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Act I 

Scene i. London. A street. Enter Richard, 
Duke of Gloucester solus. 

Now is the winter of our discontent 
Made glorious summer by this sun of 

York. 
( ... ) 
Our bruised arms hung up for 

monuments; 
Our stern alarums changed to merry 

m<:letings, 
Our dreadful marches to delightful 

measures. 
( ... ) 
But I that am not shaped for sportive 

' tricks, 
Noi' made to court an amorous 

looking-glass; 
I that am rudely stamp'd, and want 
' love's majesty 

To strut before a wanton ambling nymph; 
I that an curtial'd of this fair proportion, 
Cheated of .feature by dissembling natuni, 
That dogs bark at me as I halt by them; 
Why, I, in this weak piping time o~ peace, 
Have no delight to pass away the ł!me, 
Unless to spy my shadow in the sun 
And descant on mine own deformity: 
And therefore, since I cannot prove a 

I over, 
To entertain these fair well-spoken days, 
I am determined to prove a willain 
.'\.n.d hate the idle pleasures of the3e days. 

Akt I 

Londyn. Ulica . W chodzi Ryszard, książę 
Gloucester, sam,otny. 

Pod słońcem Yorków, 
zima naszej niełaski przechodzi w lato. 
( ... ) 
Broń, 
potrzaskana w bitwach, 
zdobi teraz ściany; 
bitwy zmieniły się w towarzyskie 

· spotkania, 
a groźne marsze - w taneczne podrygi. 
( ... ) 
Lecz ja - . 
niezdolny do wdzięcznych podrygow, 
nie uwodzący miłośnych zwierciadeł, 
nieokrzesany, 
ja -
który nie umiem puszyć się . 
i zabiegać o wdzięki ulotnych, pięknych 

nimf -
odarty z rysów ludzkich przez naturę, 
pozbawiony proporcji, 
( ... ) 
ja w tych czasach piskliwych 
Pokoju 
nie mam co robić; 
chyba cień mój własny śledzić na słońcu 
i śmiać się i śmiać się 
z własnego cienia. 
Skoro więc nie mogę zostać 
kochankiem - . 
skoro nie mogę cieszyć się urodą tych dm 
pogodnych 
będę chociaż łotrem ... 
I znienawidzę te chwile beztroskiej 

zabawy. 

W. Szekspir, I" 
„RYSZARD ł 

Przekład-Jerzy S. Sito 



WOJNA DWÓCH RÓŻ 

W drugiej połowie XV wie
ku rozpoczyna się w Anglii woj na 
domowa zwana wojną Czerwonej 
i Białej Róży. Dokoła Czerwonej 
Róży Lancastrów i Białej Róży Yor
ków grupują się żądni walki pano
wie, nie mając innego celu politycz
nego, jak zdobycie fortuny i wpły
wów przez zwycięstwo swej partii. 

Bitwy decydujące o losach 
tronu rozgrywają się między kilko
ma tysiącami ludzi - biorą w nich 
udział ambitni wielmoże wraz ze 
swoimi poplecznikami, wasalami, po
sługując się bandami płatnych na
jemników. Miasta i wsie, rządzące 
się swoimi prawami, zachowują neu
tralność. 

' W Anglii panował wówczas 
Henryk VI, potomek młodszego syna 
Edwarda III - Jana z Gandawy. 
Ożeniony był z Małgorzatą d' Anjou, 
kobietą ambitną i żądną władzy. Był 
s!abym i nabożnym królem. Zruino
\Vf'!y go finansowo kosztowne fun
dacje, jak szkoła w Eton i prz~
piękna kaplica w Cambridge w King:> 
College. W 1453 r. Henryk VI zaczął 
zdradzać objawy obłędu. Jego kmyn 
Edward York, potomek starszego sy
na Edwarda III - Lionela, popie
rany przez Warwicka, potężnego 
magnata, zwanego Twórcą Królów -
kazał się ukoronować w Westminste
rze, przyjmując imię Edwarda IV. 
Łagodny Henryk został uwięziony w 
Tower. 



Jednakże spór Edwarda IV 
z Twórcą Królów doprowadził znów 
do osadzenia na tronie Henryka VI 
i zwycięstwa Czerwonej Róży Lan
castrów. Edward pokonawszy War
wicka, który poległ w bitwie, zabił 
jedynego potomka Henryka VI -
Edwarda księcia Walii i kazał za
mordować samego króla. Edward IV 
panował do 1483 r. Był absolutnym 
przeciwieństwem swojego nabożnego 
kuzyna i wprowadził rządy silnej 
ręki, a w swojej polityce wewnętrz
nej opierał się raczej na bogatym 
mieszczaństwie, ograniczając wpływy 
wielkich magnatów. 

