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Szekspir 
Na jednej z ulic Stratfordu w 

hxa'bstwie Wairwick stoi do dnia 
d.ziiSliejsrzego stary J,ji.ętrowy dom, 
i choć :zmajduje się on .nieco •na 
uboczu, !Przyciąga codziennie nie
mal wielu po<kóżnych ze wszyst
kiicll stron świata. 

W domu tym 23 kwJetnia 1564 I'. 

uxodził się William Szeks;p:.r. Oj
ciec jego, mimo że był n1epiśmien
ny, piastował w mieśai:e różne 
urzędy ale stracił majątek wskutek 
ogólnego kryzysu, wdiaił się w pro
cesy, i nawet był jako dłużnik ści
gany przez sądy. 

William iPl."Zez parę Lat uczęszczał 
do rniejs-cowej szkoły, z której wy
niósł jaką ta.ką znajomość ładny 
Były to jednak r.aczej niewystar

czające podstawy IPod wykształce
nie, które dopiero w późniejszych 
latach mus.Lał sam uzupełniać lek„ 
turą i iw. naiuką języka francuskie
go. Reszty dostarczyła mu pilna ob
serwacja życia, bujnego renesanso
wego życia jednego z .naj.potężniej
sz.yoh państw szesnastowiecznego 
świata. 

W roku 1582, a więc jaiko Zia
ledwie osiemnastoletni chł~ak. 
Szekspi,r ożenił się nieszczególnie ze 
starszą od siebie o lat osiem Ann<i 
Hathaway. Małżeństwo to n!ie było 
fortunne, nic więc dziwnego, że 
w tylu swoich dlramatach Szekspir 
przeżywa tęsknotę do pr.awd.zliwego 
piękna 1i szczęści.a osobistego. Czym 
się wówczas młody Wtilliam zajmo
wał, dokładnie nie wiadomo. 
Miał podobno uczyć się zawodu 

czapnika, czy nawet rzeźnika, .naj
pewniej jednak chyb.a pracował na 
TOli. którą ojciec pooi.adał ipod mia
stem. W ikd1lka lat ipo .zawarciu mał
żeń9twa poeta, opuściwszy żonę 

1ego dzieła 
i troje d.zlieoi., WYje<:hal z rodziin.ne
go miasta, podobno w obawie tPrzed 
karą za dość ,powszechne w owych 
czasach wykroczenie: polowanie II13 
nieswoich gruntach - a więc ipo 
prostu mówiąc ktusownictwo. 

WiUiani Shakespeare 
tzw. portret Chandos 

I znowu nie wiadomo, kliwy się to 
działo, czy w 1596 1·. czy w 1597 r. 

Wedle tradycji Sze~ia· odwie
dzał przynajmniej raz do roku swo
je miasto xodzinne, chociaż dopiero 
pod koniec życia wrócił do niego 
na stałe. 

Londyn był jak na owe czasy ol
brzymim, 200 .tysięcy ludności liczą
cym miastem, dwór ściągał do nie-



go arystokrację, jeden iord ·..vysilal 
się, żeby '<i:rugiego iPITrewyższyć li
c.zel:mośoi·ą swego dworu li św ietno
ścią orS'lJatku. 

Bogaci kupcy, kirewka i wesoła 
młodzież rozm-iłowana w ro~ryw
kach wszelkiego rodzaju, stanowili 
zast~y publiczności londyńskich 
teatrów, których było podówczas aż 
ki.J.kan.aściie. Tea11.r był najpopular
nriiejszą rCXZJrywką, toteż nic dziw
nego, że dostawcy sztuk d'La tylu 
scen - wiele mieli •pracy. Głów
nymi dramaturgami ówczesnej do
by by1i Peele i Greene - niewiele 
.iednak z 1ich utworów .zachowa ło 
s.ię do naszych C?Ja.Sów. Tyle jednak 
wiemy, że były to JPOCZą1kow'o dra
maty ruieskładne, ~rie głównie 
na tematach mitologicznych, do 
których wplatano oparte na moty-
wach współczesnych sceny komicz
ne, bardzie.i wulgarne n iż zabawne. 
Przełomowe więc znaczenie dLa 
-dramaturgii tego okresu mr·ały dra 
maty Marlowea „Tamerlan Wielki" 
i „Tria,gedlia hiszpańska" Tomasza 
Kyda. Po ukazaniu się tych dwóch 
dramatów ożywił się znacznie ruch 
teatralny, pisarze poczęli współza
wodniczyć ze sobą tak pod wzglę
dem formy jak ·i treści utworów. 
które miały 'Z!1.aleźć się na deskach 
scenicznych, a 'i publiczność nabie
rała zwolna wykwintniejszego sma
ku. 

Ogromna była w Londynie ilość 
szynków i wm1arni, w których 
oprócz marynarzy ze wszystk·ich 
stron świata, przepijających łatwo 
zarrobione złoto, .zaglądali często gę
sto także literaci, ,przybywający do 
Londynu S'ZUk.ać szczęścia. Robert 
Greene :an.alazł w go~od2:1le wiele 
tematów do swych utworów. Ben 
Janson, jeden z niajipqpulamiejszych 
pisarzy tego okresu, rów.nież lubił 
zaglądać do szynku, a najznako
mitszy z tej grupy, Ch.!'i.stofer Mar
lowe zginął podczas bójkiL w go~
dzie. Ale ~awa śmierci Marlowea 
jest bardzo skomplikowana i obe
cnie wiąże się ją nawet z kwestią 
twórczości Szeks,piTa. 

Tradycja mówi, że 1~ SzekspiT lu
bił przesiadywać w wini.arni. w gro-
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nie wesołych towa.rzyszy, gdzie ki
piał humor 1i dowcipy kirzyżowały 
się jak szpiad'y. Postać opowiisada
jącego cuda o swych czynach wo
jennych Falstaffa z „Wesołych ku
moszek" i pi:janicy Tobiiasza z „Wie
czoru trzech króli" na pewno zosta
ła wyczarowana przez pisa-rza z dna 
głębok.iego pucharu. Gdzie Szek
~.pi.r zawarł znajomość ze sv.rymi ko
legami po piórze i j.ak znalazł siię 
w ich gronie - nie wiemy. Aneg
dota głosi, że początkowo trzymał 
szJ.acheckie konie przed teatrem. 
W.Ladomo natomiast. że był akto
rem 'i dramaturgiem w tym samym 
tea.trze tPOd „Kulą ziiemską" , w któ
rym ujrzała światło dziienne więk
szość jego sz;tuk i którego ws1pół
właścicielem był w późniejszych La
tach. Te jego pierwsze krok.i 
w teatrach londyńskich przy.pad'ly 
na rok 1587 lub 1588. Ze skąpych 
i bardzo niepelnych źródeł histo
rycznych, wiemy, że już w roku 
1592 toczył z.atżar te StPOl'Y z li tera
tami, nawet ze znakomitym pisa
rzem, późniejszym swym WSJpóljpra
cownikiem, Ben Jowonem. Wów
czas to już dodawano do jego nia

zw:iska złośliwe epitety „Jan To
tumfacki" i „TrzęsiiScena " - jak 
niaizwał go Greene w utwarze pt. 
„Łut dowo!1pu". Przydomki te 
świadczyłyby, że już wówczas autor 
„Otel1a" był ważną osobistością 
w świecie teatralnym i miał znacz
ny wpływ na repertuiair. Sztuki jego 
musiałv mieć duże -powodzenie, bo 
ukazywały się liczne ich przedruki 
mbunkowe, to znaczy. · iż wydawcy 
najmowali ludzi, którzy na gorąco 
notowali tek.st na ,przedstawieniach. 
W ten s.posób dos·tarc.zano sztuk 
Szeksi>i.ra również i konkiurencyj
nym teatrom. Podczas gdy plerwme 
utwO!ry naszego ipo.ety u<kiazywady 
się bez-imiennie, teraiz -ruelmedy na
wet obce teksty ze względów re
klamowych zaczęto przyipi.sywać 
Szekspi-rowi. 

