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"'T Polsce przyjf:ł<.-l ~ie.; tradycyj nic p1so\vnia: Szekspir. 
Fryderyl<. Engcb n::iz\vai L'pok~ Re1H:'.'->Zlll,L· nuju;iq)-.::-; ::yni po

stępowyni pr:ewrotc1n. jol:l rud-:koSi: do owycłl c:casów 1dcd.ir

.'-:olwiek pr:e:yla, epol;:ą, 1;:tóra wyniagaln olVr=ynuJw i olbr::.11-

mów "Zrod:ila. 

.Jednym z n\vycłl <lll)rzymó\\. byl komediant Szekspir 
tirodzony w Stratfnrcl-or1.-.\vo11, prowincjonalnym 1niasteczk1 1 
angielskim. Ojciec jego był ręka\vicznikiem i rajcą micjskin1. 
\Vcześnic, j cszcze przccl ukoflczenicm ct\vuctzicstcgo roku ży
cia. ożt·nil si{i \Villiam ze starszą od siebie o parę lat Ann;1 
Hatllaway, pochodzącą z cllłopskicj rodziny. z czasem młody 
człowiek osiedlił się w Londynie, wstąpił na scenę jako 
aktcr, potem został również przedsi<;biorcą teatralnym. Lite
raccy rywale nazywali go wroną-p8rweniuszcm o tygrysim 
sercu ukrytym pod aktorską skórą. Szekspir bowiem pisywal 
też i sztuki; zachowało się ich po nim 37, nic \VC wszystkicl1 
jednak jego autorstwo czy wylącznosć autorstwa są pewne. 

Za życia miał \vielu konkurcntó\v i \V XVII \Vil'kll trakto
wano go tylko na równi z niejednym pisarzem dramatycznym. 
Okres Oświecenia przyniósł \Vzmożone zaintere~owanic Szek:..;
pirem; jego kult rozbudzały znakomite lucacjc slynnegCJ 
aktora Davida Garricka, ale jeszcze Vollairc uważał Strad
fordczyka za „genialnego barbarzyńcę"', którego dzieła. poda
wać trzeba ogładzającym, klasycystycznym przeró"okom. Do
piero Romantyzm i \\'iek XIX ustaliły \V Europie i Ameryce 
poezję Szekspira, który uznany został (przez !c;rJzi obdarzo
nycll znawstv.tcm literackim) za naj\viększego geniusza 
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\V dzicjaelI piSmicnniCl\VCl 

i \1,:.szystkich czasów. 
tcntru wszystkich n<Jrnclc'1\v 

DzisirJj krytyka szckspirnwskn o!Jcjmuje 11icprzcliczon1· 
tysi<-lCC tomów \V n<.1 jrozmo.itszyctl j~zyknch. Kulturę teatraln.::i 
krajów curopcj">kich często n1icrzy się ilością przekładów 

i przcdstawicr'l Szek:-;pira. Każcie pokolenie, każdy pra\v1c 
\V-ylJitnicjszy alaor ezy reżyser usiłuje odnaleźć własny kluez 
rto jego dziel. próbuje zmicrzyc> S\voje ambicje t\vórczc 
i s\vojc niepol<ojc z \ViclkoScią z..:nv.:lrtą w sztukach autor~1 

„llamleta". 

\Vygląda na lo, że n1ial rację poetn Ben .Jonson, piszący 
\V r. io2;3 w elegii 11<1 cześć .S\voj cgn kolegi: Nźe l>ył 01i :; jecL -

ncuo tuU~o ivielnl, lecz po wszecl1c:as. 

Istnieje ogromna ilość forn1ul \Vyjątkuwośei Szekspira. 
1VlO\Vi[! onl' o zclolności przerlsta\vicni~ przeżyć, uczuć i chn
raktcrbw ludzkicl1 w sposób nic tylko prawdzi\vy i przedzhv
nic plastyczny, ale jeszcze zwielokrotniony i tak potężny, że 
na za\vsze utkwić potrnfi \V myślach i \Vyobraźni widza. 
1Vlówi się dalej o zmySle tragiczności, o dosadności llun1oru, 
o wynalazkach clramatopisarskicll, o niezwykłej barwności 

i obrazowości j ęzyka - i o v.1 iclu innych jeszcze najprzl'cl
nicjszych \Valorach literackich. 

\Vydajc się, że szczególnie godne U\vagi jesL sformułowanie 
wybitnego krytyka angielskiego Cluttona Brocka. Olueślil on 
Szekspira jako „człowieka, który wie", to znaczy tego, który 
przeniknął tajemnic<: życia, l<tóry poznał mechanizm świal'1 

i spraw ludzkich, umiał odmierzać to, co wzniosłe i co pod1c, 
c.:o tragiczne i co ś1niesznc, co istnieje, a co mało warte. 
Obcując z utworami Szekspira, pe.lnymi wymyślnych wyda
rzci1 akcji i niezwyklej fantazji, odkrywamy zawsze prawd~ 
bliską nam, oczywistą olśniewającą zarazem, otwierającą 
nicprzeczuv.rane perspckty\vy na S\viat i czlo\vieka. Jest to 
wiedza humanistyczna, na wskroś zicmsl-::a, a przecież. bynnj
mnicj nic ograniczona. 

Dodać jeszcze trzeba, że owa mądrość wyrażo1H1 jes t 
w sposób niezmiernie poetycki i teatralny, tak bogaty 
i wszecilstronny, że każdy styl artystyczny znajduje tam 
poży\vkę dla swych gustó\\! i tend ncji. Jest to zresztą zn3-
mieniem Szekspira, ż 

czy wręcz l>lazenada 
\V jego rzeczach spoj rzenic ironiczn.c 

przeplatają się ze wzniosłością i raz-
paczą - i to w sposób tak zaskalwjący, jak to zwykle dzieje 
się na Swiecic, a pra\\ric nigdy \V literaturze, barclziej p e clnn
lycznie dbałej o czystość gatunków. 

