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.„ Ręce za lud walczące sam lud poobcina. 

Imion miłych ludzi lud pozapomina. 

Wszystko przejdzie. Po huku, 

po szumie, po trudzie 

wezmą dziedzictwo cisi, 

ciemni, mali ludzie. 

Adam Mickiewicz 



„KORI OLA N" 

albo 

O SPRZECZNOSCIACH SZEKSPIROWSKICH 

(fragmenty) 

Z wielkich sztuk szekspirowskich do najrzadziej granych 
należał zawsze Koriolan . Znajdował tylko nielic21nych en
tuzjastów i admiratorów. Byli co prawda wśród nich Cole
ridge i Swinburne, Brecht i Leon Schiller. Ale przeważnie 
zniechęcał, oburzał albo w najlepszym wypadku przyjmo
wany był zimno. Nie zdobył powodzenia ani za życia 
Szekspira, ani potem przez trzy wieki, aż do naszych cza
sów. Nazywano go czasem tragedią nagą albo monodramem. 
Nie ma w Koriolanie ani upajającej poezji, ani muzyki sfer. 
Nie ma wielkich kochanków i wspaniałych błaznów, roz
pętanych żywiołów i stworów poczętych w wyopraźni, ale 
bardziej, rzeczywistych od doświadczenia. Jest tylko kronika 
historyczna wyżęta z wody i gwałtownie zdramatyzowana. 
I zmonumentalizowany bohater, który budzić może różne 
uczucia ale nigdy sympatii. 

Koriolan jest jednak pozornym monodramatem. W isto
cie tragedia ma dwóch bohaterów, tyle tylko, że ten drugi 
bohater jest wielogłowy i wieloimienny. 

• 
Oschłość Koriolana musiała niewątpliwie zniechęcać czy

telników i widzów. Dramat jest rzeczywiście przykry i su
rowy. Ale surowość dramatycznej materii nie tłumaczy 
dostatecznie obcości, jaką odczuwano tak długo i niemal 
powszechnie wobec jednego z najgłębszych dzieł Szekspira. 
Myślę, że prawdziwe przyczym'Y tej obcości były inne. Wy
nikała ona z dwuznaczności albo raczej wieloznaczności 
szekspirowskiego Koriolana. Z wieloznaczon~ci politycznej, 
moralnej i w ostatecznej instancji filozoficznej. Była ona 
trudna do przełknięcia. 

Na tego Koriolana, którego 1J1apisał Szekspir, nie mogli 
w całości przystać ani arystokraci, ani republikanie. Ani 

przyjaciele ludu, am Jego wrogowie. Drażnił zarówno tych, 
którzy wierzyli w masy, jak i tych którzy nimi gardzili. 
T:>'.,ch, którzy uznawali sens i dydaktykę historii, i tycH, 
ktorzy z tego dydaktyzmu szydzili. Tych, którzy uważali 
ludzkość za kopiec termitów, i tych, dla których istniały 
tylko samotne termity, przeżywające w męce tragizm ist
nienia. Koriolan nie pasował do :żadnej z utartych z XVIII 
i XIX wieku koncepcji historyc21nych i historiozoficznych. 

Koriolan nie mógł podobać się ani klasykom, ani roman
tykom. Dla klasyków był niekoherentny, wulgarny i bru
talny. Dla romantyków zbyt gorzki, płaski i suchy. 

• 
Historia Koriola.na d:ziieje się po wygnaniu królów w na 

pół legendarnych czasach narodztn rzymskiej republiki. 
Opisuje ją krótko Liwiusz, obszernie opowiada o niej 
Plutarch w swoich Zywotach sławnych mężów. Angielski 
przekład Plutarcha wyszedł w roku 1579. Z niego wziął 
Szekspir osnowę dramatu, charaktery i przebieg wydarzeń. 

