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S 
ze k:;p ir ż y l w §ród zbrccl ni , emoc j i i ku 
tastrof. 
N ie będę przypominał historii Anglii, ani 

. i m iercz Mar ii Stllart, k onin aty o skl epien iac/1 
spowitych k irem, sz u bieni :: y , jej głowy odc ię te j 
od iulowi a - pienvsze ni zręczne 11derzenie to
pora zcr wa!o jej zepck i gar.~ Ć'. bi.ałych wło
sów - ani wie l kiej Ei żbiety uczt ują cej przy 
dźwiękach bębnów i fanfa r , ani grzechów 
Mu.rraya w Szlwcji, an i zabójstwa R izzia , zadu
szonego Darnleya , ratująceuo si ę aci eczką 
Dunba ra, kt óry zos tał pi rate m 1c Norweqii. cz11 
i'do r tona wydanego na mę ki . Ani nieszczr ść Ni
derlandów; an i Fitipc:. 11 H iszpańskie go , mówią
cego clo swoLh lekarzy: „ B 01 cie .~i e up uśc t ć pa rę 
k rop li. krwi człowiekow i, k t ory przel ał j ej culc 
rzeki". 

Sam geni u.z c)AJki byi natchnienie n i -~ze kspi 
ro1csk i cgo geniu.~z u. Szek spir żeglowuł międ : y 
rewolucją re li g ij ną. rozpoczętą za czasów H en 
ryk a VIII, cL rewol1lcja polityczną gotową 11;11 -

bu '.h nq ć za Ka ro la I . W iclzial ja k odchodzi śred
n iowiecze - era wi ary, ucze stni czył ui pow st a 
rnan i<t nowożytneqo .świa ta , sza motał siq 1w tym 
padole zbrodni i katastrof , gd zi e w obliczn ho
n oru w szyst kie war f o§~i staica l y si ę wzplędne. 

Majq c zaledwi e 26 lat k awi powiedzi eć 
H en ryko1ci VI : „Ho::e, miej lito .~ ć nad tym wie
ki em nzeszczę .~ liw:;m. Ile wystę pków oknttny ch, 
krv.:awych, nif'potrzebnych, oclra i ajo cych , p o
tworonych, b11dzi co d:ieii ta zbr odn i cza k /ót n ia . 
B ól nu d ból e. K i r; sk i n rid klęskami .., . 

Dla nas, którzy mamy jeszcze w sercach 
wspomnienie Buchenwaldu, Oświęcimia, upadku 
D1lnkierki, grozy masowej zagłady Hiroszimy, 
dyktatorów powieszonych głową na dół, abażu
rów z ludzkiej skóry - czy nie znajdujecie, że 
ów krzyk bólu brzmi szczególnie okrutnie w głę
bi naszej d1lszy?„. 

Cóż więc robi Szekspir? Jaki daje nam 
przykład? Jaki sposób postępowania daje nam 
ten artysta? Bierze rozbrat ze swoją epoką? Od
dala się od niej, by w wieży z kości słoniowej 
poświęcić się szfoce dla sztuki? Nie. Wychodzi 
na 1llicę. Poeta zajmuje właściwy sobie punkt 
obserwacyjny„. 
Należy zatem nauczyć się od tego wielkiego 

człowieka sposobu badania świata, na którym 
żyjemy, i szt1lki obdarzania naszych współczes
nych tym właśnie rodzajem tragedii, jakiego 
potrzebują ... 

„Nie chodzi mi jednak o to, by pisać sztuki 
podobne do szt1lk Szekspira, lecz powtarzam, 
o to, by badać świat, na którym żyjemy, tak jak 
robi to Szekspir. My też mamy stronnictwa, 
spiski, ten, który smieje się dziś w salonie, znaj
dzie się za t·ydziei1 w więzieniu, inny, żartujący 
z tym, który się dziś śmieje, zwoła sąd, który go 
skaże za tydzień". 

To Stendhal przemówił. 
Epoka Stendhala, podobnie jak nasza, była od

powiednikiem epoki Szekspira. Takie jest w ja
kimś sensie posłannictwo społeczne Szekspira„ • 

Ten poeta jest wielkim dramaturgiem, który 
daje nam cenną naukę. Dla niego temat drama
tyczny jest przede wszystkim problemem me
chaniki l1ldzkiej, wedlllg jakiej należy sądzić 
przeciwstawione sobie sily i znaleźć rozwiązania. 
Temat dramatyczny jest skomplikowanym me
chanizmem zegarowym, mniej lub więcej nad
werężonym namiętnościami szalejących części 
składowych, które trzeba naprawiać i urucha
miać w czasie przed~tawienia, jest to fałszywa. 
waga, której jedno słowo musi wystarczyć, by 
stała się znów dobra i dokładna. 
Znaleźć rozwiązanie dla teg.o problemu me

chaniki, naprawie aparat, wyregulować wagę, 
to - innymi słowy - zrobić rachunki, oczyścić 
człowieka z jego namiętności, przywrócić mu 
zdrowie, to wspomóc życie, które będzie w ten. 
sposób silniejsze: przywrócić sprawiedliwość 
Prawdziwą. I to jest prawdziwe posłannictwo 
autora, jego podstawowa funkcja społeczna. 

Istotnie teatr jest społeczeństwu potrzebny 
tylko wtedy, kiedy oczyszcza, uiepsza, wzmacnia 
i odświeża, a nie osiągnie on swego celu inaczej, 
jak pozostając przede wszystkim sztuką spra
wiedliwości. 

