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SZEKSPIR

Czy jest który człowiek co by znając klęskę
Żeber zapadłych Podłużnego pyska
Znalazł pomimo tyle chwalb milczenia
Ile ich niesie zdychające zwierzę
Na co są mężni?

W

roku urndziin W1i1liliama Szeikisipi<ra (1564)
um~ero Michał Anioł.
Za życia a1n91ie'l'sfkiego dmmalf:urga opulb1ikują swe pietwsze •roziprawy Garlileusz i K0tpemi'k.
Powstaną •na1jwiększe dZJieła Kocha1nowslkiego, ukażą siię „Próby" Montoigne'a, „Don
~ichot" Ca1rva1ntem i wczesne utwory LO/pe de Vegi. W 1606 roku urodzi Slię Corneilile,
w 1622 - sześć 1latt po śmierci Szeik&J:)im - Moiliere.
Był syinem kU1pca piastującego u1rząd bLiirmii~rzo Straltfordu. Nie studiował ino
uniwersytecie, wyibriał rowócl a1kttora i wyjechał dkoło 1590 1ro'ku do Londyinu, ilctóry jak •i cała
An·g·lio przeżywał wówczas pod 1pomyś·l1nymi rządarmi Elilbiety I chwiile ŚWiietności, 'lait:a
wspoiniia•łego roikwi'l!u gos'Podo1rczego, S'Połecznego i kUiltura4nego. RozwijlOł 'Slię dromat
el-ibietań.slkii, powstawa~y nowe sceny: w ciqgu in 1 iespeł1n·a >trzydZ'iest:u lot 'Sto41ico wzbogaciła
się o isześć tealbrów OitwOlrtych dila szerolkiiej publiicz.nośoi ~miiędzy rnimi słyin•ny „The Globe").
Komedii1a1nt Kompa1n·ii Tealtrall.nej Sług Lorda Szolbeil·ana•, późniiejszej tmpy 1kró1lewsikliej
Jaikulba I, szybko zdobył rozgłos jark·o 01utor sztuk g.rywo1nych coraz chętniej ·i częfoiej.
Na ogół nie były to dzieła oa~kowid-e orygiina1l1ne. Często odwoływał islię Szeiksipi·r do
i·stn:iejących j'Uż sxtu'k 1ea'l:rallnych •luib •innych ź.ródeł Mtteinackich, 1sfkąd brał wątłk·i fobuilorne
do swoich utworów. Nadawał •ilm jednalk ·iin1ny ksztołt, 'PrzedstalWliał w nowyim ujęd•u, kreując
dzieła o zdum'iewa•jącej 'Sli!le wyrazu i ·~Hnych w.diorach a·rtys'l:ycZ'nych. Za żyda
tra1kttowa1no go in'O równi z Th. Kyd'eim, Ch. Marlowe •i ·i•nnymii głośnym1i pi:sa•rzami
draimatycznymi tych czasów. W o'kires•ie Oświecenio zia1i,n1eresowan1ie j€'QO twórczośoią
wz;rosło, dopiero jedinalk RomointyZ!m i Wliek XIX lJlsttlallii/y pozycję Szebpi1ra, który uznawany
jes't oditąd za •n·a~wi.ę'kis'Zego d1romat>U1119a świo'ta wszystłkich czasów.
Zad.Zliwi·a głębia refleks•jli filloz;ofkxnej tego gen•i.allnego itwórcy, s1 ił1a, z jolką <potrafił
u•kazywa·ć przeżydio 1
1,U'dtkie, jego niezwyllcla u1m 1i•eję'bność tworzenia efetktów lteatrarl•nych,
bogadwo ska1M styilowej jego dmma'tów •i kh wybii'ne watlo·ry językowe.
Zachowało się 37 ·sztu1k Szelksip1i1ra (w wyipadlku ki'llku z in1ich sprowa autorsitwa nie jest
jednark oa~kiem pewna) oraz wieHa cykl jego sonetów uważanych za a<rcydzieła liiryikii
angielskiej.
Przypomn1i1jmy tylko sztuki na~częściej grywa1ne:
kronilki his't!orycxne: Król Ryszard li, Król Henryk IV, Król Henryk V, Król Henryk VI, Król
Henryk VI, Król Ryszard Ili, Król Henryk Vili, traged:ie: Romeo i Julia, Juliusz Cezar, Hamlet,
Otello, Król Lear, Makbet: komedlie: Komedia omyłek, Poskromienie złośnicy, Sen nocy
letniej, Wiele hałasu o nic, Wesołe kumoszki z Windsoru, Jak wam się podoba,
Wieczór trzech króli, utwo•rv ·o cha1ra1kterze baŚinliowyim: Burza, Opowieść zimowa i wreszcie
Miarka za miarkę oraz Wszystko dobre co się dobrze kończy -do1lekiie od lekkiego,
beztroskiego tonu 'komedie rn•oweg·o tyipu: 'tzw. c :ie im n e, przepojone gorzkii1m humorem,
w 'których obdk pierwiostków komicZ'nych 1pojav.Ai·a się aikcent tra>giZJmu.
Rozwi•jaijąc dzieło swych poprzedin+ków Sze'<<;oir doprowadZ'ił formę tragedii elżbie1:ańslciej
