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WILIAM SZEKSPIR 

J-0-1tel 91 

Jedni ród sławią, inni zręczność swoją. 

Inni swe skarby, inni ciała siłę, 
Inni strój modny, choć im źle go skroją, 
Inni sokoły, psy i Iwnie miłe. 

I każdy jedno ma upodobanie, 
Które najwięcej radości mu sprawia. 
Lecz nie chcę z nimi wchodzić w porównanie. 
Nad wszystko dobre, moje lepsze stawiam. 

Dla mnie twa miłość lepsza niź ród stary, 
Droższa niż skarby i strojów przepychy, 
Milsza niż sokół, konie i ogary. 
Drwię, mając ciebie, z całej Judzkiej pychy. 

Lecz wynędzniałem od tego zarazem, 
Drżąc, że odejdziesz, czyniąc mnie nędzarzem 

Przełożył 

Maciej Słomczyński 



WILIAM SZEKSPIR 

Badanie to część niezbędna istnienia 
Zyjąc musimy badać b z wyt chnienia. 
Lecz. ~dy ~ dziewczęce patrzymy oczęta 
Czy!1z lresc bytu nie jest osiągnięta? 
Kin bo z was odkrył, moi przyjcr ·iele, 
Z ołowiu trudem rylm tak doskonały, 
J~k go wam oczy błyszczące wydaly, 
C1 poetyckich natchnień karmiciele? 
Inne nauki, obarczając glo1,vę 
~ydadzą jeno owoce jałowe, 
B1~rnxch P_eda:ztów, z których Jwrzyść żadna: 
M:łosc w z:emcach kobiecych badana, 
Nie spoczme w mózgu martwa i bezwładna, 
Lecz elementów silq podsycana 
lak ?1Yśl .we wszystkie władze "''rasta btljnie 
I kazdq siłę posila podwójnie 
Ponad zwyczajne zmysłów przez.naczenfo. 
Spotęgowane źrenicy spojrzenie 
W kochanka oku, woli wzrok oślepi : 
Sł~l_c~ jego _J~da szmer wyslyszy lepiej 
Nizli złodz1e1a ucho podejrzliwe. 
Czucie subtelne ma i tak wrażliwe 
Jak delikatne macadla chrząnczyka 
A czyż wykwintny smak jego języka 
Smakosza Bakcha nie przeszedł z kretesem? 
Gdy miłość mówi, jakby bogów głos 
Harmonią do snu tuliły niebiosy. 

IZ TYRADY BEROWNE'A O MIŁOSC!, 

„ Stracone zachod)' milosn ". ukl. IV, se. 1111 

Przełożył 
Edward Porębowicz 

LEON PINIŃSKI 

„O ROMEU I JULII" 

Z niezliczonych drama tów, jakie wydctła literatura świata , 

opiewających uczucie miłości, żade n nie może się ani w 
części równać wziętością i sławą z tragedią szekspirowsk<l. 
osnutą na włoskim podaniu o Romeu i Julii. 

\V czym leż y mo c i urok tego dzieła, które zjednawszy 
sobie już za ży cia po ty sukces, po dz iś dzień zawsze te 
same, głęboki e i nad w zelki wyruz lascynu ją ce wywob ie 
wrażenie? iezawodni e przede wsz ystkim w odczuciu i zro
rnmieniu przez au torn mił o ści we wszystkich jej faza ch 
i objawach i durzc przedst awienia jej w takiej potędze, iż 

dla kochanków ws zelkie inne względy życiowe znikają, a 
jedynie miłość opanowuje w zupełności wszelkie ich myśli 

i dąż ni a. Ale niedość n.:t tym: n adto cuły układ t ragedii ze 
S\ _ ożywioną i w wypadki boga tą akcj ą na chwilę nas od 
głównego mot ywu rii e odrywa, lecz przeciw nie służy nie
zmiernie skutecznie do tego, by w sposób jilk najefektowniej· 
szy romans miłosny i jego dzieje od chwiii zbudzenia się 

wzajemnych uczuć do momentu, gdy kochankowie p:idają 

ich ofiarą uwidocznić i jak gdyby wyrzeź bić. 

Temat dramatu był za czasów Szekspira ogólnie znany 
i popularny. Jest on jakby stworzony do tego, by skreślić 

losy miłości odwzajemnionej w całej pełni, ale z.łamanej 

walką z zewnętrznymi przeciwności ami. Trudno o motyw 
bardziej przejmujący , j ct k owa nieubłagana, z tradycyjną 

„wendetą" połączona n i nawiść rodowa, która staje na prze
szkodzie trwałemu połączeniu się dwóch serc. 

