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BECKETT 
Wszyscy rodzą się wariatami. 
Niektórzy pozostallą )uż nimi. 



PETER BROOK 

Szekspir nudzi mnie łatwiel niż lakikol
wiek inny dramaturg i wiele wieczor6w 
spędzonych na przedstawieniach lego 
sztuk zaliczam do nalokro pnielszych. 
Jeżeli Szekspira rei:yserutę tak lak to ro
bię, to tylko po to, by zaoszczędził sobie 

tych mąk. 



M. MOCHNACKI 
SZEKSPIR 

. J~ko mogą ocier~ją teraz Francuzi sławę tego pisarza z daw
m~Js:ych uprz~dzen. Zeszłego w ieku ćmiło ją we Francji oma-
11'.i~me krytykow, którzy we wszystkich sądach swoich odstą
pili od . prawdy estetycznej. Może przykład Paryżanów i nas 
pobudzi do . starannie~szego przepolszczenia i umiejętniejszej 
wysta':"y dziel S~eksp1ra na scenie narodowej. Na zawsze po
z~stanie on patriarchą każdego teatru. Zarówno wpływa na 
p1sarzY: dramat_Yczny.ch, jak i na publiczność:. Tamtych myśl 
upladnia; w teJ. wznieca szlachetne zamiłowanie sztuki. Nigdy 
tego dostatecznie wypowiedzieć nie można: póki na scenie tu
tejsz~j dzi.~la angielski~go poety nie będą tak wystawiane, żeby 
P~.bl~czno.sc polska większe znalazła upodobanie w trajedii, 
n.1ze~1 w mnych w~dowiskach - póty wszelka usilność podnie
siema t.eatru będzie daremna. Nie opera, nie to, co zmysłom 
pochlebia, co bawi oko i słuch pieści, ale trajedia powinna być 
podstawą sceny. Cóż jest miarą estetyczneao wyksztalce~ia 
publiczności? 

0 

Kiedy uczęszcza do teatru dla wielkiego zajęcia psychologicz
nego, dh wielkich i świe1 nych efek tów clramatyczn, eh nad 
wszelkie uciechy przedkładając wzruszenia ··erca i duszy. Taki 
gust zaszczep ić , rnzszerzyć , u trwalić otóż główne zadanie inst r

tucji teat1·alnej . 
Niegdyś wystawiano komedie Moli ra p rzy 'wiecach . ie 

dbano o k osztown stro je i z vvnętrzną okazałość reprezenla ji . 
Gmach licznym napełniał siQ widzem. Dzi la Szekspi ra 'VV Lilll 
Wooden pod strzechą drewnianego domku były grane. Calderon 
przestawał na ciemnym teaL1z , skąpo oświeconym czterema 
grubymi świecami kościelny mi. Ale wtenczas l udzie k ochali się 
w szlachetniejszej rozr vc ; duch ciągnął ich ku obi e rno -
niej szą ponętą ; na teat rze szuka no dramatycznego geniuszu nie 
kuglarstwa któr nic nie ma w pólnego z wzniosłym powoła
niem sztuk i. Dzisiaj wszy tko musi być strojne, bogate, w s
tawne ; wszystko rlla ka , n ic dla du zy: a to zle u nas gor za 
niżeli gdz ie indziej. 

Prawdać i to, z drugiej stron ż scena polska walcząc z mno
gimi przeszkodami, bez żadne o w parcia któ re by je j jak C\ 
taką niepodległość w wyborze sztuk zapewniało, pochlebi · ć 
musi łaskotliwym skłonnościom publicznośc i , mt kt.ór j laskQ jest 
zda na . Scena nc ·za nie m iataby może o cz m ui sz ·z · si ę 
z obowiązku : k ztalcenia t .i publiczności we wzgl dzie este
tycznym . Pobudki finansuwc czynią ją poslu zną dziwactwu 
lub ka pry om ogólu ni e wchodzącego w rzetelne rozumi n ie 
sztuki. Hamlet i Makbet nie mają żadnej mocy nad umysłami 
naszymi : drobnieją jak P ygmejczycy i Lil iputy w porównaniu 
z innym mocarz m sc ny, z olbrzymem gminu - z Chl pem 
Milionowym! 

Bądź co bądź, powinnością jest krytyki li t rackiej zwracać 
n a to uwagę światlejszych. ie h aj wszy ·cy myślący i p i sz~ cy 
pl'O lest ują sic; przeciwko publicznemu gustowi? Nigel większy 
wanclalizn nie zag1„ żal sc ·ni - . Ludzie odw kli od wraż 11 ! 
Zgasło świallo gen iuszu . Wszystk o zależy na gardernbi ' i de
koracjach . Płacz i sm utek nikogo nie wzruszą ; to j dno chy b 
posluży nam za wym.ówkę . 7.e lak si i za g 1 ·anicą dzi je. 