do doskoinałośoi, tworząc fym sa1mym model pierwszej •nowoczesnej odmia1ny tiraged·ii.
„Odrzucił jej 'l!radycyj1ne rygory kompozvcvj•ne i zasadę estetycznej jednorodności,
wprowadził luźną, ef)izodyc:mą konstruikcię fa!bułv, połączył ipierwia1s~ki tragiczne
z •komicznymi, wZ1nfosłość i grozę z qrotesikowością, osadził konflii1kt tra.gkzny wśród
konikretinych olkolic11ności psychologkz:nvch , społecznych, obyczajowych, histo•rycznych". 1 Do
stwo•rzonego przez SzekSlpira modelu dramatu zrywa•jącego z 'kanonami dramat'Urq.ii
kla:sycmej nawiążą przede wszysitlkiim roma1ntycy, którzy traktować będą jego dri-eła jako
wzór dla właS1nej twórczości ·i przejmą cały szereg ich konsty'ł:utywnych elementów.
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Szekspi1rowska tra1gedia inie jest, jak u s'l:amfynych, diramatem
postaw mora•l1nyoh •riozst-rzyganym f)r.zez wyirolki bo·sl~ie. W arcydzliełach
tego dira1maił!u1rga zina~duje już wyraz nowożytna formuła tra91iz,mu.
O loS1ie człowieka decyduje świat hKIZ!i, a inie 1n•ieśmientelin1 !bogowie.
„Szeksipi1rowski świat myślli 1i ·idei 1moral1n'f(:h jes-t o wiele 1bo111dz;iej
dynamicz.ny 1i tWie1owa1rstwowy, a tdkże sam rprzez <się, niez.a~eż.in1ie od
jaldiejś okireśfonej a1kcj'i u'1:woru, o wiele lba•rdz<ielj dmmatyany anliżeli
świot sta•rożytnych - pisze E. Aue11bach - .zora•Z!erTI jedndk grunt, po
j'a'ki1m 1poru'sZ!ają •s,ię fodziie ~ ino !których roz1w.i.ja1ją s•ię wyda1r.:zeini·a ,
jest turla~ 10 wielle m1niej pewny, wydiaije 1slię 1podlm'inowa1ny przez
głęibo1kiie wsbrząsy wewnętrZ>ne; tłem dll1a 1ro·zg•rywającyrch 'Się wydar.zeń
n'ie jes1: juiż świat!: w spoczynlku, ilecz ŚlWlioil:, iktóry n•a •s kutek
odd·z·i· aływanio na~·róŻino 1 rodin 1 iejs!Z)'c'h sił twor,zy 1się wciąż no nowo".
„Dokon·u 1jący >S1ię ipoprzez Wliellkie ilcry,zysy 1roztkład ś·red 1 n<iowiecZ1nego
chrysti'a1nizmu wyzwoliił dynoimkznq pdbrzebę zdobyc1o autoorienillaic}i,
a ta1kże chęć tprześledzen'ia tajemnych •SIN egzyisil:endj1i - czyta1my.
„W traigediii a1ntyo:zinej f.illo.zo~anie .n'ie miało ino ogół cha·roikiteru
dira1matycrnego; iprzejowil(]ło s•ię ono 'Pod iposil'ooią senitencji
uogólnianych 1i wyobstrahowo1nych z .rozigirywających się wyidiairzeń,
a przy tym IW)'lpowi.adainych w oderwa1n•iu od 1kon1kretnych postaci
i 1ich losów. Tymcza•sem w sztulkach Szekspira filozo.~owa1nie zaczęło
łączyć się z konlkiretnym1i looha'l:era1mii, wyrastać bezpośredn 1 io z allctua~·nej
s-yTura·cji mówiącego („.) ino1hierało cha1ratl&eru dramatycznej
au'1:ocma1liizy; w <n·iej zaś iwyra·żało ·się ipragn1ien•ie odina.lez.ienia
prawidłowego miejsca, rna lkitóre warto ipostawć ·swą oS<Obistą stawkę,
a1lbo też zwą'llp'ienie, czy miej•sce ta1kie 1może 1być ·odna1lezi,o ne"2.
Głębia zawairtych w dzieła· ch Szeksipi1ra re~leksji fiilozoficmych wziiąż
zdumiewa. Określono wieltkiego Sitirattfordcryka miainem „człowieka,
który wie", lkitóry „przenill<1nął taijemnkę życiia, poznał mechanizm
świoita ·i spraw ludzik.ich, umlia4 odmierzyć to, oo tWZJnJiosłe i oo ipodłe,
co tira·gic:zine i co śmiies:me, co 1istotne, o oo mało warte".3
Fenomena'lne bogacił!WIO jego dZJieł sprawił·o nawet, 1iż 1poddawa1no
w, wąt~liw.ość fa kit, że tmógł je 51bWl()rzyć prosty romedion~. czł·owiek,
ktory nie odebrał wszechstil10'nnego wykształcenia humani•stycZ1nego.
Pr~yipisywano ich auitorstwo C•h. Marlowe, F. Ba•conOJWi ~ in•nym wielkim
tworcom 1:ego orkiresu. W świe'tlle współczeSJnych badań twierdzenio te
uznatn<> os'tateczinie za 'błędne.
Przypisy :
1 Słownik

