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ILLIAM SHAKESPEARE 
* dn . 21. IV.1564 - -1 dn . 23. I V.16 16 r. 

W EPOCE SZEKSPIRA 

William Szekspir urodził się 23 kwietnia 1564 roku w małym 
mieście nad rzeką Avon, Stratfordzie, gdzie jego ojciec, John, 
wzbogaciwszy ię na garbarstwie i handlu 1.:oscał wybrany 
rajcą miejskim, a nawet burmistrzem. Rychło jednak spn:y
krlyły się mlodemu Szekspirowi \qskie uliczki trarfordu, 
drobne wasnie i spory toczone /. sąsiadami. Nic więc dziwnego, 
że już w 1566 roku widzimy go w Londynie, gdzie początkowo 
pilnował k ni gentlemnnom prz~1eżdżai<1cym do teatru. Z cza
sem począł sam grywać w tym tcatrz.: po„lcdnicjsze rok, 
a wreszcie pisać . Pisać dla sceny. 

W tym wlaśnic okrc ·ie swego życ i a zetknął su; z hrabi<\ 
Southampton, wiclkim miłornikicm sztuki . ~a iego dworze 
mógł zapoznac sit; z życiem i obyczajami angielskiej arysto
kracji i w zetknięciu z tym, nowym dla niego swiatem roz
sz.:rzyć wój horp;onr myślowy i kulturalny . W tym też czasie 
został wspólnikiem reatru „Blachfriar_ę'', prowadzonego prz.:z 
sławnego aktora Rysz:uda Burbadg.:. Urządzenia tego teatru 
byly bardzo prymitywne, bez ku lis, b.:z przenośnych deko
racji. Role kobiece grywali tu podlug ówczesnego zwyczaju 
chlupcy, 5am teatr midcil się w budynku okrąglym, publicznośc 
ocaczała scenę, to JC~l podmm wysunięte na dzi<:dzinicc, 
z trzech stron, lub przyglądała się przedstawieniu z galerii, 
bkgnących dokola dzicclli11ca. Na wkicj ~cenie wysu;pował 

Szekspir jako aktor i Jla takiej sceny pisał; 

Cóż rnó\\ iq o nim jego współczdn1? Znamy z. tej cpo1'i 
jedną charakterystyczną opinie;. Tomasz • ·ash, znany krytyk, 
współczesny autorowi „Kupca weneckiego", tak p isze po 
przcdscawieniu „Hm ry ku. V/ li" w teatrze .. Pod kułq ziemską"; 
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„ Autorem tej sZLuki jest niejak i Wiliam Szekspir, człowiek, 

któremu nic brak talentu . Znawcy jednak przeklada j ą jego 
poezje nad dzie ł a dramatyczne, l e statnie b wiem łuż:i j.:no 
do zabawy. Pu bliczność tego ł a knie, lecz ma ło ceni autorów 
takich sztuk. Toteż ci uła tw ia j ą sobie tę rzecz, p lądruj ą gdzie 
mogą, tłum czą, obrab i aj ą i wprowadzają na scen<;, co im sii; 
nawinie, niebo, piekł , z iemię, s łowem wszys Lko, c w rękę 

dostan ą, zdarzenia aktualne, stare kroniki , ba jki i r mansc. 
Z wszystkiego szydzą, a że nas bawią , nic żądamy więcej 

niczego. Szekspir ów, o krórym pi szę nic jest jed nak bez zasług 
i zdoby ł największą s ławę z p między wielkiej masy autorów 
d ramatycznych naszej d by". 

Epoka Odrodzenia zbiega si.,: w Anglii z niezmiernie ci„ka
wym można rzec: - przełomowym okresem zmian społeczno
-gospodarczych, któ re Marks nazwał ,,zo rzą poranną ery k:i
p italizmu". Na widowni dz iejowej pojawia sic nowa warstwa 
prężnego mieszczaństwa, reprezentującego nową silę poli
tyczną, warstwa przedsiębiorcza, obroLna łaknąca wiedzy 
i bogactw. PieczęLoMi ła si<,: nic h~rbem, ale p1cniądzcm 

