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Wszystko to złuda, wszystko to mrzonka, 
Wszystko jest inne, niż się wydaje. 

M. Gogol 



Stracone z achody milośd należą do mniej znanych i rza
dko wystawianych sztuk Szekspira. Dość powiedzieć, że 
dotychczas miały w Krakowie tylko dwie premiery: 30 I 
1959 roku w Starym Teatrze i 20 XII 1913 roku na naszej 
scenie. 
Jedną z przyczyn nikłego zainteresowania tą komedią wyda
je się fakt, że jej intryga była postrzegana jako mało atrak
cyjny stereotyp: przyjaciele uroczyście przysięgają poświę
cić się tylko i wyłącznie nauce, ale jak tylko pojawiają się 
kobiety, od razu wiadomo, że dane słowo zostanie złamane, 
a cała historia zakończy się przed ołtarzem. 
Jednak po wnikliwej lekturze staje się jasne, że nie o prze
widywalność intrygi i nie o prawdopodobieństwo sytuacji 
tutaj chodzi, ale o wiarygodność ludzkich działań i ich pobu
dek. Okazuje się, że pod naiwną fabułą kryje się wiele 
archetypicznych postaw i zachowań, wiele „wiecznych 
prawd", a więc zagadnień, które i dziś są aktualne. A i sama 
naiwność przedstawionych zdarzeń również nie jest przy
padkowa: ma w sobie coś z baśni, coś z bajki, coś z przy
powieści... 
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Strona tytułowa pie rwszego wydania Straconych zachodów miłości 

(1598). Po raz pie rwszy na stronie tytułowej pojawia s ię nazwisko 
Shakespeare 'a. 

Historia rozpoczyna się decyzją stworzenia „małej akademii 
doskonalącej w skupieniu kunszt życia" na wzór średnio
wiecznego klasztoru.Jest w tym postanowieniu młodzień
cza zapalczywość, jest wiara w ideały i we własne siły, jest 
pragnienie zaznaczenia swojego „ja" w świadomości współ
czesnych i w pamięci potomnych, jest głód wiedzy i po
trzeba poznania. Bo czymże jest studiowanie filozofii, jak 
nie próbą zgłębienia tajemnicy bytu? Cel to wielki i wzniosły, 
zwłaszcza w czasach, gdy zamiast książek czyta się kolorowe 
piśmidła. Cel ten uznaje nawet Biron, choć początkowo 
protestuje: „nauka, owszem ma swoje zalety, ale nie zamiast 
snu, jadła, kobiety''. Szybko się jednak okazuje, że nie książki 
(teoria) dają wiedzę o życiu, ale samo życie (doświadczenie) 
którego, niestety, nie da się nauczyć. 
Już na początku drogi do chwały ambitni młodzieńcy 
napotykają na poważną przeszkodę: pojawiają się piękne 
kobiety. Niedoszli asceci przekonują się wtedy, że Natura 
za nic ma sobie nakazy woli, że „nikt nie przemoże 
przeznaczeń potęgi: musiało dojść do złamania przysięgi. " 

Mimo wszystko, aż dziw bierze, jak łatwo im to przychodzi, 
jak „rzecz najprościej usprawiedliwi[a] krótkie z konie
czności" , jak szybko i sprawnie rozwijają mechanizm samo
okłamywania się . 