Rzym walczy z sąsiednimi plemionami; w samym Rzy
mie trwa walka biednych z bogatymi. „Senat - czytamy 
u Plutarcha - stronę możniejszych trzymający, zawsze był 
w rozróżnieniu i wojnie z ludem, od lichwiarzy uciążanym. 
Tych bowiem, którzy niewiele mieli, poszła chudoba na 
taksę. A którzy nic nie mieli, poszli w niewolę ( ... ) Senat 
zdawał się niepamiętnym uczynionych obietnic. Szli do 
więzienia odłużeni rycerze. Trzymali ich tam wierzyciele 
za długi. Stąd zamieszki i bunty." 

Na wojnach bogacą się patrycjusze. Zdobywają ziemie 
i niewolników. Ale bez plebsu nie można prowadzić wojny. 
Plebejusze uzyskują prawo wyboru własnych trybunów 
i współudział w rządach. Najwaleczniejszym z Rzymian j,est 
Kajusz Marcjusz ze starego rodu patrycjuszów. Po zdoby
ciu na górskim plemieniu Wolsków mi,asta Koriole dostał 
przydomek Koriolana. Zasłużył się Rzymowi, jest wielkim 
wodzem, ma na ciele dwadzieścia siedem blizn od ciosów 
nieprzyjaciół. Patrycjusze wysuwają Koriolana na urząd 
konsula. Potrzebna jest na to zgoda ludu. Koriolan jest 
arystokratą, nienawidzi ludu i jest przez niego :zmienawi
dzony. W Rzymie jest głód . Koriolan sprzeciwia się sprze
daży zboża; żąda, aby plebs zrzekł się przedtem wyboru 
trybunów. Oburzony lud nie zgadza się na konsulat Korio
lana. Trybunowie oskarżają go o zamach na prawa republi
ki. Koriolan staje przed sadem. Lud wymusza na patrycju
szach wyrok skazujący Koriolana na wieczyste wygnanie 
z Rzymu. Koriolain: marzy teraz tylko o zemście. Udaje się 
do Wolsków i proponuje wczorajszym wrogom wspólną 
wyprawę na Rzym. Staje na jej czele. 



Taki jest pierwszy rozd:t.iał rzymskiej legendy o Korio
lanie. Jest w niej republikańsk!i morał. Wódź, który gardzi 
ludem, zdradza ojczyznę i przechodzi na stronę wroga. Am
bitny generał, dążący do dyktatorskiej władzy, jest śmier
telnym niebezpieczeństwem dla republiki. Lud ma rację, 
że wygnał Koriolana. Ale teraz następuje drugi rozdział 
historii. Koriolan na czele Wolsków podchodzi pod bramy 
Rzymu. Miasto i!lie ma wodza, jest bezbronne i skazane na 
zagładę. Plebejusze i patrycjusze oskarżają się wzajemnie 
o wypędzenie Koriolana. Próbują go przebłagać. Daremnie. 
Zebrzą o litość. Bezskutecznie. Rzymianie wysyłają wtedy 
w poselstwie do Koriolana jego żonę i matkę . Koriolan od
stępuje od bram Rzymu. Zgadza się na ·zawarcie pokoju 
i odprowadza nieprzyjacielską armię. 
Następują teraz dwa zakończenia. Pierwsze, które podaje 

Liwiusz, jest sentymentalne i sielankowe. Wdzięczni Rzy
mianie wznoszą świątynię na cześć matki i żony Koriolana, 
on sam wraca do Wolsków, gdzie po długim żywocie umie
ra w spokoju ducha. Drugie zakończenie jest o wiele bar
dziej dramatyczne. Koriolan odstępując od Rzymu wie, że 
na samego siebie wydał wyrok śmierci. Zdradził po raz 
drugi, złamał umowę w \Volskami. I zostaje jako zdrajca 
zamordowany przez Wolsków. 