Anglia z kra ju rolniczego przekszta łca si<,: pod wpłvwern tego 
„picni <,:żnego rycers twa" w kra j kupców h andlujących przcdc 
wszys tkim suknem, w kra j zamożn ych hodowców owi.:..:. 
Kolonizacja otwiera nowe, ogromne rynki zhyLu dla towarń\\ 
angielskich . Z drugiej strony - kolonie dostarcza jq tan iego 
surowca i rąk do p racy. Rozwija s ię dalekomorski handel 
a z nim żeg larstwo . Człowiek renesansu poznaje da lekie kraj · 
n ieznane dotychczas l udzkości, a w każdym razie Europie, 
zrywa nil: tylko z geograficznymi przesądam i ~redniowicc73, 

ale i z ciasnym i granicami jego myslenia. Zbankrutowa ł ~rcdn i o

wicczny porz,1dck wyrażany w sztywnych formułach fi lo.l0-
ficznyd 1, malarskich czy litcrJc:kich , w scenicznych m ralt 
lctach śn:dniowicczncg teatru. Człowiek odkrył pełnię życia 

w jego barwic, smaku i sens ie. Ludzie przesta li ukrywać swe 
uczucia, przesta li ich s i~ wstydzie i zaczęli je wyrażać w sposób 
nie7wykł y . Swiat swwa ł się olbrzym im teatrem. " teatr we 
wla 'ciwym s łowa tego znaczeniu stał si<,: jak mówi szekspi 
rowski Harnh:t: „zwierc iadłem po,Lawionym przeu przyrodq'' . 

\X' tak im to własnie Lcatrzt:, scenic o otwancj dla wszystk ich, 
poc:zqł wysLawiac swe sztuki syn stralfordzkicgll garbar1.a . 
W końcu X VI wicku powstały w Anglii tt:atry „otwarto:", 
d których wtargnęła nowa pubłicznosc : widzowie z ludu. 

Dla nich właśn ie p isa ł Szekspir. Szybko porzuci ł kunsztown;1 
formę swych pierwszych poetyckich utworów takich, jak : 

„ Wenus i Adonis" czy „ Lukrecja" . Od tego czasu pisał już 

tylko dla teatru , dla swego teatru Pod kulq ziemską" (The 
Globe) i dla woich widzów. Trzydzieści siedem utworów 
dramacyc;mych podarował światu. Od „ Komedii omyłek" 

( 1592) aż do ostatniej „ Burzy" ( 1612) nic sprzeniewierzył s ię 

już teatrowi. 

„ Kupiec wenecki" z któr~m dzi iaj występuje nasz teacr 
powstał w pierwszym, ogromnie bogatym okresie rwórczos 1 

dramaturgicznej Szekspira, w okresie zaliczanym przez wiciu 
szekspirologów do typu „komediowego", trwającym mniej wię
cej do ko11ca xvr wicku. \\7 czasie tym tworzy on i wystawia 
„Kom.:dię omyłek" , „ Poskromienie złośnicy", „ Dwaj panowie 
z Werony", „ tracone zachody milo~ i" , „ en nocy letniej", 
,Wesołe kumoszki z Windsoru" „ Jak warn się podoba" 

czy „ \Vieczór Trzech Kr li " . \\7 tym też czasie pow raje „ Ku
piec wenecki" ( 1597). 

ALB. 
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TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

„KUPIEC WENECKI" 

(Renesansowa komedia miłosna - fragmenty) 

Jaki śltc :ny księżyc! W taką ro 11oc J<.1S11q 

Troilus mt'gdyś stul 1w 11111rach Troi 

I dus::ę r<1.'oj4 w westchnie11iacl1 posyła! 

Ku obozow G i·eków, Kdzic Kresyda 

We s111< lóża/a . .. 

Tak zaczyna się \\ piątym akcie grucham.: Loran::i.1 i ]<'>svk1 . 

wyliczają na przemian wi.:lkie p scacie po::zji, legendy · 
Ty::b~. Dydo11<1, Afrdta . . . „W talią ro 11oc uszła J•ssylw:: do11111 

brigatego Żyda· · . . . koi ar/.ąc żartobli\1; ie imiona ich dwoiga 
z ranuymi, u~więconymi j uż przez poezję. Nic dodaje tylko, 
że czelna dziewucha ok.radia ojca, że uciekła chyłkiem unoszą 
skarby, z całym okrucieństwem, bcz słowa, bez odwrócenia 
głowy, bez jcdneg drgnienia żalu czy wyrzutu . Ale najza
bawniejsz.: jest, że koncept Lore11zi.1 scal sit; prawdą: imiona 
tych dwojga obwiesiów skojarzy ł y się na zawsze z obrazem 
cudnej nocy księżycowej weszły w mitologię miłosną. Nigdy 
poeta zuchwalej 111.: zrobił użytku z kaprysu wojej władzy niż 
" t.:j niedorzcczm:j. okrutnej i genialnej komedii. Zdawałoby 