Rozpoczyna się intrygująca gra pozorów, przybierania 
masek. Zakochani kawalerowie szybko zrzucają mnisie 
kaptury, ale nie bardzo wiedzą czym zaimponować, jak 
zwrócić na siebie uwagę, na co się wykreować, aby zdobyć 
względy wybranki: czy przeobrazić się w Moskali i jako 
„obcy", niejako z zewnątrz , wybadać sytuację , czy skute
czniej będzie wystylizować się na średniowiecznych tru
badurów opiewających wdzięki dam swoich serc? 
Obserwując tę maskaradę , mogłoby się zdawać, że to 
współczesny intelektualista parodiuje dzisiejszy indywidu
alizm: pojęcie które łączy się z samopoznaniem i kreaty
wnością wielkiego czynu zostało sprowadzone do namię
tności kreowania własnego wizerunku . 
Może więc początkowe postanowienie toczenia wojny 
„z armią własnych popędów i światowych pokus", to 
również potrzeba odizolowania się od dolce vita, czy to 
ery konsumpcjonizmu, czy dworskiego życia elżbietańskiej 
Anglii , które przecież ani trochę nie przypomina królestwa 
z bajki. Pełno tu intryg, fałszu i hipokryzji. 



Przyjaciele nie są ze sobą szczerzy, brak silnej woli i wy
trwałości nazywa się życiem zgodnym z naturą, wzajemne 
oszustwa - zabawą, a naśmiewanie się z ludzkich przywar 
- doskonałą rozrywką. Francuskie poselstwo nie pozostaje 
w tyle: przepych i blask, jakim pragnie olśnić gospodarzy, 
to nie tylko kobieca próżność i chęć podobania się, to nie 
tylko wspaniała oprawa godna królewskiego flirtu . To prze
de wszystkim gra o najwyższą stawkę - koronę Nawarry. 
Mówiąc o Straconych zachodach miłości trudno pominąć 
wszechobecną w komedii fascynację twórczą potęgą słowa, 
sposobem, w jaki język nadaje rzeczom przebrania. Bohate
rowie chcą się popisać, błysnąć żartem, trafną, ciętą ripostą . 

Bardziej chodzi o efekt, jaki wywołają na rozmówcy, niż 

o wymianę myśli, nawiązanie dialogu. Widz też się śmieje. 
Refleksja przychodzi po chwili i okazuje się wtedy, że ... 
nie bardzo jest z czego się śmiać. 
Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy do niby-Arkadii zagląda 
śmierć. Złoci młodzieńcy stają wtedy przed pierwszą praw
dziwą próbą charakteru: przez rok i jeden dzień każdy z nich 
ma pracować nad tym, aby pokonać swoją największą 
wadę ... tym razem indywidualnie, a nie „zespól w zespól'', 
bo: 
Gdy zmądrzeć chcesz 
przez błqdzeń brnij udrękę, 
Gdy chcesz się stać, 
Na własnq stań się rękę! 

Q.W. Goethe Faust; tłum. F. Konopka) 