Motyw to nadto tak typowy dla stosunków włoskich, iż 

mniemmo diwniej, że jakiś fakt r zeczywis ty musiał być 

podstawą realną historii o Romeu i Julii. Nowsze badaniil 
jednak temu przeczą . Nazwa rodów Montecchi i Capuletti 



i wzmiankd o ich sporach pojawia się okolicznośc1owo u 
Dantego w VI pieśni Czyśćca, lecz ani nie jest stwierdzo
nym, by w Weronie rzeczywiście żyły powaśnione rody tego 
nazwiska (tylko ród Montecchich był znany w Weronie), a 
tym mniej, by historia Julii i Romea opierała się na histo
rycznej prawdzie. 

Kiedy legenda ta powst c.lła i kto ją wymyśrn, nie wiemy. 
W XVI wieku była ona we Włos zech bardzo popularna 
i przyjęli ją do swych nowel Da Port·J i B.rndello. Na pod
stawie noweli Bandella opiera się też główne źródło Szek
spira, którym jest poemat Artura Brooke'a wydany w roku 
1562 pt. „The tragical! Historyc of Romeus and Juliel". 

\.Vspomnianc zresztą prace nic wyczerpują wszystkich 
Qpracowa1i, opartych na włoskim podaniu o nieszczę s.nej pa
rze kochanków. Było ich WC vVlosze ch wiqce j, co lldS jed
nak tu bliżej nie interesuje. Ze źródeł znanych nam opiera 
się Szekspir głównie na poemacie Brooke'a, którego w przed
stawieniu akc ji dość ściśle się trzyma. Puemo.t Brooke'a ma 
bardzo małą literacką wartość, jest rozwlekły, nudny, afek
towany, bez liryc.:zn g'.) point.u i bez drJm 11 lyci.nej sił y 

Szekspir ściągo. dzieje miłosne Romea i .Julii, które w opo
wiadaniu Brooke'd obejmują czas kilkumiesięczny, do paru 
dni zaledwie i przeprowadza akcję z blysk awicLną szybko
ścią. Romans kochanków to jakby kwi .11. wsp11 niały, roz
kwitły nagle i niespod:i:iewanie i nagle też burzą przeciw
ności złamany. 

Dwa są w dramacie pr:i:ewodnie motywy, jak gdyby dwie 
siły ze sobą walczące: miłość koclrnnk6w, nc1mi ętnie rozbu· 
dzona zaraz w chwili pierwsze~ro spotkan Ll się, i nienuwiści 
rodów, która zreulizowaniu te j miłości sUJi na pn:e szkodzie. 

Z obojgiem bohaterów zuzn aj umia nus poC't a w pierwszvm 
akcie w ten sposób, iż chorakteryzuje nader zręcznie tch 
stan psychiczny przed rozbudzeniem się wzajemnej miłości. 

Romeo przedstawia nam się jako rozmurzony młodzieniec, 

pragnący miłości, która jest dla niego elementem do życid 

niezbędnym. Kocha si ę wiec, ale nie w .lu!ii , której dotąd 

nie zna, lecz w innej piękn o ści, Ros alinic, 7gołu nieczułe j 

'.la jego westchnieniu. Miłość Romea ku Rosalinie j est uczu
:iem wmówionym, nies zczerym, rozm .iue•1icm poetycznym 
:aczej. szukiljącym dopiero przedmiotu, ;rniz:oli rzeczywistym 
uczuciem. Jedno spojrzenie Julii w kilka gxlzin później cały 
ten romantyczny „zamek z kart" obala . 

• 

Romeo następnie pod wpływem prawdziwej odwzajemnio
nej miłości przeistacza się, odzyskuje humor, żywość: uspo
sobienia, kryje już wówczas swą miłość, nie okazując jej 
wobec obcych na zewnątrz, podczas gdi' serce jego jest nią 
w istocie opanowane do głębi. 

Julię poznujemy najprzód w najbliższym kole rodzinnym, 
jako młodziutką, zaledwie 14-lei.nią dziewczynę mającą po 
ruz piewszy pojawić się na balu w domu rodzicielskim, ale 
na wpół przyrzeczoną już w przyszły związek małżeriski 

tuabiemu Parysowi, który to, czysto konwenansowy mariaż, 
odpowiadu życzeniom j e j ojca. Robi ona wrażenie dziewczy
ny, nie znającej zgoła świulu, chętnie ulegającej woli rodzi
ców, ujmującej i ł agodnej. Zapytd!lcl przez matkę, co myśli 
o małżeństwie, odpowiadu na iwnie, iż o tym „zaszczycie" 
jeszc:i:e nie myśla ła, uwiadomiona zaś, iż idzie c osobę hra
biego Purysa, daje do zrozumieniu, że rad tt by zastosowu[· 
swe uczucia do wyboru rodziców (akt 1, sc 3). 