Edward IV pozostawił dwóch 
synów: Edwarda, który miał zostać 
królem Edwardem V i Ryszarda księ
cia Yorku. Rys:11ard Gloucester za
mordował ich obu, aby dojść do wła
dzy. Autentyczność tego faktu je:.t 
jednakże podwaiiana przez współczes
nych historyków. Ryszard III ożenił 
się z Anną Neville, córką Twórcy 
Królów - Warwicka i wdową po 
Edwardzie księciu Walii (synu Hen
ryka VI). Przy życiu pozostał jeszcze 
jeden tylko Lancaster, Henryk Tu
dor, hrabia Richmond, który zbiegł 
do Bretanii w czasie krwawych i·zą
dów Ryszarda III. 

Gdyby Henryk Tudor zaślubił El
żbietę, córkę Edwarda IV, dwa do
my zostałyby połączone i wygasłby 
konflikt Białej i Czerwonej Róży. 
Ryszard III zrozumiał niebezpieczeń
stwo i pozbywszy się swej żony An
ny, zamierzał sam poślubić Elżbietę. 
Ale Henryk Tudor wylądował w Mil
ford z dwoma tysiącami żołnierzy, 
uchodźców Anglików i awanturni
ków bretońskich. Walia opowiedziała 
się za nim (Tudorowie byli walijczy
kami). Spotkanie z wojskami Ryszar
da III nastąpiło pod Bosworth (w 
1485 r.). O losie bitwy zadecydowały 



oddziały lorda Stanleya (ojczyma 
Henryka Tudora), który w ostatniej 
chwili przeszedł na stronę Henryka. 
Ryszard III poległ w bitwie. Na tron 
wstąpił Henryk Tudor jako Henryk 
VII. Pojąwszy za żonę Elżbietę, cór
kę Edwarda IV wzmocnił swoje pra
wa do korony i połączył dwa zwa
śnione rody. W ten sposób wygasła 
wojna Dwóch Róż. 

Na podstawie książki Andre Maurois 
„Dzieje Anglii''. 



JERZYS.SITO. 

INNE GŁOSY 

T. S. Eliot bodaj, żartobliwie de
finiując poezję, powiedział, że jest ona 
tym, co ginie w przekładach. Robert Lo
well, znakomity poeta amerykański, po
równał sztukę poetyckiego przekładu do 
umiejętności wypychania ptaków: w za
sadzie wszystko jest wierne, po najdrob
niejszy szczegół, tyle tylko, że eksponat 
nie żyje. Warunkiem życia jest bowiem 
ukształtowanie na nowo esencji utwo
ru, wprowadzenie go w krwiobieg innego 
języka, nie zaś rekonstrukcja jego ze
wnętrznej powłoki. ( ... ) 

Swoją twórczością przekładową, 

na równi z twórczością oryginalną, usi
łuję prowadzić polemikę z modelem kul
tury i z modelem wrażliwości mojego ję
zyka, polszczyzny. Wehikuł, którym się 

posługuję, jest tu incydentalny. Wszystkie 
istotne stawki, o które podjąłem grę, do
tyczą języka polskiego, polskiej poezji i 
polskiej kultury. I jeśli problemy prze
kładu, adekwatności w stosunku do ory
ginału, różnic w interpretacjach, stylisty
ki i formy mają dla mnie jakiekolwiek 
znaczenie, to tylko w odniesieniu do nad
rzędnego celu, który usiłuję między in
nymi również i w przekładach tych rea
lizować. Opierając się na tych założe

niach wypracowałem na użytek praktycz
ny własną teorię przekładu poetyckiego, 
na tyle elastyczną zresztą, by pomieścić 
przekład i parafrazę, spolszczenie i adap
tację. W tym celu i na tej podstawie usi
łuję wyważyć drzwi, otwarte w polszczyź
nie pod koniec XVI stulecia, zamknięte 

zaś w w. XX. 



Dramaty Szekspira stanowią tu 
przypadek szczególny. Nastręczają w prze
kładach inne nieco problemy, już to cho
ciażby dlatego, że teren, po którym się 

tłumacz porusza, nie jest terenem dzie
wiczym. Funkcjonuje na nim i organizuje 
świadomość i wrażliwość odbiorcy cała 
dotychczasowa recepcja polska Szekspira, 
od Wojciecha Bogusławskiego, po tłuma
czy współczesnych. Pominięcie jej, jeśli 

nawet jest możliwe, musi się nieuchron
nie zemścić, tak jak mszczą się zazwyczaj 
archetypy kultury narodowej, nazbyt po
chopnie odrzucane przez beztroskich gło
sicieli n owego. To dodatkowe obcią
żenie jest zresztą pomocą i oparciem w 
równym co najmniej stopniu, jak utrud
nieniem. 