To drugie zakończenie podaje Plutarch. Ale autor Ży
wotów sławnych mężów nie zdaje sobie wcale sprawy, 
że historia Koriolana zawiera dwa morały całkowicie ze 
sobą sprzeczne. Morał drugiego rozdziału jest bardzo gorzki. 
Miasto, które wypędza wodza, staje się bezbronne. Lud 
potrafi tylko nienawidzić i kąsać, ale nie jest zdolny do 
obrony własnego miasta. Masy są żywiołem ślepym i nisz
czącym jak ogień i powódź. Wśród tego tłumu wielogło
wego i bezimiennego jeden Koriolan był człowiekiem wiel
kim. Ojczyzna okazała się dla niego niewdzięczna. Nic 
mieścił się w niej. Urodził się, żeby rządzić. Historia jest 
pełna zasadzek i okrutna. Wielcy giną, mali zostają. „ 

Koriolan ma jeszcze w sobie ponurą wielkość i historia 
go druzgocze. Ale historia, która łamie Koriolana, nie jest 
już historią królewską. Jest to hist·oria miasta podzielonego 
na plebs i patrycjuszy. Jest to historia walki klas. Historia 
w kronikach królewskich i w Makbecie była Wielkim Me
chandzmem, ale ten mechanizm miał w sobie co~ demo
nicznego. Historia w Koriolanic przestała być demoniczna. 
Jest tylko ironiczna i tragiczna I to jest druga współ
czesność Koriolana. - Jan Kott 

„Szkice o Szekspirze" 
Warsza.va, 1962 

SZEKSPIRA dramat, który ma takie nazwanie: 

„Smierć .Juljusza Cezara" - czytano wieczorem. 

I, jakkolwiek znal każdy z wchodzących w zebranie 
To arcydzielo, jednak ciszono się chórem, 
.Jakby drżąc, albo razem znów słuchać nie chciano: 
I niby arfą by!i, przez mistrza ograną. 

• 
Czytano więc jak twórczą rzecz, zaś jako znaną 
Przerywano w czytaniu i czytać wracano -
ilż wreszcie od Cezara przyszła republika 
I polityka czasów, które się dotyka 
Z tym grzmotem słów, narazic bolesnych i mętnych, 
Które historia mija, a realność myli: 
Sądem poważnych, sercem ludzi niepamiętnych, 
Czyniąć zjednanych co rok z tem, z czem się waśnili. 

* 
„Oh! Doświadczenie - Wieslaw mówił - doświadczenie, 

Czemże ty dla nas jesteś? Przyjrzyjmy się, proszę, 

Wszak, nie będąc starcami, gdy cofniem wspomnienie 
Poza nas: pobojowisk sto, cztery rokosze, 
I cala młodość nasza przeszła na czytaniu 
Telegraficznych depesz o różncm powstaniu 
I mawia się wśród sinej krwi, jak wśród bławatków: 
Ocl · ostatnich do tylko co zaszłych wypadków 
A nim wyrzekłeś oną chrześcijaiiską datę, 

Już się zmieniła! Czasy w wypadki bogate„. 

Bogdajby w myśli, cnoty i dopięcia planów! 

• 



Chryzogon, to slyszawszy, pocznie w inne słowa: 

„Ludzkość wymaga ofiar - ludzkość ;est zbiorowa, 
Gdy jednostkowy czlowiek kona, albo chory 
Dna idzie - silna to ;est dziewka i zdrowa -
Ten, owy grób przeskoczy, odepchnie doktory 
I dalej rusza - to jest realności prawo: 
Bogiem bądź lub nie przychodź tu z twarzą bladawą, 

Jak nów katakumbowy, bo ludzkość urosla" 

„Przyznaję - na to Wieslaw - że krzepka to pani, 
Lubo nie mogę mniemać, że czula i wzniosla, 
Ani zwalbym postępem, co wstecz się pogani 
Rzeczywistości nawet wręcz odmawiam zwania 
Energii, która tylko to wie, że ugania!" 

„Jako Cóż to jest? - nagle razem zawołano 
Tak rychlo więc do tego doszliście już, aby 
O realności samej poróżnić się miano? 
Jeżeli tak, to koniec. Wpierw rozmowa szlaby, 
Ale, jeżeli nawet w tem się już różnicie, 

Ze ów nazywa śmiercią, co tamtemu życie -
To za wiele; czytajmyż już lepiej Szekspira! 