Ten obrazek Julii w życiu domowym przed poznaniem 
Romea, zazn cza num - w przeciwier1stwie do scen póź

mejszych - w sposób niezmiernie wyruzisty, j ć1kie przeobra-
7.enie w jej duszy i usposobieniu n :istdj e wkrótce potem 
przez nagłe rozbudzenie się miłości. Gdy widzimy Julię w 
otoczeniu domowy m obol rodzicó , mało dbających o jej 
uczucia, i gminnej piastunki, dawniejsz_j mamki, będącej 

J edyną jej powie rnicą , nie możemy się po n1 ~j spodziewuć 

dni wzniosłej duszy, ani wrdżliwego s e. , c<1. O tyle b.:i rdziej 
;'i'.dziwia nas ona i zachwycd w d :tls1.: m toku skarbami 
uczuć, którl' n ie w ychowaniu, all' własne j hog.1 toj zawdzię

' za naturze. 
\.V1 C1 domo pows.cechnie, że najcenn n: jszym klejno tem poely

':kim w sz 2kspirowskie j trnqc~c!ii s4 owe sceny, którn nam 
przedstawiują wz:ijemne wynurzcnh I ochanków: reszta dra
matu to tylko j akby impuls do wy oływania tych sł awnych, 

nie:i:równ anych momentów miłosnych. 

Julia pie rwszu z zachwycaj1cą otwar t ości ą odd:tjci kochan
kowi swe serce. Potęgu miłości, n as~ rój nagłej, niespodzia
nej, pełnej tajemniczego powabu schadzki, w które· choc 
przestrzeń kochanków dzieli, myśli ich i uc:i:ucia instynktow
nie się zespoliły, czyni ją odważną i śmiał <l, usuwa wrodzo
ną każdej kobiecie skłonność do pewnej rezerwy w wyzna
nii:ich. I wierzy je j Romeo, a wierzymy i my, że ta miłość, 
tak szybko zdobyta i tak otwarcie wyznana, mu włuśnie dlil 
tego cechę nie chwilowego przemijaj ącego upodob.iniu., 



lecz przywiązania na zyc e cale, połączonego z. dozgonną. 
wiernością i ufnością bez granic. 

Następne spotkanie koch anków to mome nL przed za war
ciem tajemnego ich ślubu. 

Slub Rome a i Julii jest jednym 7 licznyc h przykł adów 
w sztukach sze kspirowskich owych małże 1is tw , zawartych 
nagle i bez wsze lkich fo rm alnośc i. W tych czestych u niego 
ślubach zawieranych „na podoręd z iu" idzie Sze kspir za \ zo
rem nowelistów włoskich, lecz podnie ś ć nalei:y, że nie jest 
to tylko lice ntia poe tica, bo t aką is totnie bywa ła praktyka 
życia. Dopiero Sobór Trydencki ustanowił bliższe p rzepisy 
co do formy, koniecznej dl a ważnośc i rnal żer1stwa: o b ccnoś · 
właściwego duszpasterza i dwóch świ .:i dków oraz zlece ni e 
ogłoszenia poprzednich zapowiedzi. Przed tem oświadczen ie 

woli osób dorosłych w o b ecności j <1kicgokolwiek duc howne
go wystarczało do ważno ści aktu. Owe więc rn a łz e11stw 

sz·tuk szekspirowskich dokonuj ą ce się w pilru minutach za 
kulisami, przyczem jakiś ksią d z .1:a wsze na pręd ce si ę znaj
duje, miały wówczas i w życiu pe łnq pr awną ważn ość. 

Należy tuta j wspomnieć o fr ancis zkanini e , biacie Lauren
tym, który łączy węzł em m a ł że1iskim koch,111 ków i jes t ich 
przychylnym doradcą. Nie żyj e on w klaszt orze, lecz jakby 
na pustelni tuż pod Weroną, g::lzie się zajm uje, obok udzie
lania pociech duchowych, pielęgn owan i em z i ó ł lec znic zych, 
wytwarzaniem leków tajemnych. Bra t Laure nty ma, jak na 
mni cha, 21pa trywania nieco libera lne i sposób myśle n ia ła

godnego filozofa, pobłażliwego n a ludzkie n amiętności. Daje 
obojg u koch an kom pou cze ni a i dobre r2dy, :1ie s zcz ędz i 

słów pociechy i ukoj e nia. Niektórzy kry tycy wcale nie są 

zbuuow ani jego pomysł ami i z n aj duj ą , L rady, które on 
daje kochankom, a szczególnie Julii co do zażycia usypia 
jącego trunku, są nie ty lko nader niebezpi€!czne , ale wprost 
niedorze czne. Tego zd ania jest np. Ri.imelin, któ ry sądzi, że 

skoro już potajemnie pobrani małżonkowie nie mcgli się zdo
być na wyznanie całej prawdy wobec roLlziców, to wspólna 
ucieczka byłaby praktyczniejszym i skuteczniejszym środ

kiem trwałego ich złą czeni a się, a niże li fan tdst y zny , skom
plikowany i niebezpieczny pomysł . nich a zażyc i a t runku, 
wywołującego pozorną śmierC:: z późni.~j szym pogr zebem, zło · 