Polski kanon szekspirowski po
wstał w drugiej połowie XIX w. Jego 
znaczenie i jego zasługi dla polskiej kul
tury literackiej i teatralnej są tak wiel
kie, iż nie sposób jest je przecenić. Był 
to wzorzec nad wyraz sugestywny, zro
śnięty z polską tradycją i tą formacją 

umysłową, którą reprezentowali zaszczyt
nie zarówno redaktor kanonu, Józef Igna
cy Kraszewski, jak i trzej jego tłumacze, 
Paszkowski, Ulrich i Koźmian. Żywotność 
i sugestywność stworzonego przez nich 
wzorca była tak wielka, iż przetrwał on, 
niemal bez szwanku, kryzys filozoficzny 
i światopoglądowy, który zdewaluował 

i zepchnął z piedestału tak wiele dzieł li
teratury - Pierwszą Wojnę światową. 

Przetrwał zwycięsko okres międzywojen
ny, a choć obecnie jest już martwy, 
wpływ jego wyczuwalny jest nadal. Spod 
jego uroku czy władzy nie zdołali się wy
rwać nawet tłumacze współcześni, poeci 
tak niekiedy wybitni, jak Miłosz, Gał

czyński czy Iwaszkiewicz. A przecież był 

to wzorzec związany nader ściśle z epoką 
swojego powstania; wydawać by się mo
gło, iż zginie, odejdzie wraz z nią, wy
wierając w najlepszym wypadku, WPływ 
zaledwie pośredni na dalszą recepcję 

Szekspira. Truizmem jest stwierdzenie, iż 

każdy przekład, nawet „najwierniejszy'', 
jest z konieczności interpretacją, że tłu
macz zdeterminowany jest przez swoją 

epokę w stopniu nie mniejszym niż autor. 
Utwór literacki żyje i umiera w języku. 

Nie tylko poszczególne słowa, lecz rów
nież zespoły pojęć, ciągi skojarzeniowe, 
wrażliwość zmieniają się z epoki na epo
kę. Dyktują one interpretacje, lecz rów
nocześnie dyktują strukturę, wersyfika
cję, konwencję. 

( ... ) Konwencja, jaką przyjęli 

autorzy polskiego kanonu, jest wytworem 
ubiegłego stulecia, konwencją post-ro
mantyczną. Ich Szekspir zatem jest Szek
spirem widzianym oczyma owej epoki, 
równie niewiele mającej wspólnego z ma
nieryzmem epoki elżbietańskiej, co ze 
stylistyką współczesną, jakimkolwiek 
bądź mianem zechcemy ją określić. Doty
czy to nie tylko interpretacji, w przekła
dach tych przyjętej, lecz również i wzor
ców wrażliwości, ukształtowanych przez 
poezję romantyczną, poza które nie wy
szli, gdyż wyjść zapewne nie mogli, jego 
post-romantyczni tłumacze. 

( ... ) W rezultacie Szekspir pol
ski, Szekspir, jakiego znamy, wychował 
pokolenia, lecz również je na swój sposób 
zubożył. Byłoby rzeczą interesującą prze
śledzić, w jaki sposób ów nie w pełni 

świadomy retusz narodowy zdołał Szek
spira złagodzić, odjąć mu żądło i jad, do
konać wśród bohaterów Szekspira we
wnętrznego podziału na śpiewających 

hymny i zgrzytających zębami; w jaki 
sposób zdołał go uogólnić i zmetaforyzo
wać. Rzeczą stosunkowo łatwiejszą jest 
zrozumienie mechanizmów zmmeJszają

cych zainteresowanie sytuacją człowieka 

po 1 i tycznego; tu kategorie polskie 
były od szekspirowskich prostsze i bar
dziej jednoznaczne: działanie polityczne 
równało się po prostu z obcą przemocą i 
walka ta określała własną wykładnię 
moralną. 

Obok wyłożonych tu względów 
natury historycznej, inny wzgląd, nie 



mniej istotny, zaważył niekorzystnie na 
kształcie polskiego kanonu szekspirow
skiego; wybór konwencji wersyfikacyjnej. 
W języku polskim nie istnieje praktycznie 
jambiczny pentametr Szekspirowski; już 

z tego chociażby względu wersyfikacja 
przekładu musi być zasadniczo różna. Au
torzy polskiego kanonu posłużyli się for
mą białego jedenastozgłoskowca o nieru
chomej średniówce, przypadającej po pią
tej sylabie. Jest to w języku polskim mia
ra tradycyjnie epicka, ociężała, niosąca 

własną retorykę, całkowicie odmienną od 
retoryki Szekspirowskiej. Niektórzy póź

niejsi tłumacze usiłowali zastąpić ją pol
skim trzynastozgłoskowcem, wpadając z 
deszczu pod rynnę. W obydwu wypadkach 
ofiarą padał nie tylko rytm oryginału, 

szybszy, bardziej dramatyczny i giętki, 

lecz również i jego walory teatralne. Wer
sety polskiego Szekspira można deklamo
wać, lecz nie da się ich wykrzyczeć, wy
szeptać czy wypowiedzieć. 

