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Szekspirze! nie z zazdrości ku mistrza potędze 
Tak górne składam hołdy twej sławie i księdze ... 
To glos wszystkich. Nie! nie tą drogą 

[uwielbienia 
Ja czcić chcę majestat twojego imienia. 
Zaprawdę, splamiłbym się tym głupoty grzechem, 
Co grzmiąc najgłośniej, tylko cudzych słów jest 

[echem, 
Lub ślepym zachwyceniem, co prawdy przed 

[oczy 
Nie stawia, nie posuwa, lecz omackiem kroczy; 
Lub z złością i podstępem, co pod maską chwały: 
Rzekomo czcząc, podkopać i zgubić-by chciały: 

Nie! Ty stoisz bezpieczny, wyższy nad grę losów, 
Nad złość, a pochlebnych nie trzeba ci głosów. 
Więc tak zacznę: ty duszo wieku i do zgonu 
I po zgonie, ty cudzie sceny Albijonu, 
O, powstań, mój Szekspirze! Za dźwięki twe 

[wieszcze, 
Ja Ciebie przy Chaucera boku nie umieszczę, 
Ni przy Beaumoncie, ale przy wielkim 

[Spenserze, 
Lub żeby posunęli swe śmiertelne leże 
Dla Ciebie, o to prosić nie będę ich obu: 
Wszak Ty jesteś sam sobie pomnikiem, bez 

[grobu, 
I żyjesz jeszcze póki twa księga żyć będzie, 
Czarując duchy w wiecznym ku piękna 

[popędzie ... 
Więc cześć ci, cześć, Brytanio, tyś zrodziła syna, 
Przed którym dziś Europa kolano ugina, 
Jak ugiąłby je świat Rzymian i Greków ... 
Tyś był nie mężem wieku, tyś mężem 

[wszech wieków. 
O, jeszcze snem wiosennym drzemało muz 

[plemię, 

Gdyś ty, jak bóg Apollo, zstąpił na tę ziemię, 



Byś nam, jak ten, ogrzewał słuch grzmiącymi 
[chóry, 

Czarował urokami sztuki, jak Merkury -
Natura sama, dumna z jego arcytworów, 
Tak sobie podobała w przepychu kolorów 
Tych szat, w które ubrały ją twoje piosenki, 
Ze odtąd już nie zechce mieć innej sukienki ... 
Szekspirze! Tyś był wzorem takiego pieśniarza 

I oto, jak się w dzieciach twarz ojca powtarza 
I żyje po swym zgonie, tak duszy twej znamię 
Tyś odbił w twoich pieśniach, wielki Wiliamie! 
... O, gdybyś ty łabędziu słodki znad Avonu, 
O, gdybyś nad Tamizą budząc się ze zgonu, 
Rozwinął jeszcze skrzydła z tym czarem poety, 
'Nad którym się zdumiewał ducll naszej Elżbiety!. .. 
Lecz próżne to marzenie, próżne to zaklęcie: 
Jak gwiazda, ty świecisz tam na firmamencie. 
Swieć, świeć gwiazdo poetów, niech twoje 

promienie 
Wskrzeszają ducha w naszej walącej się scenie: 
Zaśmiałaby się ona, gdyby na jej lica 
Nie promieniała życiem twoich dziel skarbnica. 

Przełożył: FELIKS JEZIERSKI 

„ 

SZEKSPIR, SZEKSPIR ... 

Utarło się w sferach teatralnych powiedzenie, 
że jak się gra Szekspira, to jest święto w tea
trze. Powiedzenie całkowicie uzasadnione. Wy
stawienie sztuki Szekspira jest rzeczywiście dla 
każdego teatru próbą jego sił artystycznych 
i w pewnej mierze zasobów materiałowych, 
a nastrój towarzyszący takiej próbie mobilizuje 
realizatorów spektaklu do prezentacji najlep
szych własnych wartości, jak na pokaz, jak 
w święto. 

Wszystkie sztuki Szekspira miały już swoje 
bardzo liczne premiery: ten genialny autor nie 
schodzi ze scen światowych dosłownie od 300 
lat, ale rzecz właśnie w tym, że każdy ambitny 
teatr biorąc na warsztat sztukę Szekspira wy
chodzi wprost ze siebie, by któraś tam z rzędu 
premiera tej sztuki była w istocie w tym tea
trze do pewnego stopnia prapremierą, zatem po
zycją proponującą jakieś nowe spojrzenie na 
wystawiane dzieło. 