się \Vręcz, że Szekspir robi tu sob ie zabawę z do 'wiacłczenia 
swoje1 siły: bierze dwie oklepane i do <: niemądzc historie, 
jedną o funcie mięsa, który wi.: rzycicl ma prawo wyciąć dluż111-

kowi - di ugą, Jeszcze dziecinniejszą, o szkatułce, której 
trafny wybór ma przyznać mę:i:a p i ęknej, mądrej i bogatej 
dziedziczce, bierze to 1 rworzy - Porcję i Shy/ocf,'a . I wciąż 
kaprys, sympatia poety decydują o wartościowaniu czynów; 

o ile Lorc11zo trąci rzezimieszkiem, o tyle Bassa11io to po trosze 
hochsztapler, kcóry za pożyczone pieniądze przywozi milio
nerce Porcji „boga u dary", licząc, że je zapłaci wraz z pokaźną 
sumą długów, z jej posagu . . . Ale w tę ciepłą noc księżycową 
oni mają wszystkie racje, racje miłości . .. Bo to jest renesanso
wa komedia miłosna, w której pogodzie epizod z rewersem 

·1zylock 'a jest przelotnym zgrzytem. 
Z cza em co prawda epizod ten wysunął się na czoło komedii, 

rozrósł się, pogłębił i zaciemnił horyzonc. Shylock urósł o całą 
kwestię żydowską, która dla współczesnych Szekspira nie bardzo 
istn iała. Uderzyć może pewne niedbalstwo, z jakim po.:ta 
kreśli ten konflikt, pn:eznaczony do nieśmiertelności. W jednt:J 
scen ie na przykład, Shy/ock odrzuca zaproszenie na obiad 
dla ubicia interesu („ .. . jeść z wami, pić z wami i modlić się 
z wami - 11igdy ! "), aby w następnym akci~ iść bez żadnej 
pom~eby na u ztę z tymiż chrześcijanami. Nienawiść jego do 
A11to11ia pozbawiona jes t w literze tekstu owego wielkiego tchu 
jaki - na wpół bezwiednie, jakby między wierszami -
gen iusz Szekspira dal na wicki swojej postaci. 

„.\'ie11awidzę go, bo jest chrześcijani11e111, lecz bardziej jeszcze 

za to, że z 11ihcze;1111ej prostodus::mości grazis borgi daje i 11am 

111 sropę prouwów ob11i±a . . . " - powiada dość płasko Shylock. 

Rzecz inccresuj ą a: cyk dokoła kwestii żydowskiej narosło 

świadomości histo rycznej, ryle skupiło ię kolo niej namiętności 

(boda1 sama sprawa Dreyfusa!), że w owej scenia sądu widz ma 
wrażenie jakiegoś szczególnego pognębienia Shylock'a, tym
cza em ze zdziwieniem może sprawdzić w tekście, że Szekspir -
jak na owe twarde czasy - obszedł się z nim wcale łagodn ie , 

połowę skonfiskowanego mienia na prośbę Antonia doża 

Shylock'owi zwraca, nałożywszy tylko grzywnę, a drugą poło
wę zostawia mu Anconio, przekazując jq po najdłuższym życiu 
ShJifock'a na rzecz Lor~nza i Jcssyki. 

Nawet w stosunku do Jessyki poeta strzegł s ię dać Shylock'ow1 

rysów szlachetnego i zranionego w swe j miłości ojcostwa: 
w ucieczce J ·ssyk1 widzi ren chciwiec wyłącznic niemal stratę 
finansową („wola/bym, aby córka le:ia!a rrupw1 11 moich 11óg, 
ażeby mia/a w uszach I< klej11oty . . . , żeby le:iala na marach, 

a w 1rum11ie 1111ala owe d11kary". , .) . I co jest jedna z najbardziej 
interesujących rzeczy, jak stworzona przez poetę figura może -
ponad brzmienie tekstu, ponad jego własne intencje - wy
olbrzymieć, nabrać patosu. (Takim przykładem postaci, która 