terminów literackich, Wrocław, 1976, s. 467.
E. Auerbach , Mimesis, Warszawa, 1968, s. 72-74.
s Por. S. Marczak-Oborski, Iskier przewodnik teatralny, Warszawa, 1964, s. 47.
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„NIE BYŁ . ON Z JEDNEGO TYLKO
WIEKU LECZ PO WSZECHCZAS"
( Be n Janso n)

Opowieść o Hamlecie pochodzi z zaginionej sagi islandzki€j .
Jej najstarszy zapis znajdujemy w kronice Saxo Grammaticus'a
z XIII wieku. W 1580 r. została opublikowana w 11 Histoires tragiques"
Fran<;:ois de Belleforest'a i stąd mógł ją znać Szekspir. Wiadomo
także o istnieniu tzw. „Pro-Hamleta" - zaginionego angielskiego
dramatu, napisanego najprawdopodobniej przez Th . Kyd'a około
1589 roku. Powszechnie uważa się, że „Hamlet" Szekspirowski
(napisany w 1601 roku) jest przeróbką tego właśnie utworu . Samo
zaś powstanie dzieła Szekspira wiążą historycy z tragiczną śmiercią
hrabiego Essexa, ściętego na rozkaz Elżbiety w 1601 roku. Essex był
protektorem Szekspira, jedną z najgłośniejszych postaci życia
politycznego ówczesnej Anglii, swego czasu chlubą dworu
królewskiego. W rysunku Hamleta i jego dziejach komentatorzy
dopatrują się licznych cech stanowiących odbicie postaci Essexa
i historii jego kariery.
W XVll i XVIII wieku interpretowano „Hamleta" zgodnie z ideami
epoki teatru elżbietańskiego. Renesansowy bohater - Hamlet uchodził za heroiczną postać walczącą o sprawiedliwość, jasno
tłumaczącą się w swym działaniu. Zwolennicy nowej,
klasycystycznej konwencji literackiej nie odbiegali od tego sposobu
rozumienia Szekspira. Poddawali jednak jego utwory ogładzającym
przeróbkom uznając ich formę za uwłaczającą dobremu smakowi
literackiemu i „poniżającą godność tragedii".
Rewolucji w sposobie rozumienia „Hamleta" dokonali romantycy
zapoczątkowując trwający po dziś dzień dialog na temat istoty tego
utworu, bogactwa jego znaczeń, wreszcie - zagadkowej postaci
bohatera. Od romantyków każde pokolenie tworzy własne
interpretacje sławnego dzieła odczytując je w myśl nowych doktryn
filozoficznych, z pozycji obowiązujących aktualnie konwencji
i rozpowszechnionych gustów. Każde z tych pokoleń wprowadza na
scenę swojego „Hamleta" i swojemu „Hamletowi" poświęca liczne
dzieła szekspirologiczne. Ich liczba jest imponująca; nie ma chyba
drugiej sztuki teatralnej, która doczekała się tak obszernej literatury
krytycznej, tylu komentarzy, rozpraw i artykułów.
Z jednej strony są to prace sensu stricto naukowe, dążące do
precyzji i rzeczowości publikacje zwolenników „szkoły historycznej"
i metod formalnych w badaniach literackich. Druga, liczniejsza
grupa komentarzy zawiera się w nurcie tzw. „krytyki
impresjonistycznej" („filozoficznej"). Stanowią one wykładnię dzieł
Szekspira, zawierają nie krępowaną naukowymi rygorami
interpretację utworów genialnego dramaturga.
Ten kierunek szekspirologii zainaugurowali właśnie romantycy. Po
okresie dominacji krytyki „historycznej" rozwinął się on ponownie
w połowie XX wieku.
Nie sposób mówić o inscenizacjach „Hamleta" abstrahując od
rozwoju krytyki „impresjonistycznej". Te dwie grupy zjawisk
artystycznych ściśle się ze sobą wiążą. Krytyka 11 filozoficzno-interpretacyjna11 była zawsze jednym z ważniejszych źródeł twórczej
inspiracji dla ludzi teatru, a wielu z nich (np. Craig, Wyspiański,
Brecht), wzbogaciło jej dorobek swymi komentarzami. „Historia
ścisłych badań materiałowych i historycznych - pisał G. Sinko
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Tadeusz Różewicz
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Ein schoner Gedonke
zwischen den Beinen
eines Miidchen zu liegen
Książę