I Szekspira, który zmarł w roku 1616, ciągle 
stać na to by, reżyserów, scenografów i akto
rów występujących w jego sztukach obdarzał 
wieńi;ami laurowymi, a uczonych analizujących 
jego dorobek - tytułami doktorskimi i profe
s'orskimi. 

Teatr szekspirowski, jego styl i specyfika wy
warły olbrzymi wpływ na całe okresy literatury 
i dramatu światowego, ba, nawet na architek
turę teatralną. Wykaz nazwisk nobilitowanych 
przez Szekspira zająłby już spory tom. Teraż
niejszość i przyszłość dołączy do tego tomu nie 
jeden jeszcze arkusz. Bo Szekspir, stary Szek
spir nie został jeszcze odczytany do końca: każ
da epoka otwiera mu perspektywy innej inter
pretacji jego dorobku, inaczej go rozumie i od
czuwa. 

W repertuarze teatrów polskich ostatnich lat 
zastąpiono na przykład z powodzeniem drama
tami królewskimi Szekspira wiele nienapisanych 
jeszcze sztuk o władzy i jej nadużyciu. Dramaty 

·filozoficzne „Burza" i „Opowieść zimowa" 
w naszych interpretacjach ukazały m. innymi 
także tezy współczesnych koncepcji humanizmu. 
Wybitnemu współczesnemu reżyserowi angiel
skiemu Peter Brookowi udało się w dramacie 
„Tytus Andronikus" „odkryć" kronikę współ-
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czesnego barbarzyństwa, a ostatnio wyszły mu 
nawet nawiązania filozoficzne pomiędzy wysta
wionym jako tragifarsa „Królem Lirem" 
a „Końcówką" Becketta. 

A w komediach dworskich Szekspira ileż po
czętych z ducha renesansu propozycji laickiej 
moralności, ileż sympatii autora dla ludzi przed
siębiorczych i wolnych mających odwagę kiero
wania własnym losem nieraz przeciw fali spię
trzonej przez przesądy obyczajowe i tradycjo
nalistyczne nakazy. 
Typową bohaterką tego kroju, choć może nie 

typową w literaturze postacią kobiecą jest Hele
na w komedii „Wszystko dobre co się dobrze 
kończy". Ale bo też i sama komedia jest dość 
osobliwa. Ma wyrazistą indywidualną twarz 
pośród takich facecji renesansowych jak „Wie
czór trzech króli" czy „Dwaj panowie z Werony". 
Pomysł tej komedii, co nie jest bez znacze

nia, zaczerpnął Szekspir ze zbioru nowel Bocca
cia „Dekameron" i rozwinął go oczywiście bar
dzo oryginalnie, a rysy wykpionego żołnierza 
samochwała Parolla odrobił częściowo stylem 
starorzymskiej komedii Plauta. To są pokre
wieństwa czysto literackie, natomiast rzucenie 
pomostu pomiędzy sprawą małżeńską Heleny 
a aferą wojenną świadczy o dynamice i inwen
cji twórczej Szekspira, któremu jak się okazuje 
nie wystarczyły niesnaski pomiędzy młodym 
niedojrzałym małżeństwem , Heleną i Bertra
mem dla przekazania pełniejszego obrazu życia. 

Dlatego to młody mąż, ów właśnie Bertram 
ucieka z woli autora od niekochanej żony na 
wojnę. Dodajmy, na wojnę renesansową po
między dwoma państewkami włoskimi. Czy moż
na na wesoło pisać o wojnie? Można: Szekspir 
dobrze tu wyważył proporcje: wojny renesanso
we były niezbyt krwawe przynajmniej dla wo
jujących armii. Wystarczyło np. zrzucić z ko
nia opancerzonego rycerza, żeby go unieszko
dliwić i wyeliminować z dalszych działań, trud
no mu było wstać o własnych siłach. Zatem 
i Szekspir i Bertram mieli prawo traktować 
tę włoską wojnę jako przygodę sportową z na
dzieją na żołnierską swawolę wśród ludności 
cywilnej. I raczej właśnie na tyły, w kulisy cy
wilne wojny zagląda Szekspir bystro i z wyo
strzoną intuicją: stąd szerzej w komedii potrak
towany przez Szekspira romans Bertrama 
z Dianą i stworzone przezeń sytuacje kompro
mitujące tchórza i cynika Parolla. 