Po tym \vłaśnic poznaje się genialność Stratforclozyka, 
który z różnych no\vcl włoskicl1 1 starych kronil< i \Vcześnicj 

napis.1nych clramató\v brał \Vątki fabularne cto s\vych sztuk. 
Tyle tylko, że nasycał te wątki żywiołem rzeczywistości, sp"
cyficznie teatralnym rytmem czasu, spojrzeniem w głąb czlo
\Vicka i ró\vnoczcśnie umicj~tnością określenia go \V otocze
niu, wreszcie poezją i refl eksją filozoficzną. Twórcza orygi
nalność owej refleksji sprawiła, że niektórzy z . krytyków 
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Dom rodzinny Szekspira w Stratfordzie nad Avonem 

zaczęli powątpiewać, czy na tak11 odkrywczosć mysl i m ogi si <: 
zdobyć byle aktor. Zaczęto badać „ taj cmnic t; Szr·ksµl r a „ 
i snuć domysły, że autorem tych 'vielkicll u \voró\v n1t: :...;i ;.1I 

być ktoś inny, ktoś z dostojnych osobistości epoki. Wide 
wrzawy narobiła przed stu laty teoria, przypisujzica dzie l~ 

szekspirowskie znakomitemu filozofowi Francisowi B a c onowi; 
później pojawiło się wiele innych supozycji (mówiły om' 
o lordzie Derby, lordzie Rutland, o poecie Marlowe itd.). 

Poważna szekspiroloi:ia zbijała po koki te mało naukowe 
hipotezy. 

Do Polski dzieła „Łabędzia Avonu" trafiiy już w drugim 
dziesięcioleciu XVII wieku, na dworze Zygmunta III wys ta
wiala je trupa wędrownych komediantów angielskicl1. W J<: 
zyku polskim zaczął grać Szekspira Wojcicct1 Bogusia w,J;1 
w ostatnich latach XVIII wieku, zresztą \V przeróiJk.:1ch ni c:.
mieckich i francu.skicł1 1 mocno znickształcającycll picrwowzu r 
przydających na przykład „Hamletowi" :>zczc;:<Iiwe zakoi\
czenie. Obecnie należy Szekspir do najczę:~ciej \vystDwi<-""1-
nycl1 u nas klasyków. Od r. 1875 ukaza io s il~ dotąd ph;1.. · 
rclnych wyda11 jego sztuk. 

W komplecie utwory dramatyczne pr zctł urri:~.czyl L co.1 
Ulrych i Władysław Tarnawski. Wyjątkową est ymą ciesz ') ''l '' 
bardzo bliskie aurze oryginału przekłady .Jozda p ,1szkow
skiego (1817-1861). 

\Vśród przeszło Lzterdzicst u tlun1Ctczy , którzy pr zc ! oż yi i 

po parę utworów, \VyróżninjCj s i~ naz\visl:::a p(JE' lÓ'N i d i.·~ma

turgów: Franciszka Zabłockic:go, Stanis ława Kożmiana , Ed 
\varda Porębowicza, Antoniego Langec;o, J v. n a Kasprowic z~l . 

Jarosła\va Iwaszkiewicza, Adama Pnle\vki, Czesł.:iwa lM_tlo:sza , 

-- 4 --

Konstantego I. Galczyński~go, Stanisława Dygata, Krystyny 
B e r\virl.skicj, Romana Brancl :..;tacttera. 

Z po!:;kich r!zieł krytycznych wymienić należy obszerne 
mo n og rafie: Romana Dyboskiego, Leona Pinlńskiego, Włady
:--. iawa Tz:.r na \vskic6 o, bibliografię „Shakespeare w Polsce" 
\Vik tora H:i.!1·1a, niedawny tom szkiców Jana Kotta, kuszą

cych si e o współczesne odczytanie sztuk Szekspira. 

Stanisław Marczak-Oborski 

I::iKIJ!:R PRZEWODNIK TEATRALNY 

w-wa, 1964 

Nagrobek Szekspira 
w kościele św. Trójcy 

w Stratfordzie nad Avonem 
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BOHDAN SUCHODOLSKI 

Pomiąd.z11 pra.wd.ą. i ma.!>ką 

Szekspir 

Poci8tawcu;ym pytnnie·,n 

Jzumaniz1nu tragic::ncuo bu-
1o putcmic o ltLd z l;q W(lrtośi: 

lucl .::kiego świa ta, jego pou
stawowym dą:Ccniem - ocn 
lenie wiary w godność 

wlel.J..:ość c;:lou.r iekn w t?J1H 

świecie i wbrew nie1nu zn~ 

1·azem. Szef\ s71lr stwnr :: yi 

ivt elornld obraz ::ycla, l>o
qaty jak życi e swmo, różno
rodny i ::;prze cz1ą1, zac111vy 

cajqc1J l przera:aj1~C!J. Bu!r1 

to prcnvd;:i wa epopeja lu d::-
1;:. lego =uci!L , p ie rivs ::o l j e

dyna rene~ans owa r eplil-c n 
nn clantejs1~'~ wl:ją lud .::i~l c j 

komedii, rc.: y.c:crou.:un c ; 
przez Boga, d:iej~cej sl q 
w p ·telde, czyścn l ni eb ie . 

S~el<:óJJi.r poko zywal tr~ sanu~ 

ku1nedię ludzkq, tylko cl z"icjqcq sic~ już na :~eni1, gdzie piel-i'.f(J, 
c :zyśctec i niebo, zstqpi·wszv z za.hviatów, szatlrly w walce tu
czonej przez Lu<i z: i z ludźnt ź na s-cen·ie 11istorii i spoi.ec:nega 
żucia. Tc(/tr, w kt ó rym grano te sztttJ.ci, nm;H clumnq 1u1 710<~ 

„Th.e Gtobe" - pokazywał rzeczywiście świat, lud:1~i :~wiat. 