żeniem do grobu itd. Jakżeż latwo mogło się coś tu popsuć , 

jak t eż rzeczywiście się stało. J eżeli jedn :i k uwzględnimy 

zwyczaj, wówczas ogólnie przyjęty, iż chow·ano cia ł a szybko 
i w otwartej trumnie, to pomysł mnicha nie przedstawia się 

Wcale tak niedorze cznie. Pan Rilmelin może byc pewny, ze 
na pros ty środek wykrctdzen!d s i z Romeem pomysłowa 

i energiczna Juli a zdo by ł a b y się bol jeg rady, gdyby ten 
środek b y ł łatw o wykon alny i obiecywa ł pe łn ,1 skut eczność. 

Tymc zasem sam wzgląd n. to , iż pośc ig naty chmiastowy w 
rctzie schw ytania k o hanków kosLtow <1 iby Romea utra tę ży 

ci<.1, a Julii groziłb y osadzeniem w klasztorze, niezby t zale
całby ten krok. Pro jekt bra lct L:i uren tego ma t ę ~vielką za
l etę, iż Julia znika ze św iata, bo jest prawdopodobne, ż 

Capule towie grobowca nie będ ą pr zez czas dłuższy otwierać, 
tym samy m może ię ona z ł ą zyc z rru iżo nkiem bez o bawy 
pościgu, a nadto nie tra ci prwz to możliwo ści w dalszej 
przyszło ś ci - j ak o „cudem zma r twychwst a ł a " - pojedna
nia się nawet z rodzicami i pogodżenia po\ dsnionych rodów. 
N'a tym polega ni e tylko romanty cznie , ale nawet praktycz
nie lepsza strona pomysłu bra t Lauren tego nad banalnym 
wykradzeniem. 

1 ajpiękniejsze barwy swe j po ety ckie j palet y stosuje autor 
ula skreślenia n am k ochanków: ujmuj ącymi więc nad wyraz 
są oboj e , lecz zaprzeczyć się nie d a, że Julia budzi w nas 
zachwyt żywszy , nierównie naw t żywszy od Romea. Z pary 
koch anków Romeo j st st anow czo istotą s ł a bszą, aniżeli 

Julia. Miłość przyciemni a jego myś l, a przec iwności, które 
spotyka, ł amią wolę. Umrzeć p o stra cie J ulii je sl gotów, 
walczyć, by j ą odzyskać, nie potrafi. 

J a kże odmienn ą od niego jes t Juli a ! Namię tna ć miłości, 
którą zap łonęł a , sta je i ę niejctk o na ,y chmias t jej wylą c?.· 

nym ży c i owym powołaniem : L prawdziwie ko biecym odczu
ciem widzi w nie j skonc ntrowaną ca łą swą przysz łaś· . W szel
kie inne względy wobec tego us tają , ale mił ość nie tylko nie 
osłabia u nie j intelek tu i woli, lecz owslePt, nie zmie rnie j ą 
potęguj e . 1imo je j nie słychani rozbuj alej poetyckie j wy· 
o brażni tkwi w niej żywio ł en e rg ii i pr ak tycznego Lmystu: 
nie tylk o pragnie całą dusz ą złączeni a trwa łego z uk ocha
nym, a l zdobywa się n a zadziwiają ce w siłk i myśli i woli , 
ażeby dojść do upragnioneg o celu . 

W scenach z rodzicami, którzy zmus~ają j ą by -dd a ła rę 
kę hrabiemu Parysowi, obj i1 Wla śmi ły up ór, a , gdy to nie 
pomaga , ucieka się do pods t pu i pozo rne j uleg łości. Umie 
przy tym dziwnie panować nad sobą, rać kome di , gdy tegn 
potrzeba, słowem, choć w nie równie tru dnie jszym j es< od 
Romea położeniu , w obec zupełne j od rodziców zależności, 



me staje się ani na chwilę bierną istotą, lecz do ostatk~ wal
czy, nie tracąc nadziei i siły. 

Lecz, co nas najwięcej w niej zachwyca, to jej n_iezrówna
na determinacja i odwag:i. Od chwili, gdy miłość związał a 

ją z Romeem na zawsze, nie waha się n igly, co czynić, nie 
cofa przed żadnym niebezpieczeństwem. 3koro widzi, że nie 
przełamie woli ojca , kiedy nadto ze wzg ,1 rdą odtrącić musi 
od siebie powiernicę, piastunkę namawiującą ją do sprzenie
wierzenia się zawartym ślubom, jest już zdecydowana w 
ostatecznym razie n a śmierć samobójczą. 

