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Jak lichy aktor, co stojąc na scenie, 
Zapomniał z trwogi słów do swojej roli, 
Lub ogarnięte wściekłością stworzenie, 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli, 
Tok ja - nie wierząc, bym umiał wysłowi:: 
Nadmiar miłości - straciłem już wiarę 
I tonę w uczuć wezbronych powodzi, 
Pod namiętności zbyt wielkim ciężarem. 
O, niech więc za mnie mówią księgi moje, 
Milczący serca mojego posłowie, 
Które o miłość b/agJ i nagrodę, 
Chociaż słowami tego nie wypowie. 

Chciej pojąć, co tu ciche $erce głosi: 
Sluchać oczyma to mądrość miłości. 

SONETY, PIW, Warszawa 1964 

Wiliam Szekspir 
(tłum. Maciej Słomczyński) 



Wilhelm Shakespeare (Szekspir) urodził się w Stratford 1564 
i pierwszym był traikiem w Anglii. Posiadaiąc z natury nad
zwyczayny gieniusz i nayobfitszą wyobraźnią, bez żadney zna
iomości prawideł dramatyki, pisał traiedye. Sztuki iego są piękne 
dziwotwory, tchną iakowąś dzikością, i maią piętno owoczesnego 
gustu; iednakże wpośród naygrubszych błędów, okazuią się niekiedy 
takowe światła, iż wznoszą działacza nad mistrze. Dzieł iego drama
tycznych liczba iest znaczna. Znakomitsze są: Hamlet, Makbet, Ju ~ 
liusz Cezar, Henryk IV i śmierć Rycharda Ili. Jak w tych, tak w in
nych nie widać żadnego wyboru. Obok naywytwornieyszych obra
zów, w których się cała moc i ślachetność Rafaela wydaie, umiesz
czone są nayniezgrabnieysze malowidła. Wszędzie pełno duchów, 
straszydeł, potworów; te iednak tak są wydane, iż trudno sobie wy
obrazić, aby mogły bydź nienaturalne, a przynaymniey wyznać po
trzeba, iż ieżeliby się podobne znaydowały istoty, inaczeyby czynić 
i mówić nie mogły, tylko tak, iak ie Szekspir wystawił. Pan Pope 
w przedmowie swoiey do dzieł iego powiada, że ten wielki gieniusz, 
pomimo wszelkich niedoskonałości, wart iest pierwsze przed wszyst
kimi Europeyskimi dramatykami trzymać mieysce. 

Fragment z: Wybór różnych gatunków poezyi z rymopisów polskich. 
Warszawo 1820, Drukarnia XX. Piłorów. 

Komedie Szekspira, zarówno sztuki nazwane komediami jak 
i komediowe fragmenty pozostałych utworów, trudniejsze są 
do zrozumienia niż jego tragedie. Komizm w ogóle z trudem 
poddaje się analizie. Czy jest bowiem jakaś definicja tego, co wy
wołuje śmiech, uwzględniwszy nawet teorię Bergsona, do której mie
libyśmy całkowite zaufanie? Szereg bystrych spostrzeżeń dokonano 
na temat poszczególnych komedii i komediopisarzy, ale zazwyczaj 
krytycy dochodzą do wniosku, iż prawdziwe poczucie humoru i na
wet każdy efekt komediowy są jedyne w swoim rodzaju. Mo
lier, podobnie jak inni wielcy mistrzowie tego gatunku, wydaje się 
posiadać stały punkt widzenia, czytełną konwencję i bezbłędne 
11 uderzenie11

• Jednak nie sposób tych cech zredukować do jakiejś 
jednej formuły. A u Szekspira punkt widzenia nieustannie zmienia 
się, używa on w swych komediach rozmaitych konwencji, a wielu kry
tyków bynajmniej nie uważa jego „uderzenia" za bezbłędne. Kry
tycy z Broadway1u1 którzy sądzą, iż wiedzą z czego śmieją się czytel
nicy New Vorkera i znawcy starzyzny, którzy sądzą, iż wiedzą z czego 
śmiali się Elżbietańczycy, wydają się zgadzać, że szekspirowska ko
media przestała być śmieszna. W ten sposób jeszcze raz podają so
bie ręce nad bezpiecznie martwym ciałem naszej spuścizny. 