Twórcz;ość scen.i.cm.a pi.sarna za
częła ,się od ud.ramatyzowainych Qp(>
wiadań o kxó1ach angLelskiich, ·tak 
zwanych kro!lliik, i stoSUil'lkowo mało 

oryginal:nych komed:ili. W..iększość 
krytyków ;zga-dz.ai się z tym, że 
uzdolniony ;poeta 2)Cl<:zął bardzo 
wcześTllile 1PTaoować w tru1pie Bur
bagea, świetnego tragika ó~eane
go, spełniając jak:by funkcje dZ'i
siejiszego liins>picjenba 'i z czasem na
wet reżysera, poza tym .zaś pis<lł 
dodaitkii do cudzych sztuk, tPl'Zera
biał je i wspóljpracował z innymi 
dramaturgami. Nie ma na to 
W1Praiwdzie !konkreńnych dowodów, 
ale późniejszy złośliwy atak Rysza.r
da Greena stal się podstawą do ta
kriego mniema'Ihiia. W kronikach hi
storycznych oddawał ipoeta, jak to 
było :z;res:z.tą w zwyoc:zaju w okresie 
renesansu - już to hołd władcom 
ówcz.esnej Anglhl, już też J_)tI'zeciw
stawiał burzliwą 1przeszłość swoim 
własnym czasom. 

Tradycja głosi, że królowa El
żbjeta znała i wysoko ceniła Szek
sipiira. Podobno tp.isarz - grywający 
zawsze w swoich dramatach posta
cie królów - odtwmz;ał kiedyś rolę 
Henryka IV, kiedy 'królowa El
żbieta wedle ówczesnego zwyczaju 
siedZ'iała na reprezentacyjnym miej
scu na scenie. Dz;iało Siię ito oczy
wiście w teatrze dworStkiim. Otóż 
gdy JPOeta wypowiiadał dłuższą tyra
dę - wstała i przechodząc obok 
niego, upuściła rękawkzkę. Hen
ryk IV - Szek.s,pir schylił się pod
niósł zgubę mówiiąc niezmien.lonym 
tonem, j.ak gdyby wiersze tllaleźały 
do roLi: 

„A choć wołają nas don.iosłe 
sprawy 

To godzi J'1affi się wstrzymać 

tu na chwilę 

Aby kuzynce podnieść 
rękawiczkę" . 

Pierwszą, chronologicznie biorąc, 
sztuką SzekspiTa była mocno przy
pomill'1ająca dramaty Tomas.za Kyda 
tragedia zems·ty: „Tytus Andr0!1'i~ 
kus". !Nie ma tu ani w części 
tak bogato pod względem psycholo
gicznym rozwiniętych postaci jak w 
i!ntnej tego rodzaju rt:r-aged:U „Otello". 
Bohaterowie są bar'Cl!Zo pryrnii-tywni, 

nie tylko mordują się okrutnie ale 
i kaleczą, 'była to więc sztuk.a jesz
cze na.pisana pod gust ówczesnej 
niewyrobionej publiczności. Po niej 
nastąpił szereg kronilk history=ych 
o stosunkowo słabo skonstruowanej 
akcji. Nie widać w nich jeszcze 
owego wyczulonego nerwu drama
tycznego - który dostrzegamy w 
„Hamlecie", „Mak-becie" czy „Królu 
Learze". Kroniki historycme uka
zywały się w następującym 1POrząd
tku: „Henryk IV" - trylogia, „Król 
Ryszard III", ,,Król Rysza,r<l II" 
i ,,Król Jan". 

_._,,_.,. -
-~---

Teatr „The Globe" 
Rysunek z czasów Szekspira 

Pierwsze komedie Szeksjp'h-a noszą 
jeszcze w ipew:nej miene cechy .na
ś1adownictwa. „Komedia omyłek" 
podwaja tylko motyw bliźniaków z 
sztuki iPlauta pt. „Bracia". „Straco
ne zachody miłośoi" noszą jeszcze 
cechy młod2:1ieńozego fplióra 1i prze
pojone są !!]ieco oschłym dydaktyz
mem, w „Dwóch panach z Werony", 
których akcja rozgrywa się we 
WłD1SZech, 7.lnaĆ przejęcie się poezją 
Artiosta. Na motywach włoskich 
osnuł zreSZitą Szek$PiT w.iele ipóź-
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niejs:zych swoich dramatów i kome
diJi.. 

Pierwsze komed•ie .autora „Dwóch 
panów z Werony" spotkały się naj
pr.awdopodobndej z dużym urz;ruiJn.iem 
pubLiczności~ sikoro pr7.eZ !rlereg na
stępnych lat wypełnia ,poeta scenę 
swojego teatru śmiechem, gw.airem, 
zwadami miłosnymi, iruba=ym 
częstokroć dowci.pem .i b:rzc:kiem 
pueh.arów. Pogląd :poety na świat 
jest pogodny, <liiJalo~ iskrzą Stię bez
tr-0sk·im dowcilPeJn. Nawet sposób 
przedstawienia ujemnyich stiron 
życia jest j.ak>iś dobroduszny i ipo
błai:liwy. 

Dusza całego Tenes.ansowego tist
ndenia zawiairta zootała w tych kfil
ku komediach, które już ja:ko doj
rzale utwory uj.rzały scenę teatru 
.,Pod kulą z>iemską". 

Naczelne miejsce zialjmują tu ko
medie: „Jak wam się podoba", 
„Wiele hałasu o nic", „W·ieczór 
trzech króli". 

W tym samym okresie twór
i.:zym, a śoiślej bdorąc w r. 1596 
powstał jeden z najpiękniejszych 
utworów Szekspj1ra: przetJ>Ojony li
ryzmem dramat o tragicznym :kre
sie wielkie.i miłości dwojg.a k-0-
chanków z We'f"ony pt. ,,Romeo 
i Juli.a" . 

Ze =wstwem ipsychi!ki ludzkiej 
nakreślona jest także historii.a od
-rażającego 'Litchwiiarza Shyloka w 
„Kupcu weneckim". 

Spisu sz,tuk, które wyszly s.pod 
genialnego ;pióra ;poety w tym ra
dosnym okresie twórczym, dopeł
.n,iają dialsize tryskające życiem 
i werwą komedie „Wszy.s.tko dobre, 
co Stię dobrze kończy", „Pos.k:romie
nie złośnicy" ·~ „Wesołe kumoszki 
z Windsoru". 

W tej ostatniej komedii Szekspir 
wskrnesił - .po<lobno na osobiste 
życzenie królowej Elżbiety - ;po
stać kaipri.talnego rycerza Fals-tafta 
z kroruitk - prototyp sienkiewii
czowskiego Zagłoby. Tradycja gło
si, że królowa Eli:bieta ch0iała uj
rzeć wielk>iego łgairza i opoja zako
chanym, fakii.m go więc przedstawił 
SzekstPir w ,,Kumoszkach". 
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I jeszcze w tym najbogatszym 
pod względem ilośai. stworzonych 
sztuk okresie swego pisarstwa 
SzekJ:lpiir :prrzygotowuje z okazji 'Za

ślubin któregoś z możnych v-rotek
torów trupy jedną ;z najpiękniej
szych baŚilli scen!ieznych: „Sen nocy 
letniej". Tutaj nieomail z n.iczego, 
bez qpieranfa się o jakiekolwiek: 
żródła, ale z samych w~onmień lat 
dziecinnych i z wyobraź.:nJi octy
stycznej wy~arowuje :poeta świat 
nlim:f. elfów ,i krasnoludków, wypeł
nli.a nimi iLasy i gaje, skąpane w 
księżycowym blasku. 

U~iał Szeks;p.ira w pr.zed.s.iębior
stwie teatralnym, jprzynoszącym w 
owych ~eh 1ZI1atCZne doohody po
zwala pisa=wi na zdoby,cie dużego 
majątku. lRrzypuszczaln:ie najwięk
S1Ze .zystki czoopał. iPOeta, wzięty 
również autor sonetów 1i poematów, 
z darowizn królewslkii'Clh, z wynagro
dzeń za na'JJ'isane S\l)ecja1ruie sztuki 
.i z upominków ma.gnackich. Sku
puje więc ~zekspir w rodzinnym 
swym mieście jplace .i grunta, tak iż 
wkrótce staje się !Poważniejszym w 
oko1icy posiadaczem ziemi. Jedno
cześnie zaś .zabiega usilnie - co 
staje się tematem ustawdcznych 
drwitll ze strony Ben Jonsona -
o uzyska'Illie dla siebie •i swej rodzi
ny godności szlaeheck.'.ej . Użył 
p.rawdopodobnie do tego celu nawet 
i najsilniejszego argumentu 
przekupstwa, ale cza·sy rbyły takie, 
że niewątpliwie przywilej i tytuł 
szlachecki odgrywały w życiu wJ.iel·
ką rolę. Tak znalazł się poeta ip<> 

uzyskaniu herbu z godłem „Nie bez 
prawa" u szczytu sła·wy i dobro
bytu. 