Fragmenty artykułu wydrukowanego 
w „Życiu Literackim" (nr z du. 
20 XII 59 r.). 
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NAD GROBEM 

JULJI CAPULETI 

WE WERONIE 

Nad Capuletich i :Montekich domem 
Spłukane deszczem, poruszone gromem 
Łagodne oko błęk itu 
P atrzy na gruzy n iepr zyjaznych grodów, 
Na w ywrócone bramy do ogrodów 
I gwiazdę zrzuca ze szczytu. 

Cyprysy mówią , że to dla Juljety 
I dla Romea łza ta z nad planety 
Spada i w groby przecieka, 
A ludzie mówią, i mówią uczenie, 
Że to nie łzy są, ale kamienie, 
I że n ikt na nie nie czeka. 

ZEWNĘTRZNY WYGLĄD 

„TEATRU POD KULĄ ZIEMSKĄ" 
Z WIDOKU LONDYNU WISSCHERA, 1616 

O EPOCE SZEKSPIRA 

I JEGO ŻYCIU 

ANGLIA elżbietańska, ojczyzna Szekspira 
w przestrzeni i czasie, ma \V historii cywi
liza cji wa.żną kartę dzięki żywiołowej dyna -

mice r01;woju, która była skutkiem kilkuwiekowych 
procesów ekonomiczno-społecznych. Wiadomo, że już 
począwszy od X stulecia we wszystkich niemal kra 
.Jach europcjsl<ich następuje stopniowy rozwój miast . 
Zaczynają one wpływać na gospodarkę w si. Otóż ua 
przełomie XV/XVI w. była Anglia niewielkim pań
stwem, liczącym dwa razy mniej ludności niż ów
c zc•na Hiszpania i pięć raz y mniej niż Francja. Ale 
właśnie w. XVI przynosi ekspansję gospodarczą, któ
ra uczyni z kraju wyspiarzy drapieżne imperium 
kolonialne. 

Nad skostniałym światem średniowiecza powiał 
„wiatr, który wprowadził w ruch cały świat - go-



rączka złota", mówi znakomity poprzednik Szekspira 
dramatopisarz Krzysztof l\larlowe. Gorączka ta pę
dziła odważnych żeglarzy w nieznane i w taki oto 
sposób rozwój przemysłu i handlu prowadził niechyb
nie do wielkich odkryć geograficznych. Po Portugal
czykach i Hiszpanach (oraz Wiochach w ich slużbie, 
jak Kolumb) z kolei Anglicy udają się w dalekie 
podróże, by poszukiwać „nowych ziem i skarbów". 
Odkrywają, podbijają bogate, barwne krainy. For
bisher i Davis po trzy razy szukają drogi do Azji, 
Francis Drake opływa wkoło ziemię, kupcy zapuszcza
ją się do Gujany, Wirginii, zachodniej Afryki, do 
Prus i Turcji, do Japonii, do Indyj. W drugiej poło
wie XVI w. założona została Giełda Londyńska, pow
stają kompanie do handlu z krajami zamorskimi: 
Rosyjska, Wschodnia, Wschodnlo-Indyjska, kilka Afry
kańskich Burżuazja rośnie w potęgę. Wyraz „gentle
man", początkowo synonim szlachcica, nabiera szer
szego zastosowania. 
Siedząc związki przyczynowe, natrafiamy na soli

darność mieszczaństwa z królem, mieszczaństwu bo
wiem rzecz prosta zależalo przede wszystkim na likwi
dacji feudalnego rozdrobnienia kraju, na zniesieniu 
wszelkich ceł wewnętrznych, na stworzeniu scentra
lizowanego państwa z jednym prawodawstwem, jedną 
walutą, jedną polityką. Władza królewska była wów
czas elementem postępowym, „przedstawicielem po
rządku w nieporządku". 

Walka rewolucyjna żywiołów antyfeudalnych wy
niosła w Anglii na tron Tudorów, a czasy Szekspira, 
czasy panowania Elżbiety (1558-1603), są już okresem 
angielskiego absolutyzmu. Polityka zagraniczna kró
lowej szła wyraźnie po linii interesów anglikańskich 
i purytańskich sfer przemysłowo-handlowych, doma
gających się decydującej walki z feudalną i katolicką 
Hiszpanią, potężnym rywalem Anglii na morzu. 
\V r. 1588 zginęła wreszcie „Niezwyciężona Armada" 
króla hiszpańskiego Filipa li, rozbita po części przez 
flotę angielską, po części przez burzę. Od tego mo
mentu datuje się szybki wzrost potęgi morskie.i 
Anglii. 

Razem z rozszerzeniem się horyzontów geograficz
nych rozszerzyły się te:ll widnokręgi umysłowe. l\Iówi 
Engels o Odrodzeniu, że była to epoka, „kiedy roz
luźniły się wszystkie stare węzły społeczne i za
chwiane zostały wszystkie odziedziczone pojęcia. 
Swiat od razu stał się niemal dziesięciokrotnie 
większy... I wraz ze starymi ciasnymi granicami 
ojczyzny runęły również tysiącletnie szranki średnio
wiecznego przepisowego sposobu myślenia ... ". Doko
nywano doniosłych odkryć w dziedzinie antycznej 
myśli i sztuki. Renesans przez nowy kult cywiliza
cji pogańskiej wyzwala myśl ludzką od wszechwład
nej potęgi Kościoła. Zasadniczym elementem Rene
sansu Jest humanizm, ośrodkiem zaintereso;wania staje 
się człowiek. 

Te nowe prądy Intelektualne znalazły odbicie w fi
lozofii Franciszka Bacona, który był promotorem 
nauki zrywającej z jałową scholastyką, nauki opar
tej na bezpośrednim badaniu przyrody i doświadcze
niu. 

