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„Duchu miłości, szybki i polotr y! 

k iedy pochłaniasz wszy tk jak ocean, 

Nic się nie opr ze t emu żywiołowi 

I I ażd z rzeczy, choćby najwznioślejsza 

Wartość swą nagle traci w jednej eh vili 

Tyle form zmiennych miło ' ć w sobie mif'ści 

Że najbogatszym źródłem jest fa ntazji ." 
S c II. A !. 

PLAKAT WG PRO.JEKTU 
MACIEJA URBAŃCA 



„Nikt nigdy nie prześcignął Shakspeare'a w umiejętności 

rozwinięcia fabuły na scenie, tworzenia postaci, które tę 

fabułę rozwijają, połączenia fabuły, postaci i warstwy języ
kowo - brzmieniowej utworu w strukturę tak doskonale 
powiqzam1, że choć poszczególne elementy są w niej całko
wicie widoczne, jednakże całość jest czymś więcej niż sumą 
owych elementów; ów mistrzowski potrójny kontrapunkt, 
a przy tym swoboda wykonania - taka, że elementarne, 
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nie powiązane zlepki fabuł, postaci i języka w dowolnej 
sztuce Marlowe'a czy Webstera wydają się przy nim łata

niną utalentowanego amatora - objawiają się równie wy
raźnie we wczesnym utworze takim, jak „Love's Lost", 
w późnym dramacie takim, jak „Antony and Cleopatra". Fa
buły i postacie szekspirowskie stały się częścią światowej 

mitologii. Nie jest ważne, że ani jedne, ani drugie często ni e 
są jego własnego pomysłu; żyją przecież cl7.i ęki geniuszowi 
Shakespeare'a - twórcy postaci scenicznych dorównuje je
dynie jego niemal boska bezstronność. Nigdy nie przechyla 
szali na korzyść lub niekorzyść jakiegoś bohatera, lecz 
herosa i kata kreśli z takim samym mistrzostwem. Nigdy 
nie jest rzecznikiem jakiejś sprawy, nie uprawia propagan
dy; jego postacie żyj .:\ naprawdę, nie są to lrnnwencjonalne 
„typy" dramaturgiczne: Shylock nie icsl li chwiarzem przez 
duże L„„ ale po prostu człowiekiem, ktt:iry trudni się poży

czaniem pieniędzy na procent. Shakespeare nie jest prude
ryjny, ale też nie bywa ordynarny dla samej orclynraności. 
Jego sztuki są tak do gruntu zdrowe moralnie, że właściwe 
jego bardziej wulgarnym bohaterom uwagi brzmią natural
nie i nie potrzebują obrony. Od czasu do czasu trafia :ją 
się rzeczy zaskakujące, ~ to nawet w najlepszych sztukach, 
ale trzeba to złożyć na karb tradycji sc~nicznej owych cza
sów; zresztą podobne wybryki u Shaksspeare'a są nieliczne 
w porównaniu z utworami jego poprzedników i następców. 
W stylu Shakespeare'a nie ma manieryzmu. Retoryka jego 
bywa czasem przeładowana - tu znów trzeba powołać jako 
okoliczność łagodzącą tradycję i samą konwencję sceny 
szeJ<;spirowskie.i - czasem także zabawa w kalambury po
suwa sic; za daleko, czego już nie można wybaczyć, choć 
można to poczytać za wybujalość geniuszu slowotwc'>rczego . 
Shakespeare z królewskim ro1.machem tworzył nowe slowa, 
posługiwał sic; też slownictwem bogatszym niż którykolwiek 
inny pisarz. Nie jest łatwy w lekturze, bo każde słowo przy
czynia się na swój sposób do wywołania :rnmierzon go 
efektu; jednak giętkość stylu szekspirowskiego jest rciwnil' 
cudowna, jak znakom.ita jest tego stylu struktura. 