Lecz po l!atach pełnych radości, 
powodzeni.a twórczego i .pogody na
stąpił w życiu 'i w 1twól"Cz-0ści poety 
zais.adni>czy zwrot. W StriatfordZ'ie 
umarł jego ukochany syn Hamnet, 
wkrótce mkończył życie ojciee, 
wreszoie w tym samym rok.u TOZ
stał się ze światem brat Edward, 
aktor, którego poeta s.prowadził był 
do Lon<lynu. Jednocześnie ,zaś do
chodzą go ;z pałacu k<rólewsikiego 
wiieśclt <> niesa>9<iziewainych wyro-

kach śmierci 1i dożywotniego wię
zienia, WYd.a!Ilych na jego protekt<>
rach i ,przyjaciołach. 
Rośnie w poecie w mi,arę docho

dzenia do lat męsikt.ich znajomość ży
da ri. J1taJtury ludzkirej. MłodZ'ieniiec 
chwytał z życia 1Przede wszystkiim to, 
co upajało, 'bawiło, 'radowało, olśnie
wało; człowiek dojrzały głębiej za
stanowił się nad rzeczywistością, 
szukał pod powierzchnią błyskotli
wych zjawisk istotnego sensu .oj ct<.:., 
zaczął niejako szukać prawdy ukry
tej często pod pozorami zewnętrz
nego blichtru. 

Wiele Wliliosków wysnutych z tych 
rozważań było natury pesymistycz
nej. Na skutek bliższego przyjrzenia 
się światu i jego sprawom Szekspir 
zaczyna tracić wiarę w dobre tylko 
cechy człowieka, w jego zdolność do 
bezinteresownej przyjaźni i szacun
ku dla bliźnich. 

Nic więc dziwnego, że cztery naj
potężniejsze utwory dramatyczne 
Szekspira, powstałe w tym właśnie 
okresie duchowej jego dojrzałości, 
przepełnione są goryczą, tchną zwąt
pieniem w szlachetność natury 
ludzkiej, przedstawiają świat w ca
łej grozie zbrodni, pokusy i zła, uka
zują zgoła inne niż dotąd oblicze 
renesansu. Poeta poznał JUZ na 
wskroś społeczny mechanizm feudal
nego ustroju, wyzwalającego w lu
dziach groźne nieraz namiętności. 
Ale nawet w chwilach zwątpienia 
Szekspir pozostał wierny jednej za
sadzie. W tragediach swych, w któ
rych starał się „wymierzać sprawie
dliwość widzialnemu światu", był 
zawsze rzecznikiem lepszej moralno
ści ludzkiej i w najtragiczniejszych 
nawet swych sztukach przygotowy
wał zawsze zwycięstwo prawdy. W 
„Hamlecie", „Otellu", „Makbecie" 
i „Królu Learze" roztoczył poeta bo
gatą galerię ludzkich postaci, tar
ganych potężnymi uczuciami, niena
wiści, rozpaczy, trwogi, potrafił 
wstrząsnąć do głębi widzem, wywo
łać uczucia smutku, przygnębienia 
i grozy. 

Wszystko, co w tym okresie wy
szło spod pióra poety nie tylko nosi 
cechy wielkości, nie tylko jest pro-

duktem genialnego umysłu i należy 
do arcydzieł piśmiennictwa świato
wego, ale ponadto stanowi ogromny 
przełom, epokę w dziejach dramatu. 

W tych czasach dla odwrócenia 
uwag} ~d spraw własnej ojczyzny, 
w ktoreJ szerzące się niesprawiedli
wości, krzywdy i zbrodnie napełnia
ły go smutkiem i goryczą, przenosi 
poeta akcję wielu dramatów w od
ległe czasy starożytne. 

Nagrob ek S:Pl·spira 
w St ratford 

Ale i tam powołuje do życia po
stacie pełne trag izmu i roz ;:i.mięty
wując ponure ich losy, wysn uwa 
z nich analogię do w półczesnych 
mu czasów i stosunków. 

Daje się to dostrzec zwłaszcza w 
dramacie o. I.osach Juliusza Cezara, 
t w opow1esc1 o upadku dumnej 
władczyni Wschodu Kleopatrze 
(„Antoniusz i Kleopatra"). 
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Okres wielkich tragedii w twór
czości Szekspira zamykają „Tymon 
Ateńczyk", „Koriolan", „Perykles", 
„Troilus i Kressyda" wreszcie „Miar
ka za miarkę", który to utwór na 
ogół zaliczany bywa niesłusznie do 
rzędu komedii. 

Nowy w swoim charakterze i 
czwarty z kolei według podziału 
szekspirologów okres twórczości roz
począł poeta już najprawdopodobniej 
po irozstail'iu s·ię z zawodem akioc
skim, opuszczeniu Londynu i za
mieszkaniu na stałe w rodzinnych 
stronach. Nie brudno :uresrztą ta:kie 
wysnuć przypuszczenie, tyle jest bo
wiem atmosfery pól i lasów w ostat
nich jego dramatach, że mogły one 
powstać jedynie zcłala od wielko
miejskiego zgiełku . Ponadto zaś te
matem ostatnich sztuk Szekspira 

Arcydzieło 
Bohaterzy tragedii Szekspira od

znaczają się niezwykłą siłą i głę
bią charakteru. Pisarz umiał na
dać piętno wielkości zarówno ich 
życiu, jak również ich śmierci, 
zawsze jednak z prawdziwym arty
zmem i konsekwencją ich zdolność 
odczuwania oraz logikę ich postępo
wania potrafił utrzymywać w gra
nicach ludzkiego prawdopodobień
stwa. Wielkość tych postaci nie jest 
sfałszowana, nie wynika z umyślne
go wyolbrzymiania ich czynów i 
słów, lecz z ogromnych wairtości i z 
bogactwa ich cech człowieczych. 

W każdej postaci stworzonej przez 
Szekspira krzyżują się wielkie na
miętności, w \każdej z nich pulsuje 
gorące, drgające bólem lub radością 
ludzkie serce. 

Z blisko czterdziestu sztuk Szeks
pira, napisanych w ciągu dwudzie
stu kilku lat, zwykle na pierwszym 
miejscu stawia się „Hamleta", jed
nakże nawet to arcydzieło o tak 
głębokiej treści nie dorównuje, jeśli 
chodzi o jedność i konsekwencję 
konstrukcji, tragedii pt. „Otello" . 
Sam autor odczuwał widocznie nie
zwykłość i oryginalność podjętego 
tematu, nadal mu bowiem formę u 

s 

jest z reguły połączenie się długo 
rozdzielonej rodziny. 

Utwory czwartej epoki najmniej 
znane są widzowi teatralnemu, przy
wykłemu do oglądania w realizacji 
scenicznej bądź to pełnych radości 
i słońca, tryskających humorem ko
medii genialnego poety, bądź też je
go potężnych dramatów z okresu 
najwyższego wzlotu twórczości. Wie
le jest w tych ostatnich utworach 
braków natury konstrukcyjnej, wy
nagradzał je poeta jednak czarem 
poezji i głębokości myśli. Należą do 
nich „Cymbelin", „Opowieść zimo
wa", „Burza" i ostatnia kronika 
„Henryk VIII". 

Poeta umarł w dzień swoich uro
dzin w roku 1616 w rodzinnym mie-
ście Stratfordzie. PIK. 

Szekspira 
niego w tragediach dotychczas nie
spotykaną. Przede wszystkim więc 
ograniczył do minimum częste u nie
go nawet w poważnych sztukach 
epizody komiczne i nadał utworowi 
jednolitość nastroju, poza tym zaś 
wbrew swemu zwyczajowi otoczył 
dramat <luszną atmosferą południa, 
przepoił go z przedziwnym instynk
tem owym gorącym klimatem Morza 
śródziemnego, który czyni tak wia
rygodnymi wypadki ukazane na 
scenie. 
Podziwiać należy więc w ,;Otellu" 

mistrzostwo pisarza, jego umiejęt
ność stworzenia na podstawie szczu
płych ówczesnych wiadomości nie
sfałszowanego kolorytu lokalnego. 
Rzecz to u Szekspira wyjątkowa, bo 
zwykle poprzez cudzoziemską sce
nerię przebijają w jego sztukach za
maskowane współczesne stosunk.i 
angielskie. 

„Otello" został po raz pierwszy 
wydrukowany już po śmierci pisa
rza w r. 1622, w następnym zaś roku 
słynne wydanie „Folio" przygotowa
ne przez przyjaciół i aktorów-ko
legów Szekspira, Condella i Hem
minge'a przyniosło tekst uzupełnio
ny i poprawiony. 