Jeśli mimo to bawi kogoś humor Szekspira, jaki jest najlepszy spo
sób, aby zbadać jego rozpiętość, nauczyć zwyczajów, upewnić, że 
dociera się do zamierzonej przez autora pointy? Jednym ze sposo
bów może być uwzględnienie faktu, że Szekspir pisał teksty, które 
miały być odegrane przed publicznością. Przypomnimy sobie wtedy, 
że śmiech w teatrze zależy od tak wielu czynników: nastroju widow
ni, od tego, czego publiczność już z góry oczekuje od danego autora, 
od rytmu spektaklu, niuansów tempa i sposobu podawania point 



i wielu podobnych elementów. Wszystko to poznac 1 opano
wać można jedynie poprzez praktyczne doświadczenie. Akto
rzy i reżyserzy znają to dobrze. Aktorzy skądinąd utalentowa
ni, muszą metodą prób i błędów uczyć się jak wywołać śmiech na 
widowni. Reżyserzy często muszą poddawać komediową scenę roz
maitym próbom: skracają, przycinają, zmieniają tempo i rytm, zmie
niają zadania, zanim uda im się osiągnąć żądany efekt. Wszystko, 
co wiemy każe nam sądzić, że tak właśnie pracował Szekspir - Czło
wiek Teatru. Brał jakąś starą sztukę albo stare opowiadanie i uwzględ
niając konkretny zespół aktorski, pisał tak, aby panując nad wszyst
kimi elementami teatru, z ich konstrukcji osiągnąć pożądany efekt 
wobec widowni. Każdy z jego efektów komicznych jest w istocie nie
powtarzalny, wynika z kontekstu całej odgrywanej sztuki, odzwiercie
dla jego bezbłędne panowanie nad akcją tej właśnie sztuki, jej ko
micznych lub dramatycznych aspektów. Jego poczucie humoru wy
daje się nie mrużyć oka ani na chwilę, objawia je do woli, sprawnie 
operując teatralnie użytecznymi elementami, których dostarcza mu 
fabuła. Najlepszym sposobem dowiedzenia się czegoś o Szekspirow
skiej komedii byłaby próba jej inscenizacji„. 

Fmncis Ferausson: The Human Image in Dramatic Literature, New York, 1957 

' Ach, Rozalindo, Losy uradziły chyba na swym Synodzie, żeby 
uczynić cię nieszczęśliwą: bo gdy Fortuna okazała się już naj
gorsza, wówczas przychodzi Miłość, by rozpocząć nową tra
gedię: usiłuje umieścić swe słońce w twych oczach i wzniecić swoje 
płomienie w twej piersi. Strzeż się, czuła dziewczyno, niespokojny to 
gość, szukający schronienia; gdyż jeśli wpuścisz go na jego błaga
nia, nie wygnasz go potem silą, a jego płomienie podsycane są pa
liwem, którego żadna woda nie ugasi. Czyż nie widzisz, jak Venus 
pragnie cię wciągnąć w swój Labirynt, do którego wejście jest miłe, 
lecz w jego wnętrzu czekają cię troski, smutki i niezadowolenie: to 
jest Syrena, nie pozwól, by twe uszy słyszały jej pieśń; i to jest Ba
zyliszek, zamknij oczy i nie patrz na niego, gdyż będziesz zgubio
na. („.) Pamiętaj o swych minionych losach, obawiaj się najgorszego 
i nie daj się ponosić teraźniejszym wzruszeniom, iżbyś zakochawszy 
się, nie żałowała samej siebie. 

Ach, Rozalindo, lecz przecież to Rosader się do ciebie -zaleca; a ktoś, 
kto jest tak piękny jak on, jest też cnotliwy i skrywa w swych myślach 
tyleż zalet, ile wdzięku maluje się na jego twarzy. („.) Ale rozważ, 
Rozalindo, jego majętności i twój obecny stan, ty jesteś biedna i po
zbawiona ojcowizny, lecz jednak jesteś córką Księcia, a on jest młod
szym bratem i nie ma takich posiadłości, żeby mógł dorównać twym 
godnościom lub pomścić krzywdy twego ojca. A czyż nie dowiedziałaś 
się od innych Dam o tym, że kochankowie nie mogą żyć samymi tyl
ko spojrzeniami? („.) 

