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ODZYSKANE 
„ZACHODY MIŁOŚCI'' 

Gdyby przeprowadzić test na 
znajomość choćby tylko tytułów 
szekspirowskich dramatów, Stracone 
zachody miłości niechybnie 
znalazłyby się na jednym z miejsc 
ostatnich, nie tylko u nas, ale 
i w każdym innym kraju, ojczyzny 
autora nie wyłączając. Rzadko 
goszczące na scenach, czytywane 
chyba tylko przez specjalistów, nie 
należą do zestawu dzieł, o których 
wypadałoby wiedzieć choć cokolwiek. 
A przecież jest owa komedia utworem 
z paru co najmniej powodów 
zajmującym i intrygującym, zaś jej 
walory teatralne przy najbliższym 
poznaniu nie budzą wątpliwości. 



c zas powstania większo
ści dzieł Shakespeare'a znamy 
w przybliżeniu, ale w przypa
dku Straconych zachodów mi
łości przybliżenie to obejmuje 
niemal dekadę: 1588-1597. 
Dawniej komedia datowana 
była zwykle na początek lat 
dziewięćdziesiątych i stereoty
powo określana jako „mło

dzieńczy utwór" późniejszego 
geniusza, kryjący „niewpraw
ne" zaczątki wielkości. Naj
nowsze analizy wskazują jed
nak jako datę najbardziej pra
wdopodobną okolice rok , 

KSIĘŻNICZKA 

1595. Rzecz zaś wykracza poz 
kwestie porządkowe i szekspi I 
rologiczną dociekliwość. JNi1 

jest bowiem obojętne, cz~ ' ' J "h..llll~r'11w;. 

kamy się z pracą młodzie~' (lJ~'lłJ, 
stawiającego pierwsze k , -
na londyńskim bruku, cz te 
z utworem mężczyzny trzy 
stoletniego, mającego w 

FERDYNAND robku parę z sukcesem wysta
wionych sztuk (m.in. Ryszarda 
II I) oraz dwa entuzjastycznie 
przyjęte poematy miłosne (We
nus i Adonis, Lukrecja) - więc 

autora o ugruntowanej pozycji 
w literackim i teatralnym świe
cie Londynu. 
Co ciekawe, Stracone zachody 
miłości to pierwsza sztuka Sha
kespeare' a, której tekst druko
wany- w roku 1598-opatrzo
no jego nazwiskiem, w odróż
nieniu od ośmiu wcześniej wy
danych dramatów. Przyjrzyj
my się karcie tytułowej: Dow
cipnie ułożona komedia pod ty
tułem „Stracone zachody miło
ści". Tak jak była grana przed 
Jej wysokością w czasie minio
nego Bożego Narodzeni·a. No
wo poprawiona i uzupełniona 
przez W. Shakespeare' a. Ze
spół Sług Lorda Szambelana 
musiał utwór cenić, skoro zde-



cydował się pokazać go królo- ROZALINA 

wej Elżbiecie I, i to w czasie 
tak uroczystym. Przypuszcza 
się też, że istniało wcześniej

sze, dziś nieznane wydanie 
pirackie, tak zniekształcające 
tekst, że autor zmuszony był 
dopilnować edycji poprawnej. 
Zaś druki pirackie - z którymi 
Shakespeare miał wielokrotnie 
do czynienia - zawsze ozna
czały wielkie powodzenie 
u publiczności. 
Komentatorzy dziewiętnasto
wieczni koncentrowali się czę
sto na tych cechach komedii, 
które ze scenicznego punktu 
widzenia akurat najbardziej są 
odstręczające. Chodzi o wyjąt- , 

kowo silne nasycenie utwo 
problemami, odniesienia .... „ M:::l~'?'/J,J '' 
i aluzjami literackimi, pd " v.~ 
tycznymi i personalnymi, , ~ 