Jak większość sztuk Szekspira 
tragedia ta powstała najprawdopo
dobniej krótko przed jej wystawie
niem, które nastąpiło według posia
danych świadectw 1 listopada 1604 
roku w czasie pewnego rodzaju fe
stiwalu teatru „The Globe" na spe
cjalnej scenie w pałacu królewskim 
WhitehaJl.l w Westminsterze, gdzie 
trupa Burbage'a, która została wó
wczas podniesiona do rangi królew
skiej, odegrała 11 sztuk, w czym aż 
siedem Szekspira. 

„Otel1o" odznacza się pośród tra
gedii Szekspira treścią raczei no
welistyczną, co poza tym spotyka się 
tylko w sztuce „Romeo i Julia". 

Bohaterzy tego utworu nie są więc 
postaciami autentycznymi i autor 
nie był przy opracowaniu sztuki 
skrępowany obowiązkiem przestrze
gania prawdy historycznej. 

Zadanie Szekspira polegało na 
stworzeniu szeregu postaci o okre
ślonych, prostych cechach charakte
ru i na wysnuciu z tych założeń lo
gicznie się wiążącego konfliktu na
miętności oraz konsekwentnie stąd 
wynikających czynów ludzkich. 

„Otello" nosi podtytuł „Murzyn 
z Wenecji" . Już poprzednio w sztuce 
pt. „Tytus Andronikus" pokazał 
Szekspir postać murzyna Aarona, na 
którego osobowość składają się ce
chy zmysłowości i okrucieństwa. Te
raz dojrzały pisarz tworzy o wiele 
bardziej realistyczną postać, w któ
rej południowe właściwości charak
teru zostają przesłonięte poczuciem 
ludzkiej godności i w której na 
pierwszy plan wybijają się męstwo 
i powaga żołnierza i wodza, tworząc 
wielkiej skali indywidualność ludz
ką. 

Taki czarny wojownik był już 
wcześniej bohaterem tragedii współ
czesnego Szekspirowi dramaturga, 
Peetle'a, !który w 1594 il.". wystawił 
sztukę pt. „Bitwa o Alcazar" z po
stacią Marokańczyka Muly Maha
meta. Ten to maur lub murzyn tak
że dusi w sztuce Peele'a dzieci swe
go krewnego i \karmi swą rodzinę 
lwim mięsem. 

Utwór cieszył się znacznym powo
dzeniem i mógł zwrócić uwagę 

Szekspira, jako dbałego o sukcesy 
dyrektora teatru. Jednocześnie jed
nak musi zdumiewać nas artyzm 
i realizm Szekspira, który swój wy
bór potrafił uzasadnić motywami. 
logiki scenicznej, u niego bowiem 
nie ma w tym fakcie już niczego z 
pogoni za zewnętrznym efektem_ 
Otello jest po prostu murzynem dla
tego, że w sztuce trzeba było poka
zać jakąś jego obcość wobec wyrafi
nowanego zwłaszcza w sprawach in
tryg, środowiska weneckiego, że po
nad to jego zaślepienie i łatwowier
ność należało wytłumaczyć pewnego 
rodzaju prostodusznością lub pier
wotną w pewnej mierze naiwnością. 

Richard Burbage 
pierwszy wykonawca roli Otella 

że wreszcie Szekspir chciał przed
stawić całą wielkość i szczerość ide
alnej po prostu miłości u Desdemo
ny, która wbrew ówczesnym oby
czajom odrzuciła wszelkie przesądy 
i nie dbając o zewnętrzne pozory. 
pokochała w Otellu człowieka -
dla jego zalet i szlachetności charak
teru. 
Głównym żródłem, skąd Szekspir 

zaczerpnął temat swej sztuki, była 
nowela włoskiego pisarza, Cinthia, 
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z jego zbiOifU .przetłumaczonego 
wówczas na język francuski, język 
jak wiadomo znany dobrze autoro
wi „Otella'', W noweli tej jednakże 
brak bliższych danych, dotyczących 
pobytu bohatera na Cyprze, na ogół 
więc przypuszcza się, że Szekspir 
znał również historyczny fakt, na 
którym opierał się w swej noweli 
Cinthio, mianowicie dzieje wene
ckiego wodza Christophera Moro, 
obrońcy Cypru w 1505 r, oraz spra
wę śmierci jego młodej żony. 

W każdym razie opowiadanie 
Cinthia, pozbawione tego szerokiego 
tła i lokalnego kolorytu, różni się 
znacznie od treści „Otella" brakiem 
wewnętrznej konsekwencji i wul
garnością koncepcji. U Cinthia ma-

Scena teatru Red Btitl 
w Lo ndynie XVII w . 

my postać a[rykańskiego dowódcy, 
który zyskuje miłość pięknej sena
torskiej córki, „Disdemony" (po gre
cku: nieszczqśliwa). ale z poduszcze-

1(1 

nia sweg-0 chorążego, który się w 
meJ zakochał i którym ona wzgar
dziła, nabiera do żony takiej nłe
ufności, że w końcu wraz z nim ją 
morduje, zabijając ją przy pomocy 
worka, napełnionego piaskiem i oba
lając dla zamaskowania morderstwa 
sufit <nad ułożonymi w łóżku zwło
kami. Chorąży jednak, schwytany 
zresztą za inną zbrodnię, wyjawia 
całą sprawę i wówczas rodzina za
mordowanej dokonuje zemsty na 
murzynie. 

Tego odrażającego bohatera no
weli Szekspir zamienił przez doda
<llie szeregu nowych cech charakteru 
w szlachetną postać Otella. Przede 
wszystkim więc szekspirowski mu
rzyn zdobywa miłość Desdemony, 
wywołując w niej podziw i współ
czucie dla przebytych przez siebie 
niebezpieczeństw. Jest on ponadto 
tak serdecznym, pełnym cnót i 
szczerym człowiekiem, że kiedy już 
raz zostanie wytrącony z równowagi, 
doznaje wyjątkowo ciężkiego upad
ku. 

Wielki artyzm Szekspira objawił 
się tutaj w potężnym obrazie gwał
townego rozkładu wspaniałej i wy
posażonej w rozliczne cnoty i za
lety osobowości głównego bohatera . 
Otello pod wpływem podszeptów 
Jagona coraz bardziej przestaje pa
nować nad sobą, traci zaufanie do 
Desdemony i wreszcie popada w 
ostateczne zaślepienie, w którym 
wystarczają mu już mocno nacią

gnięte dowody niewierności żony, 
dostarczone przez zbrodniczego cho
rążego. Ale dalsze czyny Otella nie 
mają w sobie znamion rozkiełznanej 
zbrodniczości i choć w jego postępo
wahiu znać w pewnej mierze naturę 
południ<;>wca, nie ma w nim jednak, 
ogólnie rzecz biorąc, niczego takiego, 
na co by się nie mógł zdobyć dopro
wadzony do takiego stanu normalny 
człowiek. 

Zwrócić przy tym trzeba uwagę 
na fakt, że Otello nie działa pod 
wpływem samego afektu, lecz uważa 
siebie - jak sam mówi - za „miecz 
sprawiedliwości" , że nie przestając 
kochać Desdemony spełnia jak gdy
by na niej wyrok, mający dla niego 

pewne etyczne uzasadnienie w chęci 
zapobieżenia na przyszłość jej rze
komym oszukańczym postępkom . 

Mimo t-0 postać Otella musi w 
owej chwili budzić w nas Qdrazę 
i dopiero wówczas, gdy poznając 
swój błąd, z pewnego rodzaju mo
ralną wielkością, właściwą staro
żytnym bohaterom, np. Brutusowi 
z „JuHusza CezlCllrai'', dokarua sądu 
nad samym sobą, okraizuje się on 
7m0wu tym sa:mym człow:iekiem, 
którego :poznaliśmy na początku 
sztuk.I. Postać Otella 'był.a to naj
słymliejszia 'kreacja wielki-ego -trag>i
ka Rysza•rda< Burbagea, współwłaści
ciela teatru i kolegi Szek..'Ulira. Jako 
mu.r.zyin z Wenecj1i według tradycji 
podobał się on IIlla:wet wiięcej, nrjż 
w :roli Hamłe1la. 