GEORGE SAMPSON 
HISTOR1A LITERATURY ANGIELSKIEJ 

W ZARYSIE 

P\VN. \Varszaw:l 19G6 
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George Macaulay Trevelyan 

ANGLIA SZEKSPIROWSKA 

Po niepokojach gospodarczych i religijnych w połowie 

panowania Tudorów nastąpi! zloty wiek Anglii. Ale Szek
spir miał szczęscie żyć w najodpowiedniejszej chwili dzie
jowej i w kraju, w którym można było bez rozpraszania 
się i doznając największego poparcia rozWtJac wybitne 
zd olności. By ły tu wspaniale pola .. lasy i miasta, a wszyst
kiego tego potrzeba , aby stworzyć doskonałego poetę. Roda
cy jego, jeszcze nie przykuci do maszyn, byli rzemieślnika
mi i twó1·cami wedle woli własnej. Ich umysłami, wyzwo
lonymi z więzów średniowiecznych, jeszcze nie owładnął 

pury~ański ani żaden inny nowożytny fanatyzm. Anglicy 
epoki elżbieta11skiej kochali życie, a nie jakiś teoretyczny 
pozór życia. Szerokie kręgi spolccze1'istwa, jak nigdy dotąd 
wolne od biedy, swoje wzloty duchowe wyrażały vV kon
cepcie, muzyce i pieśni . Język angielski -O siągnął pełnię 

piękn a i s ily wy razu. 

Re nesans, dawno przeżywszy wiosnę w ojczystej Italii, 
gdzie go teraz zwarzyly, ostre mrozy, osiągnął późno wspa
nialość le tni<i na tej północnej wyspie. W czasach Erazma 
renesans ograniczał się w Anglii clo uczonych i dworu kró
lewskiego. W czasach szekspirowskich dotarł poniekąd do 
ludu. Biblia i świal klasycznej starożytności już nie były 

znane tylko garstce wyks1.tałcony;ch. Za pośrednictwem 

gramrnar schols klasycyzm przesiąkł z gabinetu uczonego 
do teatru i na ulicę, z drukowanych ksiąg w ludowe ballady, 
które zaznajamiały najszersze kręgi słuchaczy z „Tyranią 

sędzi wego Appiusza ' ', „Ni eszczę3ną dolą króla Midasa" i in
nym i wspan i ałymi pod a n iami Grecji i Rzymu. Zycie daw
nych Hel) rajczyków, Greków i Rzymian czarnoksięską mocą 
nauki wywo ły wane z odległej przeszłości, stało się dostępne 

ogółow i l\nglikfiw, którzy traktowali je nie jako martwy 
przedmiot archeologii, ale jako nową strefę ducha i wyo
braźni, nadającą się do swobodnego wykorzystania dla ce
lów współczesnych. Kiedy Szekspir „ przerabiał" „Żywoty" 

Plutarcha na swego Juliusza Cezara i Antoniusza, inni brali 
Biblię i na jej podstwie kształtowali nowe obyczaje i idee 
dla angielskiego życia religijnego. 

Dla dalekiej potomności rzeczą najbardziej godną zapa
miętania z czasów elżbietańskich jest fakt, że wówczas 
powstały szluk.i Szekspira. Nie chodzi tylko o to, że akurat 
w tym wieku urodził się jeden z największych ludzi. Dzieło 
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jego mogło powstać tylko w późniejszych latach panowania 
Elżbiety i na początku rządów Jakuba, właśnie kiedy miał 
szczęście żyć. Nie mógłby pisać tak, jak pisał, gdyby lu
dzie ,wśród których się obracał, byli inni, gdyby inne były 
ich nawyki myślowe, ich Ży·oie i mowa, albo gdyby teatry 
londyńskie tuż po najeździe armady nie osiągnęły określo

nego stadium rozwoju i gotowe nie czekały na wksz1tałtoiWa

nie jego ręką. 

Nie przypadkowo w sztukach Szekspira partie poetyckie 
przeważają nad pisanymi prozą, gdyż audytorium, do któ
rego się zwracał, jak w ogóle prości Anglicy w mieście 

i na wsi, przyzwyczaiło się clo wiersza jako języka opowieś
ai, uciesznych przedsta'.vień, hi.storii craz nowin o współczes
nych wydarzeniach i sensacjach. Nie gazety i powieści, ale 
ballady i pieśni obnosili i sprzedawali Autolik i jego towa
rzysze po uliczkach miast i broniach wiejskich dla zaspo
kojenia pospólstwa. Powielano i sprzedawano tysiącami 

ballady, zawi('ra :jące opowieści z Biblii, albo klasyczne mi
ty i wydarzenia historyczne, legendy średniowieczne albo 
wydarzenia aktualne, o a rmadzie, o spisku procho\Nym, o naj
nowszym morderstwie, albo o parze kochanków, zbiegłej po 
to, aby wziąć ślub. A Uryczne i miłosne pieśni, których 
słowa żyją do dziś w naszych nowoczesnych antologiach 
jako arcydzieło literatury, śpiewano jako ul wory popularne 

jako wyraz uczuć ludu. 