Czytajmy!" - i ucichli -

„Pięć zarysów obyczajowych" -
Cyprian Norwid 

Wiliam Szekspir 

Ci, którzy mogą krzywdzić, lecz krzywdy nie czynią 
Ni rzeczy, w których udział inni im zadają 
Którzy nieporuszeni jak glazy pustyni, 
Obcy pokusom, chlodni, innych rozpalają, 
Ci z woli niebios sluszną ich laskę dziedziczą, 
I wszystek skarb natury biorą w posiadanie; 
Ci jeno są panami własnego oblicza, 
Inni slużą, ze stolów biorąc, co zostanie. 
Wiośnie przecie i latu każdy kwiat jest slodki, 
Chociaż dla siebie jeno żyje i umiera; 
Lecz jeśli go robactwo lub zaraza dotknie, 
Mech każdy, chwast najlichszy prześcignie go nieraz. 

Słodycz lacno się psowa i kurczy boleśnie; 

Lilie gnijące cuchną ohydniej niż pleśnie. 

tłumaczenie J, S. Sito 
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Kajus Marcjusz Koriolan - MARIUSZ DMOOHOWSKI 

Meneniusz Agryppa 

Kominiusz 

Sycyniusz Welutus 

Juniusz Brutus 

Wolumnia 

Wirginia 

Edyl 

Obywatel I 

Obywatel II 

Obywatel III 

Obywatel IV 

Obywatel V 

Posłaniec 

SEWERYN BUTRYM 

JULIUSZ ŁUSZCZEWSKI 
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ZOFIA GRABOWSKA 
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BOGDAN ŁYSAKOWSKI 

TADEUSZ JANCZAR 
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ALEKSANDER PIOTROWSKI 

MAREK WOJCIECHOWSKI 

Tulius Aufidiusz 

Adiutant 

Wartownik I 

Wartownik II 

Spiskowiec I 

Spiskowiec II 

Służący I 

Służący II 

Służący III 

Senator rzymski 

Senator rzymski 

Senator Wolsk6w 

Posłaniec 

STANISŁAW MIKULSKI 

CZESŁAW JAROSZYŃSKI 

EUGENIUSZ ROBACZEWSKI 

JANUSZ BUKOWSKI 

TADEUSZ CZECHOWSKI 

• • • 
KAZIMIERZ JANUS 

JAN MAYZEL 

EDMUND KARWANSKI 

MIROSŁAW WOJTULANIS 

WŁADYSŁAW EBERT 

KAZIMIERZ WOJCIKOWSKI 

TADEUSZ WACZKOWSKI 

Senatorzy, Lud 

Asystent reżysera 

EDMUND KARWANSKI 



Każdy naród przychodzi inną drogą do uczest-

nictwa w sztuce; ile razy przychodzi tą samą, co 

i drugie, to nie on do sztuki, ale sztuka doń przy

chodzi, i jest rośliną egzotyczną i nie ma tam 

miejsca na artystów... Tak jest gdzie niegdzie do 

dziś. 

„PROMETIDJON" epilog CYPRIANA NORWIDA 

Wiliam Szekspir 
MONOLOG KORIOLANA 

w ANCJUM 
(Akt IV, scena 4) 

O, Ziemio! 
Sliskie, 
niepewne są twoje obroty! 
Dozgonni przyjaciele, 
w których, 
jak się zdaje, 
jedno jest serce 
w dwóch osobnych ciałach -
dwaj przyjaciele, 
którzy dzielą łoże, 
dzielą posiłki 
i każdą godzinę 
i pracę 
każdą-
nagle, między nimi, 
dwojgiem bliźniaków! 
dwojgiem nierozłącznych w miłości 
bliźniąt! 
wybucha gorzka i głucha 
nienawiść. 
Dla byle głupstwa! 
Z powodu drobnostki! 
Tak też i zapiekli w złości swojej wrogowie, 
którym machinacje 
i troska o to, jak sobie zaszkodzić, 
sen spędzają z powiek -
jakimś przypadkiem, 
z powodu drobnostki, 
z powodu głupstwa, niewartego świeczki, 
nagle się zaprzyjaźnią i węzłem małżeńskim 
połączą swoje potomstwo. 
Tak jest i ze mną. 
Nienawidzę kraju, który mnie wydał; 
i kocham to miasto, 
które jest miastem 
wrogów. Przełożył Jerzy S. Sito 