Ale autor dotrzymuje słowa danego w tytule, 
wszystko skończy się dobrze dla wszystkich, 
więc także dla Heleny. 

Helena gra w komedii niewdzięczną rolę, jest 
bowiem dziewczyną nie kochaną musi 

' 

użyć różnych podstępów żeby ostatecznie od
zyskać ukochanego męża. Tu uwaga: żeńska po
łowa naszej widowni może mieć żal do Szek
spira, że w Helenie pokazał kobietę wyjątkowo 
nieambitną i nie przebierającą w środkach dla 
zdobycia upragnionego celu. Przecież takich 
kobiet jest niewiele. Ale przypomnijmy podsta
wowe kryteria: bohaterami dzieł literackich 
i teatralnych nie muszą być ludzie czy wydarze
ni11 typowe, mogą ale nie muszą. Literatura, 
mówiąc najogólniej, stawia czytelnikowi pyta
nia na temat istniejących urządzeń społecznych 
i stosunków międzyludzkich. Czasem wskazuje 
środki zaradcze bezpośrednio, czasem metafo
rycznie, czasem każe się ich domyślać.' a pr~ede 
wszystkim poszerza wiedzę o człowieku, Ja~o 
o istocie ciągle poznawianej. W tym aspekcie 
zatem każda ludzka sprawa może być przed
miotem literatury, nawet niekochana żona i jej 
szokujące nieco zabiegi o miłość męża . Szoku~ 
jące, ale tkwiące przecież w obyczajowości ludzi 
renesansu tych przedsiębiorczych wyzbytych 
przesądów. Wybrany przez Helenę sposób roz
wiązania sztucznego konfliktu pomiędzy n.ią , 
a mężem jest w gruncie rzeczy moralny : um~
sienie miłosne Bertrama przeznaczone Helenie 
prawem małżeńskim okazało się szczerym ak
tem miłości dopiero w innych pozamałżeńskich 
okolicznościach: Bertram dowiedziawszy się ca
łej prawdy nie będzie miał już żadnych oporów 
wobec Heleny. Tak, mądra to dziewczyna o wiele 
dojrzalsza od Bertrama i nie trzeba jej na dzi
siejszej scenie ożywiać sztucznymi środkami, że
by dla współczesnego widza była zrozumiałą 
i bliską. O niekochanej tak mało pisano! Postę
powanie Heleny nie jest wzorcowe ale jest ludz
kie. 

,Wszystko dobre co się dobrze kończy" nie 
b):ło w Polsce grane kilkadziesiąt lat: przedsta
wienie tarnowskie można zatem uznać za pew
nego rodzaju wznowienie, a jeżeli ambitne za
mierzenia wykonawców udadzą się w pełni, naz
wać je będzie można prapremierą. . 

K. B. 



WILIAM SZEKSPIR 
KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOSCI 

1564 - 1582 
Wiliam Szekspir (Shakespeare) urodził się 

w miasteczku Stratford nad Avonem w dniu 
23 kwietnia 1564 r. jako syn rajcy miejskiego. 
O życiu Szekspira posiadamy dość skąpe prze
kazy i wiadomości. Wiele z nich przetrwało do 
naszych czasów w różnych, nieraz sprzecznych 
wersjach. Jest chyba pewne, że chodził on do 
szkoły miejskiej od 7 roku życia, gdzie mógł 
poznać łacinę, grekę i klasyków starożytności. 
Szkoły tej ponoć nie ukończył. E:.woje wykształ
cenie uzupełnił przez lata praktyki u adwokata, 
lub w okresie pełnienia funkcji bakałarza, jak 
podają niektóre źródła. Z teatrem zetknął się 
już w rodzinnym Stratfordzie, oglądając wystę
py trup wędrownych . 

1582 - 1587 
W le82 r., mając lat 18, żeni się z Anną Hat

haway, córką rolnika z okolic Stratfordu. Szek
spir przez dwadzieścia kilka lat swej kariery 
dramatopisarskiej i aktorskiej nie przebywał 
zbyt często w domu, który opuścił w lat kilka 
po ślubie, przyłączając się przypuszczalnie do 
wędrownych komediantów, ażeby w teatralnej 
wędrówce szukać szczęścia i laurów poetyckich. 

