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Na marginesie 
„Opowieści zimowej" 

wydaje się rzeczą pcawdopodobną, że zbliżając 
się czterechsetna rocznica urodzin Szeksptra 

(1564-1616) przyniesie nam dość pełny i zbliżo
ny do prawdy zarys życia i twórczości tego naj
wybitniejszego spośród angielskich i światowych 
dramaturgów czasów nowożytnych. Po bieguno
wo różnych ujęciach, racjonalistycznym, krzyw
dzącym w w. XVIII, romantycznym i przesad
nie entuzjastycznym w w. XIX, gdzie prym wo-
dzili badacze niemieccy, nadszedł w w. XX. 

~.,..W.lający bogate żniwo w postaci mono
J--'!!'l'ft"'-...io.'\ll! tetyc::mo trzeźwych, pisanych przez 

yeti an ·elskich i amerykańskich. Wystę

on· ciw podkreślaniu głębokich kryzy
. r mian w życiu i twórczości poety 

echanicznemu, przesadnemu wysnu-
gestii biograficznych z treści i nastroju 

Tendencje te widoczne u szekspirologów an
glosaskich są bardzo ważne i pomocne przy roz
patrywaniu genezy i charakterystyki m. in. 
„Opowieści zimowej", powstałej w roku 1610. 
Dawniej twierdziło się, że w działalności sceno
pisarskiej Szekspira, po okresie optymistycznym 
sprzed roku 1600, i późniejszym tragicznym, na
stąpił w roku 1607 niezwykle głęboki przełom 

w twórczości poety, wywołany rzekomo przebytą 
ciężką chorobą względnie' powrotem autora do 

. rodzinnego Stratfordu i wzmożeniem życia ro
dzinnego na łonie środowiska stratfordzkiego. 
Z tego jakoby nastroju sielankowego i sentymen
t<.Jnego narodziły się ostatnie sztuki Szekspira: 
„Cymbelin" (1609), „Opowieść zimowa" (1610) 
i „Burza" (1611), tak jak poprzednio, po rzeko
mym głębokim załamaniu się psychicznym i ideo
logicznym Szekspira powstały wielkie tragedie 

11Hamlet", 110tello", „Król Lear" i „Makbet", któ
rych ponura atmosfera przesłaniała cały horyzont 
duchowy poety i nie zostawiała miejsca na naj
lżejszy promyk nadziei. 

Przeciwko tym twierdzeniom o przeżywaniu 
przez Szekspira duchowych przełomów, o których 
napisano tysiące teoretycznych, na domysł_;i.ch 

opartych książek, twierdzą najnowsi badacze, 
dobiegający wreszcie do szczęśliwej, prostej 

i trzeźwej snytezy, uwzględniającej najnowsze 
zdobycze szekspirologii (np. Thordike i Til!yard), 
że Szeskpir, bardziej poeta niż myśliciel, natura 

rdziej praktyczna i wrażliwa na konwencje 
epoki niż nowatorska, szedł przede wszystkim 
za każdorazową falą mody literackiej. Od wczes
nej młodości tkwiąc w ośrodku teatralnym Lon
dynu, tworzył sztuki z historii Anglii, gdy ten 
rodzaj był popularny na scenie, pisał tragedie, 
gdy wśród widzów było zapotrzebowanie na te
maty historyczne o krwawej zemście, przerzucił 
się do sztuk romantycznych, gdy uzdolnieni 
młodzi rywale, Beaumont i Fletcher, zdobyli roz
głos utworami o przewadze elementów roman
tycznych. 