11iesko1ic::e11ie pr::.::rosla swój tekst jest na przykład , Mizantrop" 
(Moliere'a). Ale Shy/ock, raki, jak go napisał Szekspir, poza 
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jedm1 bolesną ryradą trzeciego akru (scma J) mieści się w ko
medii bardzo dobrze. Konrrakt jego z A11to11ie111 jcsr w sam 
raz na ryle absurdalny, aby nie niepokoił zbyrnio nikogo; 
wyrok Porcji, mimo, że dawkowany z wyrafinowanym okrucień
srwem, jest bardzo dowcipny, a ostatecznie cierpieniem Shy
/ock '9 7. powodu tego że nie będzie mógł wyciąć fuma mięsa 
dłużnikowi, nie mamy obowiązku się wzruszać. Dowcipne 
w wyroku Porcji jest zwłaszcza to, że bije ona Shy/ock'a jego 
własną bronią: on chce mieć swoją zemstę w granicach le
ga Ino 'ci, chce wciągnąć do niej prawo - ta k bierka poka
zuje mu, że legalność jest pojęciem nader elastycznym i że 
gdy kto · szuka oparcia w literze prawa wbrew jego duchowi, 
wówczas zawsze można tej literze przeciwstawić ... inną 
literę. 

To są racje prawnicze, ale w tej komedii rządzą prawa inne. 
Gd=ie wlada milośC, tam nie11arviść nie może miei racji. hylock 
pr7.edsrawia tu dla poety nienawiść, nieużyrość, drapieżność, 

bezro7.umny kult złota : Amonio - to wcielona uczynność, 

bezinteresowna przyjaźń, życzliwość, pogoda. I tu co prawda 
szydcrski hylock przydaje ironiczny komentarz owej chrzeS i
jańskiej miłości („Macie 11iema/o plawych 11i1m10/11ików których, 
11a równi :: osiami i psami, do jak 11aj11itszych posług używacie 
dlatego żeście ich kupili . . . "), ale ani ironia Shy/ock'a ani, jego 
końcowe pognębienie nie zmąciły z pewnością żadnemu 

Shylock'a z szekspirowskich widzów szczęśliwego rozwiązania 
komedii . 

Taae11sz Boy-Żele1iski 
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PROF. DR STANISŁAW HELSZTYŃSKI 

O „KUPCU WENECKIM" - uwagi luźne 

Kiedy. i w jakich okolicznościach człowiek ze Stratfordu, 
robiący błyskawiczn:\ karierę w rea trach !ondyn ' kich, dostar
czył swoim kolegom, aktorom z trupy Lorda zambelana tekst, 
,,Kupca weneckief!O "? 

Z pewnością nic były co pierwociny jego twórczości, gdyż 
język wykazuje już zalety „Romea i Julii" czy „Snu nocy letniej" 
konstrukcja poprowadzona jest ręką mistrza, a całość utw ru 
tchnie żywiołową radością i humorem, świadczącym o pełni 

powodzenia młodego artysty. 
Krytycy i biografowie poety zwrócili już dawno uwagę na 

fakt, iż od roku mniej więcej 1593 w sztukach Szekspira, 
takich jak „Komedia omyłek", „Dwaj panowie z Werony", 
„Poskro;nienic z łośnicy", „Stracone zachody miłosne", "Ro
meo i Julia" występuje zazwyczaj grono, najczęściej trzech 
znakomitych młodzieńców z szlachetnego rodu, jakby portrety 
przyjaciół - mecenasów poety, do których należeli hrabia 
Essex, hrabia outhampton i inni, którzy byli pierwszvmi 
odbiorcami jego dziel. 

Jednemu z nich, Southamptonowi, ofiarował Szekspir 
w roku 1593 swój poemat „Wenus i Adonis", a póżniej cykl 
sławnych sonetów, od wszystkich doznawał poparcia i opieki, 
ze w ' zystkimi przestawał towarzysko, rozszerzając wachlarz 
swoich zainteresowali i wzbogacając paletę, malującą dystyn
gowane wzory do jego młodzieńczych komedii. 

W „Kupcu weneckim" młode trio wcieliło s ię w postacie 
patrycjuszy Antonia, właściciela żaglowych statków handlo
wych, i jego przyjaciół, Bassania, Gracjana i Lorenza. 