Monolog Julii przed wypiciem usypiającego napoju (akt 
IV, se 3), to znów jedna z największych kart szekspirow
skiej poezji. Teraz dopiero, w chwili, gdy zostaje w samot
ności bez oparcia i pomocy i ma siq zdecydować na krok 
stanowczy, czuje całe niebezpiecze1'1s l wo, które się z tym 
łączy. Bujna jej wyobraźnia maluje wszelkie okropności moż
liwe, jeśli się plan niezupełnie powiedzie: samo już straszne 
zbudzenie się we wnętrzu grobowc,1 wśród gni j ących tru
pów może ją o utra tę zmysłów przyprawić . Lecz właśnie w 
chwili, gdy te trwożliwe obrazy i przypu ·z.c zcnia do kulmi
nacyjnego dochodzą punktu, wysilki'"m woii je przezwycięża 

i wychyla napój. 
Jakże wytłum:iczyć bolesny kres ich miłości? lJlrici i inni 

mają odpowiedź gotową: Julia i Romeo są zdaniem ich nie 
bez winy. Ich zbyt ekskluzywna, niepohamowana namiętność, 
nieuszanowanie woli rodziców, lekceważenie wszelkich wzglę
dów, obyczajami uświęconych, wszystko to zostaje w sprze
czności z moralnym porządkiem, opartym na związku rodzin
nym, i za to spotyka ich kara. 

Inni znów krytycy kładą główny nacisk nu to, iź Romeo 
1 Julia są niejako ofiarą za społeczny rezulta t pogodz~nia si~ 
obu wrogich rodów, który to skulek spowodow«ny zostaj e 
ich tragiczną śmiercią. 

Co do mnie, tak jedno jak i drugie zdanie uważam za nie
dorzeczność. Ze stanowiska ocenienia losów kochanków 
według zasad sprawiedliwości musieliby5my stanowczo twier· 
dzić, że opatrzność karząca ich w ten sposób wyrządza im 
oburzającą krzywdę. Ich miłość żadną mia r11 nie zasługuje 

na potępienie, boć przacież przeszkodą w ich złączeniu się 

jest tylko owa z gruntu nieetyczna nienawiść rodowa, nie z aś 

jakieś wyższe moralne względy. Jcszc:ze mniej elementu 
„oczyszczającego" m:1 drugi cytow:rn e zrla nic>. .Til kto, miał
żeby na to poeta uśmiercać zachwycającą parę kochanków, 

J 

których :l!dob1 cudownymi kwiaty SWCJ poezji, ażeby chwilo· 
wo pogodzić Montecchich z Capule ta mi, owych zajadłych 

pien ie.czy i zwolenników wendet y? Ani ich znamy, ani ko· 
chamy, ani wierzymy w ich trwałe pogodzenie się . Tym mniej 
więc uznać możemy, że warci s ą takie j ofiary, prl y któn'j 
najlepszych się zgład za , bez pewności, bez rwdziei nawet po· 
prawienia złych . 

Nie, w śmierci kochanków nie ma k ary Z ił ich przewinie
nia . Jeżeli w czymś chcemy się tu dopa trzeć arystotelesow
skie j katharsis to leży onJ w ł z ach n,1szych i współczuciu, 

które budzi śmierć obojg J kochanków. Symp :< tie nasze są ich 
nagrodą, podziw i uznanie dl ,1 ich wie rnej miłości, a niechęć 
i potępienie dl a waśni rodowej, co ich s zczęś c ie złamała, oto 
są momenty moralno - estetyczne, tworzące rodzaj „oczysz
czenian. 

Data bliższa, kiedy tragedi11 Rome o i Julia zost a ł a napisaną, 

jest sporna, pewne jednak, że należy ona do wcze snych sto
sunkowo prac au tora. ·wylicza ją Mc re s w swej Palladis 
Tamia pomiędzy sze kspiro ws kimi trag cdiilmi (r. 1598), a nad
to „pirack ie" wyd anie in qu ar to z r. 1597, od lw<uza j ą cL' 

tekst, prawdopodobnie sceniczny, bo skróco ny m iejscami , 
dowodzi, że dramat co n ajpóźniej mógł p·.i wstać w r. 1596. 
Młodociany charakt er poezji s zckspirow~! ic j objawid sic; 

w treści wybitnie . Przes,1dne i c zęsto nic na tur ,1lnc m2 ta fory 
i porównania, afektowane anty tezy , po jLJ wi ti 'ł s i ę w wiel
kiej ilości: nie L-t pominajrny jednuk, że sposób w_ r.ii 1a iu s•c; 
podleg;1 modzie tak jak strój. ruch y , „wyczaje t ()w.1rzyskiP 
i Ż :} lud:ll e naw ycze k i afektucji, modą spowudowanych, na
we t w n <1jżywszych objawich uczuć ni są w stanic wyt by(· 
się zupełnie. Mimo rue a tur.:lne j u;ęs to dy kcji czuj emy p r1,e
cież w szekspirO\vskie j tragedii w og<ilc, d SLC.!cg"iinic w wv 
nurzeniach mił osn ej pury, za wsze szczerość n amiętności. 