Tezą naczelną tego syntetyzującego kierunku 
badań jest wychodzenie z założeń uwzględnia

jących całokształt twórczości poety i usiłowanie 
wykazania jednego, chociaż różnolitego nurtu tej 
twórczości. Kręgosłupem i zasadą niezmienną tej 
twórczości jest przekonanie poety o winie i ka
rze - jak w tragedii antycznej, o klęsce spo 
wodowanej winą bohatera, obróconej przez 
kutę w odkupienie winy i w nowe szczęście 
czone bohaterowi z woli przeznaczenia. 
kach z dziejów Anglii, w tragedia 
1600-1607, zasada o oczyszczający działaniu 

cierpienia, prowadzącym do mor go odrodze-
nia bohatera, ukazywana je ie fragmenta-
rycznie, jakby na drugim nie, przeobraziła 

się po roku 1607 w swoją wrotność: nie uka-
zywanie klęski bohater suwa się odtąd na 
czołowe miejsce, lecz aśnie przejście od klęski 
do szczęścia. Wsz ie dramaty napisane po 
roku 1607 mają temat szczęśliwe połączenie 

goletnim uprzednim rozłączeniu 
z winy tra · nego losu. Najważniejszy akcent 

m nie na same rozterki i katastro
cudownie ocalenie i nowe szczęśliwe 

łonie rodziny. 

„Antoniuszu Kleopatrze" (1606) 
w „Koriolanie" (1607) momenty tragizmu 

osłabły znacznie w stosunku do czterech wiel
kich tragedii. Zagłada królowej egipskiej i Anto
niusza traci część swej goryczy w blasku głębo
kiego uczucia wzajemnej ich namiętności. Ko
riolan płaci śmiercią za wierność wobec matki 

za uznanie swego przestępstwa wobec Rzymu. 



Learze" zacze 
z tej właśni biornicy wątków re 
i opowieś · seudopasterskich. 

Do isania „Opowieści zimowej 
owiadanie Roberta Greena pt. 
Triumf czasu", przedrukowan 

roku 1607 i 1609, naśladowane bar 
nie, wzbogacone jednak genialnymi z 
powstającymi za dotknięciem jego czar 
skiej, wręcz magicznej różdżki, jeśli szło o 
tworzenie zapożyczonego wątku. 

Do zasad scenopisarskich Beaumonta i 
chera należało swobodne, wręcz beztroskie tr 
towanie realiów świata rzeczywistego, stosow 
nie egzotyki i anachronizmu, nieliczenie si 
z wymogami logiki i z konsekwentną strukturą 
dzieła dramatycznego. Stąd nie zawahał się 

Szekspir w „Opowieści zimowej" przed rozbi
ciem chron.ologii w prowadzeniu akcji na dwa 
odrębne bieguny: między aktem III i IV upływa 
lat szesnaście, przez które przeprowadza widza 
krótki monolog Czasu; stąd Czechy leżą nad ja
kimś bliżej nieokreślonym morzem; stąd po:;ąg 

Hermiony wykuty zostaj~ przez artystę włoskiego 
z Włoch XV wieku, Giulio Romanó, znanego 
w dziejach tylko w charakterze malarza, a nie 
rzeźbiarza. 

Rzeczą ważną jest jedynie połączenie tragedii 
i sielanki, napięcie wywołane akcją i emocjami 
bohaterów „Opowieści". Fuzja elementu tragicz
nego i romantycznego jest bardzo skuteczna, 
jeśli idzie o efekt sceniczny, chociaż połączenie 
tych dwóch elementów dokonało się za cenę roz
bicia utworu jakby na dwie sztuki. W pierwszej 
części król Sycylii Leontes bez widocznego po
wodu posądza żonę swoją Hermionę o zdradę 

małżeńską z królem Czech Poliksenesem, bawią
cym u niego w gościnie. W paroksyzmie zazdro
ści każe zgładzić nowonarodzoną córeczkę, a żo
nę wtrącić do więzienia. Po szesnastu latach roz
grywa się dalszy ciąg wypadków w Czechach. 
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Perdita, owa na zagładę skazana, lecz przez 
dworzanina i pasterzy uratowana królewna, ży
jąca w nieświadomości swego pochodzenia kró

-----~l~wskiego, zyskuje miłość królewicza czeskiego 
Florizela. N::iraża się przez to na prześladowanie 
Polikscnesa, ojca Florizcla. Sytuację ratuje. osta
tecznie Lcontes, który poniewczasie opłakuje 

stratę żony i córki. Los łaskawy obie mu je 
przywraca, wnosząc szczęście w skołatany tra
gicznie dom. 