-· 
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WILIAM SZEKSPIR 

Xupiec wenecki 
Premiera, dnia 5 września 1970 roku 
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M .'\ URYCY GOTTLI EB (wybitny talent, uczeń Jana Matejki , p rzedwcześnie zmar.y) 
.,SHYLOC K I JESSYKA" (O brn olejny - 1876 r). 

Okoliczność wprowadzenia Iloty handlowej w orbitę wi
downi - bo człowiek ze Srratfortu był niesłychanie wrażliwy 

na aktualne i bieżące wypadki polityki krajowej - wywołaną 

przez wyprawę angielskiej flory wojennej przeciw Hiszpanii 
z roku I 596, zdobycie 1 złupienie Kadyksu. Że rę sławetną 

imprezę, prowadzoną przez hrabiego Essexa, miał scenan:ysta 
na myśli, świadczy wzmianka już w pierwsZt:j cenie sztuki, 
kiedy kupiec wenecki i jego przy1acielc, rozmawiając o statkach, 
wymien iają nazwę jednego z nich p.r. „Andrzej' ' . 

Tak nazywa! się hiszpański okręt admiralski, wzięty do 
niewoli przez Anglików pod Kadyksem w roku 1596. 
Dlą słuchaczy w reatne „Kurtyna" gdzie podów..:zas 

wystawia li swoje sztuki, ludzie Lorda Szambelana, takie na
wiązanie do kron iki dnia musiało dzia łać wprost elektryzująco . 

Dotyczy ro i głównej postaci dramatu, chociaż n ic od niej 
poszedł rytu! sztuki i choć ona nic pojawia się tak często i długo 
na cenie jak Antonio, jego r warzyszc i powiązane z nimi 
damy serca, postaci hylock'a . 

Żyd na scen ie ? Unikat, w tej jedynej sztuce, wprowadzony 
między galerię chrzeicija11. Dla poluj ącego na aktualność 

dramatopisarza wprowadzenie przedstawiciela tej rasy było 

w owym momencie prawic nie do uniknięcia. Dlaczego; 
Powodu dostarczy! sensacyjny proces sprzed dwóch lar, kiedy 
Roderigo Lopez, żyd portugalski, nadworny lekarz królowc1 
E l żbiety, oskarżony o próbę ormcia królowej zo ra i w sądzie 
okrutnic torturowany, a potem publicznie stracony. 

Podczas procesu, kiedy opinia mieszkańców Londynu była 
podekscytowana do maks imum, rywalizując z rmpq Lorda 
Szambelana grupa Lorda Admiralizac ji wyzyskała szansę do 
wpływów czasowych, wystawiając piętnaście r.izy sztukę 

i'vl.arlowc'a p.t. „Żyd:; Malty", Szekspir ren młody bóg w two
rzeniu coraz wspania lszych sztuk, nie omieszkał napi ać 
dzieła o swoim weneckim Żydz ie i dąc w zawody z nieżyjącym 
już mi trzem Krzysztofem Marlowe. 

Zobaczymy zaraz, jak go wielokrotnie prześcignął. Upr/.cdnio 
dodajmy, że mając ucho wrażliwe na to, co się w Londynie 
podówczas z bieżących spraw rozstrząsało, zekspir namiętny 
pożeracz kron ik, zbiorów nowelistyki włosk ie j , czy lacinskic j 
dostępnej mu w tłumaczeniach, wykorzystywa ł gotowe wątki 
z tradycji literackiej nadające ię do uświetnienia widowiska, 
przygotowywanego dla l ubującej się w jaskrawych scenach 
publi czności. Wątek o wyborze małżonka za pomocą odgad
nięcia, w której z trzech szkatułek tkwi obraz narzeczonej , 

!5 
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krążył po Europie w „Gcsta Romanorum" Jakuba de Voragine. 
Akcja zalotników, zbiegających się z ościennych krajów po 
rękę bogatej, pięknej i mądrej Porcji, pani na Bcłmonte, wy
pełniała gwarem, przepychem i dramatyczno-komicznymi 
momentami liczne sceny w jej podmiejskiej rezydencji. 

Dwór wielkiej pani , jego otoczenie i park, zajaśniał naj
pełniej i najradośniej w końcowej partii komedii, w cę noc 
księżycową, kiedy po burzliwej rozprawie ądowej znalazły 

się tu wszystkie trzy pary szczęśliwie połączone . Epilogiem 
i motywem górującym nocy tej okazuje się sławny dialog 

Jessyki i Lorenza : 

( . .. ) W takiej jak ta nocy ( . . . ) 
Troilus stąpa/ po troja1iskich murach 
I siał t<'estcl111irnie ku greckim obo::om 

Do swej Kressydy . 
W 1'7kiej jak ta nocy . .. 