Lecz jakże możesz, Rozalindo, żywić tak brzydkie myśli w tak pięknej 
głowie? Czyż godność Księżniczki, córy Gerismonda, dopuszcza tak 
niewolnicze koncepty, by złoto cenić więc~j niż honor, lub aby oce
niać Szlachcica wedle jego majątku, a nie wedle zalet? Nie, Roza-



lindo, wstydź się swego brzydkiego postanowienia i powiedz, 
ie jeśli pokochasz, to albo Rosadera, albo nikogo; a d'lacze
go? ponieważ Rosader jest piękny i cnotliwy. („.) Dlatego, 
Roza.lindo, ulegnij Miłości, by Venus, jeśli będziesz zbyt bojaźliwa 
lub zbyt okrutna, nie rozgniewała się i nie ukarała cię okazaniem ci 
wzgardy. 

Powiem ci chłopcze (rzekł Rosander), iż. myśli me tak przywiązane 
są do Rozalindy, że gdyby twa pani była tak piękna jak Leda, lub 
Danae, którą uwodził Jowisz w zmienionej postaci, oczy moje nie 
chcia 'łyby pieścić się jej urodą; i Miłość tak uwięziła mnie w kręgu 
doskonałości Rozalindy, że wolę rozważać tylko jej piękność, niż ab
solutnie posiadać wspaniałości jakiejkolwiek innej. („.) 

„. usiądźmy, a usłyszysz, jakie Poetyckie szaleństwo Miłość może 
sprowadzić na mężczyznę: po tych słowach usiedli na zielonym stoku, 
ocienionym drzewami figowymi i Rosander, głęboko zaczerpnąwszy 
oddechu, przeczytał im ten Sonet. 

Do snu się w smutnej ułożyłem celi, 
Ale niedole, zazdroszcząc mym oczom, 
Czuwać kazały im; wnet więc zaczęły 
Płakać, by w płaczu ni chwili nie spocząć: 

Lecz gdy dla serca mego płaczą pani, 
Przez Izy się śmieją, cierpią triumfalnie. 

Z łez moich źródło wezbrane wypływa, 
W nim Venus kąpie się, też zakochana; 
Kupido barwne skrzydła w nim obmywa, 
lecz ja w nim widzę mękę, już mi znaną. 

Gdy wyschnie, wtedy myśli o mej pani 
Znów aż po brzegi napełnią je Izami. 

Z mych westchnień wicher gwałtowny się zrywa, 
Silnym podmuchem Izy zmiata mi z twarzy; 
Lecz kiedy wzdycham, w mej piersi odżywa 
Płomień i jeszcze potężniej się żarzy. 

Jak Feniks wśród tych bólów się zatracam: 
Miłość zabija i życie przywraca. 

„.Wieśniaku, gdybyś mógł wejrzeć głęboko w tajnie mej miłości i zo
baczyć, jak wielkie wrażenie jej Idea wywarła na mym sercu, przy
znałbyś, że chodziłem tu pełen namiętności, a niemniej uzbrojony 
w podziwu godną cierpliwość. Dlaczego (spytała Aliena) w miłości 
potrzebna jest cierpliwość? Tak, jak w niczym innym (rzekł Rosader), 
gdyż miłość to nieukojony ból, w którym nie ma ulgi, rak, który wciąż 
toczy, choroba, która odbiera wszelką nadzieję snu. Jeśli więc tak 
wiele smutków, nagłych radości, chwilowych rozkoszy, ustawicznych 
lęków, codziennych zmartwień i conocnych lamentów istnieje w Mi
łości, czyż nie należy uważać za cierpl ,iwca tego, kto wszystkie te na
miętności pokrywa milczeniem? („.) 

„. lecz jestże Miłość tak przewlekłą chorobą? Jest (odparł) albo 
okropną, albo lichą, zależnie od umysłów tych, których nawiedza; bo 
tak jak chwasty dłużej rosną nietknięte niż piękne kwiaty, a krzemień 
leży spokojnie w kamieniołomie, podczas gdy Szmaragd cierpi pod 
narzędziem Szlifierza, tak ludzie marni wolni są od ran zadanych 
przez Venus („.) 