W tycll rozleg1ycli l1oryzontaclt wszystl;ie =asClcln!cze pro
l>le1ny r enesa.nsowej Jiiozofil cz lo1vlcf..:<L zn<LLaz l u .i;;wó j wyra _ 
i dopełnienie w sztuce Szek:;;p i.ro. l'oka-:ala owi oslqgni.i;ciri t'-"'1 

fi.to zofii, a zarazem tkwiący w tycli osiaynięciaclJ dranutt, 
pokaz:clfa ocLsloniąte i.;rzez niq sprzec!nn:JcL świata i rozbu

clzone nadzieje Ludzi., który111 rzcczywist.oSi: oclbiera :: lud ::e
nla, pol:a zala siłą lurl z i i i.cli slabość, wynikaj r{CC :: tegn s:; .. 
lne yo żródla. . I stawinla dromatvcznc pytaniu o pr211:sz i a~ t·, 

ludz ld ego Swinta i n przys:lość czloivieko, uka;:ujqc perspC'k.

tywy utopii i zniszczenia, be:nac.L-tejncj powtnr:alrw.!ici krwo

toku .zdarzen. l ark.actyj.51deyo lasu ztudze11. \V radosnuni 

l o k r t:Lnym odkryciu lu<l2 l:i!·yo śtviata, w dotarciu do ~Jl~lJo-

1-dcl i sprzec:noścl, l:t 6 11~ pr:enikajq spolcczeństu.:o i lud z i 

samyc/1, lV pełnyc/l niepokojtt l dtVUZ'11ClCZnOŚci znal-crt.Cll ":a!Jlj 

tania stawianycl1 nad w:s2J1stk.im, cu ·mogłob.iJ si.q v:r.~Jclwwni'• 

g odne radości i zaufan i." - s:tul-c a S:eJ..:spira pnka;;ała do

świadczeni.a rcnesan:snwycl1 luclzi , jako cloSwt.ndc:::enło c.::ln-

1vlBka, uoqólnione, a znrazcm, konkretne, 1vykraczajr4cc J;oza 
rzędne czasu i- micj~ca 1 u zara-:-eni ::nkor-zenione tv : ·Cent '. 
t epoce, w której powstawrr1y. ( ... ) 

.Jednym z zaso.cinic -zycli eLenientów prolJlemu c:-lutvleh·n 
jest u Szekspirn spr=c·<' : no.~l· n1lęd:,11 prawr!o i nza'\kq. C z to-

·- n --

1viek jest i nny w swoini w1u.: trz u, inny w masce, któ rą 

pr ~ywclzietva. Ho;:różnienie to rna oczywiście bardzo cllugo 
tradycje:. Wiele XFI nnwiqzywat do niej i ro:Wij(I/ jr{ w róż

nyc/1 wariantctc li. J\le nii~t przed Szekspirem nie µot.rafU ~ej 

.')przec.znoścl poku. .z. ni: tak clrapie:inle i tak wielornko. 

Ostrość t eyo obrazu ludzi polega na tyni, iż Szekspir n.le 
zatrzymuje się na powier::c11nl zjawisk i ni.e ogranicza sLę d!J 
u/acania, jczk l.udzie niaskujq - w różnych sytuacjacJ1 l- dli1 
rcJ±nych ceUhv - san1ycl1 siel>ie. Taki Vyl najczęściej J1oruzonl 
widzenia llterutury satvryc:ncj t moraliz1Ljqcej, literatury 
!tulowej, clemaskujqcej autorytet. Szekspir idzie dalej i µoka·· 
::u.je, jak 1na.~kn pożera cz lo-ivieka, jak ten który wk. l<łclai 

maskę, aby luc.lzić innycłl, zaczyna. l. udzić samego sieb ·ie, jak 
życie jego ttlegu rzcczyv.Jlstemu rozdwojeniu, a bieguny pier
tvotnej prcnvcty i pierwntnP.go fnlszu poczyna.ją ..:1niewioC swe 
położenie. 

Boi w te rowie utworów Szek.."ipira przecle wszy:stJchn ::ujr~. 

żują petniq i różnoroclnościq zdarzeń i sytuacji, doznan 

i pragnień. Wstępują w rzekę życi" z namiętnością i zCLclttan·· 
nościq na dobre i z le, na szczęście i cierpienie; poctejrnujo 
tvszelJ..:l.e ryzyko, niekiedy pr=:yjmujq ś1nie-rć to.k, jakby ono 
l1yla doświadczeniem petni życia. 

\V t!)clz wanlnkaclt ro.snq ludz ie szekspirowscy. Nie se( 
nigdy Hgotou;i", nie sq nigdy zamknięci. Idą zawsze przec.1 

siebie - "" p ·rzygodom, ktL obowiqzkom. Wyciqgajq ręce kt1 
temu, co nowe, nieznane, obiecujqce. Wielki oddecli renesan
su jest w tym widzeniu cz lowielw. I jego wielka katastrofct. 

„Narodzin!! nowo::ytnej filo zofii czlowieka", 
P\V N 1963, z rozdział.u: „Szekspir" 
(tytul fragm. od red. programu) 
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Andrzej Banach 

TEATR ELZBIETANSKI 

1. Dawne widowisko kościelne musiało ustąpić 

miejsca nie tylko teatrom innym, ale i zjawiskom 
wrogim mu. Po dosłowności widowisk transceden
tnych - popisy linoskoczków i jeszcze po nkh com

media dell'arte. Ale człowiek potrafi być zachwycony 
sobą stale tylko w teatrze. W życiu człowiek późnego 
Odrodzenia sięgał po nową maskę. Zrodzony z nurtu 
przedstawień pokazui<1cych tajemnice wiary, ale wnet 
obcy mu, powstawał na północy Europy teatr elżbie
tański, angielski i francuski, reprezentujący też me
tafizyczne kłopoty, ale już niedogmatyczne. 