Zasiadając do pracy nad włas
nym przekładem Szekspira, wśród wszel
kich wad i niedomagań mojego warszta
tu - a mogę zaliczyć tu również za ma
ły być może pietyzm w stosunku do jego 
Słowa - miałem i jedną zaletę: Szekspir 
dźwięczał mi w uszach frazą oryginału. 

Moje spotkanie z Szekspirem nastąpiło na 
gruncie jego języka, w długi czas potem 
dopiero, i to incydentalnie niejako, ze
tknąłem się z jego spolszczeniem. Przy 
całym moim szacunku dla polskiego kano
nu, nie mógł już on na mnie oddziałać. 

Zbyt mocno byłem impregnowany, zbyt 
osobisty już miałem do Szekspira stosu
nek. Nie był to pierwszy mój wypad na 
teren przekładowy. Ośmieliłem się się

gnąć po jego dramaty terminując uprzed
nio u poetów metafizycznych, u Marlo
we'a, na koniec w jego warsztacie li
rycznym. 

„Człowiek intelektualnie uczci
wy - jak zauważył Blake - może zmie
niać poglądy, nie zmieniając jednakże za
sad". Nie ośmieliłem się zastosować tu w 



Pre mi er a dni a 29 wrześni a 196 7 r. 

WILLIAM SHAKESPEARE 

RYSZARD Ili 
(King Richard the Third) 

Tragedia królewska 
Przekład - Jerzy S. Sito 

O oby: 
Król Edward IV 
Edward, książę Walii, później } 

Król Edward V 
Ryszard, książę Yorku Króla 

synowie 
warda IV 

Jerzy, książę Clarence } bracia Króla 
Ryszard, książę Gloucester, Edwarda IV 

później Ryszard Ili 
Henryk, hrabia Richmond, później Henryk VII 
Książę Buckingham 
Hrabia Rivers, Anthony Woodeville, brat królowej 
Elżbiety 

Lord Grey, syn królowej Elżbiety 

Lord Hastings 

Lord Stanley, hrabia Derby 
Sir William Catesby 
Sir James Tyrrel 

Sir James Blount 

Sir Richard Brakenbury, komendant Tower 
Kardynał 

Lovel, mer Londynu 

Elżbieta, żona Edwarda IV 
Małgorzata, wdowa po Henryku VI 
Księżna Yorku, matka Edwarda IV, księ a Clarence 

i księcia Gloucester 
Lady Anna, wdowa po Edwardzie, księc Walii, 
następnie żona króla Ryszarda Ili 

Obywatel I 
Obywatel li 

Obywatel Ili 

Posłaniec I 
Posłaniec li 

Posłaniec Ili 

Morderca I 

Morderca li 

MARIAN NOSEK 
JADWIGA LESIAK 

*** 
{

ZBIGNIEW MAMO NT 
JANUSZ MARZEC 

WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 
ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 
BOHDAN A. JANISZEWSKI 

WŁADYSŁAW SOKALSKI 
HENRYK GIŻYCKI 

{
ROLAND GŁOWACKI 
HIERONIM KONIECZKA 
ZDZISŁAW KRAUZE 
WACŁAW ULEWICZ 
ANTONI SZUBARCZYK 

{
HENRYK GIŻYCKI 
CEZARY KUSSYK 
ZBIGNIEW WITKOWSKI 
ZDZISŁAW RELSKI 

{
ADAM KOMAN 
HIERONIM KONIECZKA 
MARIA CHWALIBÓG 
WANDA RUCIŃSKA 

ZOFIA MIRSKA 

KRYSTYNA BIGELMAJER 
RYSZARD KOLASZYŃSKI 
EUGENIUSZ WAŁASZEK 

{CZESŁAW ROŻNOWSKI WINCENTY WESOŁOWSKI 
HILARY KLUCZKOWSKI 
WINCENTY WESOŁOWSKI 

{
BOHDAN GIERSZANIN 
RYSZARD KOLASZYŃSKI 
ANTONI SZUBARCZYK 

{
BOHDAN GIERSZANIN 
RYSZARD KOLASZYŃSKI 

Reżyser JAN MACIEJOWSKI Scenograf ZOFIA WIERCHOWICZ 

Muzyka ANDRZEJ TRZASKOWSKI 
Asystent reżysera Wanda Rucińska 

Inspicjent Eugeniusz Jarmuła 
Akustyk Helena Ponczek 

Sufler Halina Swincow 



pełni mojej teorii poetyckiego przekładu; 
musiałem zmodyfikować ją nieco, na 
rzecz większej wierności sł o w u, na ty
le przynajmniej, na ile słowo skłonne by
ło się poddać. Być może popełniłem tu 
l;>łąd, którego mi przyjdzie żałować; nie 
mogłem jednakże przekreślić dotychcza
sowej recepcji Szekspira, nawet wówczas, 
gdy wydawała mi się banalna, fałszywa 
i obca. Z założeń moich, zapewne dość 

kontrowersyjnych, zachowałem trzy tylko, 
od których nie zamierzam odstąpić. 
1. Szekspir był - i pozostał - dostaw

cą tekstów t e a t r a 1 n y c h; polski 
tekst zatem musi być również tekstem 
teatralnym. 