W tych warunkach, na dwadzieścia la! przed odegraniem 
pierwszej sztuki Szekspira, nagle rozwinąt się nowy rodzaj 
dramatu, z nową szkołą dramaturgów, wśród których czo
łowym wtórcą był Marlowe. Powstały trupy doskonale wy
szkolonych aktorów, traktujących swój zawód z najwyższą 
powagą.Do błaznów średniowiecznych i wędrownych akto
rów, zgrywających się niemiłosiernie, przyłączyli się ludzie 
uprawiający subtelniejszq sn!ukę, a z tych Burbage wkrótce 
osiągnąl największą sławę: ci ludzie wynieśli na wyżyny 
sztukę gry interpretacyjnej, a mieli przy sobie młodych 

uczniów, starannie od dzieciństwa przygotowywanych do 
wykonywania z godnością, wesoło i zgrabnie ról kobiecych. 

W środkowych lalach panowania Elżbiety droga do bo
gactwa i zaszczytów stała otworem dla aktora i dramaturga. 
Wędrownymi trupami opiekowali się wykształceni arysto
kraci, których zamki i dwory zespoły le odwiedzały jako 
mile \,Viclziani gośC-ie, dając przedstawienia w sali biesiadnej 
albo w galerii, jak owi aktorzy po księżęcemu goszczeni 
w Elsynorze. Ale korzystniejsze nawet „tak dla sławy, jak 
clla kiesze.ni" były teatry budowane na lc\kach w Southwark, 
nad Tamizą, by tam grać przed różnorodną i krytyczną 

publiczności<! społeczną. (. .. ) 
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Tu gromadziły się razem klasy społeczne mniej lub więcej 
różniące się między sobą sma•kiem i wykształceniem. 

Szckspi'r·a rzeczą było, ;:i by dogo dzić· wszys:Udm. 

Kiedy po raz pierwszy zetknął sic; z tą wymagającą pub
licznością, spragniona była intrygi i e[ektownego widowiska, 
hałasu i rzucan.ia się po scenie, gnibych blazet1stw i wytwor
nych a uczonych pojedynków na dowcipy, muzyki zaś naj
bardziej, bo Anglicy mieli wówczas najpiękniejsze pieśni 

i muzykę w całej Europie; rozmiłowani byli także, w prze
ciwieństwie do przeciętnej publiczności nowoczesnej, w po
etycznej retoryce jako sposobie wyrażania namięlności. 

vVszystkie te żądania zaspokoił Marlowe i j('go współpra

cownicy tworząc w ciqgu kilku lat nową dramaturgię, które\ 
Szekspir znalazł już gotową pod ręką. Przejął tradycję i w 
ciągu następnych dwudziestu lat rozwiną! j<1 w coś o wiele 
większego niż najdosk<Jnalsze widowiska publiczne. 

Poezja jego jeszcze wyższy miała ton niż „potężny wiersz" 
Marlowe·a, a stworzył także dialog prozą równie subtelny 
i pełen mocy, niekiedy zaś równie uroczy i harmonijny jak 
jego wiersze. \•V obu tych formach wyrażat nie tylko piękno. 
grozę, dowcip i wzniosłe m.'/śli filozoficzne, , ale ukazywał 
także rzecz nową w dramacie: indywidualne charaktery, za
miast typów i uosobionych namiętności, które dotychczas pa
nowały na scenie. Nawet intryga, nawet akcja została pod
porządkowana ch;:irakterystyce postaci, a mimo to sztuka 
~ię podobała. Tak prawdziwi są jego ludzie, że wciąż o nich 
dyskutujemy, jakby mieli własne życie poza sceną. 
Elżbietańskiemu teatrowi zawdzięczamy Szekspira i wszyst

ko, co on st\\"orzyl. Za to chwata niech będzi e tealn wi -
i ludziom czasów elżbi elaóskich. 

GE:OHGE .Yl.\ GJ\ULAY TREWELYAl'i 
HISTORIA A N GLU 
P\\'N. \VAHSZA\VA l!Hi7. 
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PRZEDSTAWIENIE 
„WIECZORU TRZECH KRÓLI" 

W TEATRZE 
„POD KULĄ ZIEMSKĄ" 

Tea1tr „The G'lobe" („Pod Kulą Ziemską " ) 

Twórc:wść Szekspira w swej podstawie zwi21zana byla z de
mokratycznymi „pow zechnie doslęp n ·mi" teatn 1mi, do licz
by których należał słynny „The Globe". Spróbujmy odt wo
rzyć przedstawienie komedii Szekspira w tym teatrze. 