Z końcem szesnastego wieku i z początkiem sie
demnastego wieku Anglik stał się bardziej charakte
rystyczny dla epoki niż Francuz. Wiedza ścisła, czyli 
dokładność handlowych obliczeń, sprawne morskie 
narzędzia pomiarowe, piękne stocznie i wykwintnie cy
zelowane w brązie działa przyniosły zwycięstwo An
glii. nwie drogi oceaniczne, do Indii prawdziwych i do 
Indii przez pomyłkę odkrytych, uczyniły z malej wy
spy najbardziej rozlegle państwo na ziemi. Nie tylko 
marynarz, ale każdy wieśniak, przyprawiający ciasto 

Teatr pod Kulą Ziemską („The Globe"J w Londynie . 
Wg starego sztychu 
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tanimi korzeniami, mógł się naocznie przekonać 0 tym, 
~:e lepiej wiedzieć niż wierzyć . Nie zabrakło pomocy 
szkolnej \V dyskusjach o rację papistów. Doświadczenie 
własne było na górze, nad potęgą tradycji. 

Wieśniak, drobny kupiec londyński, robotnik por
towy znad Tamizy, mieli dość czasu na to, aby pomy
śleć o bardziej ogólnych sprawach. Mieli także na to 
doś ć pieniędzy. Ale nie wychodziły jeszcze dzienniki, 
książki były ogromnie drogie, a kazania ogromnie 
nudne. Bogata kulturalna Anglia elżbietańska, budu
jąca nowe spoleczeństwo, miała równocześnie rzadkie 
szczęście, że w granicach jej urodziło się, mniej więcej 
w tym samym czasie, kilku świetnych poetów. Wnet 
uznali oni teatr za najlepszy sposób porozumiewania 
;;ię z szerokim odbiorcą . Mieli rację. I powstał teatr 
elżbietański, pierwszy klasyczny teatr powszechny. 

2. Dotąd zajmowano się przedstawieniem teatral
nym przy okazji, obok innych, poważniejszych zajęć. 
Teraz wstąpił na scenę nie wstydzący się swego za
wodu przedsiębiorca, dokładający trudu, uważający 

teatr za swój życiowy zawód, wyciągający z niego po
ważne zyski. W każdym razie większe niż autor. 
Jako wspomnienie minionych czasów pozostały ama
torskie trupy wędrowne, zespoły brackie i szkolne. 
Ale przyszłość miała należeć do teatru prywatnego, 
mającego swoją rn.zwę, nawet firmę. Teatr „Globe" 
czy" ,,Swan" jako przedsiębiorstwa ustalone przeszły do 
historii kultury. 

3. Odtąd teatr, na krótki zresztą czas, do zupełnej 
likwidacji teatrów elżbietańskich, zniszczonych w An
glii w roku 1642 przez purytanów, stał się przedsię

wzięciem stałym. Dowolnego popołudnia każdy miesz
kaniec Londynu czy też przybysz ze wsi mógł si ę wy
brać do teatru, jak my dzisiaj idziemy do kina. Za
częto drukować c:fisze i programy. 

4. Miejscem przedstawienia, w początku okresu, 
by!y zajazdy , podwórza, place, skrzyżowania ulic, 
zamki , sale zabaw ludowych, sale szkolne. Ale ze stu 
różnych miejsc powstawało wkrótce jedno wspólne 
i szczególnie dla teatru stworzone, czyli budynek tea
tralny. Pierwszy w Europie. Stanowił on ci.worobok, 
częściej sześcio- i ośmiobok, nieraz o owalnie zaokrą
!;lonym wnętrzu. Był zwykle trzypiętrowy, z dużą 
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Scena szekspirowska wg r ys. Witta 

sceną na niewysokim podium. Cały jego środek przy
kryty był niebem. Przedstawienie odbywało się przy 
naturalnym świetle. 

5. Przedstawienie rozpoczynało s i ę wczesn ym po
południem i musiało skończyć się nocą. W tym teatrze 
ludzi mądrych i sceptycznych o złudzeniu teatralnym 
nie było ani słowa. 

6. Antrakt był krótki, bez znaczenia estetycznego, 
gdyż akcja miała charakter ciągły. Wobec nie istnie -
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Scena w teatrze pod Kulą Ziemską 

jących najczęściej i nie zmien ia n ych na sk utek tego 
dekoracji, wobec nie istniejącej k urtyny, odejście czy 
odstąp ie n ie w bok aktor ów oznaczało przerwę. Sam 
tekst o tym opow ia dał. Przerwy musiały być: krótkie 
także dlatego, aby przedstawienie zakończyć szybko, 
przed zmrokiem. 

7. Publiczność byla różnorodna, wypelniala parter 
i trzy poziomy l óż na galeriach , a miejsca platne. Po
nie,.vaż teatry le po raz pierwszy w dziejach nas zej 
kultury chci ały za rabiać nieź l e, więc bile ty wstępu 
były w zasadzie drogie. 

8. Tekst literack i mia! w tym teatrze istotne zna
czenie. Wszystki e inne elemen ty by ły ta m obliczone 
na wyobraźnię, skąpe . T ylko tekst musiał być: i był 

naprawdq bogaty . Tca ~ r elżbi eta ński, jeszcze ściślej 

Szekspirowski, to poezja odgrywana na scenie. Rola 
Szekspira w tym teatrze zostanie na zawsze nie tylko 
przykładem, ale i symbolem. 