Renesans zrodził w różnych krajach Europy tyta
nów „myśli, pasji i charakteru". W Anglii takim 
olbrzymem jest Szekspir. Lecz słusznie zaznacza pe
wien biograf, że „gdziekolwiek się obrócimy w świe
cie angielskim otaczającym Szekspira w jego stule
ciu, wszędzie - ten sarn tłok osobistości świetnych 
i niepospolitych". Bo taka była siła ożywcza nurtu 
postępowego, który ogarnął wówczas Anglię wraz 
z innymi krajami cywilizowanymi. 

Ale ów „złoty wiek" miał obok blasków liczne 
cienie. Styl życia Anglii elżbietańskiej cechują mocno 
zarysowane kontrasty. Pierwszy zarzut dotyczyłby 
postawy Elżbiety. Wielkość tej królowej, inteligentnej, 
uczonej, znającej łacinę i grekę, polegała jednak 
w głównej mierze na umiejętności dobierania sobie 
doradców. Poza tą zaletą miała same wady, była 

despotyczna, próżna, zmysłowa, wymagająca nieustan
nych pochlebstw. Lubiła siać niezgodę między dwo
rzanam i i, obdarzając względami raz jedną, raz drugą 
klikę, śledziła z rozkoszą intry gi koteryj. Toteż dwór 
j e j słynął z wybitnie niskiego poziomu moralnei;o: 
rozwielmożniły się tam najnikczemniejszy podstęp, 
hipokryzja, rozpusta. 

Sporo pisano o poparciu, jakiego Elżbieta udzielała 
artystom, a zwłaszcza pisarzom. Główne motywy ta
kiego ustosunlrnwania się do sztuki są jednak do·,;ć 
przejrzyste, spodziewał.a się ona, że stanie się przecl
miotem kultu poetyckiego. Pragnęła hołdów składa
nych w stylu bardzo ozdobnym, pelnym wymyślnyr,h 
alegorii i wtrętów mitologicznych. Pretensje te wy
warły fatalny wpływ na literaturę, powodując plenie
nie się arcydzlwacznego, napuszonego stylu - z.ia
wiska literackiego noszącego nazwę „eufuizmu" (od 
powieści Jana Lyly'ego „Euphues"). \Vprawdzie zma
nierowanie języka daje się zaobserwować w tym cza
sie również gdzie indziej, szczególnie w Hiszpanii, 
s kąd się właśnie rozprzestrzeniło, lecz niewątpliwie 
s tosunki, które panowały na dworze Elżbiety, stwo
rzyły w Anglii podat.ny grunt dla tego wynaturzenia 
mowy. 

Podczas gdy „gentlemen!" używali życia na różne 
spcsoby, kraj pełen był bezdomnych, wydziedziczo
nych biedaków. ,Jedni żebrali, Inni tworzyli z rozpa
czy bandy „rycerzów nocy". Nędza gnieździła się 
w sąsiedztwie palaców. Miasta były zanieczyszczone, 
cuchnące. Sam Londvn n ie wyglądał bynajmniej 
wspaniale: domy przeważnie drewniane, przedzielone 
wąskimi ulicami. Zaczęto je brukować dopiero za 
ojca Elżbiety Henryka VIII. O chodnikach wcale 1,ie 
myślano. Srodkiem ulicy płynął brudny strumień, 
gdzie tonął ciemną nocą niejeden birbant. \V ogóle 
wyjście na ulicę po zapadnięciu zmroku nie było bez
pieczne: miasta roiły się od rabusiów, wykorzyslu
jących z powodzeniem kompletny brak oświetlenia. 

w utworach Szekspira znalazły odźwierciedlenie 
blaski i nędze Renesansu angielskiego. Cala twórczoś~ 
genialnego poety wyrosła z żyznego gruntu oweJ 
epoki. 

C 
o wiemy o Szekspirze jako o człowieku auto
rze znanych nam dziel? 
Niestety, zanim znaleziono podejście nau

lrnwe do problemów związanych z jego życiem i twór
czością, zaginęła większa część dokumentów, które 
mogły je naświetlić właściwie. Zarówno biografia pi
sarza, jak i sprawa autorstwa poszczególnych sztuk, 
stanowiły długo domenę legendy. Wiadomo, że żyw
sze zainteresowanie Szekspirem obudziło się dopiero 
w dobie romanytzmu, w Niemczech. Nie były to Jed
nak jeszcze badania metodyczne. Niezadowalający stan 
dawnej szekspirologii stał się nawet powodem _bała
mutnych hipotez, które nie zasługują na rozwaz~le. 
w naszym stuleciu do uściślenia wiedzy o Szeksp1.rze 
przyczyniło się opublikowanie nowych dokumentów, 
zwłaszcza „Dziennika" Filipa Hensł()we, przedsiębior
cy teatralnego, który opisywał dokładnie, w okresie 
od 1592 r. do 1602, wszystkie swoje kontakty z różnymi 
zespołami aktorskimi, grającymi w jego teatrach. 
Znajdujemy tam urnowy, listy, Inwentarze itp. 
Szekspirologia wykorzystuje skwapliwie tak.ie nie
wątpliwe dokumenty, jak zapisy w księgach metry
kalnych parafii w mieście, gdzie się urodził Wilia~ 
Szekspir w dn. 23 kwietnia 1564 r. i gdzie w dn~u 
23 kwietnia r. 1616 zmarł. Biografowie opierają się 
również na wzmiankach o wypłaconych Szekspirowi 
sumach, o wykonaniu tej lub innej jego sztuki, na 
dokumentach, w których jego nazwisko jest wymie
nione z racji udziału w charakterze świadka w jakimś 
procesie. Wreszcie dużą wagę przywiązuje się do t~
stamentu Szekspira z dn. 25 marca 1616 r. wszystkie 
te dane uzupełniane są wiadomościami przekazany1~i 
przez tradycję. Dużą przeszkodę w ustaleniu zupełme 
dokładnego tekstu utworów Szekspira stanow~ z_agu
bienie r«:kopisów, wobec czego za punkt WYJŚ".1owy 
studiów nad tekstem służą dwa wydawnictwa z pierw
szego ćwierćwiecza XVII stulecia. 