OD TŁUMACZA 

Polski kanon szekspirowski powstał w drugiej połowie 
XIX w. Jego zasługi dla polskiej kultur' teatralnej i lite
rackiej są ogromne, nie sposób jest je przecenić. Był to 
wzorzec nad wyraz sugestywny; tak sugestywny, iż spod 
jego władzy nie zdołali się wyrwać nawet tłumacze współ
cześni, poeci niekiedy tak wybitni, jak Miłosz, Gałczy11ski 
czy Iwaszkiewicz. Równocześnie jednak był to wzorzec 
związany ściśle z epoką swojego powstania. Truizmem jest 
stwierdzenie, iż każdy przekład jest równocześnie interpre
tacją, iż tłumacz zdeterminowany jest przez swoją epokę 
w stopniu nie mniejszym, niż autor. Utwór literacki żyje 
i umiera w języku. Nie tylko poszczególne słowa, lecz rów
nież i całe zespoły skojarzeniowe zmieniają się z epoki na 
epokę. Dyktują one interpretację, lecz również dyktują 
strukturę, wersyfikację, konwencję. 

Od wyboru konwencji właśnie zależy wymowa utworu 
w języku, któremu się oryginał przeszczepia. Ona to będzie 
dyktować struktury i ich znaczenia słowem, modelować ich 
ostro.ść, napięcia, podteksty i skojarzenia. 

Konwencja, jaką przyjęli Paszkowski, Ulrich i Koźmian, 
autorzy polskiego kanonu, jest - trudno ich za to winić -
konwencją romantyczną; konwencją ubiegłego stulecia. Ich 
Szekspir zatem, jest Szekspirem widzianym oczyma swej 
epoki, tak niewiele przecież mającej wspólnego z manie
ryzmem epoki elżbietańskiej. Dotyczy to nie tylko inter
pretacji w przekładach tych stosowanej, lecz również i wzo
rów wrażliwości, ukształtowanych przez poezję romantycz-
111ą, poza które nie wyszli, gdyż wyjść zapewne nie mogli, 
jego post-romantyczni tłumacze. 

W okresie powstania polskiego kanonu szekspirowskiego, 
wzorzec romantyczny był wzorcem najbliższym, wciąż iesz
cze żywym, o wielkiej sile oddziaływania. Specyfika roz.
woju kultury polskiej, posuwającej się naprzód skokami, 
uniemożliwiła jakąkolwiek próbę nawiązania do własnych 
tradycji literackich w. XVII, historia polityczna kraju nad.er 
skutecznie odarła ją bowiem z jakiegokolwiek znaczenia. 
Polski wiek XVII, wraz z całym swoim bogactwem, nie 
mógł tu być pomocą, już wówczas bowiem przesta.ł być 
zrozumiały dla społeczeństwa, którego istotne stawki ~lo
kowane były gdzie indziej . Tej właś.nie zasadniczo odmien
nej sytuacji, model romantyczny odpowiadał najbardtiej. 
Był to zresztą rodzaj relacji wzajemnej: s".Voiście ~nterpre
towany Szekspir dopomógł w ukształtowaniu polskiego Ro
mantyzmu, który z kolei obrod:cił polskim ~zekspirem. Mam 
tu na myśli nie tylko Słowackiego z Kordianem, Balladyną 
i Lilią Wenedą, lecz również i Krasińskiego, z Nieboską 
i Irydionem. 