Nas.tępna tpOStać t główny motor 
akcji - Jagon, także u Cinth.i.a był 
czlowiekiem o plęk:nej 1P01W1ierz
chm.vności i rówmli.e Wii.elk.iej zhrod
rniiazości. Szeksiplilr obdarzył go nadto 
zna=ą ·inteligencją 1i przede 
wszystkiim umiejętnością wspania
łego mruikow.aniLa się .pod ;pozorami 
doskoo.aJe wys>tudiowanej poczaiwo
ści 1i żołniersk!iej rubaszności. Za
rzuca się tu często :pisarzowi brak 
motyw.ac.i~ <drama turgicz.nej,, Jagon 
bowi1em rnie może wym'·enić żadnego 
rozsądnego ;powodu swego 1p.ostępo

w.a:ni.a. Wymyśla on w;prawdzie ró
żne przyrczycny, ałe sam ·ich Jl'ie 
traktuje ina serio, jest IPO prostu 
bezin teresowll"lym zbrodn.i•a:rzem, 
czlowiekiem, który nie .znos.i. dokoła 
siebie szazęscua 1i roizkoszuje się 
ludzkimi oier;ptieni.amii. 

U Sze~ira zdobył on jeszcze 
bezwolne ruairzędzie dla sw-ej .zbrod
niozośaj,: o.~raruiczooego szla·chcilca 
Weneckiego, Rodryg.a, na którego 
pisanz 'Przeruiósł miłość do Desde
mony. 

Czuje się przy tym wyiraźny za
m>har Szekspilra, pole~ający n a 
wyeHmiinowa:niu u Jagolllal -cech tra
gicznych. Dlatego też Jagon n.ie sta
Wliia 'Sobie żadnych poważnych celów 
i nie ma w jego postępowaniu jakie
goś wyiraźnego planu. Wykorzystuje 

on tylko ze zręcznością i bystro
ścią umysłu nastręczające się ma 
spaWbnOŚ<:li. 

Za to Desdemona jest u Szekspi
ra pozlbawiona wszelkich n!.skich 
cech charakteru. Ale właśnie jej 
Illiewinność i brak doświadczenia 
w sprawiach ludz:l<'iej jprzewrrotmości. 
staje się dla ruiej przyczy.ną kata
strofy. 

Wnętrze teatru londyńskiego 
wg rus. J . d e Witta z r. 1596 

Nieszczęście spada na niią dlatego, 
że 111!ie może ona pojąć znaczenia 
stawi:anych jej .zianutów i na.wet rue 
wie, jak uruilknąć nieb~iecwycll 
·i dwum.a=ych sytuacji , które 
przecież mogą świadczyć o jej wi
nie. 

Obiecała poruCZ11Jikowii Kassj.owi, 
że będzie jprostć o pr.zywróceniie mu 
stanowi.ska i nie !Pl"Zeczuwaijąc, że 
może ją to ukazać w clym świetle, 
wstawllia 'Się za nim 1I1awet wtedy, 
gdy Ote.lfo jest tym falktem w naj
wyższym stopniu rozdraż.Thiony. 

Brabancjo, jej OJCJec, był na 
ogól :ziaiwsze qpanow.ainy. czego do-

li 



o 
WILLIAM SHAKESPEARE 

T JE JL JL 
Tragedia w 5 aktach, 10 obrazach 

Przekład: Józefa Paszkowskiego 

o 
opracowanie sceniczne teiJtu: Adam Grzymała Siedlecki 

Doża wenecki 

Brabancjo 

Senator I 

Senator II 

Gracjano 

Lodowiko 

Otello 

Kassjo . 

Jago 

Rodryg o 

Montano 

Desdemona 

Emilia 

Bianka . 

Obywatel I 

Obywatel II . 

Majtek 

Goniec . 

o Jb by: 

Leon Jaroszyński 

Mieczysław Wielicz 

Władysław Cichoracki 

Hieronim Zuczkowski 

Jerzy Siekierzyński 

Edward Rominkiewicz 

Stefan Winter 

Roman Metzler 

Sławomir Misiurewicz 

Eugeniusz Lotar 
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Brygadier 
Główny elektryk 
Rekwizytor 
Garderobiane 
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„Ote!lo" , Akt I. Sc. I Il 
Scena w senacie 

Rys. H . H . Se1ou :;a 

Walerian Przybylski 

F~anciszek Michal.sk·i 
Franciszek Jeżewski 
Feli.iks Heimrich 
Antcmina FrokQp 
Helena Wejner 

Franciszek Zdanowski 
Feliks Moin.d11:zejewskii 
Mieczysław A1,ndt 
Stefan Jenszura 
Józef Puls 

Jan Kwia11lkowski 
.Janin.a Roń ka 

wodem jego zachowanie się 
w senacie, kiedy m:ilmo ,roz
paczy z powodu •straty córki. 
godzi sję z Iosem i SiPOkojnie 
p.rosi dożę o zajęcie się &pra
wami ,państwowymi. 

Tak wYChowana Desdemo
na nie wykazuje nawet cienia 
nieufności dla świata i ludzi, 
nie ,potmfi więc rozwiać cią
żących na niej podejrzen. Ca
łe jej ;postępowanie iprzepo
jone jest wjaTą w dobroć 
człow,ieka i miłością do Otel
la . Szekspil!: dla ukazania te
go WIJ'.)lótł po mistrzowsku w 
akcję zacze1'.J)nięte z noweli 
Cin.thia motywy. I tak ową 
fatalną chustkę. służącą póź
niej jako dowód zdrady, którą 
w noweli chorąży uzyskuje od 
niej podst~em , tutaj Desde
mona gubi, ,przewiązując tro
skliw~e czoł-o małżonkowi 
cierpiącemu n.a ból głowy. 

Szeks,pir dJ.a u.kazania jej 
wielkiej miłości, cnoty i do
broci odstąpił n.awet wyjąt
kowo od cechującego go zaw
sze w najwyższym s~niu 
życiowego .prawdQPodobień
stwa. Desdemonie przed 
śmiereią w .sytuacji, w której 
właścJ.rwie już nie mogłaby się 
więcej odezwać, każe powie
dzieć jeszcze słowa uniewin-

n.ieni.a dla Otella. uniewinn:ienia 
zresmą 2JU{Pełnie in.aiW111ego J. nie
wtlarygodnego. A mimo to jest to 
najpięk:niejs:zia ·wypowiedź w św,ia
towej literaturze, której dorównują 
chyba tylko słynne słowa Antygony 
z tragedii Sofoldesa: ,a>rzyszłam !11a 
św.iait aby miłować ,~ współczuć, nie 
zaś nienawidzić". 

lVFistrzos-two ipisarstwa Szekspiro 
;r;nać in.a.wet w 1Poświęceniiu prawdy 
szczegółów dla o.sii'ągnięoia •większe
go celu. D11amai11U!rg chciał po pro·
stu uk=ć, że [pięlcrm duchowe Des
de:mony przewyższa normalną -ludz
ką miia!l'ę, a ponad'to tę wzburza
jącą wszysllkie nasze uczuc-ia sztukę 
pragnął •riozjoaśruić jakimś •nliezwy
kłym {Promienliem światła. 

Tragedia nie qpiera się na mo
tywti.e zwyczajnej iza:zdrości, chocilaż 
peVJIIlegO rodmju uszlachetniona 
zazdTość tuta.i m'imo wszystko i.st
ndeje. 

Sytuacja jes.t nader skompli1ko
wan.a: Otello uważa się m oszuka
nego przez Desdemonę, która nie 
okazała się rzekomo godna jego 
ufności, w rzeczywistości zaś on sam 
się oszukuje i jego zaufanie dla Ja
!:!Ona polega na pomyłce. 

W grę wchodzą więc ruamiętności , 
wywołam.e :przez urojenia ·i cudze 
podszepty. Szekspir czuł jednak 
dorafoość taikiiej sytuiacj i, dla tego 
mus>i.aJ nadać sztU'ce jednolitą ak -
cję, posługując się mo tywam i 
ubocznymi niezwykle oszczędnie 
i tylko o tyle, o ile mu to było !PO
tr.zebne do u zasadnien ia poczynań 
poszczególnych b oh a terów. Takif' 

M. Morozow 

2llliaczeruie ma ·tu 'W10jin.a :z Tu.rkami, 
miłość Rodry,ga oraz miło&tk:a źoł
nierslka Kiassja 1i Bila:nki. Ażeby 
Ui1lrzymać stan urojeruia ,i oszu:k.aniia 
oraz uwllia:ry;godnić go, pi!Slair2 musi 
wprowadzić i bohaterów -sztu.lci 
i widza w stan trwa'1ego n.apięciia. 
maczej czar pryśrllie 1i łatwowter-· 
ność Otella mogłaby WYd.ać się in.am 
śmieszillą. Il1a mchowainóa a·eaLi'ZITiu 
zrezygnował więc Szekspiu: :z posłu
giwan:La się siłami n.adzJiemgkimi 
1 ludową ranba'Styką, .ruie prwst.rze
gał też zwykłego w jego 1lragedilach 
rytmu przeplatarniia się scen nastro
jowych ze oceo.ami wzmożonej akcji. 
Jedna jedyna muzyczna pauza: 
piękna i zarazem smutna w mgli
stym przeczuciu nieszczęścia 
pieśń Desdemony, musi nam wy
starczyć, abyśmy odetchnęli przed 
katastrofą. 