Przez Tamizę mnóstwem łódek przeprawiali się mieszcza
nie do Londynu. Była godzina druga i wkrótce powinno było 
zacząć się przedstawienie. 

Na wieży sterczącej nad okrąg łym drewnianym budynkiem 
teatru „The Globe" podniesiona już b~1 ia chon.;r iew . Przed 
wejściem hałasowa t tłum pragnący jak najprędzej przedostać 
s i ę cło teatru, by umieścić się jak najbliżej sceny. Tu równi eż 
błyszczał w sloricu ogromny pozłacany szyld z wymalowa
nym na nim Herkulesem, dźwigającym lrnlq ziemską na bar
kach, i lśnit dumnie laciriski napis „Totus mundus agit his
trionem" („Cały świat gra komedię"). 
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Wewnątrz okolonej ścianą przestrzeni, przypominającej 

swym owalnym kształtem lite rę o, poci ukrytym niebem 
!toczyli się, krzyczeli, rozpychali, wymyślali sobie i śmieli 

się „tani widzowie" .. Jakiś tęgi żo łnierz o czerwonej, petno
krwislej i gniewnej twarzy, podobny do dużego bu ldoga, 
wymyśla! pijanemu czeladnikowi podsuwając mu co chwila 
poci sam nus sw·ą ogromną pięść. Robotnik w okularach 
w miedzianej oprawie - zapewne lutowniczy, sądząc z licz
nych oparzeri na rękach - stal zdumiony , wytrzeszczywszy 
oczy, i palił fajkę wypuszczając z ust ogromne kłęby cl •mu. 
Student w czarnym ubraniu i czapce żaka, miody cztowi~k. 
z mądrą i złośliwą twarz<\, zacisnąwszy usta ogląda ł szyder
czo dumnego eleganta. którv, zuchwa le rozpychając tlum 
i chwiejąc pękiem strusich piór na g łowie, posuwał się wprost 
ku scenie .W tłumi e krzepkich czeladników, śmiejąc sic; i wy

myślając, przepychały się handlarki jabłkami, piwem i pud
dingiem zrobionym z krwi i tłuszczu. Wszędzie snuły się ko
b iety w ,iaskrawych sukniach, z mocno wymalowanymi twa-
1·zami. Vv !~rytej słomą galerii rozsiadali się stateczni widzo
wie z żonami. W jedne.i z lóż zjawi ła się dama w półmasce 
n v. twarzy w towarzystwie cl\vóch k awalerów w szerokich 
kołnierzach. ze szpadami przy bpku. Ponieważ na tymże pod
wórzu, bezpośrednio wśród tłumu widzów, zna1dował się za 
n;.,;kim ogrodzeniem u s t~p , pneto dwaj służą•cy teatuu zaczęli 

silnie kadzić jałowcem pod lożą, którą zajmowali goście. 

S ł użba teatralna prz)'got.owyvvala scenc: do przedstawienia, 
pokrywała podłogę świeżym szuwarem i dekorowała tJ.o sceny 
płótnami w.nn;.ilowanymi na wzór makat. Na brzegu sceny 
n n jej n.1szt·m\·aniu siadali już na niskich trójnogach uprzy
wilejowani panowie, wśród których znaj down! się i nasz 
elegant z pękiem strusich piór na głowie. Zwykli widzowie, 
ob~:tawiwszy z trzech stron rusztowa n ie sceny, wyrażali ha
łaśliwie swoje oburzenie, gdyż ci uprzywilejowani panowie 
zasłaniali im scenę. Czeladnicy oburzali się szczególnie na 
el e~anta : „Ej ! Ty strusiu - krzyczeli do niego - wynoś się 

do Afryk i, skąrl przy byłeś." Ktoś na\vet ci snął w niego grud
ką biota . „Bydlę" - spokojnie przez zęby W)'cedził elegant 
i siedziat n adal nieporuszony. 