Przybliżony życiorys poety , oparty na wymieniony ch 
wyżej źród!ach, przedstawia się w skrócie jak nast~
puje: 

Wiliam S z;c k spir urodził się w mieśc ie Stra tiordzi c . 
Ojciec jego John pochodz ił ze sk romnej rodz iny fa r
merów - r o ln il<ó w i hodowc1iw owiec, matka - Ma ry 
Arden - podobno z pod up:td!el linii znakomiteg o 
rodu. Ojc iec "Wiliama wyrabiał rękawiczki, h a ndlo
wał mięsem , wełną, zbożem . Powodziło mu s ię dobnc, 
wzbogacił s i~ i kupił kilka domów. Bogactwo przy
niosło mu zaszczyty, wybrano go na aldermana (radrę 
miejskieg o), potem był nawet burmistrzem. Zamożne 
środowisko mieszcza1isl<ie, w którym upłynęły lat'.\ 
dziecinne Wiliama Szekspira, odnajdujemy w „Weso
łych kumoszkach z Windsoru". 

Stratford nad Avonem był małym, sennym mia.
steczklem , liczącym około l.500 mieszkańców. Jcd\"
nym p unlttem, dokoła k tó rego panowało w;o:głędne 
ożvwlcnie, była tarn oberża „Pod Niedźwiedzieru", 
znajdująca się przy kamiennym moście. Biegła tędy 
droga z Bi r m in;;ham do Oksfordu i Londynu, zatrzy
mywali się Więc w oberży podróżuj ący panowie ze 
służbą. studenci, k upc y z t-0\varen1, wędrowni pies· 
niarze ballad ludowych ... Pi ękne faliste okolice Stra t
fordu, rozlegle l.'.l,ki, gęste zarośla, a nade wszy.:tlrn 
nieprzebyty Las Ardeński - wywarły n a poecie nie
zata rte wrażenie. Za p ewne t en krajobraz rodzinny 
stal przed jego oczami, kiedy tworzył „Sen noc y let
niej", HOpO\\'ieść zin1ową", „ Jak wam się podoba"', 
i nie ulega wątpliwości, że n a treść ostatniej kom<•dii 
musiały wpłynąć sły&zan c w dzieciństwie legen d y 
o „Szlachet n ym rozbójniku", R obin Hoodzie i jes o 
towarzyszach, którzy ratowali się przed pogróżkami 
nielitościwych wierzycieli ucieczką do Lasu Ardeń
skiego. 

W pobliżu Stratfordu leży miasto Warwick ze sta ro
żytnym zamkiem. Zachowało się tam dut.o legend 
związa.nych z wydarzeniami wojny czerwone.i i Bi.a
lej Róży. Również niedaleko znajduje się słynny za
mek Kenilworth, gdzie w r . 1575 jedenastoletni Sze l:s
pir mógł widzieć wspaniały orszak kostiumowy urzą
dzony z okazji przybycia królowej Elżbiety. 

A więc ballady, pieśni, legendy, c.zaro llziejskie baj ki 
dostarczały obfitego pokarmu wyob raźni przyszlri;o 
poety. Nie zabrakło mu też wrażeń teatra lnvch, bo 
w pobliskim mieśc i e Coventry miał nieraz sposobnoś ć 
przyglądać się m isteriom, a w samym Stratfordzie 
odbywały się od czasu do czasu przeds tawienia przy
jezclnvch aktorów zawodowych, którzy grali - do'ć 
nieud olnie - krwawe tragedie, s ent.ymenta lne d r ct
hlaty i k(>mcdie wzorowa ne na sztukach s t arożytny ch. 

Jaki przebieg miały studia Szekspira? Wiemy, że od 
siódmego roku życia chodził do szkoły początkowf'j, 
gdzie uczono języka łacińskiego, schol ::i.styc:m cj logii;i, 
retoryki i początków greckiego. l\letody ówczesn y ch 
pedagogów są dobrze znane: było to wykuwanie na 
pamięi: i bicie. Wątpić należy, by Wilia m Szck•pir 
wyniósł z takiej szkoły dużo wiedzy, tym bardzie.i, 
że maj ąc łat czternaście już ją opuścił, ponieważ 
ojciec uwikłał się w długi i chłopiec musiał sam za
rabiać na życie. „Łacinę znałeś kiepsko, a grekę 
jeszcze gorzej", wspominał o nim później jego r y wal 
dramatopisarz Ben .Jonson. Różnostronne wy kształ ce
nie, zdobyte z biegiem czasu, za.wdZ.i ~ czał Szek.<pir 
uporczywej pracy nad 'obą i stałej lekturze, a także 
obcowaniu z najwybllnie.iszymi umysłami epol<i. 
Liczn~ wypowiedzi w jego utworach świadczą o tym, 
że nie tylko przyswoił on sobie z a dnicze wiad o
mości naukowe rozpowszechnione ' ród ludzi wy
kształconych, ale w wielu w y padkach wyprzedzał 
swoje czasy. Znajomośl: prawa ujawniająca 'i ę w sztu
kach Sze k spira jest godna podziwu. To samo powie
dzieć można o naul<:1ch przyrod niczych, o medycy
nie itd., itd. 