Lecz w1· 'ćmy sic; do S;~ kspira . Coraz wi c j pi szą o nim 
F rancuzi ; coraz śmiel j i umiPjQtn icj ztukc; jego roz t.rząsają. 
Sz kspir podn i ó sł z u padku sc nt; ni ' m i cką w zeszłym wieku; 
naprawił krytykę ; pobudził filozo fów do dumań; natchnął L -
synga Szyllera i Getego. Dzisiaj zowią go Niemcy poetą .ludów 
germańskich . Ten t ragi zny T y ta n Wilhelma Szlegla zaczyna 
przekształcać mocą du ch a śr ' cl nich wieków Europy do ty ·hcz -
sowe systema k rytyki fran cuskie j . Oświeca rozumy: burzy 
przesądy . Umarł silnie j działa na umysł , niżeli wszyscy r a
zem żyjący pi sarze dramatyczni. 

„Kurier Polski" 1830, nr 206 



S. BALINSKI 
„NIEBO 

. SZEKSPIRA" 
POEMAT 

„By night an alheisl half believes in God1'' 
Edward Young 



Kiedy „Sen nocy letniej" w bezbłędnym ogrodzie 
Zakańcza się pogodnie akordem anielskim 
I na otwartej scenie, gdzie światto lśni blade, 
Oberon wypowiada ostatnią tyradę 
I kłania s ię w idowni z umiarem angielskim 
- Nie wychodź z Regent's Parku, zaszyj się w ogrodzie, 
Gdzie pachną cierpkie róże i rosy drżą dreszcze. 

Przedstawienie skończone, ale noc trwa jeszcze 
I gwiazdy błyszczą da lej w lipcowej u rodzie. 
Oprzyj głowę o drzewo i patrz, jak noc żywa 
Rozwija się nad tobą i fantazję wzywa, 
I już tknięty czarami ów ogród panieński, 
Gdzie ucichł wiatr, a w ciszy zadźwięczała lira, 
Za mienia s ię powoli w zloty gaj ateński, 
Nad którym wschodzi niebo tajemne Szekspira. 

W takie to noce jasne, w takie noce bez dna 
Unosi się ku gwiazdom wieczny cień człowieka 
I szuka przeznaczenia, gdzie alfa lśni gwi zdna, 
I patrzy w głębie świata, rz kłbyś, wróżby czeka. 

Ku nim to groźny Makbet chmurne zwraca lica, 
Budując sen ku gwiazdom wytrwały i cichy, 
I obnaża w tym świetle wieczną tajemnicę 
Najsmutniejszej rozpaczy - tajemnicę pychy. 
Ku nim Shylo::k tragiczny drżące wznosi pięście , 
Przeklinając ból życia i bezkarność krzywdy, 
I wielkim głosem wola o to jedno r.;zczęście, 
Którego sen o szczęściu nie zastąpi nigdy. 

Pod ich arkadą złotą nad czerwienią trumny 
Dotąd przemawia jeszcze, wsparty o kolumny, 
Miody Marek Antoniusz do Rzymian gromady 
I odkrywa raz jeszcze, namiętny i blady, 
To jedno, co ma w życiu sens ludzki i ważny: 
Odwagę sprawiedliwych i przyjaźń odważnych. 
A gwiazdy, kiedy mówi, krwawią i ę po ępnie 
.Jak sz tylet, wbity "-' serce Cezara pud tępn i . 
Cały korowód cieni w znosi się ku górze, 
Niby las ludzk ich ramion w górę wyciągniętych; 
Kochanków zaplątanych w nienawiść , jak w różę , 
Wodzów zbyt niecierpliwych i zbyt 'viotkich świętych 
Zdradzonych dobroczyńców i zwycięskich katów, 
Co szukają trvrnłośc i wśród ni~trwałych światów. 

O nocy, ileż razy wołano do ciebie, 
Porównuj ąc cło maski i lutni na niebie. 
Byłaś prom m i arką, korom\ i tia rą, 
Wież~! z kości ks i .życa i Orfea czarą, 
Trampoliną Odysa i eolskim kwieciem.„ 
A do gwiazd dobierano najpiękniejszych w ~wiecie 
Okrcśłei1 i porównań, jakby tą przeróżną 
Mov~· •1 chciano je zdobyć dla sicb i - przyci<w;nąć . 
Jak miłość tajemniczą nu zawsze osi<1gnąć 
I na zawsze ujarzmić ... I zawsze na próżno. 