prosto wyrażał
swe uczucia myśli
to uczeni w piśmie
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ein schoner Gedonke
świat nagle otwarty
twój ubogi krewny
Ksiqżę o Książę
jeden z twego orszaku
Mr Prufrock spostrzegł
że jego łysino
się powiększa i popadł w nastrój
hamletyczny
pętojqc się między

oswojonymi ludźmi meblami
oblicza za i przeciw
leżqc pomiędzy nogami
pewnej domy
nie jest wolny
od refleksji
oblicza straty i zyski
poci się ze strachu
i tok szaleństwo dodaje
do obawy
smok żqdzy miesza
z myślą o podwyżce cen
zamyka oczy poci się i liczy
zamiast szpady wyciąga
rękę z kieszeni
ogryza paznokcie
chowa się
chowa do pochwy
i wrzeszczy
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20 wszelką cenę
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Nie mów Książę
o mnie pogardliwie
ja mam dobre chęci
dwa razy we śnie
po niebie fruwałem
wiem jestem siedzeniem urzędnika
moja grzywa
mój gniew zwietrzały
to nie jest tok jak myślisz
od rano do wieczora
<mieniom się
nieprzerwanie
jestem uległy
każdy znak można
no mnie wycisnąć
ly jesteś pieczęcią
a ja woskiem świata
Książę bracie mój Książę
Ofelia
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pętając się między

oswojonymi ludźmi meblami
oblicza za i przeciw
leżąc pomiędzy nogami
pewnej damy
nie jest wolny
od refleksji
oblicza straty i zyski
poci się ze strachu
i tak szaleństwo dodaje
do obawy
smak żądzy miesza
z myślą o podwyżce cen
zamyka oczy poci się i liczy
zamiast szpady wyciąga
rękę z kieszeni
ogryza paznokcie
chowa się
chowa do pochwy
i wrzeszczy
być być być
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Nie mów Książę
o mnie pogardliwie
ja mam dobre chęci
dwa razy we śnie
po niebie fruwałem
wiem jestem siedzeniem urzędnika
moja grzywa
mój gniew zwietrzały
to nie jest tak jak myślisz
od rana do wieczora
zmieniam się
nieprzerwanie
jestem ulegly
każdy znak można
na mnie wycisnąć
1y jesteś pieczęcią
<l jo woskiem świata
Książę bracie mój Książę
Ofelio
~krzydła niebieskie
wciągnęła w siebie
właśnie rodzi grzeszników
w tej chwili
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morny rok 1958
jesteś ciekawy co robi
poeta współczesny
Obojętny mówi
do obojętnych
oślepiony daje znaki
niewidomym
śmieje się i
szczeka przez sen
obudzony
płacze

składa się ze szczebli
ole nie jest drabiną Jakubową
jest głosem bez echa
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Pytasz o kształt tej chmury
to istny wielbłąd
mówisz że jest podobniejszą
do łasicy
prawdo z boku podobniejsza
do łasicy
mówisz że raczej do wieloryba
bardzo podobna do wieloryba
śmiejesz się ze mnie
dobry Książę
poznajesz ukrytego ·za kotarą