9. Aktor, z począ tlw amatorski, stawa ł s ię w tym 
teatrze zawodowym w ten sposób, w jaki dzisia j do
bry sportowiec musi pożegna ć się ze swoim pierwot
nym zajęciem. Teatr był stały, więc i a ktor musiał 
być· stały i oddcmy pracy. Równocześnie prywatne 
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teatry rozpoczęły konkurencję między aktorami, ar
tyści zdolni mogli dosłużyć się herbu, nawet wysokiej 

renty. Przede wszystkim zaś mogli podnieść się ze 
stanu poniżenia, w którym aktorzy, czyli błazny, czyli 
linoskoczkowie bez twarzy, znajdowali się w Europie 
w średniowieczu. Aktorów z początku występowało 

niewielu ze względów oszczędności .. Jednak sporo dra
matów elżbietańskich ma liczną zindywidualizowaną 

obsadę. Pierwsza kobieta wystąpiła w roli Desdemony 
blisko dwadzieścia lat po upadku teatru elżbietań

skiego. Na kontynencie kobiety występowały w przed
stawieniach wcześniej.( ... ) 

10. Maski teatr Szekspirowski nie używał.( ... ) 

11. Kostium elżbietański zawiera rozwiązanie bar
dzo „nowoczesne". Większość postaci nosiła ubiory 
współczesne, trochę uniedzielnione. Taki strój wdzie
wał zapewne Hamlet i inni bohaterzy, zanurzeni w 
krajobrazie szekspirowskim, ale nie w historii pow
szechnej.( .. . ) 

12. Widownia otaczała scenę z trzech, a nawet 
z czterech stron, a więc dookoła. Loże w głębi sceny 
mogły być przeznaczone dla aktorów lub muzyki, ale 

także dla gości ładnie urodzonych. Widzowie otaczali 
aktorów i przygladali się im z bi iska. ( . . . ) 

13. Rekwizyty były w zgodzie z dekoracjami: stół, 

tron, łóżko, krzesła - prawdziwe. Res zla przedmio
tów napisana lub wypowiedziana. 

14. Oświetlenie było naturalne: promienie słońca, 
zakrytego nierzadko londyńską mglą. Użycie pochodni 

oznaczało zapadnię~ie nocy. W zimie albo w popołu
dnia bardzo chmurne, świeczniki nad sceną i nie bar

dzo oślepiająca rampa. Obok ulubi"one w Anglii po
ehodnie. 

15. Maszynerią posługiwano się ogromnie skrom
ną.( ... ) Zapadnie, prymitywne platformy, należały 

już do alfabetu sceny. W miarę możliwości zastępo
wano je jednak zręcznośc:ią aktorów.( ... ) 
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16. Właściwe użycie tych wszystkich elementów, 
szczególnie sceny, widocznej przez cały czas, nie za
słoniętej kurtyną, a rozbudowanej, wymagało staran
nej pracy reżysera ustawiającego aktorów. Niemniej, 
rolę reżysera w teatrac:h udziałowych obejmowali 
wszysc:y aktorzy. 

Szekspir 
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ROMEO I JULIA 
PROLOG 

Dwa jednakowo znakomite domy 
W pięknej Weronie, gdzie się znajdujemy, 
Z dawnych swych klótni 1101vq wa.~ń wszczunajqc, 

Obywat eli krew na pró.2110 lejq. 

Dwoje najmlods.c ych tych rod zin potomków, 

Prześladowanych fatal.nym przesqdem, 

Życiem zaplaci za klót.n'ie rodzinne, 
Lecz w grobie młodych wakń. odwiecz na skona. 

Prawdziwe sp rawy .~miertet11ej miło.~ci 

I bttwy z waśni rod ziców plynqce, 
Które po śmierci d.zieci wnet ustaną, 

Na dwie godziny zajmq was na scenie. 

Wir,c słów autora wam przez nas podanych 

Z wyrozvmienicm ciekawie sl11chajcie. 

Przekład: .Jarosław Iwaszkiewicz 

- Hi --

LEON PINIŃSKI 

O „Romau i !}-ulii" 
Z niezliczonych dramatów, jakie wydała literatura 

~wiata, opiewających uczucie milości, żaden nie może 
się ani w części równać wziętościc1 i sławą z tragedi <J 
szekspirowską, osnutą na włoskim podaniu o Romeu 
i .Julii. 

W czym leży moc i urok tego dzieła, które zjedna
wszy sobie już za życia poety niezmierny sukces, po 
dziś dzień zawsze te same, głębokie nad wszelki wyraz 
fascynujące wywoluje wrażenie? Niezawodnie przede 
wszystkim w odczuciu i zrozumieniu przez autora mi
łości we wszystkich jej fazach i objawach i darze 
przedstawienia jej w takiej potędze, iż dla kochanków 
wszelkie inne względy życiowe znikają, a jedynie mi
łość opanowuje w zupełności wszelkie ich myśli i dą
żenia. Ale niedość na tym, nadto cały układ tragedii 
ze swą ożywioną i w wypadki bogatq akcją na chwilę 
nas od głównego motywu nie odrywa, lecz przeciwnie 
służy niezmiernie skutecznie do tego, by w sposób jal;: 
najefektowniejszy romans miłosny i jego dzieje od 
chwili zbudzenia się wzajemnych uczuć do momentu, 
gdy kochankowie padają ich ofiarą, uwidocz nić i jak 
gdyby wyrzeźbić. 

Temat dramatu był za czasów Szek spira ogólnie 
znany i popularny . .Jest on jakby stworzony do tego, 
by skreślić losy miłości odwzajemnionej w całej pełni, 
ale złamanej walką z zewnętrznymi przeciwnościami. 
Trudno o motyw bardziej przejmujący, jak owa nie
ubłagana, z tradycyjną „wendetą" połączona nienawiść· 
rodowa, która staje na przeszkodzie trwałemu połąc1c
niu się dwóch serc. 

Motyw to nadto tak typowy dla s tosunków włos
kich, iż mniemano dawniej, że jaki ś fakt r zeczywisty 
musiał być podstawą realną historii o Romeu i Julii. 
Nowsze badania jednak jemu przeczą. Nazwa rodów 
IVIontecchi i Capuletti i wzmianka o ich spora ch poja
wia się okolicznościowo u Dantego w VI pieśni Czy.~
ćca, lecz ani nie jest stwierdzonym, by w Weronie 
rzeczywiście żyły powaśnione rody tego nazwiska (tyl
ko ród Montecchich by! znany w Weronie), ~1 tym 
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„Giulietta e Romeo" del Da Porto. Venezia, 1.535 

mniej, by .historia .Julii i Romea opierała się na histo
rycznej prawdzie. 