W garderobie aktorów - dużym pokoju s łabo oświetlonym 

długim wąskim oknem - było gwarnie i tłumnie. Chłopcy 

stroili się w damskie suknie, wkładali trzewiki na grubych 
korkowych podeszwach i wysokich obcasach (aby wydać si~ 
wyższymi). \V'srócl tłumu akt{)rów dumnie wznosząc głowę 
spacerowa! niewysoki, tęgi mc~żczyzna, lat trzydziestu pięciu, 
z wąsami i brodą By! to Ryszard Burbage, właściciel tego 
teatralnego przedsiębiorstwa i pierwszy aktor trupy (z szeks
pirowskich ról Burbage z największym powodzeniem g rai 
R 's iard III, Hamleta, Otellu i Leara). 
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Wnętrze Tea tru „Pod Łabędziem" 
(rysunek Jana de W itt z 1596 r.) 

Wilia111 hakespeare 
, , 

WIECZOR TRZECH KROLI 
c z y l i 

WSZYSTKO CO CHCECIE 
(TWELFTH NIGHT) 

Tłumaczył z oryginału angielskiego 
Stanisław Dygat 

Opracował Józef Słotwiński 

Reżyseria 
i inscenizacja: 

JÓZEF SŁOTWIŃSKI 

Scenografia: 
JADWIG POZAKOWSK 

Opracowanie muzycZJne: 
RYSZARD KOMOROWSKI 

Układy plastyczne i tańce: 
BARBARA FIJEWSKA 

Współpraca sccnografic;ma: 
ALEKSANDR BALISZEWSK -WALICKA 

Asystent reżysera : 
ZBIGNIEW SZTEJMAN 

Asystent scenografa : 
JADWIGA CZARNOCKA 
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ORSIN 
(książ lll'rii) 

EB STIAN 
(bral Violi) 

A TONIO 
(kapitan okn;tu, 
przyjaciel ebasl":ma) 

K PITAN OKRĘTU 
(prty j:iciel ioli) 

OBSA D A 

- Zbigniew Sztejman 

- Sylwester Woroniechi 

- Andrzej Wiśni.ewski 

Kazimierz Siedlech 

V A LENTINO {dworzanin księcia) - Tadeiisz Kuduk 

CURIO (dwortanin księc1ri) -· MieczyslCLw Ostroróg 

SIR TOBIASZ Wlodzimierz Wisznieir ki 

SIR ANDRZEJ 

MALWOLIO 

FABIAN 

BŁAZEN 

OLIWIA 

VIOLA 

MARIA 

KSIĄDZ 

STRAŻNIK I 

ST ŻNIK II 

SL UŻĄCE OLIWII 

I I 

Edwin Petryk.at 

Marian Drozdow ki 

- Henryk Sobiecharl 

- Piotr Snchora 

- Bożena Mrowińska 

- Wanda Wieszczycka 

- Anna Baranowska 
Barbara Koziarska 

Ryszard Kolaszyl'i ki 

Witold Lisowski 

Ryszard Kola zyńsld 

* * ~' 

Miasto w Illirii i pobliskie wybrzeże morskie. 



Rzemieślnicy - aktorzy 

14 

Przed lustrem stal wysoki, zgrabny mężczyzna w stroju 
błazna granatowo-czerwono-zielono-żółtym i różowal policz
ki. Kolo lustra leżała jego błazeńska grzechotka w kształcie 

buławy, której gałkę stanowiła wyrzeźbiona w drzewie jego 
własna błazeńska głowa. Był to Robert Armin, subtelny i \\'. -
tworny aktor, który zastąpi! w trupie słynnego kornika-pros
taka, wałkonia Williama Kempe'a. Dziś wystavviano „Wie
czór lrzcch króli" S1.ekspira i Armin gra! trefnisia. 

Uderzono w gon.~„ Muzykanci z fletami i wiolami zaj.:;li 
miejsca. Publiczność ucich!a w oczekiwaniu. \'lielc osób wi
działo już to przedstawicn'.c, gdyż :;zt.uka była uprzednio 

wystawiana. Po raz pierwszy była ona grana w jednym z 
prawnicz.\·ch kolegiów Londynu w wiec zćir Trzech Króli --
6 stycznia 1601 r„ dwunastego wieczoru, licząc od Boże.go 

N;-irndzenia: stąd też powstał jej l:':lul. Nad sceną wisiał na
kreślony wielkimi U terami napis: „Wieczór trzech króli". 