On jeden w twarz im spojrzał w niedbałym skupieniu 
I nie szukając imion - nazwał po imieniu. 
On jeden zajrzał w sekret naszych serc tajemnych, 
Jak gwiazdy gorejących i jak otchłań ciemnych, 
Tak samo pulsujących, tak samo realnych, 
Tak samo osiągalnych ... choć nieosiągalnych. 
On jeden nazwał miłość, nienawiść i zdradę, 
On jeden przyjaźń - nazwał - samotność i pychę, 
On jeden namiętności pokazał paradę, 
Jak as trolog, co gwiazdy pokazuje ciche 
Gwiazd przeznaczonych ludziom, gdy będą umierać 
I spośród w aszych blasków - jeden blask wybierać. 

I nic się nie zmien iło od tragedii czasów, 
Gdy z bliżała ię półno<: i koguty piały -
Choć akcesoria inne: sch rony zamiast lasów , 
Bombowiec zamiast łuku , pocisk zamiast strzały, 
To samo i<: pow tarza co tam , na scenie, 
Gdy iskra namię tności s ięgała zenitu 
I aktor zdzierał z siebie t iule i pólcienie, 
By odkryć twarz człowieka, jak gwiazdę u szczytu. 

W tej godzinie historii, wśród zdarzeń tragicznych, 
Nic ma uczuć poś rednich ani połowicznych. 
Jak aktorzy tragedii - z wolą cz-:,1 bez w oli -
Musimy poznać wszystko, co najmocniej holi, 
Musimy poznać podłość, czys tą, absolutną, 
Musimy przejść przez kłamstwo , jak przez rzekę smutną, 
Przez nieczystość sumien ia i przez czystość grzechu ... 

A gdy materia bólu si~ wreszcie wyczer pie, 
Musimy ją ujarzmić - i wtedy zobaczyć 
Mądrość tę najtrudniejszą, co kazała cierpieć , 
A te1·az każe westchnąć z żalu - i przebaczyć, 
Na kształt świtu letniego, który oczy złoci 
Rumieńcem przebudzenia, jaką laską dobroci. 

Już świta . Noc opada ciężko - jak kurtyna, 
Zakrywając powoli sens tych w szystkich zna czeń, 
Które dajemy życiu wśród nocy majacze11, 

P óki dzień się nie zacznie. Wla' nie się zaczyna. 
Stróż nocny w zystkie bramy otwiera ogrodu, 
Przez które wpływa fala zielon ego chłodu, 
Mieszając w porankowych obręczach błękitu 
Ostatnie wier ze nocy i pierwszy dzień świtu. 
Wsparci jeszcze o drzewo, co w iatrem westchnęło, 
Pat rzymy zadumani w to - co przeminęło, 
Zostawiając po sobie fijo tkow<t mglistość, 
Co wiruj~ w powietrzu, płacząc rzeczywistość, 
Aż r ozdarte na dwoje w pierwszym słońca blask u 
Upada - z gw iazd trącone - i zamiera w piasku. 



C.H.HDBDAY 
Sedno „Króla Leara" leży w konflikcie między dwiema fi

lozofiami, między feudalną koncepcją o stopniach a indywi
dualizmem burżuazyjnym. We wcześniejszych swoich sztukach 
dał Szekspir wyraz podziwowi dla tężyzny i optymizmu rodzą
cego się nowego mieszczaństwa. Obecnie w „Królu Learze", 
odwraca się z przerażeniem od rzeczywistości, do której dopro
wadził nieokiełznąny indywidualizm. 

Indywidualizm reprezentują w jego utworach ludzie żerujący 
jak zwierzęta na swoich bliźnich. W „Tymonie Ateńczyku" 
powie iż „rzeczpospolita ate11ska stała s ię dżunglą bestii". Już 
dawno zwrócono uwagę, jak wie le porównań czerpie Szekspir 
w „Królu Learze" spoś ród drapieżnych zwierząt. Goneryla jest 
„szkaradnym sępem", „kobietą z twarzą wilka'', ona i Regana 
„to córy z sercem psa", „tygrysy, nie córki". Niewdzięczność 
jest potworniejsza niż morskie monstra; czuć niewdzięczność 
serc to „gorzej boli niż ukłucie zębem żmii" ; „miłość o zębach 
ostrych szarpie jak jastrząb" . Niepohamowana żądza cielesna 
idzie w parze ze zwierzęcą żarłocznością. „To mysikrólik czyni, 
że maleńka złocista muszka przed oczyma mymi grzęźnie w roz
puście". Kobiety są jurniejsze niż „tchórz lub kobyła, gdy ją 
rozpiera zielona pasza". Człowiek jest wieprzem w gnuśności, 

lisem w kradzieży, wilkiem w zachłanności, psem we wście
kłości, lwem w drapieżności. 