Mając lat osiemnaście poślubił Szekspir starszą od 
niego Annę Hathaway, córkę bogatego rolnika. Uro
dziło się im troje dzieci, ale wkrótce po tym Wiliam 

WNĘTRZE JEDNEGO Z TEATRÓW 

ELŻBIETAŃSKICH 

rozstaje się z rodziną, uciekając z jakichś niedoA~ 
dokładnie ustalonych powodów !10 !'ondyn!'· Przybył 
uo stoiicy zdaje się w r. U86,_ tJ. k1e <;1y m_ial 22 !~ta. 
opowiadano, jakoby na wstępie zarabiał p1ln?wamem 
koni przy.ież1Jżaj :1cych do teatru ge!1t1emenow. Tałt 
czy inaczej niewątpliwą .Jest rzeczą, ze w teatrze za
CZ'\ ł kari e r<: od zupełnie podrzędnego stan_owlska. 
Przy pu>zczaJnie dopiero w r. i ;;so otrzymuJe role 
i bier'~ e się do p isania. 

Jako dramaturg został przyjęty b~rdzo nieżyczli
wie przez pbarzy z kół uniwersyteckich .. Znalazło to 
wyraz we „ Wspomnieniach" jednego z mch, Rober.ta 
Gre cne 'a, który mówi: „Obdarzony sercem tygrysa, 
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skrytym pod aktora skórą, sądzi on, iż może grzmieć 
i>iałym wierszem nie gorzej od najlepszego z was 
i będąc majstrem do wszystkiego, uważa się w swym 
zarozumialstwie za jedynego Trzęsi-scenę w naszym 
kraju" (aluzja do słowa „shake", wchodzącego 
w skład nazwiska Shakcspear~). Z opinii tej prze
ziera pospolita zawiść. Za to aktorzy cieszyli się z po
wodzenia Szekspira. Swladcz;i o tym słowa powie
dz iane przy pewnej okaz.ii : „Niewielu ludzi spośr.-,d 
tych, którzy ukończyli uniwersytety, dobrze pisze 
sztuki se niczne. Zbyt już przesiąkli oni Owidiu
szem ... i za dużo rozprawiają o Prozerpinie i Jowiszu. 
Sasz kclega - Szekspir - przewyższył ich wszyst.
kich z B en Jonsonem na dodatek"'. 
Płaccno za sztuki w tych czasach mało. Podstawą 

wzrastającego dobrobytu Szekspira były więc z.~pcw
ne nie zarobl<i autorskie, lecz aktorskie. Szczególnie 
poważnym źródłem dochodów stal się dla niego teatr 
od chwili, kiedy, przenosząc się do nowego budynlrn 
„Pod kulą ziemską" (1599 r .), bracia Ryszard i C'uth
bert Burbage, synowic .Jakuba, z którym początkowo 
pracował Szekspir, zreorganizowali swoje przed;it;
biorstwo, nadając m u postać spólki głównych akto
rÓ\\'. 

Pocz~ lck xvn stulec ia był raczej smutny dla Szek~
pira, mimo najwyższych wzlot(1w jego geniuszu i osiąg
niętej powagi społecznej. Na skutek intryg dworskkl1 
dostali si<: do wit;zienia jego pro tektorzy, przyja ciele 
aktorów i literatów. Po w czesnej ,;miercl synka, stra
cił tera.z z kolei swego młodszego brata Edmunda, 
który rrzpoczynat pr~y nim karierę aktorską. Tc 
i inne '.l1uartwicnia, wraz ze znużC'nien1 po latach naj
bardziej wytężonej twórczości , sl<łonily pisarza do 
usunięcia. się w zacisze stratrordzkic. Bli , ki już bvł 
pięćdziesiątki. i\lieszkając na prowincji nie zrywał 
jednak kontaktu ze stolicą. 

S
WIAT odziedziczył po nim trzydzieści sześc 
dzieł dramatyLznych, dwa poematy i sto pi~ć
dzicsiąt cztery sonety. Stulecia. nie zniszczyły 

tej wspan ialej puścizny, ponieważ znalazły w niej 
wyraz najwzniośle,isze ideały Odrodzenia, humanizm 
geniusza, ukazującego istotę prawdziwego człowicczc•'l
stwa. 
Twórczość Szekspira przyjęto dzielić n a trzy okrc;y. 

W pierwszym, optymistycznym, który trwał mniej 
więcej do r. 1600, napisał m. in. takie tryskające hu
m orem komedie, jak „Komedia 01nyłek", „PosJ{rO
micnie złośnicy", „D,vaj panowie z 'Vcrony'', „Stra
c on e zachody miłosne", „sen nocy letniej", „\Vesołe 
ku m oszl·d z \Vindsoru", „\\:iele hałasu o nic", „.J ;tlc 
w nm się podoba", „\Vieczór Trzech Króli". Nawt-t 
\\' historycznych kronikach „Henryk IV" i „Hen
ryk V" brzmi optymistyczna nuta, kończą się one 
Z\\·ycicstwcm scalaJącego państwo króla nad 1orda111i 
pra.gn:-;cymi utrzymać kraj w feudalnym rozdrobnie
niu. A poetyczna tragedia „R om eo I J u I i a", 
o której mówi autor, że „nie ma smutniejszej opo
" ieści na świecie", ·tchnie jednak wiosenną atmosferą. 