Kiedy legenda ta powstała i kto .ią wymyślił, nie 
wiemy. W XVI wieku była ona we Włoszech bardzo 
popularną i przejęli jq do swych nowel Da Porto 
i Bandello. Na podstawie noweli Bandella opiera się 

też głównie źródło Szekspira, którym jest poemat 
Artura Brooke'a, wydany w roku 1562 pt. „Th.e trar;i

call Histori1e of Romeus and .JuLiet " . 

Wspomniane zresztą prace nie '..Vyczerpują wszy
stkich opracowat'l, opartych na włoskim podaniu o nie
szczęsnej parze kochanków. Było ich we Włoszech wię -
cej, o nas jednak tu bliże.i nie interesuje. Ze źródeł 

znanych nam opiera się Szekspir głównie na poemacie 
Brooke'a, którego w przedstawieniu akcji dość ściśle 

się trzyma. Poemat Brooke'a ma bardzo małą literacką 

- JR -

wartość, jest rozwlekły, nudny, efektowny, bez lirycz
nego polotu i bez dramatycznej siły. Szekspir ściąga 
dzieje miiosne Romea i Julii, które w opowiadaniu 
Brooke'a obejmują czas kilkumiesic;czny, do paru dni 
zaledwie i przeprowadza akcję z błyskawiczną szybko
ścią. Romans kochanków to jakby kwiat wspaniały, 
rozkwitły nagle i niespodzianie i nagle też burzą prze
civ.mości złamany. 

Dwa są w dramacie przewodnie motywy, jak gdyby 
dwie siły z sobą walczące: miłość kochanków, namięt
nie rozbudzona zaraz w chwili pierwszego spotkania 
się i nienawiść rodów, która zrealizowaniu tej miłości 
stoi na przeszkodzie. ( ... ) 

Najpiękniejsze barwy swej poetyckiej palety sto
suje autor dla skreślenia nam kochanków; ujmujący
mi więc nad wyraz są oboje, lecz zaprzeczyć się nie 
da, że .Julia budzi \V nas zachwyt żywszy, nierównie 
nawet żywszy od Romea. Z pary kochanków Romeo 
jest stanowczo istotą słabszą, aniżeli Julia. Miłość 

przyciemnia jego myśl, a przeciwności, które spotka, 
łamią wolę. Umrzeć po stracie Julii jest gotów, wal
czy('., by je-i odzyskać, nie potrafi . 

. Jakże odmienmi od niego jest ,Julia' Namiętność 

miłości, którą zapłonęła, staje się niejako natychmiast 
jej wyłącznym życiowym powołaniem: z prawdziwie 
kobiecym odczuciem widzi w niej skoncentrowaną cal<1 
swą przyszłość. Wszelkie inne względy wobec tego usta
ją, ale miłość nie tylko nie osłabia u niej intelektu 
i woli, lecz owszem, niezmiernie je potęguje. Mimo jej 
niesłychanie rozbujałej poetyckiej wyobraźni tkwi 
w niej żywioł energii i praktycznego zmysłu: nie tylko 
pragnie całą duszą złączenia trwałego z ukochanym, 
ale zdobywa się na zadziwiające "vysilki myśli i woli, 
ażeby dojść do upragnionego celu. 

W scenach z rodzicami, którzy zmuszają ją, by od
dala rękę hrabiemu Parysowi, objawia śmiały upór, 
a gdy to nie pomaga, ucieka się do podstępu i pozornej 
uległości. Umie przy tym dziwnie panować nad sobą, 
grać komedię, gdy tego potrzeba, słowem, choć w nie
równie trudniejszym jest od Romea położeniu, wobec 
zupełnej od rodziców zależności, nie staje się ani na 
chwilę bierną istotą, lecz do ostatka walczy, nie tracąc 
nadziei i siły. 
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Lecz, co nas najwięcej w niej zachwyca, to jej nie
zrównana determinacja i odwaga. Od chwili, gdy mi
łość związała ją z Rom e.em na zawsze, nie waha się 

nigdy co cz y nić, nie cofa się przed żadnym niebezpie
czeiJstwem. Skoro widzi, że nie przełamie woli ojca, 
który nadto ze wzgardą odtrącać musi od siebie po
wiernicę, piastunkę, namawiającą ją do sprzeniewie
rzenia się zawartym ślubom, jest już zdecydowana 
w ostatecznym razie na śmierć samobójcz<i. 

Monolog .Julii przed wypiciem usypiając ego napoju 
to zn(iw jedna z najświetniejszych kart szekspirows·· 
!dej poezji. Teraz dopiero, w chwili, gdy zostaje w sa
motności bez oparcia i pomocy i ma się zdecydować na 
krok stanowczy, czuje cale niebezpieczeństwo, które się 
z tym l<iczy. Bujna jej wyobrażnia maluje wszelkie 
okropności możliwe, jeśli się plan niezupełnie powie
dzie; samo już straszne zbudzenie się we wnętrzu gro
bowca wśród gnijących trupów może ją o utratę zmy
słów przyprawić. Lecz właśnie w chwili, gdy te mo
żliwe obrazy i przypuszczenia do kulminacyjnego do
chodzą punktu, wysiłkiem woli je przezwycięża i wy
chyla napój. ( ... ) 

Dramat o losach .Julii i Romea rozgrywa się w paru 
dniach wiosennych. W tej majowej atmosferze dwa 
serca kLi sobie płoną i przedwcześnie giną na to, ażeby 
żyi:: niespożytym życiem w świecie wyobrażni i stać się 
wyrazem młodości, wiosny i miłości po wieczne czasy. 