Jakie środki zaradcze przewiduje Szekspir dla przeciwsta
wienia się złu nurtującemu społeczeństwo? Zauważono już 
dawniej że żadna z jego tragedii nie kończy się beznadziejną 
rozpaczą; chociaż bohater ginie, na a renie pozostają godni na
stępcy, którzy podejmą dalszą walkę przeciw złu. 

Tak i w „Królu Learze" książę Albany i Edgar podejmują 
berło wypadłe z rąk Leara. W źródłach tragedii: w „Holinshe
dzie" i wcześniejszej sztuce dramatycznej o Leirze, król wcale nie 
ginie na końcu sztuki, lecz zostaje przez Kordelię przywrócony 
na tron. U Szekspira jest inaczej. Zmiana w zakończeniu wy
nikła, zdaje się, z chęci pokazania - z jednej strony - potęgi 
krwawych i nowych sił nurtujących współczesne Szekspirowi 
społeczeństwo - z drugiej strony - poeta chciał zaznaczyć, że 
n iesprawiedl iwość społeczna zakorzeniła się już zbyt głęboko, 
żeby ją można było wyplenić prostym nawrotem dawnego sta
n u rze czy . . Je~ li ustrój burżuazyjny oparty na indywidualiźmie 
jest zbyt straszny, żeby go tolerować, to z drugie j strony po
rządek feudalny zbudowany na poszanowaniu hierarchii na
leży do rzeczy martwych. Cóż więc pozostało trzeciego do wy
boru. 





CHARLES LAMB 

Widok Leara na scenie, w idok zgrzy białego, trzęsącego się 
starca, podpierającego się laską, w ygnanego z domu córek 
dżdżystą noc~1. sprawia wrażenie czego' przykrego i odrażające
go. Ch ci- loby się go zaprowndzić pod dach i dać wsparcie. Ta
kie, a nie inne uczuci wywoływał we nrnie zawsze Lear wi-· 
dziany na scenie. Bo też „K ról Lear" nie może być w ogóle 
grany. Mizer ne m aszynerie, za pomocą któr ych reżyseria na
śladuje burzę, podczas której Lear błądz i po polu, są równie 
niedostateczne do wyrażenia grozy żywiołów, co jakikolwiek 
aktor do odegran ia roli Leara. 

Łatwiej byłoby mu wyrazić na scen ic Miltonow kiego Sza
tana czy jakąś potężną postać z rzeźb Michała Anioła. Wielkość 
Leara nie polega na fizyczn ych, lecz na intelektua lny h w y
m iarach. Wybuchy jego pasji sq podobne do wulkanu, s ą one 
burzą, która por usza i sięga clo głęb i jego umysłu, tego morza, 
zbiorn ika skar bów. 



S. HELSZ1TYNSKI 

Osobliwa uczoność i zaiste celtycka fantazja cechowały pisa
rza angielskiego, który w XII wieku pierwszy ujął w pewną 
całość opowiadanie o królu Leirze i jego trzech córkach, za
chowujących się wobec ojca jak dzieci z starych, europejskich 
i pozaeuropejskich baśni ludowych, gdzie brzydkie siostry po
chlebstwem zyskują dary ojcowskie, a trzecia, kopciuszek, nie 
umiejąc schlebiać, naraża się na odtrącenie, aby w końcu oka
zać się jedyną podporą ojca, skrzywdzonego przez niewdzięcz
nice. 

Pisarzem tym był Geoffrey z Monmouth (1100?-1154), mi.~
steczka nad rzeką Wye, mnich z zakonu św. Benedykta, WahJ
czyk, któremu nieobce były uniwersytety Oksfor.du i Par~ża 
i nieobce dzieła dawnych kronikarzy ojczystych, G1ldasa z wie
ku VI czcigodnego Bedy i Nenniusa z wieku VIII, a także po
dania 'krążące wśród ludu i legendy przekazywane i spisywane 
po klasztorach. Książka, którą ku zachwytowi rycerstwa nor
mandzko-angielskiego, a oburzeniu uczonych dziejopi ów swe~ 
epoki ogłosił około r. 1135, należy do najpłodniejszych w skutki 
wydarzeń kulturalnych śre.dniowiecznej_ A1:1g!ii. To ~yla _EN~IDf\ 
nowo powstałej monarchii andegawenskieJ, rozc1ągaJąceJ się 
na Wyspy Brytyjskie i na znaczne terytorium Francji, ENEIDA, 
którą jej autor miał odwagę przedst~wić .s~oim współczesnym 
jako dzieło historyczne, coś w rodzaJU L1wmszowego OD ZA
ŁOŻENIA MIASTA. Nagabywany o wymienienie źródeł, aut?r 
książki tej, nazwanej śmiało DZIEJAMI KRÓLÓ"'. BRYT.A~
SKICH (Historia Regum Britanniae), powoływał się na meJa
kiego archidiakona Waltera z Oksfordu, który rzekomo przy
wiózł mu z Bretanii prastarą kronikę dotyczącą królów Bry
tanii z okresu przed zajęciem jej przez Juliusza Cezara i z cza
sów przed zdobyciem wyspy przez Anglosasów. Laicy nie py
tali o źródła, biorąc za czystą prawdę wszystko, co podawał 
pseudo-erudyta mnich, odgadujący wybornie nastró~ ry~erstwa , 
które otaczało dwór króla Henryka I (1100-1135) 1 krola Ste
fana (1135-1154). 