Na scenę wyszedł wystrojony aktor w pięknym kostiumie. 
Za strój ten, cały z aksamitu i ałasu teatr sporo zapłaci! 

służącemu pewnego zmarlć•go gentlemana. Wysunąwszy się 

112. pr:iscenium aktor puszył się przez chwilę, lubujqc si ę 

własną osobą, po czym głęboko westchną! i przycism1wszy 
dłonie do serca wyrecylow'at pierwszy mo11olog Orsina o po
tędze miłości. Wydawało się, ;'.e sam Orsino zdumiony jest 
mo ą władającego nim uczucia. Gdy Orsino porozmawiawszy 
ze swym otoczeniem odszedł, rozsunęła się kotara zasłania
:i4ca alkowę w głębi sceny, ukazując w niej bohaterkę sztuki 
Violę wśród marynarzy z rozbite go okrętu. Rolę Violi grat 
trzynastoletni chłopczyk ubrany w strój kobiety. Byl on 
w tej rc>li delikatny, nawet subtelnie wytworny („Violi zwy
ciężajqcej wszystkie przeszkody, które los stawia! na jej dro
dze clo szczęścia. Viola i marynarze odeszli. Caly teatr wy
buch! głośnym śmiechem, gdy na scenie pojawi! się tęgi, pi
jany, wesoły Sir Tobiasz Czkawka z lVIarią, którą gra! niziut
ki ruchliwy chłopczyk, podobny do myszki. Sir Tobiasz -
postać przypom i nająca Falstaffa zachwycał widzów sw:.:1 
rzeźką radością życia (już samo imię jego r-0zśmieszalo pub
liczność). Maleńka ruchliwa myszka, Maria, żwawo i sprytnie 
odpowiaclala na żarly namawiając przy tym rozpustnego ry
cerza, by zaczął prowadzić porzqdniejsze życie. Zachwyt 
publiczności osiąg nął swój szczyt, gdy na scenie zjawił si ę 

ponury, nadęty, a równocześnie nieprawdopodobnie glupi 
Malvolio. ·wszy scy od razu odgadli w nim karykaturę puryta
nina. „O ! Oto gdzieś się znalazł -- nasz stary znajomku! -
krzyczeli widzowie. - Nje chełp s.ię, nie pusz na wzór pa

wia -· tak czy inaczej wyjdziesz na durnia!" 

Na ogól biorąc była to bardzo ż rwo reagująca publiczność . 

Viola wywolywala powszechne wsp6lczucie , a publiczność 
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Aktor Ryszard Burbage przyjaciel Szekspira, współzałożyciel 

teatru i wykonawca ról Szekspira. 
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raz po raz jęczała, gdy nieszczęśliwa bohaterka cierpiała 

z miłości cło Orsina. Rozległy się nawet grnźne okrzyki pod 
adresem Księcia o tak nieczułym sercu ... V./ teatrze ówczes
nym zdarzały się niekiedy zdumiewające wydarzenia. Gdy 
pewnego razu grano sztukę, w której była scena zabójstwa, 
jeden z widzów przepchną! się ku przodowi i głośno wyzna! 
popełnione przez siebie zbrodnie; został natychmiast schwy
tany przez szpiegów królewskich (których b.vło niemało 

wśród publiczności). 

Dumną, zimną Oliwię gr;.ił zgrabn.v chłopi e c, w:-·stępuj<icy 

często razem z wykonawcą Vbli (była to słynna para chłop
ców - aktorów!. Oliwia na początku sztuki mogła być upar
ta w swej dumie, lecz chłód jej i wyniosłość tajały jak wosk 
pod wpływem ognia zwyc ięskiej miłości. A o mocy zwycię
żającego wszystko uczucia mówiła właśnie widzom ta ko
media. 'v\Tśród tego wesołego, barwnego widowiska przecha
dzał się drwiący, zamyślony i smutny błazen. P ięknvm swym 
tenorem Robert Armin śpiewa! melancholijne pieśni pajaca. 

Sztuka kończy ła się szczqśliwie dla .ie.i bohaterów, gdy 
jednak opuści ty scenę zakochane par.v: Orsino i Viola, Se 
bastian i Oliwia, Tobiasz i Maria - pozostał na niej samotny 
trefniś. W ostatniej piosence przypomina ~:}bie swoje węd
rowne, zmarnowane, przepite żvcie. 

Wydawało się widzom, i:i: ta tkliwa, smutna pi oscnl'a prze
nosi ich ze: świata barwnego, świątecznego \\"idow iska ;; po
wrotem do codzi ennośc i , do prozy ż.vcia , ponurych loncly1i
skich mgie ł , słabo oświetlonych izb, wąskich ulic i niskiego 
dżdżystego nieba. Lecz oto rozbrzmiew a wesoła. muz,·ka, na 
scern: wybiegli tancerze i rozpoczęli taniec „jig' ' ... 