(Z książki „Shakespeare", Lwów, 1924) 

K Andriolli 
Ilustracja do 

„Rom(O·a i .Julii" 
Paryż, 1886 

HELENA MODRZEJEWSKA 

!lak qra.lam ;}-uliq? 
W dniu przedstawienia nikogo nie przyjmowałam 

i ta reguła tyczyła się pana Chłapowskiego, ale ten był 
sprytny i znalazł sposób zwrócenia mojej uwagi, jadąc 
konno pod moimi oknami. Słysząc uderzenia podków 
koiJskich o bruk, mimo woli nie mogłam się powstrzy
mać od spojrzenia w dal z okien, gdy otrzymałam 

niski ukłon i powitanie „witam panią", które mi doda
wało sil na wieczornym przedstawieniu. W tym czasie 
mieliśmy w repertuarze z Szekspira „Hamleta". Toteż 
ucieszyłam się bardzo, gdy Koźmian po słusznym wa
haniu się zdecydował wystawić „Romea i Julię". Ła
dnowski miał być Romeem. Mnie zaś przydano rolę 

.Julietty razem z manuskryptem. Dotąd ani widziałam, 
ani słyszałam o „Romeo i Julii". Toteż w swoim entu
zjażmic chodziłam po pokoju, wykrzykując. Jakież to 
cudowne, jak wielkie, co za geniusz, jakież on znał 
uczucia i myśli Julietty. Nie ma drugiego człowieka na 
świecie, który by mógł mu dorównać. On jest najwięk
szy z największych. Wywoływałam ducha wielkiego 
człowieka, kładąc ducha swego u jego stóp. 

Cały czas uczenia się roli .Julietty chodziłam jak we 
śnie, powtarzając wiersze i szukając w cichych zakąt
kach parku spokoju. Wówczas chodziliśmy na długie 
spacery z moim bratem, jego żoną i Ładnowskim, aby 
pod drzewami próbować sceny balkonowej przy przy
tłumionych głosach. Pewnego wieczoru poszliśmy na 
cmentarz, gdzie powtarzałam scenę w lochu grobowym 
i tyradę z czwartego aktu. 

Aby dobrze odczuć nastrój sceny pożegnalnej, spę
dziłam noc bezsenną i o pierwszej zorzy wyszłam na 
światło dzienne. Bardzo często chodziłam o ranne.i zo
rzy, ale nigdy dot<1d nie rozumiałam budzenia się na
tury w tak jasny sposób jak wtedy, kiedy oczekiwałam 
pierwszych promieni słońca z wierszami Szekspirn, 
wyrytymi w moim sercu i duszy . 

.Jak grałam wówczas • .Juliettę, nie mogę powie
dzieć, a rac~j nie mogę podać o tej grze szczegółów. 

• Or.ia Il VII 1868 w Poznaniu 
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Modrzejewska 
w roli .Julii 

Gdy grałam po angielsku. zmieniłam niektóre sceny, 
ale wykonanie roli zostało takie samo. Z tego pierw
szego przedstawienia pamiętam wyrażnie tylko dwie 
rzeczy: sposób, w jaki traktowaliśmy z Ładnowskim 
scenę balkonową, i wrażenie, jakie ona wywarła na 
publiczności . .Jak wspomnialam powyżej, Ładnowski 

i ja, ucząc się roli balkonowej na wolnym powietrzu, 
dobieraliśmy tonów głosu odpowiadających otoczeniu 
Cała ta scena było mówiona pół szeptem i każda sen
tencja była wypowiadana w natchnieniu z najwyżsZ<\ 
emocją i prostotą. Młodzi kochankowie żyli jedynie 
własnymi słowami w dziecinnym uniesieniu. Czasem 
.Julietty słowa były wypowiadane łamanym, prędkim 
oddechem, zaznaczającym przyśpieszony puls, które
mu towarzyszyły bojażliwe spojrzenia w stronę pała
cu, zaznaczając obawę, żeby ktoś ze swoich na;;le si~ 
nie ukazał. Cala scena była jednym crescendo od naj-
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mniejszych tonów mowy ludzkiej do przyśpieszonych 
słów wymienionych przy końcu. 

Co się tyczy tak zwanego scenicznego efektu, nie 
posługiwałam się żadnym. Wyjęcie z włosów .Julietty 
jednej róży, którą biorąc całowałam, rzucając Rome
owi ze słowami: zabiłabym cię pieszczotą - to było 
wszystko. Najwięcej staraliśmy się w tej scenie o na
prężenie sytuacji, którą osiągnęliśmy przez nastroje
nie głosów w taki sposób, iż pozostawały szepczące, 

a mimo to dosłyszalne w najdalszych miejscach galerii. 
Lecz po paru cłnvilach ciszy, która była jak wiecznoś('. 
diugą, powstał grzmot oklasków i byliśmy przywoły
wani na scenę kilkanaście razy. 

W scenie pożegnalnej nie używałam łóżka z kolum
nami, jak to często bywa, gdyż uważałam, że .Julietta 
nie mogła używać małżeńskiego łoża, lecz raczej w<.1s
kie dziewicze łóżeczko, takie, jakie jest używane p::zez 
panny w całej Europie. Łóżko .Julietty było umiesz
czone w rogu sceny i otoczone firankami, gdyż podług 
mego zdania nie mogło być miejsca w tak poetycznej 
scenie na zmysłowość. Dwoje tych dzieci spotyka się 
dlatego na scenie, by wykazać nieświadomość ich na
miętności, dlatego, że się kochają, że chcieliby być ra
zem, że chcieliby sły~zeć swoje głosy, patrzeć w swoje 
źrenice, kochać, całować i umrzeć . .Jeźeli podpadły 
prawom natury i namiętności południowej krwi, to nie 
było tam premedytacji. 

Nie ma też przypominania publiczności, co zaszło 

w pokoju .Julietty przez tak naturalistyczne detale, 
jak: rozesłane łóżko, otwieranie drzwi z klucza przy 
wejściu niańki i widok rozczochranej .Julietty w czep
ku i w nocnej koszuli. Sztuki Szekspira nie nadają się 
do tak ordynarnych interpretacji, żeby osiągnąć żywą 
i rafinowaną impresję. którą by można wywrzeć na 

publiczności. 

z pamiętnika: „Wspomnienia i wrażenia'' 

Kraków, 1929 

(tytuł fragmentu od red. programu) 
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„ROMEO I JULIA" 
na scenach europejskich 

Z Garrickiem (Romeo) i Miss Bellamy (.Julia) 
Londyn, 1765 r. 