Orugi okres, lata 1600-1608, to okres t _ragic7.ny . Iłu
mani•tyczne iclealy Szekspira zderzają się z otacr.a
j:tcy1n go „ch:-totycznym światem''. Powstają w·ówc~Lo.s 
tragedie: „Ha1nlet", „Otello", „Król Lear", „!Uakb et". 

W ostatnim, trzecim okresie chmury się rozpra•za
ją. Jest to ol<res ba.śnio.wcgo marzenia., okres roman
tyczny. Należą do niego takie utwory, jak „Cymbe
lin", „Opowieść zimowan i ostatnie dzieło poety 
„Burza", którą określają jako swoistą utopię Szeks
pira, pełną wiary w nadchodzącą przyszłość ludz
kości. 

Szekspirolodzy zgodnie kładą nacisk na zdrowie 
mornlne, jakie bije ze sztuk genialnego pisarza. Zgł<:
bia on okiem mądrego badacza wszelkie namiętności, 
wady i przywary, sam nic tracąc równowagi. Pot~
pia chorobliwą pychę i ambicję, zazdrość, zawl>ć, 
niewdzięczność, podstęp, podłość, nienasyconą żąd·ti: 
zlota, słabość, histerię, przesadę, sztuczność, nad
mierne wyrafinowanie. Dzieła jego łączą w sobie ge-

nialną prostotę z najwznioślejszym patosem głębie 
rny ,C, li filozoficznej z żywiołowym h u morem, 'szyder: 
,1 w o ze szlachetną pasją i współczuciem . 

Szekspir stworzył całą galerię nieśmiertelnych po
sta.ci, takic h typó,v i charakterów, jak „Hamlet", 
„Otelło9 ', „Jago„, „Lear'', „l\lakbet", „Fałst!lff", obok 
trag ic_znej Lady lllal<bet ukazuje lrnbiety stałe w swycb 
uc;mc1ach, pełne wdzięku, jak Julia, Rozalind:i, Viola, 
lmogena. 

D ~ ~olsl<i utwocy Szekspira zaczynają przenil<a•\ 
JUZ od r . . 1782, kiedy Zabłocki przerobił „ We
sołe kobiety z Windsoru". K ról stanis l:lw 

August tłumaczył fra gmenty „Hamleta" na język 
francuski. _Po r?ku 1H30 przekłady się mnożą. Pierw
sze wydanie zb10ro.we ukazało si w r. 1875. 

Polska Ludowa urządziła w r. rnn Festiwal SzeJ;s
p irowski . 

MARIA BECHCZYC-RUDNICKA 

NOWOCZESNE 
INSCENIZACJE 
SZEKSPIRA 

Artykuł ten został napisany w r. 1947, 
od tego czasu powstało sporo nowych 
scenicznych interpreta~ji dzieł Szekspi
rowskich. Zamieszczamy jednak jego 
fragmenty, dlatego że autorka markuje 
w nim pewne kierunki, w jaki ch poszli, 
inscenizatorzy (m. b.-r.). 

T WóRCZOSć nieśmiertelnego Wiliama, na
ładowana tysiącem problemów, ożywiająca 
kolorowy tłum postaci, jest niewyczer-

panym żródłem dla ludzi teatru całego świata. 
W Anglii , ojczyżnie Szekspira, odbywają się co 
rok teatralne festiwale poświęcone jego twór
czoś_ci. Położone niedaleko Londynu miasteczko 
Stratford-on-Avon, w którym 23 kwietnia 1564 
ro~u urodził się , a w 70 lat później - zmarł 
tworca „Hamleta", stało się międzynarodowym 
sanktu.arium. Tu ściągają wielojęzyczne rzesze 
tur_ stow, urzeczonych wiecznie żywym pięknem 
jego dzieł i pociąganych tajemniczym mitem 
który snuje się dokoła jego postaci i dokoła' 
jego twórczości. 

Blisko 70 lat temu zbudowano 
on-Avon „Pamiątkowy Teatr 

w Stratford
Szekspira" 



(„Shakespeare Memorial Theatre"), w którym 
sztuką „Wiele hałasu o nic" z_apoczątkow_ano 
pierwszy wielki teatralny festiwal, trwaJący 
dziesięć dni. „Teatr Szekspira" był dziwacznym 
budynkiem, najeżonym licznymi wieżyczkami, 

·o wysokim, stromym dachu i ścianach z czer-
wonej cegły. Przypominał on nieco londyński, 
elżbietański teatr „Globe", którego duszą -
jako dramaturg, aktor, reżyser i dyrektor - był 
Wiliam Szekspir. 

W roku 1886 pojawił się na scenie strat
fordzkiej młody, pełen zapału, aktor Robert 
Benson, który rozsławił imię „Pamiątkowego 
Teatru'', wystawiając w nim w ciągu kilkunastu 
lat prawie wszystkie sztuki Szekspira (łącznie 
nawet z trzecią częścią „Henryka VI") . Ogromną 
popularność zdobyły „Tygodnie królewskie", 
poświęcone siedmiu historycznym sztukom. 
Następcą Bensona w Stratfordzie był Brid

ges-Adams. Gdy w roku 1926 pożar strawi! 
doszczętni teatr (uratowano jedynie bibliotekę 
i wspaniałą gale rię obrazów), zespół jego nic 
zaprzestał pracy, wystawiając arcydzieła Szeks
pira na scenie miejscowego kina. 