I prze bieg akcji w „Romeu i Julii" zdradza w wielu punk
t .ich braki, idące na karb młodocianego wicku autora. To s;1 
,,loli drobne stosunkowo usterki, nic osłabia j d ce wartośc 

dzieła. Jeżeli młodość autora jest po}vodem tych drobniej· 
szych braków, to z drugie · strony wic kowi młodzie1'lczemu 

poety zawdzięczamy właściwe pię kności tego dramatu mi
łości, tylko bowiem wiek młodociany może hymn miłości wy
śpiewać z taką siłą i przekonaniem, z ilk rzewną, wzrusza ją

cą 'liryką. 'Widzimy to nu pr:-:ykła d zic wielu innych poetów, 
u porównanie Romea i Julii z póżniejszymi pracc:mi szekspi
rowskimi stwierdz a to ponad wsze lką wą t pliwość . Uczucie 



miłości pOJ dWid się często w inny ch Jego utworach drama· 
tyqnych, nie jest jednak już nigdzie póżni ej moty wem je · 
dynym akcji i nigdy ani w części miłość młodzieńcza ni l' 
ma już t ego żaru i tak przejmującej siły. 

Dramat o losach Julii i Romea rozgry wa się w paru dniach 
wiosennych . W te j atmosferze dwa se rcd ku sobie płoną 

i przedwczesnie giną, lecz giną na to, a żeby ży ' niespożytym 

życiem w świecie wyobrażni i stać się wyrazem młodości, 

wiosny i miłości po wieczne czasy. 

LEON PINIŃSKI 

(Z k s l ~ żkl .,Sh6 ke s peorc " . Lwuw 1924 r.I 

TRZY SŁOWA O SZEKSPIRZE 

O życiu Szekspira dochow t1.ły s i ę bardzo sk ą pe wiadomo
ści , które opierają się częśc ią na lrddycji ustne j, częścią nd 
nielicznych i dość ogólnikow)rch wzmiankach i zapiskach 
współczesnych. 

życi e po 2t , u rodzoneg o w epoce rozkwitu Renesdnsu, pr1.l' 
pada na ok res, w k tórym Anglia pod r zqd ami Elżbiety (1558 

-1603). po rozlu żnieniu sta rego porz,1dku s połecznego, prze
żywa ł a zmierzch feud d.!iZmu i n a rodzin y n owe j siły politycz
nej - burżuazji. Epokę tę Marks n azy wa „z orzą por nną e ry 
kap1tc:'l istycznej ". 

Dnia 23 kwietnia 1564 r. w mi asteczku Stra tford nc1d A vo
nem urod z ił się Wiliam Sze kspir (Sh <:1 kespea rc) jak o naj
sta rszy z sześcio rga dzi ec i zamożnego kupca i r<1jcy miej 
skieg o - J ohna. 

Od siódmego roku życ i d Sze kspir ch odz ił do st.kol po-
czą tkowej, w które j zaznaj om ił si ę z ł ,1ciną, w·s t ępnymi wid
domościami z g re ki oraz pozna ł n a jw t1 ż nicjsze dticła klasy
kó w s ta roży tn ośc i. Szkoły te j p ra wdopodobnie nie uko i1 czy ł. 

Zżył s i ę bardzo z piękną przyrodą okolic Strn.tfordu i pozn ctł 

ży c i oraz poezję ludu, k tóry póżniej od egra ł ważn ą r c :ę 

w jego twórczości. 

vV la tach chłopięcych Szekspir miał również sposobnośc: 

przyglądania się od czasu d o cz su przedstawieniom wędrow
nego tea·tru, który na goś cinne występ r zjeżdża ł do Strat
fordu. 

W r. 1582 osiemna tole tni Szekspir, żeni się z Anną Hat
heway, córką boga tego chł o pa. Z m ałże ń s twa teg o mi a ł troje 
dzieci. Związek z Auną nie był , zdaje s ię zbyt szczęśliwy. 



Szekspir przebywa ł wie le poz;1 clom l' m. Był ponoc ba ka ła
rzem. 

Około roku 1588 poeta Lnt1lc1 z ł s ię w Londynie, podówczas 
mieście o stu tysiąc ach rnicszkt!r\ ów. \V p!.erws zy ch la lach 
zajmował jakieś bard w podrzęd ne st dnowisko w teatrze 
znanego trć!gika Burbdge, z czase m je nc1k wykształcił się 

na aktora i przede ws/.vstkim p isurza drc1<11c1tycznego. 