Do najbardziej uroczych scen należy święto 

strzyżenia owiec, gdzie rolę wiejskiej gospodyni 
pełni królewna-pasterka, wywołując ogólny za
chwyt gości. Poezja bijąca z tych wiejskich obra
zów świadczy o intencjach artystycznych autora: 
pojednanie, radość życia, nadzieje związane 

z miodym pokoleniem pragnął wysunąć ponad 
uprzedzenia i błędy rodziców, nic krępując się 
w przeprowadzeniu skompLkowanej akcji z wiel
k:;i ilością niekonsekwencji i anachronizmów. 

Heroiny szekspirowskie, pojawiaJące się 

w ostatnich trzech jego sztukach, należą do naj
piękniejszych kreacji jego ducha. Obok Imogeny 
z „Cymbelina", obok Mirandy z „Burzy", staje 
godnie Hcrmiona i Pcrdita, matka i córka 
z „Opowieści zimowej". 

Podkreślić też należy, że sztuka, opowiadająca 
o ich dziejach, należy do najbardziej scenicz
nych i że cieszy się od stuleci zasłużoną dobrą 
opinią reżyserów i odtwórców ról. Żródłem tego 
powodzenia scenicznego jest bez wątpienia mo
ment głęboko po ludzku odmalowanej zarówno 
tragedii rodzinnej, jak i szczęścia pojednanych 
w końcu, a przez zazdrość rozłączonych człon
ków królewskiej rodziny Leontesa. 

STANISŁAW HELSZTY11JSKI 

@r~o poety biega w szczytnym szale 

z nieba do ziemi, a z ziemi do nieba. 
Sen nocy letniej. Akt V. l scena. 

• 
_., hrolca ziemia - to teatr olbrzymi. 

Jak wam się podoba. Akt II. 7 scena. 
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~y człowieka ryjemy na spizu 
na wodzie jego spisuje się cnoty. 

Henryk VIII. Akt IV. 2 scen.a. 

• ~iew to gorący . rumak - własnym 
ogniem 

siły swe trawi, zostawiony sobie. 
Henryk vnr. Akt I . 1 scena. 

_CP7 • 
<2./ ilniej nas dręczy przeczucie 

nieszczęścia 
niż pewność klęski. 

Cymbelln Akt I. 7 sc.ena. 

~roza obecna ni: tyle jest straszna, 
ile okropne twory wyobraźni. 

Makbet. Akt I . 3 scena . 

• ~zyjaźń jest wierna w ludzkich 
,.a:l(llll!~IM'filllieiW.prawach. 

prócz jednej tylk y 

Wiele ha su o nic. 

~ość sądzi sercem, nie oczyma. 
Sen nocy letniej. Akt I. 1 sc.ena. 

• ~e fantazji miłość w sobie mieści, 
że tylko ona jest fantastycznością. 

Wieczór trzech króli. Akt I . 1 scena. 

• 
~szki, jak puch błahe, 
są dla zazdrosnych zarówno silnymi 
dokumentami, jak cytaty z Pisma. 

Otello. Akt II. 3 scena. 

• 
d ;;;d ślepą zemstę wyższe przebaczenie. 

Burza. Akt V. I scena . 