TcaLr jest instrumentem, na którym wykonywa siq ul w ory 
dramat:Jpisarzy . 'vV epoce Szekspira byt to, pod wielu wą~lę
clami, instrument prymitywny; dramatopisarze te j epoki p r ze
'·cignęli teatr. Instrument ten podobnie jak i twó rc :1, sć dra
matyczna Szekspira posiadały wartościo\vą cec hę - docie
rały do najszerszego kota widzów. 

l\-1. !VI oro Lo w .,Szekspir" \Va rszaw a 1950 st r. GO- -BG 
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Kiedy rozważam, iż chwilę jedynie 

W doskonałości trwa rzecz każda żywa, 

Iż się na scenie pojawia i ginie, 

Iż układ gwiezdny na obrót jej vvplywa 

Kiedy rozważam, iż człeka i z-ielc: 

To samo nieb{) nagli i hamuje, 

Iż młode soki w wybujałym ci ele 

Wstrzymawszy, pamięć soków odejmuje, 

Wówczas niepc\vność przed oczy sprowadza 

Urodę twoją i czasowi każe 

Wieść spór z rozkładem o to, czy się zgadza 

Przejąć dni twoje, gdy noc je r zmaże. 

18 

Dla ciebie, 'Nalcząc, wyL{)czyłem słowa, 

To, co czas urwie, zaszczepiam od nowa. 

tłum. Jerz y S. Sito. 
Wiliam Szekspir -- wg tzw. portretu Grafton z r. 1588 
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Słodka miłości, wróć, by nie mówiono 

Ze siły twoje od twych pragil1'ień słabsze 

Pragnienia, choć je dzisiaj nakarmiono 

Jutro powrócą tak ostre jak zawsze. 

Więc wróć! Choć dzisiaj twoje głodne oczy 

Mcr:-użą się, ciężJkie sennym nasyceniem, 

J1~tro spójrz znowu i ducha miłości 

Nie chciej zabijać zbyt długim znużeniem, 

Niech odpoczynek będzie oceanem 

Dzielącym brzegi, na które przybyło 

Dwoje kochanków młodych, by nad ranem 

Poblogoslawić w:racającą miłość 

20 

Lub zwij to zimą, której mroźna szata 

Po trzykroć każe oczekiwać lata 

llum. Maciej Slomczynski 

CHRONOLUU!CZNA 'l'AULlL.:A U'l'WUrtUW 

Tyt u! 

Henryk VI część druga 
Henryk VI część trzecia 
(Henryk VI część pierwsza) 
Ryszard III 
Komedia omyłek 
Wenus i Adonis 
Lukrecja 
Sonety 
(Tytus Andronikus) 
Poskromienie złośnicy 
Dwaj panowie z Werony 
Stracone zachody miłości 
Romeo i Julia 
Ryszard II 
Sen nocy letniej 
Król Jan 
Kupiec Wenecki 
Henryk IV, część pierwsza 
Henryk IV, część druga 
Wesołe kumoszki z Windsoru 
Wiele hałasu o nic 
Henryk V 
Juliusz Cezar 
Jak wam się podoba 
Wieczór trzech króli 
Hamlet 
Troilus i Kressyda 
Koniec wieńczy dzieło" 
lub „Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy" 

„Miarka za miarkę" lub „\Vet za 
wet" 
„Otello'' 
Król Lear 

Makbet 
Antoniusz i Kleopatra 
Koriolan 
Tymon Ateńczyk 
Per)'1kles 
Cym beli n 
Opowieść zimowa 
Burza 
(Henryk VIII) 

Rolt 
przypu

szczalne_go 
napisania 

1590 
1590 
1591 
1592 
1592 
1592 
1593 

1592-1609 
15H3 
1593 
1594 
1594 
1595 
159;) 
1595 
1596 
1596 
1597 
1597 
1597 
1598 
1599 
1599 
1599 
1600 
1602 
1602 

1602 

Hi04 
1604 
1605 
1605 
Hi06 
1607 
1608 
1608 
1609 
1610 
1612 
1612 

Po raz 
pierwszy 

wydruko-
wano 

1623 
1623 
1623 
1597 
1623 
1593 
1594 
1609 
1594 
1623 
1623 
1598 
1597 
1597 
1600 
1623 
1600 
1598 
1600 
1G02 
1600 
1600 
1623 
162:3 
1623 
1603 
1609 