Za to pii.'Sarz starał się usilnie 
o to, żeby naUok .sytua.cj1i scenicz
nych rnzenvać szeroklm SJPOjrze
niem n a otacziający rua s krajobraz. 
Chodziło mu iPl'ZY tym o uniikinięcie 
fo.rmy jakiejś !11i iemalże mieszczań
skiej tr.aged ili. Dlatego ;prowadz.i. na' 
na ulice Wenecji, do :pałacu <loży . 
n.ad wzburzone m or ze •i do pll".Ze 
stronny ch wschodnich bu<lowli na 
CY1Prze. D 11am.at 'Zlamkinięty jest w 
ciasnym kręgu ludzi i ludzkich mo
tywów działania, ale dokoła rozta
cza s ię szeroki świat, na scenę wdzie
ra się bliski powiew parnego powie
t rna Afryk~ 1i Azji, tuż :za o kna.mi 
szumi ogromne morze ii ro.zcu1igają 
się dalekie. roma:ntyczne h m-y:z,onty . 

Alfred K owalkowski 

„OTELLO" 
(Fragmenty z dzieła p. t. „S z ekspir") 

Już w k omedii Szekspira „Jak 
wam .silę podoba" ~otykamy się 
z. temaitem przyrodzonej równości 
ludzi 

Perdi>ba w „Zimowej opowieści„ 
wSipom·ina, że •to s.amo słońce oświe
tla :pał.ac maglllata 'i chatę pa"Sterza. 

„Czyż 111ii'e jest clzJiwac-me mówi 
król fr.aincusk.i w ikomedui „Kunie;: 
wieńczy dzieło" - ,iż ludzie ,roz;pra 
wfaj ą o 8'2llacheńnej li .podłej k rwi, 
gdy tymczasem krew wszysllkich lu
cWi jes t jednaka wagą. barwą ,r oie
płem ... ". 

!fi 



Wszystkich ludzi stwonyla natu
ra. Myśl ta żyta zawsze w dusey 
Szekspoiira Ona 111Jartchnęła go do 
stworzeniia jednej z 1111ajwiększych 
jego traged'i'i, wystawi.onej na sce
nie „Globe'u" w r. 1604. Szekspir 
qpiewiał w niiej milość wenecja·nlki 
znakomLtego ·rodu do Murzyna Otel
la (S'łowo „Maur" w tej epoce omra
czało w ogóle czaiI111lOskcirego, gru
boustego), jak nazywa Otella Rod
dgo. 

Niektóre elementy tematu zaipo

życzył Swksplr z noweli Włocha 
Geraldń.ego Ci.nthio, wydanej w We-
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„Otello" Akt V. Sc. I 
Jago, Kassjo i Rodrygo 

Ryc. H. C. Selousa 

necj.i w ·raku 1566. Tragecl:iJa Szek
ąpira ma jednlak w swej d$tocie ma
ło wspólinego z tą rnowelą - opo-· 
wieścią o .podk>ścii, zazdrości i nik
czemnQści zbrodni. 

„Ojciec szeks,p1rolog~i", aingi'elskl 
komendat.ar Lewis Theobald (1688-
1744), porównując OiJllthia i Szekspi
ra z;auważył, •iż nowela [pierwszego 
- to „poglądowe ;pou~enie dla mło
dych dziewic, fPrzestrzegające je 
przed z,aw.iera.n.iem nierównych mał
żeństw". „Takłiego pouczenia nie ma 
w dziiele Szekspir.a - pisze Theo
bald. - PrizeciwnLe. Szekspir uka

zuje nam, •iż kobieta 
roolna jest pokochać 
człowieka niezależnie od 
koloru jego twaTzy". 

Theobald w 1ej oce
nie „Otella" WY[przedził 
znacznie swoje czasy. 
Zarówno w artyikułach 
krytycznych jak i na 
scenie ,przeważała w 
ciągu wieków faterpre
tacja s,prowadzająoa. je
den z najw.iększych 
utworów Szekspira do 
zwykłej tragedii za
zdrości. 

Tea•trowi radzieckie
mu, który rozwinął tra
dycje irosyjskiego 1 
światowego szekspiro
znawstwa. udało się z 
wyczerpującą jasnością 
ujawmc humanistyczną 
treść wielkiego utworu 
i udowodnić. że „Oteil
lo" Szekspira to !Przede 
wszystkim tragedia o
szukanej ufności. 

W istocie bowiem, 
gdyby Otello był za
rorośn.i>kiem z na.tury, 
zbędnym lbyŁby tak ak
tywny w swej zbrodni
czości Jago. 
Skomplikowaną i tru-

dną swą grą Jago 
wzibudza w duszy Otel
la, który przez całe swe 
życie tak mało myślał 
o samym sobie, najbar-

dziej osobiste ze wszystkich 
ucruć - -rozdrość. - Sam 
ZTesztą Otello w końcu tra
gedii mówi o sobie, iż 
„nietatwo poddaje się za
zdTości, lecz pod cudzym 
w.pływem (ma on na my
śli Jagona) doszedł do 
ostatecZJnego wzburzenia 
UCZl\lć". Przypomnijmy sło
wa PuszkLna: „Otello nie 
jest zrazdrośnirkiem z natu
ry - wręcz odWTotnie -
je.sit on ufny". 

Wykonawcy roli Otella 
na radzieckich scenach, po
cząwszy od A. A. Stużewa, 
ukazaH 1i·s.totę tej sztuki 
przede wszystkim jako tra
gedii oszukanej ufności. 

Akcja rozgrywa się w 
Wenecji. Cór1ka senatora 
Brabancja Des de
mon a uciekła w tajemni
cy z ojcowskiego domu w 
objęcia Murzyna. Stary 
Brabancjo jest wstrząśnię
ty. Jego córka odrzuciła 
„hożych !bogatych młodzia
nów Wenecji", by wybrać 
tego czarnego 1POtwom. 
M=ą być w tym czary. 
Brabancjo biegnie do sena
tu, by się poskarżyć. Lecz 
Desdemona w obliczu ca
łego senatu ośw.i.adcza, iż 
,,rpokochaŁa Maura, że z 
nim żyć jpragnie". W in-
nych okolicznościach sprytny doża 
stanąłby po stronie Brabancja, któ
rego głos w Wenecji, według słów 
.Jagona, jest „dwakroć potężniejszy" 
od głosu samego doży - lecz Wene
cji grozi niebezpieczeństwo: na mo
rze wypłynęła turecka flota. W obe
cnej zaś chwili senat nie posiada 
pewniejszego dowódcy niż Otello. 
Senat wysyła Otella na wojnę, a De
sdemona podąża wraz z nim, nie 
chcąc być, · jak mówi, „spokojnym 
motylkiem". Nie na próżno Otello 
spotykając się z nią na Cyprze na
zywa ją swym „pięknym wojowni
kiem". 

„Otello" Akt V, Sc. II 
Rys. H. C. Selousa 

Los >JP•rzyja Otellowi ·i Desdemo
nie: burza oszczędzi:.ta ich okręt, 
a zatqplila tureoką flotę. Zamiesz
kują na Cyrp1rze rozkoszując się 
szczęściem i uczuciem zdobytej rprzez 
siebie wew.nętrZIDej wolności. Czyż 
moiJilJa jednaik: być wolnym w świe
cie, w którym każdy gotów jest po
derżnąć gaird'ło drugiiemu czlowiieko
wi? Niby wcielenie, kwintesencja 
wszystkich ciemnych stron tego 
drapieżnego świata, na drodze Otel
la ri Desdemony zj.awia się· złoczyń
ca Ja.go - poz011n1e rprostoduszny, 
szczery chłap, którego wszyscy na
zywają „rprawy Jago". 
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Otello, jak sam mów.i o sobie : 
„niesilrory j;est do zaizdrości". Lecz 
Jago kropl];a po k.ropli sączy mu 
w usrzy truoi2lnę podejrrzeń. Oszoło
miony Otello ufu i. wierzy Ja.go
nowi. Nie w fI)arok.syżmie oszala.l:ej 
zazdrości, ale ze Slp!Okojem .i: qpa
nowan.iem głębokl:'ego poczucia 
krzywdy. Otello dokOllluje sądu nad 
Desdemoną. Mówi: Jeżeli ona nie 
umrze, zdradzi innych równ1ież". 