Książka Geoffreya z Monmouth głosiła gorącymi słowy ży
wot i sławne czyny króla Artura, który od razu stał się wzo
rem i ideałem panującej klasy rycerskiej. Niezliczone ilości opo
wiadań, całe cykle legend arturowskich biorą swój początek 
z księgi Geoffreya. Stała się ona jakby biblią, z której naród 
uczył się swojej przeszłości, napawając go dumą, bo obdarzony 
bujną fantazją poeta wywodził początek Brytonów od Brutusa, 
prawnuka Eneasza, mówił o założeniu jego stolicy Troynovant 
nad Tamizą, wyliczał i barwnie, obrazowo, z całą powagą 
dziejopisa przedstawiał wszystkich kolejnych królów z dynastii 
fikcyjnego Brutusa, wśród nich, jako dziesiątego z kolei, króla 
Leira, późniejszego Szekspirowskiego bohatera. 

Brytyjski król Lcir - nazwę Lear ustala dla potomności 
dopiero Szekspir - ulepiony z baśni ludowej, z podań walij
skich, ze strzępów kroniki, otoczony postaciami biorącymi na
zwę od luźnych imion z zamierzchłej przeszłości, panuje we
dług chimerycznej chronologii Geoffreya w epoC"e, kiedy w Ju
dei żył król Joas (863-797 przed n.e.), rządził dzielnie przez 
60 lat, założył miasto Leircestre, dzisiejsze Leicester, miał trzy 
córki: Gonoriłłę, Rega, u i Kordeilę, którą szczególnie miłował. 
Gdy się zestarzał, myślał o podziale królestwa pomiędzy nie 
i o wybraniu im stosownych mężów. Dla upewnienia się, któ
rej oddać najlepszą część, badał każdą z osobna, jak bardzo go 
kochały. Dwie starsze prześcigały się w pochlebnych wynurze
niach swoich uczuć. Inaczej Kordeila: kocha ojca tyle, na ile 
zasługuje. W wyniku tej próby starsze córki wydaje Leir za 
książąt Kornwalii i Albany, oddając im połowę królestwa, dru
gą połowę zachowując dla siebie. Po Kordeilę przysłał dwu
krotnie swoich posłów król Franków, Aganippus, gotów poślu
bić ją bez pieniędzy i ziemi. Po dłuższym czasie książęta-zię
ciowie odebrali Leirowi ziemię i władzę, po czym Maglaunus, 
książę Albany, mąż Gonoriłłi, przyznał mu orszak sześćdzie
sieciu rycerzy i wziął go na swój dwór. Po dwóch latach poby
tu Leira na dworze Maglaunusa Gonorilła wystąpiła przeciw 
drużynie królewskiej i zażądała usunięcia połowy ludzi. 

Leir, urażony, udał się do drugiej córki, do Regau, żony Her
ninusa, księcia Kornwalii. Lecz już po roku historia powtórzyła 
się, Regau zażądała zmniejszenia świty do pięciu ludzi. Na 
próżno szukał ojciec schronienia na powrót u Gonorilli: zosta
wiła mu tylko jednego rękodajnego i wymawiała zbędną wy
stawność życia. To kazało mu zwrócić swe myśli i kroki ku 
Kordeili. Gdy wynędzniały starzec przybył do Francji, został 
tam serdecznie przyjęty. Wojska, które przeprawiły się do 
Anglii z Kordeilą, zwyciężyły obu książąt i po trzech latach 
udręki osadziły Leira na tronie. Po śmierci Leira rządziła Kor
deila, lecz została zwyciężona przez dwóch siostrzeńców, synów 
Gonorilłi i Regau, dostała się do niewoli, gdzie odebrała sobie 
życie. Melancholijny finał był typowo celtycki, odbiegał od 
happy endu ludowych baśni i nadawał opowieści tragiczny 
patos. 





