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Marmur i książąt poświęcone sławie 
Pomniki złote, wiersz.a nie przieżyją; 
Lecz świecić będziesz, w mych ryimów oprawie, 
Jaśniej niż kamień, gdy go czasy zryją. 
Bo straszne wojny obalą posągi, 
Murarza dzieła wykopią z posady, 
Lecz Marsa miecze, lub wojny pożogi, 
Pamiątek Twoich nie sprawią zagłady. 

Z driogi Twej zemkną wrogów zapomnienia, 
Mimo śmierć przejdziesz; i Twa chwała zdole 
Podziwem krzepić przyszłe pokolenia, 
Aż świat zaginie w przemian losu kole. 

Aż żyw powstaniesz w dzień Sądu z martwoty, 
W wierszu żyć będziesz, hołd zbierając cnoty. 

WILIAM SZEKSPIR - Sonety 

TWARZE SZEKSPIRA 

Mija właśnie 105 lat od czasu, w którym miss Delia Ba
con, egzaltowana i sprytna Amerykanka, w poszukiwniu 
reklamy dla siebie a chwały dla jednego ze swych hipote
tycznych raczej przodków, pierwsza wystąpiła z twier<ize
niem, że nie Szekspir był Szekspirem - że nie ów pół
chłopek ze Stratfordu, Brytyjczyk dość podłej prowenien
cji, komediant, dyrektor teatru i potrosze aferzysta .finan
sOIWy był dramaturgiem i poetą niepojętej zgoła genialnoś
ci - lecz że właśnie przodek miss Delii, lord Verulmm, sir 
Francis Bacon, znakomity filozof, lord-kanclerz, arysto
krata, erudyta i statysta, użył parweniuswwskiego nazwi
ska Szekspira, jako pseudonimu dla tej .cechy swego ge
niusza, której wówczas arystokracie nie wypadało sygn<>
wać własnym imieniem. 
Właściwie miss Delia postąpiła w sposób dośł naturalny. 

Byly to czasy, kiedy młoda finansjera z wielkim upodoba
niem zaczynała się stroić w stare herby, a kapitał już 

jawnie s:z.ukał sojuszów i zastrzyków z błękitnej krwi, 
i kiedy wres:z.cie rodtiŁa się nowczesna sztuka reklamy, 
sensacji oraz kryminału. Nic dziwnego, że miss Delia Ba
con ujawniając acystokratyczne swe parantele postąpiła 

zarazem niczym Sherlock Holmes angielskiego literoznaw
stwa: „wykryła" że nie Szekspir, lecz Bacon, był Szek
spirem. 
Był to gest naturalny - lecz i potężnie śmieszny. 

Ostatnia z s:z.ekspirowskich komedii omyłek. A biorąc pod 
uwagę poczucie humoru samego Wiliama Szekspira należy 
chyba żałować iż nie ma życia pozagrobowego. Ubawiłaby 
go owa komedia. Zarówno farsa miss Delii, jak i jej ciąg 
dalszy tym się cechuje, że kiedykolwiek i którykolwiek 
z badaczy szekspirologii nie ma nic do powiedzenia o sa
mym Sze~irze, z..aczyna dla reklamy własnej węszyć po 
cudzych grobach - za Szkspirem ·właśnie. 

Wmieszano już w tę imprezę około tuzina nazwisk, bar
dw różnych, cz.asem nawet bardzo intresujących: sir Fran
cis, hrabia Essex, Marlowe i inni. Smies:zne? Smieszne. Ale 
w tych śmies.z.nościa<:h jest nie tylko metoda autoreklamy. 
Kryje się w nich również pewne rac]onalne jądro. Jest nim 
wieLkość li wielość samego Szekspira. Jak miss Delię 
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usprawiedliwiały w pewnej mierze jej rodzinne fumy -
tak niektórych pedancików tłumaczy prosty brak wyobraź
ni. Nie są oni w stanie pojąć jak jeden człowiek, ów strait
fordzki półchłopek, komediant i samouk, mógł tak pisać. 
Jak zdołał zmieścić w sobie, zmieścić i odkryć taką wiel
kość .csobowści lud2kich, taki rozmiar zła i dobra, brzy
doty i piękna, okrucieństwa i wyrozumiałości - tak nie
zwykły zakres :riozumienia człowieczeństwa. Szekspir-Ham
let i Szekspir-Jago, Sz~spir Rysrzard III i Szekspir-Król 
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PROJEKTY KOSTIUMÓW 