/, 

ściśle związanymi z epoką , 

bietańską, że poza nią zupełnie 

BOYET nieczytelnymi. Erudycyjne 
próby objaśniania tej tylko wa
rstwy tekstu przesłoniły re
sztę. Dopiero współcześni sze
kspirolodzy angielscy od lat 
dwudziestych naszego wieku 
poczynając, postarali się odzy
skać sztukę dla teatru, wskazu
jąc i doceniając jej autono
miczne, uniwersalne walory: 
precyzyjną konstrukcję, wy
tworny styl, kunsztowny ję

zyk, pełnowymiarowy rysunek 
postaci, psychologiczną praw
dę uczuć, a przede wszystkim 
żywiołowy komizm i wszech
obecny dowcip. Zwrócili też 
uwagę na zderzenie komedio
wej fabuły z łamiącym sche
mat finałem - nie dochodzi 
wszak do konwencjonalnego 
połączenia par. Wysuwano 
w związku z tym przypuszcze
nie, że akcja miała ciąg dalszy 
w zaginionej obecnie sztuce, 



SONET 56 

William Shakespeare 

Miłości, odnów swoją moc; niech zapał świeży 
Przeczy temu, żeś słabsza jest niż żądza niska, 
Która, choć nasycenie dzisiaj ją uśmierzy, 
Jutro od nowa ostrość i siłę odzyska. 
Niech tak będzie i z tobą: choć oczu żarłoczną 
Parę w dzień sycisz, aż się zamkną, przepełnione -
Jutro niech się otworzą znów; niech znowu poczną 
Miłość dostrzegać nawet przez powiek przesłonę. 
Niechaj ta smutna pauza będzie jak cieśnina 
Morska, co ląd rozszczepia: kiedy młoda para, 
Rozdzielona, brzeg z brzegiem mostem spojrzeń spina, 
Nie tak straszną się zdaje rozłąki ofiara; 

Lub też nazwij ją zimą, pełnym trosk adwentem, 
Po którym wiosna trzykroć świetniejszym jest świętem. 

Przełożył Stanisław Barańczak 

SONET 147 

William Shakespeare 

Miłość mnie jak gorączka rozszalała trawi, 
Łaknąc czegoś, co jeszcze przedłuży chorobę, 
Karmiąc się tym, co opór zdrowia we mnie dławi, 
Sycąc dziki apetyt swój wszelkim sposobem. 
Lekarz - rozsądek - dawno porzucił pacjenta, 
Gniewny, że każdą z recept mam w tak niskiej cenie, 
I dzisiaj sam w rozpaczy widzę, że zawzięta 
Żądza woli już raczej śmierć niż wyleczenie. 
Za późno na kurację zresztą; medykament 
Żaden tu nie pomoże, gdy w myśli i w mowie 
Nic jeno ciemność, obłęd i rosnący zamęt; 
A prawda, którą z rzadka sobie uzmysłowię, 

Dobija mnie: rzekomo tak promienna pani 
Mego serca jest mroczna niby dno otchłani. 

Przełożył Stanisław Barańczak 



którą Francis Meres w 1598 r. 
wymienił wśród dramatów 
Shakespeare'a jako Skuteczne 
zachody miłości. Wielu jednak 
sądzi, że pod nazwą tą kryje się 
po prostu Poskromienie złośni
cy. 

Jedno objaśnienie wydaje się 
niezbędne, dotyczy bowiem 
samego tytułu: Love' s Labour' s 
Lost. Jego polska wersja suge
rować może, że chodzi jedynie 
o zaloty. Tymczasem „love's 
labour's" to najdosłowniej 

„prace", czyli zadania miłos
ne, wynikające z kodeksu mi
łości dwornej, nakazującego 
spełniać zachcianki d 
i przezwyciężać wszelkie prz 
szkody. Skrajny przykład \ t 
kiego zadania ukazuje Ręłfi 

wiczka Friedricha Schillera. 
Ponieważ jednak warunki po
stawione przez piękne Fran-

MARIA 

I 

LONGUEVILLE cuzki mają u Shakespeare'a 
wyraźne zabarwienie parodys
tyczne, znacznie bliższą ich 
„spadkobierczynią" jest Klara 
Raptusiewiczówna i słynne 

„Krokodyla daj mi luby". 
Skojarzenia z twórczością Fre
dry nie mogą zresztą dziwić 
w odniesieniu do komedii, 
którą rozpoczynają solenne 
śluby kawalerskie, po czym 
nieoczekiwanie zjawiają się 

damy ... 