gadułę

Dos Hirn verwest so wie der Arsch
(Rozmowo z Księciem, 1-960)
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przeróbkom uznając ich formę za uwłaczającą dobremu smakowi
literackiemu i „poniżającą godność tragedii".
Rewolucji w sposobie rozumienia „Hamleta" dokonali romantycy
zapoczątkowując trwający po dziś dzień dialog na temat istoty tego
utworu, bogactwa jego znaczeń, wreszcie - zagadkowej postaci
bohatera. Od romantyków każde pokolenie tworzy własne
interpretacje sławnego dzieła odczytując je w myśl nowych doktryn
filozoficznych, z pozycji obowiązujących aktualnie konwencji
i rozpowszechnionych gustów. Każde z tych pokoleń wprowadza na
scenę swojego „Hamleta" i swojemu „Hamletowi" poświęca liczne
dzieła szekspirologiczne. Ich liczba jest imponująca; nie ma chyba
drugiej sztuki teatralnej, która doczekała się tak obszernej literatury
krytycznej, tylu komentarzy, rozpraw i artykułów.
Z jednej strony są to prace sensu stricto naukowe, dążące do
precyzji i rzeczowości publikacje zwolenników „szkoły historycznej"
i metod formalnych w badaniach literackich. Druga, liczniejsza
grupa komentarzy zawiera się w nurcie tzw. „krytyki
impresjonistycznej" („filozoficznej"). Stanowią one wykładnię dzieł
Szekspira, zawierają nie krępowaną naukowymi rygorami
interpretację utworów genialnego dramaturga.
Ten kierunek szekspirologii zainaugurowali właśnie romantycy. Po
okresie dominacji krytyki „historycznej" rozwinął się on ponownie
w połowie XX wieku.
Nie sposób mówić o inscenizacjach „Hamleta" abstrahując od
rozwoju krytyki „impresjonistycznej". Te dwie grupy zjawisk
artystycznych ściśle się ze sobą wiążą. Krytyka „filozoficzno-interpretacyjna" była zawsze jednym z ważniejszych źródeł twórczej
inspiracji dla ludzi teatru, a wielu z nich (np. Craig, Wyspiański,
Brecht), wzbogaciło jej dorobek swymi komentarzami. „Historia
ścisłych badań materiałowych i historycznych - pisał G. Sinko
ma w odniesieniu do Shakespeare'a tyle morału, ile historia każdej
nauki: ukazuje po prostu postęp i ciągle wyższy stopień doskonałości .
Ma natomiast swój morał ogólny historia interpretacji Shakespeare'a.
Okazuje się tu mianowicie, że coś do powiedzenia mają przede
wszystkim epoki trudne i skomplikowane. Zestawienie oporu, jaki
stawiał Shakespeare ludziom Oświecenia ze śmiałym wdarciem si ę
romantyków w głąb problematyki shakespeare'owskiej mówi tyleż,
co płaskość i nieadekwatność pojęć o Shakespearze zacnych XIX-wiecznych bourgeois w zestawieniu z bogatym i stale na naszych
oczach wzrastającym plonem przemyśleń ludzi połowy wieku
dwudziestego"l .
Twórcą sztandarowej wypowiedzi romantyków na temat
„Hamleta" był J. W. Goethe. W pojęciu romantyków Hamlet jest
symbolem człowieka słabego, nie mogącego zdobyć się na podjęcie
czynu. „Istota piękna - pisze Goethe o postaci duńskiego księcia bogata, szlachetna, w najwyższym stopniu moralna, ale pozbawiona
tej siły zmysłowej, jaka tworzy bohatera, upada pod ciężarem,
którego nie może unieść ani zrzucić". Schlegel, Ulrici, Werder
i dziesiątki innych następców Goethego rozwiną myśl wielkiego
poety w licznych studiach interpretacyjnych. Analizować będą
„metodą psychologiczną motywy postępowania bohatera, przyczynę
zwłoki w wykonaniu zemsty, źródło jego rozczarowania i smutku („ .)".
Będą rozszyfrowywać zagadkę Hamleta na różne sposoby, powołując
się na systemy etyczne i religijne, tworząc często interpretacje
naiwne, nadmiernie upraszczające dzieło Szekspira, nierzadko je
wulgaryzujące .

Repliką na tego typu rozprawy była praca G . R~melina (1864),
który stwierdził, że żadne wartościowe sądy o „Hamlecie" nie zrodzą
się w wyniku dowolnych spekulacji, punktem wyjścia do nich muszą
st~ć się rzetelne badania historyczno-literackie. W oparciu o nie
Rumelin tworzy własną teorię wyjaśniającą źródło licznych
sprzeczności tkwiących w tragedii i rysunku bohatera . Biorą się one
stąd , stwierdza uczony, że Szekspir nie zdołał „nagiąć" motywów
dawnego podania o Hamlecie do własnej, dużo bogatszej
koncepcj i filozoficznej utworu . Legendarna opowieść o losach
młodego księcia nie była w stanie „pomieścić w sobie" postaci tak
potężne j
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B_ędą rozszyfrowywać zagadkę Hamleta na różne sposoby, powołując
się_ na system~ et~czne i religijne, tworząc często interpretacje

naiwne, n?dm1ern1e upraszczające dzieło Szekspira, nierzadko je

wulgaryzujące.