D„KRDLU LEARZE1" 
W .POLSCE 

Wśród wielu głosów badaczy polskich piszących o KRÓLU 
LEARZE wyróżnia się trafnym podkreśleniem czarodziejskiej 
mocy poetyckiej Szekspira wypowiedź Józefa Ignacego Kra
szewskiego, umieszczona jako wprowadzenie do tłumaczenia 
tragedii, dokonanego przez Paszkowskiego, które ukazało się 
w drugim tomie DZIEŁ DRAMATYCZNYCH Szekspira w War
szawie w r. 1875: 

„Tryb tworzenia ten sam tu co zawsze u naszego poety, twór
czość jego objawia się nie w surowym materiale, ale w ukształ
towaniu go i obrobieniu, w natchnieniu życia, w odgadnięciu 
prawdy ludzkiej. Bierze on imiona i przedmioty znane i ulu
bione, a z nich lepi świat żywy. Co było lalką sztywną, pod 
jego ręką staje się człowiekiem. Legenda ma swoją logikę, któ
rej poeta nie zmienia, dopełnia ją tylko i tłumaczy charaktera
mi. Nie potrzebuje wiele do odgadnięcia ich, znajduje jakiś od
łamek przedpotopowy, jakąś cząstkę niedognilą i z niej wskrze
sza żywą postać". 

W opracowaniach naukowych zasługuje na uwagę przedmo
wa Romana Dyboskiego (1883-1945), ze względu zarówno na 
swoją zwięzłą faktografię, jak i interpretację i charakterystykę 
postaci. Została ona pomieszczona w DZIEŁACH DRAMA
TYCZNYCH Szekspira, Warszawa 1911, w tomie X, s. 147-170. 
Wyjmujemy z niej uwagi na temat Błazna : 

,„Od wszelkich literackich źródeł zarówno jak i od wzorów we 
własnej twórczości zupełnie oddala się Szekspir w tym dra
macie gdy tylko wstępuje na scenę niezrównana kreacja jego 
wyobraźni - Błazen królewski. Odległymi krewniakami w mą
drości i dowcipie są mu wprawdzie Probierczyk w sielance 
JAK WAM SIĘ PODOBA i Feste w komedii WIECZÓR 
TRZECH ICRÓLI; z ust tego ostatniego przejmuje nawet zwrot
kę pozornie bezsensownej, a smutnej i szarej jak samo życie 
piosenki o deszczu i wietrze (III, 2). 



Ale to tylko znakomitsi poddani tego króla błaznów. By dać 
kolor życia jego dziwactwom prozą i wierszem - zawsze przez 
jakąś nić połączonym z wielkimi sprawami tragedii - trzeba 
go sobie wyobrażać - tak niewątpliwie chciał Szekspir - jako 
istotę, jeżeli nic lekko anormalną umysłowo, to w każdym razie 
przyzwyczajoną do emancypacji od pospolitej logiki i przez to 
właśnie uprawnioną i uzdolnioną do wypowiadania śmiałych, 
krytycznych zdań w oryginalnej formie. Nigdzie Szekspir nie 
przeniknął tak zupełnie swoim geniuszem i treścią swych naj
głębszych myśli tego kon\'vencjonalnego żywiołu komicznego, 
który w tragedii był koncepcją na rzecz wymagań publiczności; 
że i w tej roli poeta w momentach znuże ia mógł popaść 
w zwykłe tradycyjne błaznowanie, tego uznać nie chcą ci, co 
„dodatkami" aktorów mienią spro:ś ne lub niedorzeczne wier
szyki Błazna z końcem niektórych scen, gdzie 011 zrywa iluzję 
zwracając się wprost do publiczności (I, 5: III, 2). Brak równo
wagi umysłowej u Błazna potęguje wrażenie scen, gdzie znaj
duje się w towarzystwie obłąkanego króla i udającego szalet'i
stwo Edgara (III, 4,6): do efektu dramatyczn ego pożytecznie 
się przyczynia fakże wyobrażenie, które przeważnie starają siG 
wytworzyć nowsi aktorzy, że Błazen to stworzenie delika 1tne 
i bezsilne, zapewne i bardzo młode: Lear nazywa go „chłop
cem" i lituje się nad nim, gdy mu zimno (III, 2): Kordelia za
pewne otaczała go życzliwą opieką, bo od jej wyjazdu do Fran
cji „bardzo zesmutniał'' (I, 4)". 