Polskie losy Straconych zacho
dów miłości datują się od roku 
1877, gdy Leon Ulrich ogłosił 
w Warszawie swój przekład. 

Polska prapremiera odbyła się 
13 marca 1886 r. w Krakowie. 
Jak na epokę gwiazd przystało, 
wprowadzenie komedii na sce
nę dokonało się za sprawą zna
komitej aktorki, Antoniny 
Hoffmann, która rolę Księż-



Henri F luchere 

... na komedię tę nie może pozostać obojętny żaden z entuzjastów 
Szekspira. Różnorodność stylów, bogactwo gry słów, nie zawodząca 
nigdzie świetność doświadczenia poetyckiego sprawiają, że zaliczamy 
tę komedię w poczet najlepszych dzieł Szekspira. 

* * * 
/ ... / Szekspir usiłuje dotrzeć do najbardziej autentycznych i najgłębiej 
utajonych elementów rzeczywistości ludzkiej. Świadczą już o tej trosce 
Stracone zachody miłości, utwór eksperymentalny - z pierwszego okresu 
twórczości - o tematyce lekkiej tylko na pozór. Czterech mężczyzn 
postanowiło poświęcać każdą godzinę życia nauce, nie zważając 
na wszelkie inne potrzeby. 
Mimo całej szlachetności wytkniętego celu - Nawarra będzie cudem świata! 
- ta dobrowolna klauzura nie wytrzymuje szturmu pożądań. Czterej 
mężczyźni nie uodpornili się na miłość. I kiedy zawstydzeni stwierdzają, 
że złamali przysięgę, najinteligentniejszy spośród nich przyznaje miłości 
zasługę doprowadzenia człowieka do pełnego rozkwitu: 

Lecz miłość, której kobiet oko uczy, 
Nie w jednym mózgu żyje wmurowana, 
Lecz jak myśl szybka wśród żywiołów ruchu 
do wszystkich naszych żywiołów przecieka 
I dwoi wszystkie potęgi i siły 
Wszystkie nad zwykłe podnosi granice. 

(Akt 4 scena 3) 

Miłość jednak pojawia się tu jedynie jako igraszka, chociaż komedia 
kończy się akcentem poważnym, a Rozalina woli wystawić Birona na próbę 
cierpienia niż na próbę wiedzy. 

Henri Fluchere - Szekspir dramaturg elżbietański 

tlum. Violetta Komorowska 

PIW, Warszawa 1965 

SONET 152 

William Shakespeare 

Miłość, że młoda, za nic ma świadomość wszelką, 
Chociaż wszelka świadomość ród swój wiedzie od niej. 
Nie oskarżaj mnie zatem, czuła dręczycielko, 
Bo sama się okażesz winną moich zbrodni. 
Jak tyś jest wiarołomna, tak i ja zdradliwie 
Wyrzekam się szlachetnych dążeń i nadziei. 
I sama dusza moja w niskich rządz przypływie 
Przyznaje prymat ciału - a ciało z kolei 
Na dźwięk twego imienia ochoczo powstaje 
I dla nagrody nieco łaskawszego wzroku 
Jak sługa na rozkazy kornie się oddaje, 
By stać wiernie w twej sprawie, paść u twego boku. 

Nie na brak świadomości przeto winę składam, 
Że w walce o twą miłość to wstaję to padam. 

Przełożył Stanisław Barańczak 
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