W kwietniu 1923 roku utworzono nowy 
„Memoria! Theatre". J est to wspaniały , ultra
nowoczesny gmach, wznoszący się w parku, 
nad stawem. W tym budynku od roku 1946 
odbywają się festiwale szekspirowskie, urzadza
ne przez uniwersalnego Baroy Jacksona : aktora , 
reżysera , dramaturga i dekoratora. Festiwale te 
opierają się na zasadach innych, niż nasze 
turnie je szekspirowskie , gdyż n i wprowadzają 
współzawodnictwa między zespołami aktorskimi. 
„Memoria! Theatre" co rok wystawia w okresie 
7 miesięcy 7 sztuk Szekspira. Cały Londyn 
odbywa coroczne procesje do teatru w Strat
fordzie . 

Jackson wsławił się uprzednio jako długoletni 
kierownik teatru w Birmingham, w którym 
dał serię szekspirowskich przedstawień z akto
rami ubranymi we współczesne kostiumy. 
Reakcja konserwatywnej Anglii była gwałtowna . 
Napaści krytyków, manifestacje widzów, pro
testujących na przedstawieniu „Cymbelina" 
przeciwko aktorom w mundurach koloru ,.khaki", 
aż następnie dzięki kapitalnemu „Poskromieniu 
złośnicy", ukazanemu na tle „fin-de-siecle 'u" -
zwycięstwo Jacksona. Mała widownia teatru 
w Birmingham nie mogła pomieścić tłumów 
rozentuzjazmowanej publiczności. 

Jackson do festiwalu w 1946 roku zaprosił 
óśmiu młodych, przeważnie nieznanych reży
serów. Atrakcją festiwalu okazał się ósmy 
punkt programu, komedia „Miarka za miarkę" 
w wykonaniu . zespołu akademickiego Uniwer
sytetu w Yale. 

W roku 47 największe zainteresowanie wzbu
dził reżyser „Romea i Julii" , dwudziestojedno
letni Piotr Brook, który wprowadził wiele 

MEMORIALNY TEATR SZEKSPIROWSKI 
W STRATFORDZIE 

zmian i skrótów w tekście, opracowanej przez 
siebie, nieśmiertelnej tragedii lirycznej. Ta 
prowokacyjna inscenizacja, w której młodość 
i gwałtowność są dominującym akcentem 
zaniepokoiła tradycjonalistów angielskich. ' 

W tegorocznym* festiwalu najbardziej od 
szablonowego ujęcia odbiegały trzy przedsta-

'> R. 1947. 



wicnia. Reżyserowi „Troilusa i Kressydy" 
A. Quayle udało się przezwyciężyć - niepoko
nalne rzekomo dla wspólczesnej sceny - pro
blemy inscenizal'.y jne tej niezwykle trudno 
>komtrua wancj i dlatego rzadko ukazywan~.i 
na scenic sztuki. W „Poskromieniu złośnicy" 
reżyseria Benthnlla zastosowała niewybredne 
cyrkowe sztuki, wprowadziła zabawną miesza
ninę kcstiumów, zmierzaj ąc najwyraźnie j do 
rozśmie szenia wi C: za. Ten jaskrawy, prawie że 
jarmarczny tharakter sztuki nie gorszy jednak 
Anglików, którzy dopatrują się w nim zwie zku 
ze stylem panu jacym w el żbietańskim teatrz~ 
za cz?sów samego Szekspira. 

Realizacja teatru Szekspira ulega w Rosji 
radzieckiej cią0łym ewolucjom. Przed kilku
nastu laty Akimow zadziwił krytyków i zgor
szył szekspirologów wystawiając „Hamleta" 
jako komedię satyryczną . „Romeo i Julia" na 
tle konstruktywistycznych dekoracji było przed
stawieniem, którym szczycił się moskiewski 
Teatr Rewolucji. „Otello" w Teatrze Mossowietu, 
z Mordwinowym w roli tytułowej i Olcmincm 
w roli Jagona - zdobył nagrodę. „Wiele hałasu 
o nic", „\Vieczór trzech króli'' i ,.Poskromienie 
złośnicy" - to potrójny triumf Teatru Czer
wonej Armi' oraz jego kierownika i reżysera 
Popowa. W prwdstawieniach tych. uderza 
pietyzm w stosunku do szczegółu historycznego. 
Kostiumy wzorowane są ściśle na strojach 
autentycznych i cudownie zharmonizowane 
w kolorach właściwych dla włoskiego Odro
dzenia. Wystylizowane, pomysłowe , dopełnione 
dekoracją katarową, widowiska robią wrażenie 
ożywionych obra.>:r:iw sta r ych mistrzów„. 

Kult Szekspira w Czechosłowacji , zapocząt
kowany przez J . .J. Kolara, kontynuują Jarosław 
Kwapił oraz K. H . Hilar, którego słynna 
inscenizacja „Hamleta" stała się wzorem dla 
jego uczniów, późniejszych awangardowych 
reżyserów: Emila F . Buriana i J . Honzla. Do 
najciekawszych przedstawień Narodowego Te
atru Pragi w ciągu ostatnich lat należy „Wieczór 
3 króli", „Poskromienie złośnicy" i „Wesołe 
kumoszki z Windsoru". 

Jeden ze zdolniejszych reżyserów, J. Fre jka, 
wystawił „Opowieść zimową" i kładąc główny 
nacisk na feeryczny charakter utworu, wycza
rował niezwykle barwne i bogate widowisko, 
omawiane szeroko przez prasę zagraniczną. 