• 
~ nie jest samo w sobie dobre albo 

staje się 

li 
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„MlJ jesteśm11 z tej 

materii, co snlJ" -
mówi się o ludzi.a.eh. w 
,.Szekspirze". I z tej 

samej materii jest je

go teatr. On pospolitą 
1'zeczywistość prze

ksztaica w 1'zeczywi
stość poetycką, w któ

ej cziowiek zw yczaj-

czlowi eczeń-



Szekspirowski 
teatr pomnikowy 

w Stratfordzie 
W roku 1864 w Stratfordzie nad Avonem, 

w małym miasteczku, w którym t~·odzil 
się i umarł Wiliam Shakespeare, dla uczcze
nia trzechsetnej roczmcy urodzin poety urzą
dzono pierwszy festiwal szekspirowski. W cza
sie festiwalu odegrano sześć sztuk genialnego 
dramaturga. Odtąd to Stratford stał się siedzi
bą życia teatralnego, kontynuowanego z mniej
szym lub większym powodzeniem, z większymi 
lub mniejszymi ambicjami artystycznymi. 
W roku 1879 przedstawienie zespołu Barry Sul
livana uświetniło otwarcie Pomnikowego Tea
tru Szekspirowskiego (Shakespeare Memoria! 
Theatre). Od 1886 do 1919 nieomal niepodziel
nie panował tu Francis Robert Benson, aktor 
i reżyser, który wraz ze swoją wędrowną trupą 
przyczynił się niemało do populary:zacji Szek
spira. Mógł się słusznie szczycić, że po raz 
pierwszy ze swą trupą odegrał wszystkie jego 
sztuki i to nitiktóre z nich bez obcięć, co dziś 
jest praktycznie niemożliwe. Tak więc Benson 
dał dobry początek tradycjom teatralnym Strat
fordu swoim pietyzmem w stosunku do tekstu. 

W roku 1926 spłonął niemal całkowicie bu
dynek teatru. Istniejący dziś teatr został zbu
dowany w 1932 roku w oparciu o składki pu
bliczne w Anglii i Stanach Zjednoczonych. 
Teatr odpowiada wszelkim panującym wów
czas pojęciom o nowoczesności, zarówno ze
wnętrzną architekturą jak urządzeniami i budową 
sceny. Zerwano z wszelkimi koncepcjami re
konstrukcji teatru elżbietafo;kiego, zarówno w 
szczegółach, jak w całości. Podobno dawny 
mały budynek o okrągłej widowni bardziej 
odpowiadał atmosferze dramatu szekspirow
skiego a obecna „sala i scena nie spełn ia 
swych zadań 1 stąd powstaje konieczność roz
planowania wielkiej części akcji na proscenium 
i unikania głębokiej sceny"'. To ostatnie mo
gę w pełni potwierdzić, tamtego nie pomnę. 
Obawiam się także, że obecnie „Pomnikowy 
Teatr Szekspirowski" jako całość zatrai:ił 
wszelką jasną koncepcję artystycznej roli jaką 
ma odgrywać w świecie. To je.st jedynie pew
ne, że uświetnia nadal festiwale, daje pole do 
popisu naprawdę znakomitym aktorom, czasa
mi również znakomitym reżyserom. a już rza
dziej, ambitnym scenografom, i, last but not 
least, zwiększa napływ dolarów z turystyki. 

Aby bezstronnie 1 sprawiedliwie ocenić rolę 
artystyczną, jaką naprawdę teatr ten spełnia, 
trzeba sprecyzować wymagania, jakie w ogóle 

\. możemy stawiać dzisiejszym teatrom wystawia-

~ Jl 

jącym Szekspira. Istnieją trzy zasadnicze mo
żliwości, wokół których koncentrują się arty
stycznie ambitne koncepcje inscenizacyjne. 
Pierwsza możliwość to próba całkowitej re
konstrukcji teatru elżbietańskiego. Tego rodza
ju rekonstrukcje podejmowano w Stanach Zjed
noczonych, ponieważ wymagają one jednak 
wzniesienia specjalnego budynku, i także z in
nych względów, takich jak np. nieodwracalne 
zmiany w reakcjach publiczności, Jakie zaszły 
od czasów Szekspira, dla normalneJ współcze
snej praktyki teatralnej jest to metoda nie
dostępna. Druga możliwość to swobodne eks
perymentowanie, nie ograniczone do pokazania 
Hamleta we fraku, ale pozwalające na, pozor
nie zresztą, nieskrępowane stosowanie sztuki 
nowoczesnej w scenografii itp. Mimo, że droga 
do eksperymentu stoi i powinna stać otworem 
dla wszystkich teatrów świata, to jednak ist
nieją pewne, trudne do określenia niebezpie
czeństwa, wynikającę z mogącej zachodzić or
ganicznej sprzeczności pomiędzy pewnymi szcze
gółami nowoczesnych koncepcji a tradycjami 
i konwencjami teatru elżbietańskiego. Najczę
ściej nawet najbardziej śmiałe koncepcje do
wodzą jak bardzo Szekspir był nowoczesny. 
Trzecia możliwość wreszcie, to wszelkie próby 
powiązania eksperymentu z odtworzeniem, 
chociażby w części, konwencji i realiów teatru 
elżbietańskiego . Takiego teatru, nawiasem mó
wiąc, domagają się najbardziej światli szek
spirologowie. I tu właśnie zdumiewa fakt, ile 
zyskuje Szekspir po przezwyciężeniu pseudo
realistycznej konwencji dziewiętnastowiecznej. 
Epigonizm był obcy twórczości Szekspira dla
tego też nie ma sensu wracanie do stylu naj
bliższej i bliższej przeszłości. Każda epoka ma 
prawo do swego Szekspira, zarówno w sensie 
tekstu jak w sensie inscenizacji. 