2. Szekspir nie ma miejsc p ust y c h, 
przekład nie może ich zatem stwa
rzać. 

3. Szekspir odwoływał się w swoich obra
zach i konceptach - nie zawsze prze
cież najprostszych - do rzeczywistości 
spr a w dz a 1 n ej, zrozumiałej dla 
wsp ó ł czesnego odbiorcy; prze
kład nie może więc rekonstruować czy 
też powoływać do życia innej rzeczy
wistości, opatrzonej odnośnikami 

przypisami. 
Te założenia są skromne, brze

mienne jednak w następstwa. Pierwsze z 
nich oznacza, iż odrzuciłem sztywną wer
syfikację polskiego kanonu szekspirow
skiego, organizując wiersz na zasadach 
innych, które stosuje niekiedy i Szekspir 
w o tyle przecież bogatszej i bardziej ela
stycznej frazie swojego wiersza. Posłuży
łem się tutaj, podobnie jak i w wypadku 
Marlowe'a, tokiem konwersacyjnym, rytm 
wiersza uzależniając przede wszystkim od 
fluktuacji napięć emocjonalnych w drama
cie. Założenie drugie oznacza, iż dług za
ciągnięty wobec „demonów słowa" gotów 
jestem spłacać słowami, tam gdzie wymaga 
tego tak zwany duch języka. Ilekroć od
mienny przecież rozwój kultury polskiej 
gromadzi wokół słów czy obrazów skoja
rzenia o innej, martwej lub sprzecznej 
nawet z intencją autora treści, gotów je-



stem poświęcić a n gie 1 s ki e dla po 1-
s kiego. (. .. ) 

Nie do mnie należy ocena ja
kości mojej pracy. Jeśli przekłady, któ
rych dokonałem, i te, których dokonać za
mierzam, wzbudzą niepokój, sprzeciw czy 
dyskusję, jeśli w ich rezultacie poddane 
zostaną rewizji wartości zbyt długo już 

nie kwestionowane, będę uważał, że cel 
swój osiągnąłem. Być może poruszona zie
mia obrodzi szczepem szlachetniejszym i 
lepszym niż ten, który staram się wy
prowadzić. 

J er z y S. Sit o 
(Twórczość Nr 10/)1966 r.) 

WILIAM SZEKSPIR -
PRZEDSTAWICIEL 
HUMANIZMU 
TRAGICZNEGO 

... Podstawowym pytaniem 
humanizmu tragicznego było pytanie 
o ludzką wartość ludzkiego świata, je
go podstawowym dążeniem - ocale
nie wiary w godność i wielkość czło
wieka w tym świecie i wbrew nie
mu zarazem. Cervantes ukazał tę 
problematykę krytyki i nadziei w 
monolitycznym obrazie rycerza i jego 
giermka wybierających szaleństwo, 
aby nie ulec trzeźwości, która w 
tych warunkach musi zabić człowie
ka. 

Szekspir - podejmując ten 
sam podstawowy problem humaniz
mu - stworzył wieloraki obraz ży
cia, bogaty jak życie samo, różnorod
ny i sprzeczny, zachwycający i prze
rażający zarazem. Była to prawdziwa 
epopeja ludzkiego życia, pierwsza i 
jedyna renesansowa replika na dan
tejską wizję ludzkiej komedii, reży
serowanej przez Boga, dziejącej się 
w piekle, czyśćcu i niebie. Szekspir 
pokazywał tę samą komedię ludzką, 
tylko dziejącą się już na ziemi, gdzie 
piekło, czyściec i niebo zstąpiwszy 
z zaświatów, szalały w walce toczo
nej przez ludzi z ludźmi na scenie 
historii i społecznego życia. Teatr, w 
którym grano te sztuki, nosił dumną 
nazwę „The Globe" - pokazywał 
rzeczywiście świat, ludzki świat ( ... ) 



„ 

Kim jest człowiek w tym 
świecie i jak można go poznać - oto 
wielkie pytanie szekspirowskie. Dzie
dziczy ono całą tradycję renesanso
wą, od liryki Petrarki, ufającej 
zwierciadłom nastroju i uczuć sa
motnych i od ludowej literatury, 
zdzierającej maskę dostojeństwa i 
godności z twarzy ludzkich, aż po 
wyrafinowane rozważania Montai
gne'a, którego książkę czyta Hamlet 
spacerując po krużgankach piekiel
nego zamku, symbolu ludzkiego 
świata, który „wypadł z kolein". Dla
tego jest w tym pytaniu równocześ
nie dtirerowskie doświadczenie Apo
kalipsy i Brueglowska wizja świata 
(na opak), w którym masy tańczą 
przed szubienicą i biegną z radością 
na widowisko Golgoty, a nędzarze i 
pomyleni szukają na próżno sensu 
życia: ale jest również pełen gorzkiej 
zadumy uśmiech Leonarda nad po
wikłanymi losami ludzi, których „bu
rzę" szekspirowski Prospero uciszy 
wprawdzie, ale - jak sam wie do
brze - nie na zawsze. 