,Replik~ na_ te~o _typu rozpra~y była praca G. R~melina (1864),
k~ory stw1erdz1ł, ze zadne wartosciowe sądy o „Hamlecie" nie zrodza

się ,w ~yniku dowolnych spekulacji, punktem wyjścia do nich muszq
st~c się rzetelne badania historyczno-literackie. W oparciu 0 nie

.1 - ·

Rumelin t~~rzy ~łasną teorię wyjaśniającą źródło licznych
sprzecznosc1 tkwiących w tragedii i rysunku bohatera. Biorą się one
stąd, stwierdza uczony, że Szekspir nie zdołał „nagiąć" motywów
dawneg~. P?dani_a o ~omlecie do własnej, dużo bogatszej
koncepcJ1 fdozof1czneJ utworu. Legendarna opowieść 0 losach
młod_eg~ ~sięci_a nie była w stanie „pomieścić w sobie" postaci tak
, potęzneJ ~aką Jest S_zekspirowski Hamlet, stanowiący „porte-parole"
te~o genialnego tworcy i będący wyrazicielem postawy życiowej,
ktora znalazła pełny wyraz w sonecie 66:

·~. ·

ciemnię,

(Przekład J. Kasprowicza).

Ta~ z tragedii zem,7ty przeobraził się Szekspirowski utwór w tragedię „człowieka
zgu.~i~nego w ep?ce., z czasem odczytywany będzie jako tragedia syna, tragedia
myslici~la, tr?ged1a literata ... Postać duńskiego księcia jest najczęściej interpretowaną

postacią w l1ter~turze. Mnożące się komentarze stapiają się i przeczą sobie. „Czy
Hamlet - P?wtorzmy za Wyspiańskim ma być królewicz dążący do korony? („.)
Czy ~~mlet Jest to talent artystyczny, filozof, badacz natury ludzkiej i fałszu ludzkiego
(„.)

w rozwoju swoim pierwszym złamany śmiercią ojca
mu, co rozumie i czuje i krzywdy
OJeJ zapom.niec nie moze, n1 o swoje prawa syna się upomnieć („ .)
Czy Hamlet J.est człowi.eki.em czynu, który tylko napotyka przeszkody (.„)
~zy ,Hamlet J~st człow1~k1em słabej woli, bez siły woli i stąd to wszystko? (.„)"2.
.społczes~e int?rpretaCJe odbiegły już daleko od jednostronnych, romantycznych UJęc
teJ postaci. Zw~ocono ~wagę na zniekształcenia, jakich dokonała w rysunku Hamleta
ep?ka geotheanska, ktora pragnąc dostosować go do własnych wyobrażeń uczyniła
~en typ sentyme~ta!ny i bezwolny nie dostrzegając „żywiołowej, a w toku akcji wciąż
Jeszcze rosn9ceJ siły · charakteru Hamleta („.) jego ciętego dowcipu, którego lęka się
~~łe. oto,c~e.n1e, po~stępności i odwagi jaką okazuje w swoich zamysłach („.) giętkości
1 sm1ałosc1 Jego mysli i słów" 3 .
Hamlet jest to:

chłopiec,

~~z~c.ony w ot?c.ze~ie oj~zym~ i mat~i, niechętne

\•11-.! _,_

...

_1., ___

LI-~'~"~

~i..~:

1
-

1
--

,

,_...,,__

v ,.. .

,.

'"' 11 nnł'"C'lft

\A/

inc:_r~ni7nrii

·' '

~-

,

I

.·.„·.