Magdalena Świsterska 

Modni kobieta i mężczyzna za czasów panowania Jakuba I. Rysunek 
pochodzi z 1608 roku (Folger Shakespeare Library). 
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Stracone zachody mil:ości wreszcie doczekaty się uzna
nia. Po przeszło trzech wiekach lekceważenia znajdują się 
pomiędzy tymi sztukami Szekspira, które gwarantują pełną 
sa lę, poruszenie widzów i - najtrudniejsze ze wszystkiego 
- zadowolenie aktorów. 
Ironicznie, dramat ten cieszy s ię obecnie popularnością 
dokładnie z tych samych powodów, które poprzednio 
trzymaty go w niełasce. Nie posiada głównej roli, ani 
Hamleta , ani Falstaffa, i w czasach, (. .. ) kiedy widownia 
domagała się aktorów-gwiazd grających gwiazdorskie role, 
był teatralnie nieatrakcyjny. 
Język komedii również się dzisiaj broni. Dawniej , na scenie 
zapchanej dekoracjami i wyszukanymi kostiumami, słowne 
wiltuozostwo musiało się wydać dziwne i niestosowne. Na 
dzisiejszych pustych, lub prawie pustych deskach, wiersze 
śpiewają, skrzą się dowcipem(. .. ). Język wydaje się być 
częścią komicznej akcji, co nie znaczy, że sztuka ma do 
zaproponowania jedynie przyjemności słowne. Pełno 
w niej znakomicie skonstruowanych sytuacji, w których 
dialog jest użyty , aby wyrazić i wzmocnić głębokie napięcie 
dramatyczne(. .. ). 
Teatralne pomysty Straconych zachodów miłości już nas 
nie odstraszają, nawet raczej się podobają. Nie oczekujemy 
bowiem od sztuki, żeby była „realistyczna '', a le drama
tycznie wyrazista. 
Komedia powstała w 1595 roku, kiedy Szekspir miał 
niewiele ponad 30 lat. Był już wtedy autorem co najmniej 
ośmiu sztuk - włącznie z pierwszą tetralogią historii 
angielskiej, Komedią pomyłek i Tytusem Andronikusem, 
a jego metoda twórcza była już mniej więcej ustalona. 
Wszystkie wczesne sztuki i wiersze (z wyjątkiem Sonetów 
napisanych we wczesnych latach 1590-tych) w dużej mie
rze opierają się na źródłach literackich. Typowo dla siebie, 
Szekspir znajdywał dobry temat, sumiennie się w niego 
wczytywał, a następnie przemieniał swoją lekturę w teatr. 
W przypadku Straconych zachodów miłości postąpił ina
czej (. .. ) . Nikt nigdy nie zidentyfikował żadnych konkre
tnych źródeł. Poszukiwania byty gruntowne, ale nic isto
tnego nie zostało odktyte i obecnie uważa się, że w świetle 
prostoty fabuty, nic nie było do znalezienia(. .. ). 
Badacze widzieli początki Straconych zachodów miłości 
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w XVI wiecznej Francji, jak również w elżbietańskiej Anglii. 
Zachęceni faktem, że lordowie Nawarry noszą imiona 
prawdziwych arystokratów, próbowali znaleźć okoliczności 
w jakich Biron, de Mayenne i Langueville, (Szekspirowski 
Biron, Dumaine i Longaville) byli razem w towarzystwie 
Henryka Nawarskiego - najchętniej czytając książki. Nie 
udało się jednak. Również poszukiwania pierwowzorów 
księżniczki i jej dam nie przyniosty owoców(. .. ). 
Ale dlaczego Szekspir miałby napisać sztukę nie opierając 

· się na źródłach? Milno wszystko, jego wczesne utwo1y byty 
artystycznymi i komercyjnymi sukcesami. 

ie jest bez znaczenia fakt , że bohaterowie Straconych 
zachodów miłości pochłonięci są tworzeniem sztuki dra
matycznej: przebieranie się za Moskali (. .. ), prezentacja 
Dziewięciu Sławnych Mężów. Na końcu komedii sprzeczka 
między Kukułką i Sową - wiosną i zimą , dostarcza jeszcze 
jednego wewnętrzego przedstawienia. 
A i Biron zdradza, że cała intryga jest teatrem, kiedy mówi, 
że rok i dzień stojący między kochankami i małżeństwem 
są „za długie jak na sztukę"(. .. ). 
W Straconych zachodach miłości bardziej poszukująca, 
bardziej szczerze niż w jakiejkolwiek innej sztuce, Szekspir 
bada teatralność kultwy. Piosenki i sonety, poezja i proza, 
maskowanie się , przedstawienia amatorskie, westchnienia, 
formalne oświadczyny i jeszcze formalniejsze ich odrzu
cenie: to stanowi komedię . To są jedynie przesadzone, 
dworskie konwenanse tych słów, zamaskowań, iluzji, 
konwencji i bezpośredniej akcji, poprzez które my wszyscy 
żyjemy na wielkiej scenie świata. Stracone zachody miłości 
penetrują teatr i czyniąc tak, badają charakter tego społe

cznego, wyrafinowanego i nade wszystko teatralnego 
zwierzęcia, człowieka(. .. ). 
Piosenki Kukułki i Sowy (. .. ) otwierają okno na szeroki 
świat (. .. ). Zima i lato, wiosna i jesień są bardziej oczy
wistymi przeciwstawieniami , niż wiosna i zima. Wiosna 
logicznie i chronologicznie jest następczynią, nie prekur
sorką zimy. Dlaczego więc Szekspir sprawił, że Kukułka 
i Sowa spierają się i dlaczego w takiej kolejności? 