( ... ) Od pierwszych kronik 
historycznych, pokazujących jak 
człowiek „wspina się na szczyt, po 
to, aby z niego w samą otchłań ru
nąć", aż po „Burzę" - problem wiel
kości i małośei człowieka, w różnych 
sytuacjach i w różnych wariantach, 
w różnorakiej treści wypełnia szek
spirowską wizję życia. 

Jednym z zasadniczych ele
mentów problemu człowieka jest u 
Szekspira sprzeczność między praw
dą i maską. Człowiek jest inny w 
swoim wnętrzu i inny w masce, któ
rą przywdziewa. 

( ... ) Ale który człowiek jest 
w końcu prawdziwy: czy ten „we
wnętrzny" chociaż nie ujawniony ani 
w słowach, ani w czynach, a więc 
nierzeczywisty społecznie, czy ten 
„zewnętrzny", wprawdzie bez pokry-



cia, a więc fałszywy, ale codziennie 
istniejący? 

Ostrość tego pytania staje 
się tym większa, że cały konflikt mu
si się pomieścić w wymiarach ziem
skiego życia. 

(„.) Szekspir sięga tu wszę
dzie znacznie głębiej, niż normalna 
konwencja dramatu jego czasu po
zwalała i wymagała. Dociera do sa
mego dna tajemnicy, zaczajonej w 
każdym człowieku, do której klucz 
znajduje się tylko w sytuacjach i 
czynach; nie znajduje się nigdy w 
słowach i refleksjach. Introspekcja 
nic nie znaczy: to bieg życia odsłania 
nas przed nami i światem. Rzadko 
potwierdza on nasze o sobie mnie
mania; najczęściej my sami i świat 
doznajemy zaskoczenia. To zaskocze
nie jest różnorakie. Szekspir i w tej 
dziedzinie odbiega od konwencjonal
nego schematu. 

(„.) Bohaterowie utworów 
Szekspira przede wszystkim żyją, ży
ją pełnią i różnorodnością zdarzeń i 
sytuacji, doznań i pragnień. Wstępu
ją w rzekę życia z namiętnością i za
chłannością na dobre i złe, na szczę
ście i na cierpienie; podejmują wszel
kie ryzyko, niekiedy przyjmują 
śmierć tak, jakby nawet ona była do
świadczeniem pełni życia. 

(„.) Jeśli ani bogowie ani na
tura nie nadają życiu ludzi sensu, 
może uczyni to ich własna historia? 
Także i nie historia. W ujęciu Szek
spira jest ona tylko walką o władzę, 
walką zawsze jednakową i zawsze 
okrutną dla zwyciężonych a wreszcie 
i dla zwycięzców. 

W ten sposób znalazło w 
szekspirowskiej filozofii człowieka 
swój dojrzały wyraz to wszystko, co 
narastało przez wieki jako dręcząca 
wątpliwość, jako niepokój, jako 
sprzeczność: sceptyczne refleksje Al
bertiego i pokazany przez Boscha 

• 



konflikt człowieka prawdziwego ze 
światem ludzi rzeczywistych; leonar
dowska wizja zniszczenia świata i 
diirerowska Apokalipsa, absurd życia 
obnażony przez Erazma z Rotterda
mu, tragiczna wizja Bruegla i prze
konanie Montaigne'a, 1z jesteśmy 
sami w tym świecie, bez kontaktu z 
bytem, żyjąc na dziwnej tragicznej 
huśtawce, wreszcie myśl Cervante
sa o naprawie świata przez złudę, 
skoro nie jest możliwa naprawa pra
wdziwa. 

(„.) Patrząc na okrutne obli
cze świata, Szekspir nie cofa się, nie 
szuka chrześcijańskiego pocieszenia. 
Przyjmuje renesansową dumę, 1z 
człowiek jest sam w tym świecie i 
pragnie ocalić renesansową wiarę 
w wielkość człowieka. Lecz wie już, 
iż można to uczynić tylko wbrew te
mu światu, który istnieje i który 
zniszczy wszystkich występujących 
przeciwko jego błędom. 

Ale właśnie ten tragizm ra
tuje godność człowieka i jest jego 
jedyną nadzieją. 