Jak w świetle powyższych założeń wygląda 
obecny stan teatru w Stratfordzie? W sezonie 
1957/58 wystawiano tam pięć sztuk: Jak wam 
się podoba, Króla Jana, Juliusza Cezara, Cym
belina i Burzę. Niewątpliwie ciekawą stronę 
każdego chyba sezonu teatralnego stanowi 
udział kilku reżyserów i scenografów, który 
stwarza różnorodność stylów i koncepcji. 
W czasie mego pobytu w Stratfordzie, sztuki 
reżyserowali Peter Brook, Peter Hall, Douglas 
Seale i Glen Byam Shaw. Za scenografię od
powiedzialni byli w poszczególnych sztukach: 
Peter Brook, Lila de Mobili i pseudonimowy 
„Motley". Mimo, że najsławniejszy z nich 
wszystkich jest Peter Brook, tym razem ni
czego uderzającego nie zaprezentował, być mo
że utemperowany już w swej artystycznej od
wadze przez długoletni wpływ konserwatywnej 
krytyki angielskiej. Trzeba jednak oddać, że 
jego koncepcje cechowały się tak potrzebną 
oszczędnością scenerii i w ten sposób zbliżały 
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nas do Szekspira. Jego „Burza" jednakże nie 
dorównuje inscenizacji Leona Schillera. Jedyną 
sztuką, która odtwarzała pewne artystyczne 
konwencje teatru elżbietańskiego był „Król Jan" 
w reżyserii Douglasa Seale'a i koncepcji plastycz
nej Andrey Cruddas. W scenie 1. aktu Il. akcja 
sztuki, rozgrywająca się pod murami miasta jest 
tak potraktowana, że bez obrotowej sceny widz 
raz znajduje się, oczywiście umownie, nu zewnątrz 
miasta, drugi raz wewnątrz. Wszystko to wzna
wia umowność lokalizacji teatru elżbietańskie
go i jest połączone z odtworzeniem r·1li. jaką 
w scenach oblężniczych grała budowla garde
roby aktorskiej wraz ze znajdującą się tam 
galerią. Innych przejawów rekonstrukcji, 
usprawiedliwiających nazwę „Teatr pomniko
wy" w Stratfordzie nie widać. Stąd niezadowo
lenie badaczy teatru. Wyrazem tego niezado
wolenia jest książka amerykańskiego profesora 
A. Harbage'a pt. „O teatr dla Szekspira". Znak 
to niechybny, że teatru, któryby spełniał 
wszystkie nadzieje zwolenników niczym nie
zmąconej sztuki Szekspira, dotąd nie ma. 

1 Arnold Szyfman: Szekspir w ciągu pięciu 
dni. Teatr, nr 12 (22) 1957, s. 18. 
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• 
Oświetlenie : 

SYLWESTER KOWALCZEWSKI 

• 
Kier. pracowni krawieckiej: 

MIECZYSŁAW ARNDT 
MODESTA DOŁŻYŃSKA 

• 
Kierownik pracowni fryzjerskiej : 

S T E F A N J E N S Z U R A 

• 
Kierownik pracowni roalarskiej: 

w Ł A D y s Ł A w G A c K I 

• 
Kierownik pracowni stolarskiej: 

p o T R K u ś N I E R z 
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