w .rezultacie Szekspir polski, Szekspir jakiego znamy, 
wychował pokolenia, lecz również je zubożył. Byłoby rze
czą interesującą prześledzić w jaki sposób ów nieświadomy 
retusz zdołał Szekspira złagodzić, odjąć mu żądło i jad, 
przesunąć akcenty ze szczegółowego na o g ó 1 n e, 
w jaki sposób zdołał go zmetaforyzować. Rzeczą stosunko
wo łatwiejszą jest zrozumienie mechanizmów umniejsza
jących zainteresowanie sytuacją człowieka po 1 i t Y cz
n ego; tu kategorie polskie były od szekspirowskich prost
sze i bardziej jednoznaczne: działanie polityczne równało 
się po prostu walce z obcą przemocą i walką ta określała 
własną wykładnię moralną. 

W wypadku „Koriolana", żadne zniewagi i krzywdy, .ka
lumnie i potwarze, którymi Jud rzymski darzy swoJego 
bohatera - rzecz nie bez precedensu w historii rodzimej -
nie usprawiedliwiają jego „zdrady" i soj~szu .z „wro.i;:ami 
ojczyzny". Wystarczy pod tym kątem w1dzen.ia przyJrz:ć 
się przekładowi Paszkowskiego, aby dostrzec mną ton?cię 
emocjonalną w „obywatelskiej postawie" matki i w „wich
rzycielstwie" syna. Szekspir, jakolwiek gor:zki, sarkastycz_
ny i pełen pogardy dla „ludu", rozumiał, iz ten lud głu~1, 
niesforny, zmienny i twórzliwy, jest tu jedynyr:i, praw?z1-
\Vie tragicznym bohaterem; że ponad wszystkie podziały 
polityczne, zabiegi i machinacje „ideolo~ów", .Pr~enosi włas
ną swoją, nieujetą w słowa prawdę, 1edyme _istotną: P~
zwólcie nam żyć, jak ludziom. To, co rozumiał Szekspir 
w epoce elżbietańskiej, stało się znów. niejasne ~ w. XIX, 
pełnym pychy i niezasadnionego skądmąd optymizmu. Są
dzę, · iż trzeba było korektury najnowszej historii, ażeby 



ponad o~chłanią racjonalizmu, dość przecież prymitywnego, 
przerzucić pomost pomiędzy nami i wiekiem Szekspira. 

Obok wyłqżonych tu względów natury „historycznej", inny 
wzgląd, 1n.i.emniej istotny, zaważył niekorzystnie na kształcie 
polskiego kanonu szekspirowskiego: wybór konwencji wer
syfikacyjnej. Wersyfikacja oryginału nie może być wiernie 
oddana, w języku polskim bowiem, jambiczny pantametr 
szekspirowski na dobrą sprawę nie istnieje. Autorzy pol
skiego kanonu posłużyli się formą jedenastozgłoskowca 
o nieruchomej średniówce, następującej po piątej sylabie. 
Jest to w języku polskim miara tradycyjnie epicka, ociężała, 
niosąca własną retorykę, całkowicie odmienną od retoryki 
szekspirowskiej. Niektórzy późniejsi tłumacze usiłowali za
stąpić ją polskim trzynastozgłoskowcem, wpadając z desz
czu pod rynnę. W obydwu wypadkach ofiarą padał rytm 
oryginału, dramatyczny, giętki i szybki. Dialogi traciły 
swoją ostrość i zwartość, krótka dramatyczna riposta stawa
ła się nieosiągalna. Wersety polskiego szekspira można było 
deklamować, nie dało się ich krzyczeć, szeptać a•n.i wy po
wi ad a ć. 