Ty::be . . . 
Dydona . . 
1'vf~dea . .. " 

Jeś li nawet przyznać, że Porcja, .\"eryssa i Jessyka ze swymi 
partnerami podnosiły zewnętrzne walory i atrakcje większości 
scen, nic można zaprzeczyć, że mimo wszystko postacią cen
tralną , najważniejszą, jest Shy/ock i jego tragiczny los. Malując 
postać cę, Szekspir odstąpił od modelu przed cawionego przez 
Marlowe'a w Żydzie z Malcy" w postaci Barabasza. Odrzucił 
jej okrm:icńst.wo, zbrodniczość, nienawi · ć dla całego rodzaju 
ludzkiego i wierny swoim humanistycznym zasadom, stworzy! 
v. Shy/ock'tt człowieka budzącego mimo wszystko politowa
nie dla jego cierpień i upokorzeń . 

Tylko Szekspir, wielki poeta i wielki człowiek, myslący 

kategoriami humanisty z epoki renesansu, wyrozumiały j spra
wiedliwy, mógł się zdobyć na co, by w usta Shylock'a włożyć 

słowa arcyludzkiej samoobrony wobec chrześcijan i uzasadnie
nia zemsty na lekkomyślnym kupcu Antonio : 

„Lniesławil mnie, pr::eszkodził pd/ miliona zarobić, śmiał się 

::e strat moich , s::ydził z moich zyskdw, gardził moim narodem, 
moje spekulacje krzyżowa/, ::iębił moich przyjaciół, moich nic
pr::yjaciół zagrzewa/, a dla jakich pot/Jodów' Bo jestem Żydem. 
A/bot Żyd 11ie ma vc::11? Alboż Żyd 11ie 111a rąk, czło11kóiv, 
1>rga11ciw, ::mysłów, uczuć i namięwości? Alboż się nie żywi 1y111 
samym pokarmem, ran nie odbiera od rej same; broni, nie ulega 
ry111 su111y111 chorobom, nie lec::y się tymi sa111_v111i lekarstwami, 

nie grzeje się i nie o::iębia rym samy111 latem i rą samą zimą 

co chrześcijanin? Gdy nas ukłujesz czy 11am krew ni~ ciec::e ? 
Czy nie śmiejemy się, kiedy nas łechcesz) Kiedy nam truci::nę 

::adasz, czy 11ic 11111i.:ramy) A gdy nas pokr::ywdzisz nie 111a111y 

pomsty s::ukać? Podobni Wam we wszystkim i w cym będ::ii:my 

podobni. Pokr::ywdzony przez Żyda chr::eścija11in, czym swoją 
pokorę objawia? Żyd, pr::~z chr::eśc1j"ani11a pokr::yrud::ony, 

wierny chrześctj"a1iskiem11 przykładowi, czym swoj ej cierpliroości 

dowiedzie? Zemstą. Z/ość, której mnie ttc::ycie, do was ::asromję 

a źle by by/o gdy bym nie ulepszy/ 11a11ki". 
\VJ dramacie Szekspira nie ma żadnego ostrza antysemickiego; 

idea wiodąca, co raczej teza o równości wszystkich ludzi . 
Shvlock nie jest wolny od wad i błędów , nic budzi sympatii 
widza, ale nic budzą też sympatii tej A1t1011io i jego cowarzys/.c 
odnoszący się do niego z pogardą i wrogością . Porcja scajqc 
się - bądźmy pewni rzecznikiem opinii poety, uczy Shylock 'a, 
a także przeciwników, cnoty obcej im wszystkim : miłosierdzia . 