Poloniusz czy Królowa są to postacie jednoznaczne, ściśle okreś
lone przez swe postępowanie. Postać Hamleta jest zbudowana
inaczej. Hamlet „nie mieści się" w narzuconej mu roli. Okreś
lenie go jako odsuniętego od tronu k.;;ięcia, który pragnie pomś
cić śmierć ojca nie oddaje całej prawdy o tej postaci. Historia
Hamleta je.;t historią na.;tępcy tronu, ale jest też histoirią syna,
historią mozofa, his~orią zakochanego„. Jego wypowiedZli i czyny
przeczą sobie, układają się rw niejednorodny, złożony •rysunek
psychologiczny. Każda próba jednoznacznego określenia tej postaci, każda jej jednostronna interpretacja ograniczająca się do
anal•izy tyl1ko jednego motywu ipo.>tę:powa-nia księcia przyinosi
obraz pomniejszony i uproszczony, wyjaśn1ia tylko jedną z płasz
czyzn polifonie.mej sbruiktury utworu. lnterprea<:je tarkiie 'to jakby
„reflektory", które „oświetlają po.szczegól1ne frargmenty całości
ze swego szczególnego punktu" - pisał F. Ferguss•on. Dopiero
wypadkowa tych spojrzeń jest w stainie oddać obraz dz:ieła stworzonego przez Szekstpirn.
Reaikcją na wszelkie cha•r.akterologicme, psycholog1izu1jące rozprawy były wystąpienia zwolenników tzw. „sikoly historycznej'' stworzonej w ipoczątkach XX wieku. Za<rzucono !krytykom „~mipresjon.istoim", że szukają w „Ham'lecie" potwierdzen,i.a wla·snych teorili lekceważąc pierwotne założenia aurtorn.
Krytyka
taka prowadzi do najgors.zych nieporozumień bowiem w miejsce
Hamleta szekspiirowsikieg.o ipojawil(]ją się w niej ja 1 k1 i eś inne postacie powołane do życia przez twórczy talent pseudotbadaczy.
W ten sposób Goethe „zirobi'/ z Haiml·e ta Wertera" - komentował praktyki swych iprzediwni·ków T. S. EHott. P1rogram nowej sZJkoły sformułował E. Stoli!: bn1ieczine są giruinitowne stu·d'ia n.a1d całością dzieło Szeiksipira, „Haimlet" nie jest traktait em morailinym,
Hlozoficznym ani studium psychologicznyim, jest u rtw or em
d r a m a tycz .ny m. Nie positać, aile ca I a szt u ka, jej
konstru1kcja dramatycz.n.a, budowa aikcji rmuszą stać się przedmiotem gruinfownej ana'l.izy.
Krytyka abstrahująca od scisłych badań h•istorycznych 1i studiów
1na1d konstru1koją utworu 1n·ie jest w sto n ie dać jego prawdz.iwej
interpretacji. Zwolennicy •nowej szlkoly T.S. Ethiot 'i J.M. Robertson
badają genezę „Hamleta", · prowa•dzą studia porównawcze.
W opairoiu o nie ·stwierdzają, że dzieło to jest „fiaskiiem a1rtystycznym", jednym, ze sła1bszych utworów scenicmych Szekspira. „Robota literacka jak i myśl są chwiejne - ipisze Eli·o t - cały szereg
scen nie tłumaczy s•ię Jasno, nie znajduje logicznego uza•sadnienia, kłóci się ze sobą" 6 • Szekspir chciał wykorzystać sta1ry schemat sztuki Kyd'a by stworzyć dzieło w jakim „ 1nacze'l1nym uczuciem
jest to, które żywi syn względem grzeszinej matki ". Oponny materia/ literacki nie poddał się jednak całkowicie zabiegom
„adaiptacyjnym" w sztuce rażą więc liczne niekonsekwencje.
Współczesny badacz amerykański F. Fergusson stwierdzii, że
interpretacja Robertsona i Eliota jest przykładem „dmstycznego
uproszczenia dramatu Szeksp1ira", a „żąda1nia ja1kie stawiają
oni dramatowi spotkałyby SJię z uma1niem krytyków wieku ra.cjonalizmu od Corneil'le'a do Vohai1re'a" . Przywykliśmy wymagać od
dramatu - mówi Fergussoin - żeby był jednolity 1i racjo•nalny.
Teatr nowożytny jest zbiorem jednostronnych gatunków dramatu opartych o zawężone poglądy na życie. U Raoine'a będzie
to „dział1anie racjoina'ine" , u Wagnera - „działanie ja1ko namięt
ność". Już na,;tępnym pokoleniom ta1k!ie dramaty wydają się jednostronne. Szekspi•r tworzył swe dzieła w myśl całkowicie odmiennych zasad. Jego ,;tajemniczy draima'1:" jest woiąż żywy, pnebrwał
ponad pa•nującymi doraź.nie gustaimi podobnie ja1k twórcmść
~~1,1.,,.0-n ; [)cinti=o~ Stanowi bowiem dz.iedziictwo wie'lkiej re-01'i1

Jak wobec władzy sztuka mdłą jest w słowie
I ~ok nad wiedzą pieczę mają błaźni,
'
I Jak prostactwem prostota się zowie,

~zy

•

/

jak niegodnym krzyże dają złote,
jak zdeptana jest dziewiczość miła
jak prawdziwą ukrzywdza się cnot~,
jak przez słaby rząd kuleje siła,

sędzia.