Zasiadając do pracy nad własnym przekładem Szekspira, 
wśród wszelkich wad i niedomogów mojego warsztatu 
miałem i jedną zaletę: Szekspir dżwięczał mi w uszach 
frazą oryginału. Moje spotkanie z Szekspirem nastąpiło 
na terenie jego języka, w długi czas potem, incydentalnie 
niejako, zetkrnąłem się z jego spolszczeniem. Nie był to 
pierwszy mój wypad na teren przekładów z poezji angiel
skiej. Ośmieliłem się sięgnąć po jego dramaty, terminując 
uprzednio u poetów metafizycznych w. XVI!, następnie zaś 
u Marlowe'a. Musiałem też zrewidować nieco własną teorię 
poetyckiego przekładu, na rzecz większej wierności sł o
w om, nie tylko d u c h o w i utworu. Z założeń moich, 
zapewne dość kontrowersyjnych, zachowałem trzy tylko, od 
których nie zamierzam odstąpić: 

1. Szekspir był - i pozostał dostawcą tekstów te a
t r a 1 ny c h, polski tekst zatem musi być również 
tekstem t e a t r a 1 n y m. 

2. Szekspir nie ma miejsc p u s ty c h, przekład nie 
m<Y.Że ich zatem stwarzać. 

3. Szekspir odwoływał się w swoich, nie zawsze prze
cież łatwych obrazach i koncencjach, do rzeczywi
stości spr a w dz a 1 n ej, przekład nie może więc 
powoływać do życia innej rzeczywistości, upstrzonej 
odnośnikami i przypisami. 

Te założenia są skromne, brzemienne jednak w następ
stwa. Pierwsze z nich oznacza, iż odrzuciłem sztywną wer
syfikację polskiego kanonu szekspirowskiego, organizując 

wiersz na zasadch innych, które stosuje niekiedy i Szekspir 
w o tyle przecież bardziej elastycznej frazie swojego wier
sza: rytm wol!nego wiersza przekładu u~ależniał~m. od flu~
tuacji napięć emocjonalnych w dramacie. Załozeme dru~ie 
oznacza, iż dług zaciągnięty wobec „demonów słowa" gotow 
jestem płacić słowami, tam gdzie wymaga tego tzw. du_c~ 
języka. Ilekroć odmienny przecież ro~wój ~ultu.ry ~olskieJ 
gromadzi wokół słów czy obrazó"'. sk0Ji;rzei;1a o mneJ_. I?a~
twej lub sprzecznej nawet tr~ści, gotow Je:stem ~os>;-'1ęc1ć 
a n g i e l s k i e dla p o 1 s k i e g o. Trzecie z~łozerne na 
koniec, spróbuję zilustrować przykładem. W m01m oprac~
wan.iu przekładu „Miarki za Miarkę" - pióra Leona Ulri
cha - pozwoliłem sobie zastąpić dość wierny przekład 
obrazu szekspirowskiego, obrazem, jak sądzę, wierniejszym 
i mniej wiernym równocześnie: 

Tekst Ulricha: 
„ . „wszystkie wasze ustawy i kary 
Są pośmiewiskiem jak w balwierza sklepie. 
Porozwieszane jak trofea zęby". 

Tekst poprawiony: 
„„. wszystkie wasze ustawy i kary 
Są pośmiewiskiem, jak w sklepie masarza 
Wędliny z drewna i z gipsu salceson". 

Nie do mnie należy ocena jakości mojej pracy. Jeśli 
przekłady, których dokonałem, wzbudzą niepokój, sprze~i\''. 
czy dyskusję, jeśli w ich rezultacie. poddane zostaną rew:zJl 
wartości zbyt długo już 1niie kwestionowane, _będ~ uwazał, 
i;ż cel swój osiągnąłem. Być może poruszana ziemia obrodzi 
szczepem szlachetniejszym i lepszym niż ten, który staram 
się wyprowadzić. 

Jerzy S. Sito 
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WYDAWCA: 

PA~STWOWY TEATR POWSZECHNY 
ZAMOJSKIEGO 20 

Cena zł. 4.-

Opracowaruie graficzne 

Andrzej M. Chrzanowski 

Z. G. „Tarnka". Z. 2. Zam. 151/66. 5000 egz. M-40. 

Dqreldor Teatru 
ADAH HANIJSZ•IEWICZ 

Z-ca Dqrehtora 
Tadeu•z •ażndershl 




