dla sprawnego podążania za myślą autorki, kiedy przeprowadza ona 
analizę utworów. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy chcemy do-
trzeć do szerszego grona odbiorców. 

W kolejnych dwóch rozdziałach autorka skupia się na analizowaniu 
wybranych tragedii w ujęciu diachronicznym. Rozdział drugi, zatytuło-
wany Tragedia w XII–XV w., jest podzielony na sześć podrozdziałów, 
z których każdy przedstawia nie tylko kolejną fazę rozwoju tragedii 
włoskiej, ale również różne formy tego gatunku, jak np. fabulae praete-
xtae, tragedię mitologiczną, zemsty czy „plebejską”. Za każdym razem 
autorka nie ogranicza się do analizy krytycznoliterackiej utworu, ale 
wplata do niej rozważania teoretyczne i zarysowuje szerszy kontekst. 
Pewne zdziwienie jednak budzi wybór autorów i tekstów przedstawiony 
na początku rozdziału, gdyż, mimo zapowiedzi w tytule i wstępie, że 
przedmiotem badań w książce są tragedie włoskie, omówione tu zosta-
ły tragedie autorów z Francji (Bernardo Silvestris) i Anglii (Jan z Gar-
landii), którzy ani nie mieszkali we Włoszech, ani tam nie tworzyli. 
Zapewne wybór ten ma swoje uzasadnienie, a jego przedstawienie po-
mogłoby rozwiać nasuwające się wątpliwości i uniknąć powstających 
pytań. Zastanawia bowiem, czy omówienie autorów niewłoskich ozna-
cza, że w XII i XIII w. we Włoszech w ogóle ten gatunek nie występo-
wał. A jeśli nawet żaden Włoch nie napisał wówczas niczego, co mo-
glibyśmy uznać za tragedię, czy jest to wystarczającym argumentem do 
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omawiania twórczości autorów innych krajów w książce, która zgodnie 
z tytułem jest poświęcona tragedii włoskiej? W tym miejscu powstaje 
również pytanie, co się kryje pod hasłem „tragedia włoska”? Czy jest to 
tragedia napisana w języku włoskim czy – może – taka, która powstała 
na terenie Włoch? Patrząc na wybór tekstów, można się domyślać, że 
autorce chodziło o utwory napisane na terenie Półwyspu Apenińskie-
go. W rozdziale drugim przedstawiono tragedie najpierw pisane w ję-
zyku łacińskim, który stopniowo ustąpił miejsca językowi włoskiemu, 
w trzecim zaś wszystkie analizowane teksty są włoskie. Czy to oznacza, 
że od XV w. już nie powstawały tragedie łacińskie? Na te wszystkie py-
tania zabrakło odpowiedzi, która mogłaby pomóc czytelnikowi w zro-
zumieniu, jaki zamysł przyświecał autorce. 

Ostatni rozdział pracy jest poświęcony renesansowej tragedii wło-
skiej w XVI w. i zawiera wnikliwe analizy siedmiu utworów, które, 
zdaniem badaczki, są kolejnymi fazami rozwoju tego gatunku i dlatego 
właśnie one są warte omówienia. Rozważania w tej części pracy kontra-
stują z częścią poprzednią. Rozdział jest najdłuższy i można od razu za-
uważyć, że ten okres cieszy się szczególnym zainteresowaniem autorki, 
a niektóre teksty w nim zawarte już były publikowane wcześniej w for-
mie artykułów. Jak już wspomniano, wszystkie analizowane w tym roz-
dziale tragedie powstały w języku włoskim, wszystkie też – podobnie 
jak w rozdziale drugim – poruszają tematykę mitologiczną i historyczną 
(np. Sofonisba Giovan Giorgia Trissina, Rosmunda Giovanniego Ru-
cellai, Tullia Ludovica Martellego, Canace Sperone Speroniego) albo 
nowelistyczną (np. Panfila Antonia Camellego, Orbecche Giraldiego 
Cinzia) i nawiązują do spuścizny głównych tragediopisarzy starożytno-
ści grecko-rzymskiej – Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa oraz Seneki. 
Wynika to oczywiście z charakteru samej epoki: wszechobecnego roz-
miłowania w antyku i prób naśladowania autorów starożytnych, ale też 
rywalizacji z nimi. A jednak nie tylko do antyku nawiązywali renesan-
sowi twórcy. Drugim, bardzo charakterystycznym dla tej epoki nurtem 
była próba chrystianizacji spuścizny literackiej starożytności, tworzenie 
na wzór pisarzy starożytnych utworów nawiązujących treścią do trady-
cji biblijnej (mamy również takie tragedie pisane przez Włochów, jak 
np. De passione redemptoris Christi Bernardina Campagne’a z 1484 r. 
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czy Sosanna Tiburzia Sacco z 1524 r.). Wspomnienie tylko w jednym 
zdaniu, na stronie 184, że takie zjawisko istniało, wydaje się niewystar-
czające, gdyż po przeczytaniu książki czytelnik ma wrażenie, że w XV 
i XVI w. we Włoszech powstawały tragedie jedynie w języku włoskim, 
a tematyka biblijna była całkiem pomijana. 

I ostatnia uwaga, która narzuca się podczas lektury książki. Otóż  
autorka we wstępie zastrzegła, że analizując utwory „w przeważającej 
mierze opiera się na własnych przemyśleniach, natomiast w sposób 
umiarkowany korzysta i odnosi się do istniejącej literatury przedmiotu”, 
uzasadniając, że literatura badanego okresu „nie jest zbyt bogata i ma 
w przeważającym stopniu charakter podręcznikowy lub przyczynkarski; 
niewiele jest monografii o charakterze analityczno-interpretacyjnym, 
przeważają syntetyczne ujęcia historycznoliterackie, lub – dotyczy to 
także artykułów – filologiczno-erudycyjne czy stylistyczno-językowe” 
(s. 14). Jednak, w moim przekonaniu, warto było zamieścić w przypi-
sie przydatną dla odbiorcy informację o najważniejszych monografiach 
zarówno poruszających samo zagadnienie tragedii włoskiej doby re-
nesansu (np. Ferdinando Neri, La tragedia italiana del Cinquecento, 
Firenze 1904; Marvin T. Herrick, Italian Tragedy of the Renaissance, 
Urbana 1965), jak i poświęconych konkretnym twórcom (np. P. Bilan-
cini, G.B. Giraldi e la tragedia italiana nel secolo XVI, Aquila 1890; 
Ronnie H. Terpening, Ludovico Dolce, Renaissance man of letters, To-
ronto 1997), nawet jeśli treści w nich zawarte nie są podstawą do przed-
stawionej przez autorkę analizy.

Książka Marii Maślanki-Soro jest ważną pozycją na polskim rynku 
wydawniczym. Skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy z krę-
gu akademickiego, czytelnika mającego już pewną wiedzę z zakresu 
literatury tragicznej. Choć wybór analizowanych tekstów można było, 
w moim odczuciu, bardziej uzasadnić i zapewne nie każdego on w pełni 
usatysfakcjonuje, przeprowadzone analizy są bardzo rzetelne i prowa-
dzą do ciekawych wniosków.