Im bielszy jest Batyst, tym głębsze w nim skazy, im czystszy chryzolit 
tym szybciej się plami,, a ci, których serca są pełne godności, znaj
dują w miłości najwięcej smutków. Lecz w kogokolwiek Kupido (rzekł 
Rosader) trafi swoją strzałą, tego nie przestaje niepokoić, dopóki nie 
doprowadzi go do szaleństwa lub do poezji: bo tak jak Księżyc nigdy 



nie pojawia się bez gwiazdy Lunisequa, tak Kochanek nigdy 
nie jest wolny od niespokojnych myśli. („.) 
Uganiasz się za chmurą i kochasz bez nagrody i bez nadziei 
(odparł Ganimed). Nie jej przekora temu winna, rzekł Rosader, lecz 
moje nieszczęsne losy, gdyż Przeznaczenie pokarało mnie jej nie
obecnością; albowiem gdyby wiedziała, że ją kocham, nie pozwoli
łaby mi tak grzęznąć w smutkach. Kobiety, jak są piękne, tak też sza
nują wierność i wyżej cenią (jeśli są czcigodne) dobrą wolę niż bo
bagctwo, lojalność mając za cel, ku któremu kierują swą wyobraźnię. 
Lecz porzućmy te uwagi i wysłuchaj mego ostatniego Sonetu, a bę
dziesz już znał całą moją Poezję: 

W czystej miłości sam chlubę znajduję, 
Wierne me sł-użby niczym nieskalane, 
Ją najpiękniejszą ze wszystkich miłuję, 
Ona świętością moją ukochaną. 

Wierność ma dla niej niczym niezmożona, 
A pośród pięknych najpiękniejsza ona. 

Niechże Petrarka Laurę sobie chwali 
I niechże Tasso swe uczucia kryje, 
Ma wierność wszystkie przeszkody obali, 
A jej" uroda wszystkich w krąg podbije. 

· Sławię urodę wraz z wierności silą: 
Miłość przeze mnie, ja przetrwam przez miłość. 

Thomas Lodge: Rozalinda. Złote dziedzictwo Eufuesa: po jego zgonie znale
zione w jego Celi w Silexedra. (fragmenty). Londyn 1590, Kraków 1978. 