B. Suchodolski. 
„Narodziny nowożytnej filozofii człowieka''. 



STOSUNEK SZEKSPIRA 

DO HISTORII I POLITYKI 

NA TLE uRYSZARDA Ili" 

Wyższość Szekspira nad historykami po
!ega na tym, że nie wyrzekając się morału, 
Jest jednocześnie na ogól bezstronny i pozba
wiony złudzeń co do samego mechanizmu wła
dzy. Oczywistym dla niego jest zarówno fakt, że 
zjednoczony kraj pod niekwestionowaną władzą 
jest ideałem, do którego należy dążyć, jak i to, 
że ideał ten nie jest łatwy do zrealizowania. 
Szekspir rozumie ludzi, a obserwując ich spory, 
ambicje, słabości, dostrzega zarazem bieg histo
rycznych procesów. Dlatego właśnie, choć opie
rał się ściśle na dziełach napisanych na dworskie 
zamówienie, Szekspir nie był po prostu „propa
gandystą Tudorów ', ale pisarzem-wizjonerem na 
miarę nie jednej epoki, lecz wszystkich. I w grun
cie rzeczy nie jest ważne, czy Ryszard słusznie 
został obwiniony o rozmaite zbrodnie, czy też 
należy je przypisać Henrykowi. Dla klinicznego 
studium tyranii, jakiego dopatrujemy się w jego 
dziele, jest to obojętne. W kronikach Szel<spi
rowskich protagoniści walki o władzę rozmaite 
noszą imiona, „;ile dramat, który się między 
nimi rozgry\\'a, jest zawsze ten sam", zauważa 
Jan Kott. 
(.„) 

Szekspir w swoich sztukach historycznych 
uwzględniał zł ożoność ludzkich motywów i był 
wielkim odkrywcą prawd ludzkich. Jednocześnie 
„ilustrował" moralno-patriotyczną koncepcje: his
torii, a jeżeli odsłaniał również prawa rządzące 
mechanizmem historii, to nie czynił tego w spo
sób zamierzony i świadomy. 
(„.) 

Jeśli tezy swe rozwijał na podstawie 
prawdziwych faktów historycznych, to interpre
tował je podobnie jak Polydore Wergiliusz czy 
inni współcześni historycy, przemieniając je 
i kondensując :zgodnie z wymogami artyzmu 
i„. elżbietańskiej sceny. 

Co do „historycznego konkretu" to -
w odniesieniu na przykład do „Ryszarda Ili" -
rację przyznać chyba należy działającemu dziś 
Stowarzyszeniu Rehabilitacji Pamięci „Ryszar
da III", które sta,via sobie za cel „rozpowszech
nianie prawdy o Ryszardzie Ili" tak jak ją wi
dzą historycy dzisiejsi i umieszczenie wspaniałe
go dramatu „Ryszarda III" w sferze czystej fik
cji". Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Ry
szard był bowiem lojalnym bratem i sprawiedli
wym władcą, świetnym administratorem, demo
l<ratą w poglądach, a co najwyżej człowiekiem 
zbyt łatwowiernym wobec zdrajców, którzy go 
otaczali. z pewnością nie był odpowiedzialny za 
śmierć swych bratanków - małych królewiczów 
w Tower (jeśli było to morderstwo, to możliwe, 
że dokonano go już po bitwie pod Bosworth 
z rozkazu Henryka VII), a w czasie gdy zamor
dowano Henryka VI (Szelispir dla dramatycznego 
efektu każe Ryszardowi zamordować go osobiś
cie, ale Polydore i inni historycy podają to tylko 
jako „uporczyw!e krążącą pogłoskę") przebywał 



w zupełnie innej części kraju. Po śmierci Ry
szarda, Henryk v Il musiał stłumić szereg pow
stań jego zwoleników, a zwłaszcza ujarzmić 
wierne Ryszardowi miasto York. Pojawil się 
nawet pretendent udający cudownie ocalonego 
Ryszarda, który pociągnął za sobą wielu. Wszyst
ko to nie zmienia faktu, że Szekspir napisał świet
ną a b s t r a k c y j n ą sztukę o mak.iawellicznym 
tyranie, którą należy grać dla jej ponadczaso
wych i uniwersalnych znaczeń, a nie dla jej 
konkretnych historycznych fałszów. 

(„.) Szekspir nigdy nie pozwala swym 
politycznym bohaterom na przybieranie póz 
w pustym krajobrazie. Obecni są zawsze Ind.z.ie. 
„Londyn - Ulica - Wchodzą i spotykają się 
dwaj obywatele". Ulica może być w Rzymie. 
Może to być forum lub pole bitwy. Ale zawsze, 
wcześniej czy później, przypomina to nam 
o istnieniu szarych ludzi, przywiązanych do kola 
historii. Ludzie, którzy zjawiają się w „Ryszar
dzie III", są typowymi poddanymi Nowej Mo
narchii - pośredniowiecznej formy totalitarnego 
państwa. 
(„.) 