W owych czc;sach islnicdy w Londyn1l' t1w. teatry otwar
te i zam knięte. \V teatra ch otwartych [budo,vc1nych na wzór 
okolonych g.1leri ami dzie.dzir1ców w oll e rżJ. ch) przedstawienia 
odbywały się po południu. Pul.i lic zn o ~c ty _t1 toc1lrów Scdno
wił przeważnie londyr1ski lud. Teatry z.:i mknięle (pod da
chem), uczęszczane zasadll iczo przei. ct rysi ok acj ę , grywały 

w godzinach w1eclornyc !J prz ~' świe tle świec. JJ znanych 
drdmaturgów należeli wkdy Mtlfiowe, autor „Tragicznych 
dziejów doktora Fctustc1", Tomas z. Kyd, dtllor popularnej 
,,TrigCdii hiszpański ej", i Dcn Janson. \V jL" dnej z jego ko
medii „Każdy w swoim clrn r kterze", w s tąpił ruwnież Szek
spir jako począ tkuj c1cy aktor. 

ówcześni aktorzy, traktowa ni przez pr.nvo niemal jak włó
czędzy, łączyli się w kompunie, którym pu tronował jakis 
możny protektor. Do jednej z takich kompCJ nii, zwanej „Słu

gami Lorda Szamb [,ma" i grywaj ącej w tea trach otwartych 
przyłączył się Szekspir. 

Twórczość dramatyczną rozpoczqt Szekspir od i1istorycznej 
kroniki w trzech czę ści..ich o królu H e nr yku VI oraz tra
gedii o Ryszardzi e III. Pisz na s tępn i e „ Komedię omyłek", 

„Poskromienie złośn icy" i „Stracone za chody milosne". 

Musiał być już dość znanym aktore m, skoro zn oi lctzł dos t ęp 

do domu młodego m iło śnika teatru, hrabiego Southamptona. 
Swemu protektorowi dcdykow c1 ł napisa ne w la lach 1593 
l 1594 poem.:ity „\Venus" i „ donis" oraz „Luk recja". Te po
ematy zdobyły mu w fe rJch artystycznyc!1 wiqkszą popu
larność niż twórczość dramalycL!la. 

Ze wzrostem sławy poprawiła się i syluuCJd materialna 
poety. Szekspir kupuj e dom w Stn tford zie , a w r. !5J6 uzy

skuje dla siebie i zbankrutowanego oj c1 s zlachectwo (w her
bie sokół ze złotą włócznią w szponac 1 i de \\ i „non sanz 
droict" - nie bez prawa). 

vV związku z zamknięciem tea l rów l p0wudu za razy Sze k
spir porzuca chwilowo dr amat dla p oezji l i.rycznej, tworząc 

• 

w latach 1595--1597 senę stu pi ęć:dzi2s1ęc1u czterech sone
tów. 

W r. 1599 „Kompcl1lit1 Lord Szamb~L1 n.:1 " ra jmuje n o\\'\ 
Lca tr n a prawym brzeg 1 Tam iz. , „The .Ja bc' ' („Pod Kulą 

Ziemską"). \ V jego repcrtu<1rze p oj w1c.1 ją się nowe sztuki 
Szekspira: „Romeo i Ju!U', Rysz rd III", „Sen nocy letnie j", 
„Juliu s;.: CeLa r" i kilk d kome <lli. 

„Rysz<1 rdcm III" j ako ż < gwią buntu chci ul się posłużyr 

w r. 1601 hrabi) Essex us uni Qty w ie 11 fawo ry t królowej El
żbiety. Jego przyjacie le m.in. hr. ou lhampton, zmusili ze-;pÓl 
Szekspira do odegrania t rag~dii, ale ma sy ludowe, j akbv 
przeczuwa j:ic, że o lenie k r!'1lo wej może . powodowa ć n -
wrót feudalizmu i now f'! walki m gn:il. ó w o tron - nie d .:: ł y 

się sprowokowa ć. Z ra z.ka w k rulowc j uw i ęzi no Essc xa i ści ę

to. vV proces wmie sz n y b l prttwd opodo bn ic i , zckspir, c 1n< 
w buncie Essexa s! J l n i \'lllł pli wie po st ronk n10narchi1. 

W twórczości Szekspird okres od r. 1590-1601 badacze na
zywają okresem o p tymist rr.nyrn. Z,1 cząwsLy d zi,1 !ttlnośc d ra
matopisarza w atmosrerzo e n1uz jazm u dl ,1 rcne ·ar1su, poe ta 
wyraża bujność lego ż ycia w trysk· j,1cych humorem ko
mediach, a jedno cze ś n ie w serii kro ni'.t dr ,rn1 rt ty cz nych opo
wiada s ię za monarchią absolu tn a l z.w<llcz pr d y tk i feud a 
lizmu. 