PRZEKŁADY SZEKSPIRA 

Ostatnie dzies .ięciolecie {artykuł pisany był w r. 1954: przyp. red.) 
literatury polskiej powinno być nazwane dziecięcioleciem przekła
dów, bo w tej dziedzinie zrobiono najwięcej. Wydawanie klasykó"" 
światowych w rodzimym języku kompensuje w znacznym stopniu ma
łą albo żadną znajomość języków obcych u młodego pokolenia i herme
tyczne zamknięcie w granicach niedużego kroju. Zresztą nawet niezła zna
jomość jakiegoś języka na poziomie szkolnym nie wystarcza, pozwala naj
wyżej liznąć obcych autorów w oryginale. Jakie takie spoufalenie z litera
turą froncuskq zawdzięczamy przede wszystkim Boyowi-Żeleńskiemu. Bez 
przesady można powiedzieć, · że dzieło obce wywiera wpływ dopiero wtedy, 
kiedy jest osadzone w mowie znanej: od dzieciństwa. 
Ani literaturo angielska, ani niemiecka, ani rosyjska nie miały u nas swego 
Boya . („.) 
Szekspir w przekładzie Paszkowskiego, Ulricha i Koźmiana stanowił do ostat
nich czasów podstawę dla teatrów i aktorzy łamali sobie zęby na trudnym 
do mówienia tekście. Do czytania dla przyjemności ten Szekspir się nie na
dawał, przy najlepszej woli ogarniało zniechęcenie. Lepszego jednak nie 
było. Kasprowicz i inni nie dorównali, jak to już można dziś z perspektywy 
stwierdzić, trzem upartym i uczciwym rzemieślnikom z ubiegłego stulecia. 
le coś z Szekspira trzeba jednak zacząć, pierwszy poczuł Iwaszkiewicz. 
A w Warszawie wojennej zapadło wiele postanowień i podziemna organi
zacja aktorów podniecała literatów namowami i zaliczkami. Dygat wtedy 
przełożył „Wieczór Trzech Króli", niżej podpisany - „Jak wam się podo
ba". („.) 
Losy Szekspira w różnych krojach zależą od wielu czynników. We Francji 
dawno minęła epoka kiedy Hamleta grano pod tytułem „Hamlet czyli roz
targniony" i mnożą się nowe przekłady - chyba skazane na to, żeby zostać 
na zawsze niedoskonałym przybliżeniem, bo przeszkodą jest sam język. Pre
cyzyjny do rozpaczy, wspaniały jako dyscyplina, beznadziejny kiedy trzeba 
oddać energię jambu (porównajmy angielskie "wait!" i francuskie „atten
dez"), niezłomny w swoim gramatycznym porządku. Jak wiadomo istniała 
we Francji tradycja tłumaczenia poezji prozą. 
Co innego Rosja. Słowiańskie języki są świetnym instrumentem przekładu. 
Rosjanie od stu kilkudziesięciu lat posługują się tym instrumentem z upo
dobaniem i w żadnym chyba kroju nie ma tak wielu i tak dobrych tłuma
czeń z literatur obcych. Tak było też w Rosji z Szekspirem. W dwudziestym 
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wicku nowego Szekspira Rosjanie zawdzięczają Borysowi Pasterna
kowi, który - ponieważ największy żyjący poeta - „wypadł z łaski", 
żeby tradycji kraju stało się zadość. Jest pewne, że kiedyś w Moskwie 
stanie pomnik Borysa Pasternaka i za wiersze, i za jego Szekspira. („.) 
Szekspira nie można archaizować. Każde bodaj stulecie dostosowuje go do 
swojego sposobu wyrażania się i do swego ucha . Ulrich, Paszkowski i Koź
mian, dobrzy na swoją epokę, zaczęli draźnić, kiedy zmienił się rytm mo
wy (tak jak drażni nas Orzeszkowa), bo nie stworzyli przecie arcydzieła, któ
re by się opierało czasowi przez swoistą formę. Zawsze można dyskutować, 
do jakiego stopnia posunięta może być nowoczesność wyrażeń. Pasternak 
idzie tu najdalej . U niego Szekspir jest wtopiony całkowi cie w potoczny ro
syjski możliwie najbardziej ludowy, możliwie najmniej literacki. („.) 
Moja znajomość rosyjskiego jest zbyt niedoskonała, żebym wypowiadał sta
nowcze sądy, ale widzę u Pasternaka dążność do takiego zruszczenia Szek
spira, żeby stał się „narodnyj" jak Puszkin (co nie jest zasadą wszystkich 
dobrych tlumaczeń: czasem utrzymuje się równowagę chwiejną, tak np. czy
telnik Rcibelego w ujęciu Boya zawsze wie, że to autor francuski świetnie 
odtworzony, a nie staropolszczyzna). Liczne u Szekspira przysłowia i al,uzje 
do nich Pasternak zastępuje najczęściej innymi, rosyjskimi, nie troszcząc się 
o dosłowność . Obcina niektóre wiersze, inne rozbudowuje. Zupełnie inna 
metoda niż u dziewiętnastowiecznych tłumaczy, drżących, żeby inie nie uro
nić i nawet najmniej zrozumiałe zwroty angielskie podać tak, jak sq. (.„) 
Rzecz w tym, że Szekspir po angielsku brzmi cierpko i energicznie. Pol
szczyzna, z jej akcentem na przedostatniej sylabie, szeleści sobie słodko 
a przymilnie. U tłumaczy ubiegłego stulecia górski potok Anglika rnzpływał 
się w zamuloną rzekę. U Gałczyńskiego rzeka jest ładna - ale nizinna . Tu
taj pytanie: czy może polski nie nadaje się, z samej swojej natury, do odda
nia angielskich jambów, podobnie jak francuski? Może, ale nie na pew
no. ( ... ) 
Najdoskonalszy nawet przekład bywa zwykle atakowany w imię doskona
łości nigdy nie osiągalnej. ( ... ) Dyskusja o Szekspirze po polsku musi się jed
nak zaczynać nie od krytyki prac przekładowych wyraźnie wadliwych, ale 
tych, które zasługują na szczery szacunek. Tylko w ten sposób można uświa
domić sobie granice polszczyzny i próbować te granice rozszerzyć. 

Przedruk fragmentów z: Literaturo na Świecie nr 6/1981 r. 

CZESŁAW MIŁOSZ 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 

Zdjęcia reklamowe - Andrzej Wrzesień 

Kierownik techniczny -ANDRZEJ AMBROZIŃSKI 
MARIAN BINKOWSKI Prace stolarskie - BOLESŁAW SIWllilSKI 

Prace malarskie i modelatorskie - ROMAN SWITALSKI Prace szewskie - JÓZEF JA'NUSZKIEWICZ 

Prace krawieckie - ZYTA WALCZAK i ZYGMUNT CIESIELSKI Prace tapicerskie - TADEUSZ IBILSKJ 

Brygadierzy scen - WITOLD OBERG i JERZY OLSZEWSKI światło - LECH ZGAGACZ 

Prace fryzjerskie i perukarskie - WIESŁAWA MOGIEUŃSKA 
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