Lear, i wszystkie kobiety Szekspira, od Julii Po lady 
Mackbeth, i Szekspir-Shylock i Szekspir-błazen. Flaubert 
powiedział kiedyś po prostu: „Madame Bovary to ja". Jest 
to prawda o każdym z piszących. Ale istotnie - dopiero 
gdy mowa o Szekspirze prawda taka nabiera wymiarów 
trudnych do pojęcia. Pedanci są usprawiedliwieni: kh gra
barska podejrzliwość jest najzabawniejszym, ale i bez
spornym skłonem przed wielkością, hołdem niezamierzo
nym lecz większym niż sporo panegiryków. 
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Nie ma klucza do wielkości tak ogromnych jak Szekspir, 
Michał Anioł, czy Bach. Można co najwyżej szukać hipote
tycznych tłumaczeń - i w dialektyce jednostki odszuki
wać dialektykę epoki. Taka metoda, choć nie wyjaśni pro
blemu wielkości, pomaga ją rozumieć. Sprawa stanie się 

przejrzysta, jeśli uprzyitomnimy sobie, że człowiek ten żył 
swoją epoką i fadna z jej tragedii, ani żadne z jej bła
zeństw nie było mu obce. Odszedł jako tragik. żegnaŁ się 
z życiem z rozpaczą króla Leara, ale i z cynizmem jego 
błazna. Umiał sięgać dna ludzkiego nieszczęścia, i jak nikt 
śmiać się nawet z nieszezęścia. W latach zarazy pisał mi
łosne sonety - i tu nawet trudno odgadnąć: dla kobiety, 
ezy mężczyzny? Chwalił i sławił miłość w sposób niepo
równanie poetyClkL Ale do ostatecznych granic kosztował 
również jej gorycz. Co Więcej eo gorsza: musiał się też 

z niej śmiać. Jeśli bowiem potrafił być Hamletem i Otel
lem, Błaznem Króla Leara i Ryszarda III, jeśli „pisząc 

o sobie" pisał o człowieku swoich czasów w setce jego po
staei - musiał objąć dialektykę każdej rzeczy, postawy 
i działania w całym jej rozmiarze zarówno poważnym jak 
błazeńskim. A że, podług struktury socjalnej owych cza
sów, jako dyrektor teatru i komediant, zajmował w grun
cie rzeczy pozycję błazna - był więc błaznem niezrówna
nym. I jeśliby się dało odszukać jakieś wspólne dla tej 
ogromnej wielkości talentu mianownik.i, które by udowa
dniały, że Szekspir był Szekspirem - to należy chyba 
wymienić przede wszystkim ten właśnie: ironię, plebejską 

blazeńskość, śmiech. ów śmiech i uśmiech szekspirow
ski - jego nieprzekupność wobec wszelkiej, własnej nawet 
świętości - były najpełniejszym świadectwem jego wiedzy 
o ludziach, zdarzeniach i czasie. Wiedz.iał, więc OO'Lumiał. 

a więc sądził. Sądził, a więc także kpił i wyśmiewaŁ 
„Wieczór Trzech Króli" uchodzi za najbardziej ciepłą 

i wesołą komedię Szekspira. Jak pisano dawniej: najbar
dziej słonec:zmą. W zawsze pogodnym i uroczym kraju 
Ilirii wszystlro jest wesołe i jasne. Nie ma tu nieszC'l.ęść, 

ani niebe?Jpieczeństw. W okół uroczych spraw miłości i za
bawnej maskarady trwa hultajska zabawia ma tle której 
tym czystsze i bardziej poetycklie wydają się być perypetie 
miłosne księcia, hrabiny i ViolL Z miłości bowiem - jak 
twierdwno - Szekspir nie chciał, ani nie śmiał się śmiać. 