Niewątpliwie chciał powtórzyć echem w swoich pio
senkach główny bieg wydarzeń dramatu, od młodzieńczego 
zachwytu do zimnej śmierci i rozwodu. Ale jest jeszcze 



jedno, bardziej pomocne uzasadnienie i zapisane bardzo 
silnie w tekście. Od wiosny do zimy mija „dwanaście mie
sięcy i jeden dzień . " Podczas gdy piosenki są śpiewane, 
Czas wydaje się upływać i przyszłość zostaje nagle, gwałto
wnie uchwycona w jednej chwili. Przedstawienie już się 
skończyło(. .. ) i w momencie, gdy zmieniają się pory roku, 
kochankowie udowadniają swoją nierozłączność. Ostatnie 
słowa Armado: „My w tę , wy w tamtą stronę" zapowiadają 
więc tylko złagodzone rozstanie, ponieważ przedstawienie 
Hiszpana przeprowadziło zarówno bohaterów na scenie 
jak i teatralną widownię przez rok i jeden dzień do pra
wdziwego, komicznego końca. Sowa i Kukułka zapewniają , 

że zachody miłości nie będą na długo stracone. 

John Karrigan 
Z przedmowy do angie lskiego wydania 

Straconych zachodów miłości (Penguin Books, 1982) 

(tlum. Magdalena Świs te rska) 
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Portrety Williama Shakespeare'a 

Frywolne przekomarzanki dwóch ptaszorów śpiewane na 
prostą, ludową nutę niosą przesłanie, które nie jest ani 
proste, ani jednoznaczne. Porównując oryginał z tłuma
czeniami Stanisława Barańczaka z 1994 roku, Macieja 
Słomczyńskiego z 1984 roku i Zofii Siwickiej z 1976 roku, 
Tadeusz Bradecki dochodzi do wniosku, że dopiero po 
zestawieniu wszystkich trzech przekładów, zamiar Sze
kspira .. . 

... staje się nieco jaśniejszy. Cóż, wiosna radosna, 
choć cudna, bywa również trudna, bo łatwiej wtedy o 
rogi. z kolei zła zima, choć mroźna i groźna, też przecież 

ma swoje uroki. „ Tul" i „ Who!"(. . .) [Szekspirowskiej] Sowy 
trwają, każde, muzycznie, dokładnie tyle samo ile jedno 
„Ku-kul" w poprzednich zwrotkach Wiosny, to istotna 
wskazówka dla kompozytora. Za chwile Don Armado 
zwróci się do nas bezpośrednio: „ Wy tędy, my tędy" i po 
końcowych ukłonach i brawach rozejdziemy się wszyscy 
do domów, zachodząc w głowę, o co właściwie temu sły
nnemu Szekspirowi z tą wiosną i zimą chodziło. O to, że 
niby i tak źle, i tak niedobrze? O to, że - czy wiosną, czy 
zimą - czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze jakieś ten
tegowane ptaszysko (Natura!) będzie się z nas nabijać ? 
A może o to, że nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło? Lub wręcz o to, że albo „albo-albo ", albo „ani
ani"? Niewykluczone, że dojdziemy przy tym do różnych 
własnych interpretacji, wśród nich być może i do tej, że 
chodziło mu właśnie o to, byśmy dochodzili i być może 
doszli. 
Wszystko pięknie, tylko czy nie mógł Pan, [Panie Szekspi
rze], tego wszystkiego od razu napisać po polsku? 

Powyższy cytat pochodzi z felietonu Tadeusza Bradeckiego 
pt. Skrzynka na emalie (Dialog 12/2002) 
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