Po śmierci Elżbiety (1603) król kub I uierzc· poci swoją 

opiekę „Kompanię Lord a S z<lrnb ~ l :i n .:i " n c1 d .J J tł C je j nc1zwę 

„King's Men" („Sług Królewsk lch"). W ymże rok u Si.eks pir 
wystąpił po raz ostatni jako aktor I Im „Globc'" I ' sz tuce 
Ben Jansona „Sej anus". 

Lata od r. 1601-1608 cechuje zał ,rn11nic się wiary poety 
w młodzieńcze ide ły. Kon fr fl n l ej.~ hum ' '1i slycznych d żen 

' praktyka rodzą cego się k a pit,1li ?m'l prz nosi gorzki plon 
w postaci t ragedii: „Hamlet ", „O }ell o", „Król Lear" 1 „Mak
het". Okres ten nosi m l..in o tui gi znc g::i. 

Ostatnie czte rolecie w twórczości Sze.icspira to ucieczka w 
świat romantycz.ny ch b 3 ś ni i odzys k .. 111i2 w iary w człowieka 

i postęp. vVyrazem teg·o od rodzen iti i dea łów poetv jes t prze
de wszystkim „Bur ZJ ", ,1 t kż „C m b·'lir" i „O powieść zi
mowa ' '. Jes t to wiqc w jeg o twurc wści ok res rom antyczny. 

Ol::.olo r. 161 4 Szekspir opu szu 1 Londy n p r1cno sząc si G n.: 
sf 1 łe do S tr 11 tfordu, gdzw -- po d\ ud n c st o pli:c i1J\e tn im po
byci e w stolicy - spęizil est.utnie d wu I · 1 d :!:ucL1. Zm arł 

dnia 23 kwietnia 1616 r. l:'l m iej ~cow · ko ściele p 1rafial-



nym na grobowcu poe ty widnie je czterowiersz, podobno na
pisany przez samego Szekspira: 

O przyjaciele, na Jezusa remy, 
Proch uszanujcie lulaj pogrzebany, 
Błogosławiei1slwo przyjaznej n11 duszy, 
A klqlwa temu, klo kości me ruszy. 

Większość ut\vorów ukazała się za życia Szekspira w osob
nych, na ogół bardzo niekomple tn ych wyd aniach. Wydanie 
zbiorowe ogłoszono w r. 1623 " wierszowaną przedmową Ben 
.Tonsona oraz portre te m aut ora. 

r„Mct łd krortikrJ Z\'<i o i l\\' Olł"'lfJSC I 'vV S," z s:c 111 wyd. t> I\V - ul 

Nad Kapuletich i Montekich domem, 
Spłukane deszczem, poruszone gromem. 
Lagodne oko błękitu 

Patrzy na mury nieprzyjaznych grodów 
Na rozwalone bramy do ogrodów, 
I gwiazdę zrzuca ze szczytu. 

Cyprysy mówią, że to dla Julietty, 
Ze dla Romea - ta łza znad planety 
Spada i w groby przecieka. 

A ludzie mówią, i mówią uczenie . 
Ze to nie łzy są, ale że kami niP 
l - że nikt na nie nie czeka. 

CYPRIAN KAMIL NORWID 
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WILIAM SZEKSPIR 

ROMEO I JULIA 
(Romeo and Juliet)i 
tragedia 
Przekład , Józefa Paszkowskiego 
Sonety przełożył Maciej Słomczyński 

os oby: 

Chór - Grażyna Juchniewicz 
Eskalus, książę Werony - Eugeniusz Dziekoński 
Parys, miody szlachcic, krewny księcia - Andrzej Karoldk. 
Monteki - Jerzy Mędrkiewicz 
Kapuleli - Stanisław Jaszkowski 
Romeo Monteki - Mieczysław Banasik. 
Merkutio - Zdzisław Latoszewski 
Benvolio - Bogusław I-lubicki 
Tybałt - Ryszard Zieliński 
Brat Laurenty - Marian Szul 
Brat Jan ~ Janusz Piechowski 
Baltazar, służący Romea - Tadeusz Zapaśnik. 
Grzegorz - Wiesław Ostrowski 
Piotr - Tadeusz Kuduk 
Dowódca warty - Edward Laskowski 
Aptekarz - Władysław Karwicz 
Pani Kapuleti - Danuta Rymarska , 
Pani Monteki - Stanisława Masłowska 
.Julia Kapuleli - Barbara Komorowska 
Niania - Nina Czerska 
Straż, pachołkowie, muzykanci, obywatele Werony - ze
spół pomocniczy 
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