Czy aby napewno? A może właśnie chciał i śmiał? Może 

nawet w Ilirii i właśnie na temat poetyckich sentymen
tów księcia oraz hra,biny urządził sobie je.sz;cze raz iro
niczną zabawę? Powiadamy: tak. Uczynił to jak w ko
medii - łagodnie, z dyskrecją, bez okrucieństwa. Ale ba
wiąc nas pnzebieranką, hultajstwem i błazeństwem Malvo
lia - sam się zabawił jesz.cze jedną maskaradą: sentymen
talnymi tyradami księcia, pretensjonalnymi pozami Oliwii. 
Parweniusz i ple.bejczyk. Szekspir WHliam, uczynił to nie
wątpliwie z satysfakcją. A być może nawet - w kilka do
brych lat po tym kiedy „był Riomeem" i zdołał przeżyć 

śmierć najromanty~iejszego z kochanków - poczuł nieod
partą, pisarską konieczność wykipienia samego Romea w skó
rne Orsina, Czy był to gest świadomy, czy nieświadomy? Niie 
rozstrzygniemy. Ale wydaje się, że był to właśnie taki 
gest. AlboWliem jeśli „błazeństwo krąży nad światem" -
a fakt ten stwierdza błazen iliryjski - to chyba i w Ilirii 
teza ta się spvawdza w pełni. I to nie tylko na skórze Mal
volia, purytańskiego i ofiarnego kozła parteru w tetarze 
„Globe". Ale także - albo i prz.ede wszystkim - błaz~ń

stwo to, jak powiada błazen, tyczy się samej jego pani, 
a także księcia, i ieh wzniosłej miłości. W gruncie ::zeczy 
oszczędził jedynie prostaczków i tylko tych, kórzy świado
mie błaznują: a więc Błazna, Frabiana, Garderobianą. Był 
to również gest naturalny. Pan Szekspir nie był bowiem, 
ani hrabią Essex, ani lordem Verulam. Był pó łchł opkiem 

ze Stratfordu i komediarutem. 
Tyle że genialnym. 

Jerzy Broszkiewicz 
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Kiedym był chłopcem małym, tycim jeszcze, 
Pełno mnie było śród burzy i słoty, 

WiSzystko szło płazem i na kal'b pustoty, 
Bo co dzień padają deszcze! 

A kiedy z chŁopc.a urosłem w młodzika, 
Pełno mnie było śród burzy i słoty, 

Pod zamkniętymi nocowałem wroty, 
A oodzień padają deszcze! 

Potem niestety przyszło poją<: żonę, 
Pełno mnie było śród burzy i słoty, 

Bo od jednego większe dwa kłopoty, 
A codzień padają deszcze! 

) ' Jedyne S2iCZęście, że choć prrez dzień 

Pełno mnie było śród burzy i słoty, 

Człek się bywało z butelką położy, 

Bo oodzień padają deszcze! 
Dawne to czasy jak ziemia stworzona, 
Jak się zaczęły i burze i słoty, 

Lecz wszystko to jedno, komedia skończona, 
Pozwólcie grać nam ją codzień. 

boży 
„ 

Wiliam S~ir „Wieczór Trzech Kroli" 
I I Piose!lka....Inazna 

'\..... 



W repertuarze Teatru: 

EUGENIUSZ SZWARC 

„SMOK" 

JERZY KRASOWSKI 
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JOHN STEINBECK 

„MYSZY I LUDZIE" 

JULIUSZ SLOW ACKI 

. „SEN SREBRNY SALOMEI" 

WILIAM SZEKSPIR 

„WIECZÓR TRZECH KRÓLI" 

IRENA PRUSICKA 

„ TRZY PARY PANTOFELKÓW" 
(Przedstawienie dla dz·iec.i) 
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„BURZLIWE ZYCIE 

LEJZORKA ROJTSZWAŃCA" 
w .adaptacji scenicznej J. Krasowskiego 

MOLIER 

„ŚWIĘTOSZEK" 
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