Ostatnio w Czechosłowacji przy wystawianiu 
dramatów Szekspira Zdrysowała się tendencja 
do ich aktualizowania oraz stylizacji. Emil 
F . Burian - długoletni męczennik obozów kon
centracyjnych -- ujął „Hornea i Julię" jako 
sen w1ęzma. Rom o tęskniący do ukochane.i 
budzi w umyśle reżysera asocjacje z więźniem, 
który marzy o wolności i ojczyżnie. Ten dość 
sztuczny pomysł rlaje pole do rozwinięcia fan
tastyczności związanej z marzeniem sennym. 
Znajdują wówczas logiczne uzasadnienie takie 

„tricki'' reżyserskie, jak przesuwanie się niere
a lnych sylwetek - cieni w scenach balu 
u Capuletów, czy też poszczególne fragmenty 
pokazane jako mętne odbicia w lustrach. 
„Romeo i Julia" Buriana odwołuje się przede 
wszystkim do wycbrażni. 

Zelazny repertuar Francji opiera się na 
Molierze i Szekspirze. Wystawiony niedawno 
w paryskim teatrze „Marigny" „Ham!et" wywo
łał huragan sprzecznych wypowiedzi krytyków. 
Najbardzie j intere sujący aktor i reżyser Bar
rault , inscenizuj ący sztukę i grający główną rolę, 
za j ął stanowisko odmienne od przedwojennego 
ujęcia swego wielkiego poprzednika Pitojewa, 
który był Hamletem zdeterminowanym, z góry 
predysponowanym do cie rpienia . Barrault, jako 
królewicz duński, jest gwałtowny, kapryśny, 
nieopanowany: wahania jednak nie osłabiają 
jego aktywnej woli. Tempo przedstawienia jest 
wa rtki e. Zamiast dekoracji reżyser manewruje 
kotarami. Rekwizyty teatralne uległy jak naj
dalej posuniętej redukcji. Przekładu „Hamleta" 
dokonał senior dramaturgów Francji - Gide. 
Niebawem ma być opublikowany inny prze
kł a d - P agnola. Stanowić on będzie pierwsz~1 
pozycję w se rii tłuma czeń Szekspira, pióra naj
w ybitniej szych pisarzy dramatycznych Francji. 

Ucze i1 słynnego reżysera Gemiera Aldebert 
wystawił w paryskim „Palais de Chaillot" 
„Kupca Wen C'ckir·go", okazując sp2cjalną dba
łośe o zharmonizowanie gry zespołu i podnosząc 
do maximum widowiskowe wartości dramatu. 
Jcse Spuinncl w roli Shylocka usiłuje być jak 
n a jbardziej ludzki, nie chce wywołać uczucia 
odrazy i stara się reakcję widza ograniczyć dn 
współczucia . Ciekawą imprezą artystyczną były 
przedstawienia pod gołym niebem na podwórcu 
zabytkowego pałacu papieskiego w Avignonie, 
z których największym uznaniem cieszyła się 
tragedia Szekspira „Ryszard Il" w inscenizacji 
jednego z młodszych reżyserów francuskich Jana 
Vilar. 

W ostatnich tygodniach ożywione i' interesu
jące dyskusje wywołuje w prasie paryskiej 
„Otello" w wykonaniu zespołu Miejskiego 
Teatru Lozanny. Jest to trzecie już po wojnie 
w znowienie tej sztuki w Paryżu, tym razem 
w świetnym przekładzie nieżyjącego pisarza 
szwajca rskiego Piachaud (głośny jest jego 
przekład „Keriolana") . Rolę tytułową objął naj
znakomitszy aktor szwajcarski - nazywany 
przez krytyków „ostatnim wielkim tragikiem" -
Leopold Biberti. 

S zekspir w Stanach Zjednoczonych należy do 
na jehętniej w ystawianych autorów. 

Sensacją Nowego Yorku było przez dłuższy 
czo. s przedstawieuie „Antoniusza i Kleopatry", 
w którym mistrzowską kreację stworzyła jedna 
z sze ściu najjaśniejszych gwiazd scenicznych 
USA Tallulah Bauhead. 



Młodą generację amerykańskich inscenizato
rów charakteryzuje dążenie do uwspółcześniania 
tragedii Szekspira. „Juliusz Cezar", grany przez 
aktorów w strojac:h epoki dzisiejszej, potrakto
wany został jako utwór o wyrażnie propagan
dowym nastawieniu. 

W Nowym Yorku jednocześnie można obejrzeć 
dwie wersje „Hamleta". Jedno widowisko oparte 
na tradycyjnym szablonie, w drugim - znany 
aktor Maurycy Evans wystąpił z koncepcją, 

która akcję dramatu przenosi do XIX wieku. 
Modernizacja kostiumów i dekoracji była już, 
jak wiemy, niejednokrotnie stosowana, Evans 
jednak w nowoczesne ramy wtłacza nowoczesną 
sylwetkę i tworzy nowego „Hamleta", mocnego, 
prostolinijnego. 

F'rancuscy aktorzy ryzykowali nieśmiałe od
chylenia od tradycyjnego „Hamleta", Evans po 
prostu kształtuje postać, która jest dla nas 
Kimś nieznanym, jest to jego własny „Hamlet". 

Zagadnienia i niepokoje dręczące tajemniczego 
księcia duńskiego kryją się wstydliwie w cieniu. 
Evans, major armii amerykańskiej ,przeprowadzał 

ryzykowne próby i wystawił arcydzieło Szekspira 
na scenach żołnierskich z udziałem przygodnych 
aktorów w mundurach. Echa tych przedstawień 
docierały do Europy z wysp zagubionych wśród 
mórz południowych. Na Hawajach pomagali 
Evansowi w pracy Schefer i dekorator Stover ... 
Niespodzianką jest wystawienie w Czung

Kongu „Romea i Julii" w języku chińskim. 
W roli Julii wystąpiła znakomita aktorka sce
niczna i filmowa współczesnych Chin Pai Yang, 
czyli - „biała topola". 
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