Jak słusznie napisał M. M. Reese: 
„Podczas gdy my jesteśmy przyzwycza

jeni do chaosu i oczel<ujemy, że będzie trwał on 
nadal, szesnasty wiek uważał chaos za niena
turalne odejście od normy, która powinna być 
i będzie przywrócona. Lad był najwyższą cnotą 
polityczną, ponieważ stanowił warunek wszel
kiej cnoty... Szekspir był poetą, nie autorem 
politycznych traktatów„. Nigdy nie zakładał, że 
polityka to cale życie„. Nie zapatrywał się jed
nak cynicznie na państwo, lecz uważał je za 
naturalny produkt rozwojowy organicznych sto
sunków pomiędzy poszczególnymi ludżmi.'' 

Temat ten, kluczowy dla moich rozważań, 
rozwija prof. L. C. Knights w świetnej rozprawie 
poświęconej politycznym poglądom Szekspira. 
Ponieważ nie jest ona bliżej znana polskim czy
telnikom, zakończę cytatem, po którym podsu
mowanie byłoby już, jak sądzę, zbyteczne: 

„Myśl polityczna Szekspira„. nie jest zes
połem abstrakcyjnych zasad, które należy zasto
sować i zilustrować„. Rośnie ona i rozwija się 
stale, a w każdej poszczególnej sztuce stanowi 
element złożonej struktury, której zadaniem ja
ko dzieła sztuki jest... poruszenie wyobraźni 
czytelnika„. Polityczne znaczenia tkwią w jego 
sztukach o tyle, o ile na nie reagujemy. Uprosz
czenia mogą mieć swoje zastosowanie pod wa
runkiem, że wyraźnie o tym pamiętamy, iż są 
to uproszczenia... Szekspir zdaje sobie sprawę 
z potrzeby wzajemnych stosunków w obrębie 
społeczeństwa, ale nie głosi na ten temat kazań, 
lecz bada je w sposó b jal< najbardziej konkretny 
i bezpośredni. Jego nieufność wobec indywidua
lizmu - wobec postawy wyrażone.i przez uRY
szarda III" słowami „I am mysclf alone" -
oparta jest na pełnym zrozumieniu faktu, że 
egotyzm i Izolacja prowadzą do samozniszczenia 
.. . to tylko Kaliban, i to Kaliban pijany może 
pragnąć nieokiełzanej „wolności"„. 

Polityczne sztuki Szekspira są twórczym! 
analizami pojęć tak.ich jak władza, autorytet, ho
nor, lad i wolność, pojęć zbyt łatwo stających 
się przedmiotami „bałwochwalstwa". Ich właś
ciwe znaczenie objawia się dopiero wtedy, gdy 
życie polityczne rozpatrywane jest, tak jak 
Szekspir nam je pokazuje, w kategoriach realiów 
Judzkiego życia i ludzkich stosunków. 

Bolesław Taborski 
„Nowy teatr elżbietański". 

Fragmenty rozdziału „Polydore i inni". 
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W 1960 r. ukończył PWST im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie i zaangażował się do 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy - w okresie 
dyrekcji Hugona Morycińskiego. Debiutował tam 
rolą Cherubina \V „Weselu Figara" Beaumar
chais . Brał udział m. inn. w znakomitym przed
stawieniu sztuki Anouilha „Becke t czyli honor 
Boga'', nagrod_zonym na festiwalu toruńskim, 
a reżyserowanym przez Jana Maciejowskiego. 

W następnym sezonie, po opuszczeniu 
teatru bydgoskiego przez Hugona Morycińskiego, 
wyjechał do Olsztyna i w teatrze prowadzony m 
przez Aleksandra sewruka wy"tępowal do 1965 r 
W ciągu tych czterech sezonów grai wiele 
w różnorodnym repertuarze. Do szczeg .. Hn '.e in
teresujących ról zaliczyć należy: Trania w „ P os
kromieniu złośnicy" W. Szekspira, Wiesniczyna 
w „Wiernej rzece" Żeromskiego, l\Iarka \V „Bra
ciach" Wróbla, Kaliksta \ V „Celes tynie" de Ro
jasa, Antka w „Królowej przedmieścia" Kru1n
ło\Vskiego, S\\•iniopasa \\' „Nat;im kr·ólu" Szwar
ca, Antka w „Smiertcę na gruszya \\o'andurskiego 
i \Viele inn. 

Następnie, 'Vaclaw Ulewicz powrócił do 
Bydgoszczy. Jego ostatnie bydgoskie role to: 
Herea \V „KaJi.g uli" Camusa, Allum Ronds 
w „Mocnym uderzeniu·' \Villisa, Baron Wenc
IO\V " ' „Dobrze sl{rojonym fraku" - w przeróbce 
Jurandota. 

W obecnym sezonie Wacław Ulewicz przy
był do Szczecina. Pierwszą jego rolą na naszych 
scenach będzie Slr William Catesby w „Ry
szardzie III" W. Szekspira. 
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