Inscenizacja Maxa Reinha rdta w Deutsch~s Theater 
Ber lin, 1928 r . 
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Inscenizacja Aleksandra Tairowa 
Moskwa, 1921 r. 

Inscenizacja P eter Brooka 
Londyn, 1947 r. 
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JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

Od tłumacza 

Moje tłumac?enia dramatów Szekspira nie powsta
ły przypadkowo. Wyrosły one z długoletniego obcowa

, nia z teatrem i z prawdziwej miłości do tego, czym 
jest istota Szekspirowskiej sztuki, rodzącej się z ducha 
teatru. Od bardzo wczesnej młodości wracałem do czy
tania dramatów i bardzo wcześnie widziałem pie:-wsze 
przedstawienia Szekspira. ( . . . ) 

Ile w moich przekładach jest trywialności, ile mi
noderii - nie mnie sądzić trzeba. Starałem się jednak 
w pierwszym r:r.ędzie, co trafnie odczuł Borowy, o pro
stotę. Mimo cały barok i zaplątaną symbolikę słowną 
- dziedzictwo jeszcze średniowiecza - Szekspir ma 
bardzo dużo prostoty, i w tej prostocie mieszczą się 

największe odkrycia tego wielkiego znawcy człowieka 
i realisty . Podejście do języka Szekspira jako do języ
ka plastycznego i dla swoich współczesnych brzmiące
go realnie - ułatwiło mi zdobycie tej prostoty. Pozwo
liło mi to również na uniknięcie nużących archaiz
mów - koniecznych jednak czasami, chociażby ze 
względu na realia. Umiarkowanie i zachowanie złotego 
środka było moją fundamentalną zasadą przy trakto
waniu wiersza i słownfrtwa Szekspirowskiego. ( ... ) 

Przebywanie przez szereg miesięcy w atmosferze 
szekspirowskiej, studia, prace słownikowe i encyklo
pedyczne miały swoje znaczenie. Oswoiłem się z za
gadnieniami szekspirowskimi, poznałem jego język 

i nauczyłem się podchodzić do jego dzieła. ( . . . ) 

Obecny mój przekład „Romea i Julii" jest samo
dzielną, nową robotą. ( ... ) Oczywiście przekład ten 
mógł być zrobiony szybciej zważywszy okoliczność, że 
cała robota filologiczna, przygotowawcza dokonane 
były przy pierwszym tłumaczeniu*. Tragedia została 
przełożona na nowo od początku do końca, tym razem 
wierszem białym, jedenastozgłoskowym. Rymy zostały 
zachowane tam tylko, gdzie występują w oryginale, 
a zdarza się to w „Romeo i .Julii" wyjątkowo często, 

• W okresie międzywojennym 
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częście.i niż \\' innych dramatach Szekspira. Starałem 
się także. tak samo jak przy przekładzie „Hamleta„. 
01 by mniej więcej każdy wiersz polski odpo\viadal 
\\·ierszowi oryginału angielskiego . Mimo to ze względ u 
na ograniczoną pojemność wiersza (linijki) polskiego , 
w którym nie zawsze się mieści odtv.:orzenie przy po
mocy długich polskich słów plastycznie krótkich wy
razów oryginału - zarówno ,.Hamlet„, .iak i „Romeo 
i Julia·· mają \:v·iększą ilość wierszy \\" pr-zekladzie niż 
u Szekspira. 

W jednym tylim wypadku odstąpilem od postawio
nej sobie teraz zasady. Mianowicie bardzo bylem przy
wiązany do pierwszego tekstu sceny spotkania d\vojga 
kochanków na początku tragedii. Tekst ten przenio
słem bez większych zmian z pierwotnego przekład 

z roku 1926 do przekładu teraźniejszego . To znaczy , że 
R omeo i Julia przemawiają do siebie podczas spotka
nia na balu trzynastozgłoskowcem. Rymy przekładu 

odpowiada.ią rymom oryginału. Rymami tymi Szekspi!· 
jak gdyby wyodrębnił ten moment spośród innych 
scen - zdaje mi się więc , że odrębność ta, w moim 
przekładzie podkreślona odrębnym rytmem, nie będzie 

zbytnio rażąca . 

z przedmowy do l<siążkoweg„ 

wydania „Romeo i .Tutil" or az 
„Hamleta'" PI\\' Hl5~ . 
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CYPRIAN KAMIL NORWID 

W Waronia 

Nad Kapuletich i Montekich daniem, 

Spłukane deszczem, poruszone gromem. 

Łagodne oko blękitu. 

Patrzy na mury n.ieprzyjaznych qroclów, 

Na rozwalone bramy do oQrodów, 
I qwiazdę zrzuca ze szczytu. 

Cyprysy mówią, że to dla Juliet.y, 

Że dla Romea - ta I za znacl planety 
Spada i w grobie przecieka. 

A ludzie m.ówiq, i mówiq uczenie, 

Że to nie ł z y sq, ale że kamienie 

I - że nikt na nie nie czeka. 
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SZEKSPIR 

NA SCENIE GRUDZIĄDZKIEJ 

„WIECZÓR TRZECH KRÓLI" 
Tłum. STANISŁAW DYGAT 

Reżyseria: TADEUSZ KOZŁOWSKI 

Sce nografia: EWA N/\HLIK 

Premiera: ll.I.1938 r. 
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Następna premiera 
w Teatrze Ziemi Pomorskiej: 

Włodzimierz Perzyński 

LEKKOiVIYSLNA SIOSTRA 
komedia "" 4 aktach 

Reżyseria: 

Tadeusz Żuchniewski 

Scenografia: 

Wojciech Zieleziński 
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