1623 

1623 
1622 
1608 
1623 
1623 
1623 
162:3 
1609 
1623 
1623 
162:3 
1623 

W nawiasach zamieszczone są tytuły dzieł, których autor
stwo jest wątpliwe. 
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SZEKSPIR 
La.ta Sw1at Anglia 

1485 Koniec wojny Białej i Czerwone.i 
Róży 

1492 Krzysztof Kolumb dopływa 
do Kuby 

1513 Pierwsza drukowana 
książka polskfl 

Koron ,cja Henryka VH Tudora 

1516 „Utopia" Toma,za Morusa 

1519 Podróż Magellana dookoła 
świata 
Smierć Leonarda da Vinci 

1522 Przekla4 „Nowego testa
mentu" przez Lutra 

1525 Angielski przekład Biblii 

1532 „Gargantua i Pantagruel" 
Rabelais' go 

1543 „De revolutionibus orbitun1 
coelestium" Kopernika 

1558 „ Wizerunek własny żywota 
człowieka poczciwego" Reja 

1559 

156~ Umiera i\'Iichal Ania! 

1572 Noc św. Bartłomieja 
w Pa.ryżu 

I<oronac-ja Elżbiety. I 

UrodzH się Wiliam S zcl<spir 
(23 kwiecień) 

1576 Burbage buduje pierwszy lrnclynek 
teatralny w Londynie 

1578 „Odprawa posłów greckich" 
Kochanowskiego wystawiona 
\V Jazdowie pod Warsza\V[\ 

1580 „Próby" Montaign e 'a , „Je
rozolima WYZ\Volo na" Tassa 

1582 

1583 

1585 

1586 

1:187 
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Małżeństwo Szekspira 

Narodziny córki Szekspira: 
Zuzanny 

Narodziny bliźniaJ<l>w: Hamneta 
(Hamleta) i .fudyty 

Szekspir przenosi się ze 
Stratfordu do Londynu. 
Smierć pisarza i poety Filipa 
Gidney•a 

Ścięcie Marii Stuart 

I ŚWIAT 

Lata Swiat 

1388 

Jj90 

1592 

Anglia 

zagłada skierowanej przeciwko 
Angli i flo ty hiszpańs kiej 
Niez,vyciężo nej Arn1ady 
„Faust" Ma.rlowc'a 

(Przypuszczalnie) Szeksp ir r ozp o
czyna literacką d z.ialalność 
w teatrze. 
znajomość z hrabią Sou t hampto n 

Pienvsza \Vzrnianka o Szeks pirze 
w druku (w „Spowiedzi" Roberta 
Greene' a. 

1593 Śmierć I\rlarlo wc'a, 

1954 Pierwsza w Polsce w r.mianka 
o przynależności Sze k s pira 
do trupy „Sług Lorda S zam
belana" 

15% 

LiU7 

1598 

1599 „ Biblia," Wujka 

1600 G iordano B runo s palo n y 
na stosie 

1601 

1G03 

1605 „Don Kichot" Cervantesa 
1606 Urodził się Corneille 
1608 

\fil I Komedianci angielscy w 
Warszawie. W repertuarze 
prawdopodobnie sztuki 
Szekspira 

1612 

1616 Umiera Cervantes 

1618 Potępienie systemu 
Kopernika przez koś ció ł 

1622 Urodził się Molier 

1623 

Szekspir uzyskuje s zla chectwo 

Smierć syna Szekspira - Ha111neta 
Szekspir naby,1:a j eden z naj
pi<;kniejszych d o mów w Stratfor
d z.ie . 
Wybuclo ,var .c t eatru „The Globe"; 
jednym z udz.i ałoWC(JW zostaje 
Szek ~ ) 1r 

zgo n p oe ty Edmunda Spensera 

Spisek Essexa 
6 stycznia - premiera ,.Wieczoru 
trzech król.i" \V jeclnym z kole
giów prawniczych Londynu 

Smierć Królowej Elżbiety 
(2-ł marca) 
Koronacja .Jakuba I 
Trupa tea,tralna do któ rej należy 
Szekspir otrzymuje nazwę „Sług 
Króla" 

. ,Słudzy króla" nabywają do gra
nia zin1owych przedsta\vieti. „zam
knięty teatr Blackfriars 

Szekspir powraca do Stradfordu 

Umiera Szekspir (23 kwietnia.) 

Pierwsze wydanie szt.uk S zekspira 
tz\v. „Pierwsze Folio" 
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