Otello zabija Desdemonę. Zamysł 
Jagon:a tryumfuje. W chwi1i tej jed
nak .znajduje slię człowiek, który 
Il'ie ulękłstzy ISlię śmierci demasku1e 

T aiemnica 
W styc.z.niu 1956 :r. upływa sto lat 

od c:zairu, kiedy Amerykiank.a miss 
Delia Bacon WYStąpim w Londynie 
rz tezą, że jej szesnastowieczny 
imi.eillnik, !kanclerz ·i i\i'lozof FranC'i.s 
Bacon był a1U•too:em sztuk rzekomo 
ntesłusznie pr.zYJP;isyw<mych Szek
spirowi. Pierwsza to rewelacj.a tego 
rodzaju, przedtem oowrem, zresztą 
oowat już zia życ-La ~a. WY
suwa:no tylko !Pod je go adresem za
.nuty o ddkonyw:aniie plag:iatów. 

W1adomo, że Szekspir ~pal ma
teriały iz krorui!k, m . 'in. z an~:·el
sk.iej kronik•i HoJiimsheda, wtiiadomo 
też, że zwliaszcza w .pierwszych je
go dziieł.ach snuje się szereg moty
wów ze starych moralitetów lub 
WCTeśniejszyoh .aingi!elS'kich utworów 
scernkznych, wiia·domo wreszcie że 
P•isarz zap<JIŻyczał tematy z s~tuk 
rzymski•ch, z >komedii PLau•ta i z tra
gerui Seneki, a przede wszystkim 
z nowel włookJich Bocoacia 1 Cinthia 
- .ale korzystanie z cudzych ma te
ria!łów fu.bulaTnych było wówczas 
praktykowane prr.zez każdego .autora. 

Niezaprzeczalną własnością Szek
SiPira jest natomiast każda postać, 
kiażdy stworzony przez niego cha
raikter, tY.PoWY i za!I'aezem ruąoo
wtaraamy, głębokii i! obog.ato wypo
sażony w cechy iIJir.awd7Jiiwie ludz
.klie. SHą ~go geJ111umu re skąpych 
i niejednokrotnie lichych wzorów 
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zibrodnia.rza. I znowu ~guje na 
u wagę, iż jest to inajizwyklejwa ko
bieta, która - jak to się mówi. 
p!I"ochu rnie wymyś'Li - żon.a. Jago
na, EmiHa. Dow1i'ed:ziiawszy się, iż 
Desd'emon.a jest niewinna, Otello w 
końcu sztuk.i płacze łzami radości. 
Słuszność mieli oni - Otello i Des
demona, a rue Jago. w tych łzach 
silnego, możnego Otella stojącego w 
obliczu śmierci: kryje się rozjaśnie
nie, w którym wyczuw.ai się nie
skończoną wiaTę w człowieka i któ
re :Promieniem światła rozświeca .za
kończenie w;ielkiej tragedLL 

Szekspira 
potrafił S:z.e!kspin: wyczarować 
wstrząsające do głębi tragedie .i roz
brzmiewające śmiechem 'i pełni·ą 
życ!.a komedie, :które - wciąż mło
de i żywe - !Przetrwały wieki za
chWYcaj ąc nas dzi.Siiaj .tak s.amo, jak 
wtedy, gdy je oglącLaili pierwsi wi
dzowi1e w dre\\llilianym teatrzyku 
„Pod Kulą Ziemską". 

Od cz;asu DeLm Bac0111 szereg ludrzi 
jednakże uw.ruża , że niedokształcony 
aktor 101I1dyński, Szekspilr, n.ie mógł 
być autorem arcydzieł, zawierają
cych przecież całą sumę ówczesnej 
ludzkiej wiedzy o świecie i o żyoi'U. 
będących fenomenem artystycznym 
nie mającym octiPowi·ednhlrn w lite
raturze całego śi.•.riat.a . Dość J>OWie
dzieć, że dotychcr.zias jeszcze żaden 
pisarz śwl!:ata <nie ,prześcignął Szek
spira w bogactwje języka , a prze
cież język świad·czy o wszechstron
ności wiedzy i obserw.acj•i autora. 

Dlatego w ielu krytyków jest zda
ma, że Szeką>ir tylko wystaJW'iiał 
pod swoim ruazwi9kiem sztuklt, któ-
1-ych autorem ·był jakiś pisarz. ma
jący pewne ipowody do n iewyjawie
nia swego nazwiska. Przypuszczeni a 
były tu najiróżnorodn.iejsze. Wy
staJ·czy wspomnieć, że o autors two 
sztuk s:reksphrow-skl!ch posądza się 
nawet ówczesną k.rólowę Elżb1etę. 
Najdłużej utrzymywał.a się jednak 
wersja pierwsza, zw.iązana z nazwi-

skiiem Bacona, twórcy teorii empi
ryzmu, n:iezmordow.anego ekl:ll>ery
mentatora •i obserwaitora ;przyrody. 
Ale ten ambiJtny kanii'.erowicz, któ„ 
remu udowodniiono 1pómiej łapow
nictwo 1i dwulicową ;politykę, z.a co 
ostatecne został skazany mi 
śmierć, nie był chyba człowiekiem. 
któ.ry iby mógł zdobyć się n.a stW-O
r.zeruiie .rów.no tysiąca posita·oi sre
IlliO'LilyCh, urzekających nas talk crzę
sto szlaohebnością uczuć i myśLi, nie 
mógłby też chyba .napisać tylu 
sztuk, których tematyką jest n.aj
c:zęściej zwycięstwu !Prawdy i mo
ralności nad 111Jajl1ntelii'gentniej •nawet 
przygotowaną zbrodnlrą. 

TymC2aSem cała fil.02J0fia Bacona 
nie ma nic wspólnego z moralno
ścią i z prawd2Jiwym humanlirz.mem. 
bo cale jej pod.stawy zbudowane zo
stały ina wyłącznym umawanm iu1-
te1i•gencji, z tpominlięoiem etyk.i lub 
uczuć ludzkich w :rodzaju jpa:trioty
zmu czy entuzjazmu - czy;nn.ików 
poważnie w:pływ.ającyah na poczy
nania człowieka. Zresztą równie7. 
badania fHologiC2ll1e WYkazują róż
ruice nie do ,pogodzenlia między d7Jie-
ł.ami Ba()()na •i SzekspiJr.a. 

Ostatnio zn.ależli się nowi n iedo
wia.rkowie. którzy Szeks,pi.ra zastę
pują z kolei Christopherem Mano
wem. Dramaturg ten rzekomo n!1c 
umarł w 1593 r. lecz WYleczył si~ 
z ran i zmuszony podobno do ukl·y 
wanila się, za pośred'!1lictwem Szek~ 
s.pi.ra miał rzekomo publikowac 
i wystawiiać s woje późmiejsze utwo
ry. Marlowe T"zeczywiście umarł w 
tajemruiczych okoliaznościach. Bójka, 
w której ocl.niiósł śmiertelne rany, 
jiak WYkazały dokumenty, '.l'osbała 
sprowokowa:nia prnez :nasłanych zb i
rów dwors>kich, którym 1POlecono 
usunąć romanty=ego poetę, kocha
jącego się podobno ze wzajemno
ścią w jakiejś księżniczce spokrew
nionej z •królową. 

WIP'I"awdziie ostatnio iIJir7.1eprowa
dzone w Anglii pos.zukdlwania v.ryk.a
zały, że grób Maxlowe'a jest pusty, 
co mawałoby s-ię ;potwierdzać taką 
h~potezę, aile bądż oo bądż minę~o 
od cz:asu śmierci poety trzy •ii po! 

wieku i w tym cza- ie zwtoki jeg 
mogły 1Przeahodzrii: różne koleje. 