W r. 1923 ogłosił Andrzej 'fretiak (1885-1944) swój własny 
przekład i wstęp do KRÓLA LEARA. Ważne są jego uwagi 
o przełomie w duszy Leara, dokonanym przez cierpienie, i pod
kreślenie optymistycznych horyzontów końcowych tragedii, 
w czym świadomie odcina się autor od wykładni innych ko
mentatorów, zaliczających utwór Szekspirowski o Learze do 
zdecydowanie pesymistycznych. Oto jak Trietiak broni swej 
tezy optymistycznej: 

„Mylnie sądzi ta krytyka, która w KRÓLU LEARZE widzi 
obraz świata jako gehenny cierpień i niesprawiedliwości. Kry
tyka ta r rzez usta Samuela Johnsona, sławnego krytyka i ar
bitra litterarum w XVIII wieku, wyraziła się o Learze, że jest 
to s1tulrn, w której „zbrodniarzom dobrze się powodzi". 

'I wicrdzenie to jest niesłuszne, wszak wszyscy zbrodniarze 
giną". 

Nie dorenił należycie KRÓLA LEARA Leon Piniński, który 
w swojej monografii pt. SZEKSPIR (1924), w tomie I, s. 302, 
zanotował uwagę o niesceniczności utworu, świadczącą o zależ
ności PiniP..skiego od angielskich krytyków z okresu romantycz
nego: 

„Z wielkich tragedii Szekspira z czasów jego dojrzałości 
w jednym KRÓLU LEARZE spostrzegamy przejaskrawienie efek
tów, nagromadzenia nienaturalnych sytuacji, dochodzące do ta
kiego stopnia, iż sztuka staje się w przedstawieniu scenicznym 
prawie niewykonalna, a nawet w czytaniu miejscami razi i od
trąca". 

Interesujące są spostrzeżenia i wspomnienia osobiste Włady
sława Tarnowskiego (1885-1951), autora tłumaczenia wydane
go w Bibliotece Narodowej Ossolineum. Ceni on element ory
ginalności widoczny u Szekspira i broni sceniczności sztuki na 
podstawie autopsji. Ciekawe są wrażenia jego w związku z tym 
przeżyte w r. 1906, kiedy trupa aktorów włoskich pod kiero
wnictwem Novellego odegrała KRÓLA LEARA we Lwowie. 
Spostrzeżenia swoje wypowiedział Tarnawski w monografii 

pt. SZEKSPIR (1931), s. 210-213: 
,,Z naiwnych zmyśleń Geoffreya i jego następców, nie wyłą

czając bezimi1::onego dramaturga, mamy u Szekspira jedynie 
ogótne zarysy treści, i to z poważnymi zmianami. Nie strojenie 
ojczystej przeszłości w tęczowe barwy zmyśleń stanowiło jego 
zamiar. Najwidoczniej temat wydał mu się jakby stworzonym 
do tego, aby osnuć na nim przejmujący grozą utwór, będący 
wielkim obrazem świata w rozkładzie, obrazem stargania wszel
kich węzłów rodzinnych, społecznych i państwowych, obrazem 
bezprzykładnych cierpień, przerastających ludzką wytrzyma
łość, a spadających na winnych i niewinnych ( ... ). 
Powiadają niektórzy, że LEAR nie jest wielkim dramatem, 

lecz wielkim poematem w formie dramatycznej. A jednak robi 
na scenie wrażenie wstrząsające i nie wiem, czy istnieje w ogó
le rola stawiająca aktorowi takie wymagania i pozwalająca 

osiągnąć taki efekt jak rola króla. Na dowód muszę sit.;gnąć do 
wspomnień osobistych. Jako młody akademik byłem na przed
stawieniu LEARA w obcym, a przynajmniej słabo mi znanym 
języku. Dobra znajomość tekstu i przeczytanie go przed pój
ściem do teatru usunęły trudności. Króla grał największy 
współczesny aktor włoski, Ermete Novelli. Trupa składała się 
poza wykonawczynią roli Kordelii z sił podrzędnych, dobranych 
może umyślnie dlatego, że artyści o światowej sławie często 
otaczają się miernotami aby uzyskać lepsze tło dla swego ta
lentu, a może po prostu przez kupiecką praktyczność. Pamię
tam jeszcze gwałtowną gestykulację i przesadny patos tych 
partaczy o ognistym temperamencie południowym. Rzeczy te 
nie wpłynęły w większym stopniu na całość wrażenia. Łatwo 
było odwracać uwagę od lichego zespolu ku wspaniałej grze 
Leara, pięknościom poetyckim i myśli tragedii. Nigdy też le
piej nie uzmysłowiłem sobie, jak podrzędną jest akcja, jak 
bladą, po części nawet szablonową charakterystyka. 
Zrozumiałem wtedy, że LEAR jest najdziwniejszym w dziejach 

literatury kompromisem, a wobec publiczności elżbietańskiej 
był i największym oszustwem. Poeta dał jej pozornie to, co ją 
nęciło, schlebiając jej zamiłowaniu do krwawych widoków i do 
jaskrawych, _niezwykłych sytuacji. A jednak naprawdę two
rzył dla siebie i dla duchów wybranych. Wszak nawet wprowa
dzając uh.i.bionego Błazna uczynił go głęboko tragiczną postacią. 
Bawiąc gawiedź z parteru, brał się równocześnie za bary 
z wiecznie żywą zagadką bytu ludzkiego i istnienia złego na 
świecie". 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