1588 - 1590 
Gdzieś koło r. 1588 Szekspir pojawia się 

w Londynie, przebywając w teatrze Burbage'a, 
twórcy pierwszego budynku teatralnego „The 
Theatre". Odgrywa tu początkowo mało znaczą
cą rolę, lecz z czasem uzyskuje poważną rangę 
aktorską i pozycjf! pisarza dramatycznego. 
W owym czasie działali i tworzyli tacy drama
turdzy, jak: Marlowe, Kyd, Ben Jonson. Akto
rzy ówcześni łączyli sif! w kompanie, mające za
zwyczaj swojego stałego, możnego protektora. 
Szekspir również przystąpił w tym okresie do 
jednej z takich kompanii, którą zwano „Sługa
mi .Lorda Szambelana". 

1590 - 1599 
Szekspir twórczość dramatyczną rozpoczyna 

od historycznej kroniki w trzech częściach 
o królu Henryku VI. W osobie hrabiego Sou
thamptona znajduje autor „Ryszarda III" moż-

nego i wpływowego opiekuna, któremu dedyku
je swoje poematy: „Wenus i Adonis" oraz „Lu
krecję". Wydał je orukiem w londyńskiej dru
karni Ryszarda Fielda, pochodzącego z rodziny 
stratfordzkiej, żyjącej w przyjaźni z poetą. Poe
maty te przyniosły mu rozgłos i ugruntowały 
pozycję artystyczną. 

W r. 1596 zdobywa dla siebie i ojca szlachec
two. W latach 1595 - 1597 panuje zaraza -
teatry zostają zamknięte. Szekspir zmienia więc 
pióro dramaturga na pióro poety lirycznego, 
pisząc w tym czasie kilkadziesiąt sonetów. 

1599 - 1616 
W r. 1599 „Kompania Lorda Szambelana" 

przechodzi do teatru „The Globe" („Pod Kulą 
Ziemską"). Publiczność tego teatru od tej chwilL 
ogląda nowopowstałe sztuki Szekspira. Po 
śmierci Elżbiety (1603) krol Jakub I przejmuje 
opiekę nad tą kompanią, nadając jej tytuł 
„King's Men" („Sług Królewskich"). W r. 1603 
Szekspir wystąpił po raz ostatni w roli aktora 
na scenie „The Globe" (w sztuce Ben Jonsona). 
Około r. 1614 opuszcza Londyn, osiadając na 

stałe w Stratfordzie. Umiera 23 kwietnia 1616 r., 
pochowano go w miejscowym kościele parafial
nym. 

* Pierwsze polskie przekłady Szekspira były tłu-
maczeniami przeróbek francuskich i niemiec
kich. Dopiero Kraszewski wydaje w latach 
1875 - 1876 pierwsze zbiorowe wydanie dzieł 
autora „Hamleta" w przekładach z oryginału. 

UTWORY DRAMATYCZNE SZEKSPIRA 
„Henryk VI" cz. I - III (1590/91); „Ryszard 

III" (1592); „Komedia omyłek" (1592); „Tytus 
Andronicus" (1593); „Poskromienie złośnicy" 
(1593); „Dwaj panowie z Werony" (1594)~ „St~a~ 
cone zachody miłości" (1594); „Romeo i Julia 
(1595); „Ryszard II" (1595); „Sen nocy letnie~;; 
(1595); „Król Jan" (1596); „Kupiec Wenecki 
(1596); „Henryk IV" cz. I - II (1597 - 1598); 
Wiele hałasu o nic" (1598); „Henryk V" (1599); 

"Juliusz Cezar" (1599); „Wesołe kumoszki 
~ Windsoru" (1599); „Jak wam się podoba" 
(1600); „Wieczór trzech króli" (1601); „Hamlet" 
(1601); „Troilus i Kressyda" (1602); ,;~szystko 
dobre co się dobrze kończy" (1602); „Miarka za 
miarkę" (1604); „Otello" (1604); „Makbet" (1605); 
Król Lear" (1605); „Antoniusz i Kleopatra" 

('1606); „Koriolan" (1607); „Tymon Ateńczyk" 
(1608); „Perykles" (1608); „Cymbelin" (1609): 
Opowieść zimowa" (1611); „Burza" (1611); 

::Henryk VIII" (1613). 
M.S. 
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