Wyrok utrzymany jest w tym właśnie duchu; przymus przy
jęcia wiary chrze · cija ńsk icj rozumiano w epoce wspólcze nej, 
jako próbę zrównania nowochrzczeńca ze spolc znośc i ą chrze

ścijańską i wyrówanie różnic. 
Ta fundamentalna intencja autora nie bywała i nic bywa 

nic tety wyeksponowana należycie przez dalsze pokolenia 
reżvserów i aktorów. Slzy/ock nic powinien nosić natrętnie 

zc\~nętrznych cech żydowstwa; w stroju, w mowie , gestach, 
nic ma się różnić od otoczenia zbyt jaskrawo. Szekspir, nic 
znał Żydów z autopsji, za jego czasów nic było w Anglii Zydów, 
wygnani zostali z niej w roku 1290 prza króla Edwarda I , 
powrócili dopiero p d koniec wicku XVII i w ciągu wieku 
XVI! I, za cuarców i Hanoweranów. Szekspir operował 

abstrakcją i średniowiecznym synonimem lichwiarza, wrośnię

tym głęboko w narracje średniowieczne . 

Sztuka powinna mieć tytuł „Żyd :; Wt'nccji " , tak ją czasem 
rejestrowano w zapisach za czasów Szekspira. Stanowi ona 
pochwalę i wzór tolerancji i miłosierdzia ludzi, jednych dla 

drugich. 

J ro.f. dr Stanisław He/s:; ty 1iski 
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WITOLD CHWALEWI K 

Z LITERATURY ANGIELSKIEJ 

(f ragmenty) 

Koncepcja s eniczna, odkrvwcza i uzasadniona naukowo, 
powinna być jednak glównq części:i skladowq każdego przed
scawicnia typu nowatorskiego, co jest właśnie celem nowej 
inscc:ni7,acji. 'ie zapożyczając się, można dochodzić do tych 
koncepcji na zasadzie własnych badań - i nic ma dziś innej 
drogi, jak d łuższe skupien ie uwagi na każdym z in teresujących 

zagadnień, czyli rozwiązania problematu każdej poszczególnej 
sztuki z os bna. 

Samodzielna praca nad tymi 7.agadnicniami musi prowadzić 
d wniosku, że j uż dzis i:i j szereg sz tuk Szck pi ra można by 
r kazać albo w nowej postaci, albo po raz pierwszy odkrywając 
je dla polskiej publiczności, \\ spo ób dostatecznie dojrzalv, 
choć eksperymentalny. . 

ie ru miejsce na omawian ie, iaki sens choćby tylko g łów

nych zruk Szekspira wyłania się, gdy poddać je analizie 
i rewaluacji ze stanowiska metody historycznej . To jest oczy
wiście najciekawsze, lecz przedmiot tak poważny musiałby 

być tak t raktowany z należytym uzasadn ieniem w studiach 
osobnych. T u, dla ilustracji tylko w uwagach szkicowych, 
zaznaczę możłtwość nowej interpretacji kilku ·ztuk, którq 
uważam za dostatecznie uprawdopodobnioną historycznie. 

Tak np . Kupiec We11l'cki jest jak gdyby poematem drama
tycznym o równośc i ludzi, nic zaś pamfletem antysemickim.. 

hylock wcale nic jest sympatyczny, jak to usiłowali w na 
wmówić liczni dawniejsi krytycy. Rzecz w tym, że jego wady, 

przede wszy tk im mściwosć, mają i niektórzy jego n ieprzyja
cie le - chrześcijan ie . Od sądu chrześc ijańskiego Shylock 

otrzyma jednak coś, czego sam nie znal - mi lo ierdzie. Przy
biera ono formę przymusowego nawrócenia dla nas, wsp ł
czcsnych, niepoję tą i rażqq. Lecz, celem jego jest zacarcie 
ostatecznie głębokich różnic, które Shylock'u dzieli ł y od jego 
wr gów. I Shylock jak sam o'wiadcza, jest zadowolony. 

ztuka nic uwydatnia tej głównej idei w sposób przekony
wający artystycznie i zrozumiały także d la dzis iejszego widza. 
Mogłaby być jednak interesuj ąca, gdyby Shylock ·a na scenie 
pozbawić wyraźnych zewnętrznych cech żydo twa. ( Dla 
wspó/c:;emych :;ek pira Żyd 11fr by/ ko11knue111, ::11a11_1·111 :; ob

serwuc11 życiotce/ · by/ absr rnkc_1~11_vm sy11011ime111 chciwośc1 
i lichwy) . Może by w ten sposób sens istotny zarysował się 
dobitniej. \'i/ każdym razie sztuka ca nie należy do udatnych. 
Jesr natomiast interesują ym przykładem utworu renesanso
wego, w którym pokokn ia późn iejsze zupełnie przestały 

dostrzegać my ' l aucora. 

Wiroid Chll'alewik 
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