William Shakespeare urodził się 23 kwietnia 1564 rok u w S tratford
- on-Avon . Był synem Joh na, rzemieślnika i kupca, burmistrza Strat
fordu i Mary Arden pochodzącej ze szlacheckiej rodziny. Ukoń·czył 

miej scową Gra mmar School, jednak na studia nie wstąpił, być może 

w związku z trud nościami fin ansowymi ojca. Inna hipoteza powiada, 
że S hakespeare kształcił si ę w zespole m uzycznym i ak torskri m pewne
go katolicki go baroneta w hrabs twie Lancaster, co tłumaczy niektóre 
cechy jego późniejszego warsz ta tu t a tr alnego. 

Z dokumentów dotyczących młodości Shakespeare 'a znane są tylko 
trzy fakty : ślub ze starszą o osiem lat Anną Hathaway w 1582 roku, 
chrzest córki i ch r zest bliźni ąt. Od tej chwili brak o Shakespeare pe
\ 1ych wiadomości. Przypuszczać należy , że prwniósł się do Londynu, 
gdzie został alct.orem. W roku 1595 f iguru je jako członek k ompanii tea
tralnej pod nazwą Sł ug L011da Szam belana. Od rnku 1599 zespół te n gry
wał na południowym wybrzeżu Ta mizy w slyn n m teatrze The Globe, 
który sta nowił własność aktorów-udzia łowców zr zeszonych w kompanii 
Sług Lorda S zam belana. 

Shakespeare zmarł w Stra fordzie 23 kwietnia 1616 r oku, w nowym 
pięknym domu. Należy tedy przypuszczać, że powodz i ło m u się pod 
koniec życia znak omicie. Był już wtedy us tabihzow anym aktorem i po
wszechnie uznanym dramaturgiem . 

UTWORY DRAMATYCZNE SHAKESPEARE' A 

„Henryk VI" cz. I-III (King Henry the Sixth) - 159()-1591; ,Ry
szard III" (King Richard the Third) - 1592 ; „Komedia omy łek" (The 
Com edy of Errors) - 1592; „Tytus ndron ik us" (T itus Andr on,icus) -
1593 ; „P oskromienie złośnicy" (The T arning of the Sh.r w ) - 1593; 
„Dwaj pa n owie z Werony" (The Two Gentlemen of Ver ona) - 1594; 
„Stracone zachody miłosne" (Love's Labou r 's L os.t) - 1594; „Romeo 
i Julia" (Romeo a nd Juliet) - 1595 ; „Ryszard II" (K ing Richard the 
Second) - 1595; „Sen nocy letniej " (A Mddsummer Night's D ream) -
1595; „Król Jan" (KJing Joh n) - 1596; „Kup iec Wenecki" (The Me-rchant 
of Ven:ice) - 1596; „Henryk IV" _ cz. I - II (KLng Henry the Fourth) 
- 1597 - 1598; „Wie le hałasu o nic" (Much Ado about Nothing) -
1598; „Henryk V" (Henry the Fifth) - 1599; „Juliusz Cezar" (Julius 
Cesar) - 1599 ; „Wesołe Jrnmoszki z Windsoru" (The Mer.ry Wjves of 
Windsor) - 1599· „Jak w am się podoba" (As You Like It) - 1600; 
„Wieczór trzec h króli' (Twelfth Night or What You WdH) - 1601; 
„Hamlet" (Ha mlet , Prince of Denmark) - 1601; „Troilus i Kressyda" 
(Troilus and Cressida) - 1602; „Wszystko dobre, co się dobrze kończy" 
(All's Well That Ends Well) - 1602; „Miarka za miarkę" (Measure for 
Measu.re) - 1604; „Ote llo" (Othello, t he Moor of Venice) - 1604; „Mak
bet" (Macbeth) _ 1605; „K ról Lear" (King Lear) - 1605; „Antoniusz 

i Kleopatra" ( nth ony and Cleopatra) - 1606; „Koriolan" (Corio1lanus) 
- 1607; ,.Tym on Ateńczyk" (Timon of Athens) - 1608; „Perykles" (Pe
ricles, Pri<11ce of Tyre) - 1608; „Cymbelin" (Cymbeline) - 1609; „Opo
wie ć zimowa" (The Wdnter'.s Tale) - 1611; „Burza" (The Tempest) -
1611; „Hen.ryk VIIJ" (King Henry the Eight) - 1613. 
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