N'ie do wytłumaczenia też jes t 
falk:t, d1aczego Marlowe nie „zma.r
tWYchwstał" w 1603 .r„ gdy do wła
dzy doszedł Jakub I, syn Mari i 
Stuart, przywracający do łask 
wszystkich tych, którzy się narazil i 
jego poprzedn1iczce. Tymczasem -
jak wiadomo - jeszcze przez 10 
dalszych I.at ukazywały się nm,ve 
sztuki Szeks!)iira. P ozia tym zaś jesz
cze .z.a żydia M.adowe'a gdy ten swo
bocl!n'ie publi'kował swe dramaty, 
Szeks,pilr był już autorem 6 sztuk. 
w których jak choćby w „Ryszar
dzie III", objawił wła:siną, różną otl 
swego rówiieśn~ika indywidualność 
twórczą. 
Ważną jest także rzeczą, że kiedy 

Szekspir żył :i! pisał, oraz 1PTZW w ie
le lat po jego śmierci, nikt nie · po
dawał w wątpliwość jego autor
stwa, nilkt też z ludiJi, znających go 
blirżej. nie uwa2Jalł, aby Szekspir n ie 
był zdolny do 1napi:saniia swych 
d7Jieł. A iprzecież już w 1598 r. do
brze Ot'ientujący się krytyk Franci~ 
Meres stwierdza, że Szeksp ir jest 
najWTiększym. ówczesnym pS<łrzem . 
Zresztą Ben Jonson, bliski znaj·omy 
Szeksp !ira , lecz jego konkurent do 
pryma tu w dramaturgiii owych cza
sów, bez msbrzeżeń dwukrotnie w 
swoich pismach iPOtwiwdza genial
ność autora ,.Hamleta". 

Nikt więc jak się zdaje, spośród 
tylu Tui.edowiiiairków nie odb<~errze n a
zwisku Szekspira jego blasku w h i
sto:ril ś "v i.a towej literatury. Ale tci
jemnJitc.a geniuszu tego pisarza, któ
ry zabłysnął ta'k ll!iesp odziewanie 
i niem.al bez p.rzygotowaniia, nie zo
stanie chyba 1nigdy d ostaitecznie wy -
j.aśn i ona. 

Dla n.as jednakże nie jest rn:oczą 
najwyższej wagi, kto stworzył ws.pa
ruałe szekspirowskie dramaty. I s tot
ny jest takt, że dziie ła te istnieją 
i że są to sz;tukii, które muszą wzcu
szać i poryviro.ć każdego człowieka 
zdolnego do odczuwaniia ,piękma. 
SzekspiiT p ozostanie na zawsze nie
prześoign~onym pi.sa1-zem urzekajq
cym naj.szersz-e masy ludowe . 

K. Kwiecień 
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Najbliższy repertuar 
Państwowych Teatrów Ziemi Pomorskiei 

.ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 
„REKIN I SYRENA" 

Komedia w 3 aktalch 

Będzie '1io iprapremiera nowej 
sztuki sędziwego, powSiZechn:ie ma
nego 1Pilsair:za, autoria Wielu 'komedii, 
k.tóre oowsze oiieszyły Silę 111Jiezwy
klą populairnośa~ą wśród szerokich 
rzesz publicznośct. „Rek•iln .i syrena"" 
ocl=.cza się do~Ąpnym i tbłyskot

J;iwym dialogiem oraiz żywo rprowa
d'zoną akcją obfiltującą w zas.klaku
jące sytu•acje. 

Temait sztukli qparty jest na mo-
tywach :zaczerpniętych ze s-ztu'k;i 
„Chwiasit'' Bl_irmńskiego. 

Środowisko kąpitalistyczno-zie-
miańsk±ie autor ,p.rrzooiwstawiiia war
stwie chłqp.sikiej oraz wywodzącej 
się z 'ludu !Lnteligencji, 1I1Jadając w 
ten sposób swej obyczajowej kome
dii głębszy sens s.połeczny. W SiZtuce 
reżyserowanej przez Mieczysława 

Wie1icm, wystąpiią obok reżysera, 

N. MorWJOwic:wwa, H. AdamCZJak, 
H. Dobrócka, A. Konieczka, K. Ko
rowicz-Rałczanka. H . Krzywiicka, 
E. Romim.k.iewti!az, W. Rucińska, D. 
Wiłowicz-Zachariusz, St. Winter. 
Dekoracje pirojektował K. Gajewski. 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 
„MATURZYSCI" 

Sztuka w 3 aktach 

UtwÓT Skowrońskiego należy do 
najciekawszych d n.ajleu>szych osią
gnięć współczesnej 1polskiej drama
turgii Wszystkich nas lilnteresują 
S[)riawy i życie d2lisiejSiZej młod2iieży, 
toteż „Maturzyśoi", którzy ukazują 
ni=iernie ciekawy kon.fłikt ucz
niów ze szkołą i z własną rodziną, 
pasjonują wszędzie jpubHc.im.ość od 
początku do końca przedstawienila. 

Sztuka zmusza n.as do głębszego 
zastanowieruiia się n.ad iprzeżyaiami 
młodych luooi i uczy zro.zumienia 
dla .przemian zachodzących w psy
chioce młodzieży. FOZl1lajemy .tu mia
nowicie z b1Lska .jrnteresujące, typo
we środowisko szkolne, różnorodne 
tyipy nauczyciel.i li u=iów, wresz
cie często u nas ąpotykany obraz 
domu rodzinmego. Wszystkie te pro
blemy tak żywo .n.a<S obchodzące, 
sztuka Ulkazuje bairdzo wyraziScie w 
toku a!kcj i przyiku waj ącej si<lnie 
uwagę każdego w~dza. Sztukę reży
seruje Irma Czaykowska, dekoracje 
projektuje K. Gajewski. 
Udział biorą: P. Baldy, D. Bali

cka, B. Bombor, Wł. Cichor.oc<ki, 
I. Czaykowska, Mostowicz, L. Ma
zurrikiewicz. R. Metzler, E. Lotar, 
I. Smurawska, P . Si'ekiier.zyński, Zb. 
Wirtkowsk>i, Zdz. Zach.a.riusz. 

Jubileusz 
Adama 

60-lecia pracy twórczej 
Grzymały-Siedleckiego 

W nadbli.ższym czasie odbędzie się 
- obchodzony jednocześnie w War
szawie i w Bydgoszczy - joUJbileusz 
jednego z naj&ta'l"&Z}'ch rpisaT.Zy pol
sk.ioh. Adama Grzymały Siedleckie-
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go, który od sześćdziesięci'u już lat 
czynny jest j:aiko krytyik, .powieścio
pisarz i autor popu1arnych komedii. 
JubHat oddawna związany jest z 
Bydgoszczą a w okresie powojen- c 

~ 

nym Wlij){>~acuje stale jako dra
maturg i reżyser z teatrem w Byd
gmwzy. 

Adam Grz:vmała-Siedlecki znany 
Jest szeroko ze swych znakomiitych 
prac o Wyl'ij}iańskim i Fredrze oraz 
z kilkunastu . granych również w 
Bydgoszczy sztuk teatralnych. Po 
wojnie teatr bydgoski wystawił ns 

pięćdziesięciolecie ,pracy 1iteraokiej 
Grzymały Siedleok·iego ~remierę 
s.z.tukń. „Ludzie są ludź.mrt.", obecnie 
:r.a.ś wystawi po raz pierwszy w Pol
sce n-Owy utwór jubilata: „Rekin 
i syrena". Bonadto ukaże się wkrót
ce w diruku zbiór jego wspomnień 
i szkiców o pilSarziach >i artystach 
z końca ub. wi~ku i z początków 
wieku XX. 

Rok 1955 

w Państwowych Teatrach Z iemi Pomorskiej 
Panst;wowe Teatry Ziem i Pomor

skiej wykonały dnia 19. XII. 1955 r. 
swój roczny iplan usługowy we 
wszystklich wsk.aźnilkach, uzyslmjąc 
tego d'nfa łączną sumę 412.000 wi
dzów w siedzibach swych w Byd
gosrozy i Toruniu oraz w objeździe. 
W okresie tym wykonano 871 przed
sfJawień. 

Do końca roku liczba ta W1lrOSła 
jeszcze o dalszych 22 spekta!kli. 
Przeciętna liczba widzów wynosiła 

473 osób na każdym przedsta\Vlie
niu. 

W roku 1955 Plańs.twowe Teatry 
2iiemi Pomorskiej dały 18 premier 
m . in. takie sztuki jak: „Zbójcy" 
Schitl1era. „Legenda o miłości'' Hiik
meta, „Tania" Arbuzowa, „Lato w 
Hohant" Iwaszkliewicza, „Dom na 
Twardej" Korcellego, „Krzyż i jiaSE'l

czurka" Bychowskiej i Petrykow
skiego, „Nora" Ibsen.a obecnie 
,.Otello" Szeks,pira . 
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