.:
~·

,.

I jak i szczerość przysięga inaczej,

Jak dobro więźniem, a zło stróżem kaźni:
~nuż~n ty.m wszystki~, chciałbym odejść w
Jeno ze nie chcę, bys został beze mnie.

:.

I .· ·~
/~ .. .

Znużon tym wszystkim pragnę tylko śmierci:
Widzę, jak zasług mieniem kij żebraczy
I jak się nicość napuszona wierci,

I
I
I
I

··. ,,

która iu

I

nie

1

wania związków świata określona została jolko św 1i ad o
perspektywiczna. E. Euerbach ta1k ją charakteryz
„Teatr Szeksipirowski .nie zajmuje się odtwarza·niem iza
nych uderzeń losu, które na'jczęściej spada•ją na boh
z góry i 'których nm;tępstwa wycze~pują się w kręgu paru
tak iii cały świat otaczający zosta1je zredu<kowo1ny do kilki
stadi niezbędnych z punktu widzenil(] dallszegio rozwoju a,
Ekonomia sztulk SzekS1pirowskich nacechowa•na jest rozrz
rozmachem, daje ona świadectwo uciesze, jakiej zaz
twórca w obrazowaniu najróżnorodniejszych zjaw1i•sk życia
raidość ta jest zaś i1ns.pirow0<na przez wyobrażenie uniwers
związku wiszystikiich spraw świata, który sprawia, iż kaid~
ruszona iprzez artystę struna ludz1kie90 losu wyzwala cale
two głosów współbrzmiących z nią harmcmij•nie a'l bo też k
stowo" 8 .
Ten punkt widzenia podziela w:ielu WSlpółczes•nych sze
logów, 1którzy uwożają ipoira~elizm za zasadniczą cechę Sz
rowskiej kompozycji. „Hamlet" jeis.t według •n1ich „dmmate
tua·cji a1na•l1ogkznych, w 1których ten sa1m temat odbija s
lejna tragicZ1nie, patetycznie, 'i1ronk:mie i groteskowo". Sza
n1ie często intenpretowonyrm zagaidnien•iem jeSil: 1a•natl•ogio
post·aci: Harmleta, Laertesa 1i Fo·rtyn1brasa - trzech synów,
ry<:h każdy ipragn'ie pomścić śmierć ojca. Analogio ta st<1
puinilctem wyjścia do lkmyoh i.ntei]lpretocji utwo.ru. Czy ipos
mo.żina tralktować ljako wa1riainty jednego wzoru? Ja•kie
reprezentuje każda z nich? J<Oiką l'lQllę odgrywa postać For<~
só? Norwedz<ki 'ks'iąże inro1SJi 1i<mię „f,o rte 'bf'IOcoio" - mąż 1s1iln1
Czy jest najeźdźcą, czy zwia·s<tuinem sprawiedl1iw-0śoi i ła 1d1
jego postać je:Slt ·odp()IW!iedz.ią ina 11ipro1ł:)lem Ham'l.eta"?
Powiąza1ni 1a losów Hamleta i Fiortynbrasa fascy.nowały .
S'Piańskiego. Z aw:a1r/ ich •iln'terpre>tację w swoim „Ha1mleoie"
- jednym z 'najo•rygina1lniejszyoh i ·na,j bardZliej zina1nyd
szeks.pi•riologicznych 1 i1nspirującyim do dz.iś <twórców 1i krytyk
W opinii Wyspiań-slk!ieg•o „Hamlet" n1ie jest dZJiełem jed
i zamkniętym, ale ·scenariuszem zawi·eirający.m kiiilku „Hai
Poeta iprzep~owadza a1nall1izę dzieła 'Wlslkazując LJikryte w n
rębne podstruktury - ró~ne wersje tematu splecione ze
Wyspiańs'k•i tra·ktuje ma<teniiał li'l:eraroki „Ha1mleta" jak 1
Szekspir, który sięgał ipo dawne teksty by z nich tworzyć
<tury" dla swego tea.bru. W oparciu o tmgedię Szekspi•r
stworzyć dZJielo 1nowe, polsk·iego na<rodowego „Hamleta"
leta na Wawelskim zaimrku, przed 1lctórym stoi ,;narodowy
Bohater WyS1piańsłkiego daleki jest od sentymentalnego VI
ku księoi<a, jaki sug erował Goethe.
„Hamletowanie - to wcale co innego niż Hamlet
- pisał Wyspi
Hamlet sam nie Hamletyzuje, tylko myśli
Jego myś1 I ma cel. Celem jest rozwój. ROZWÓJ ".
Ten klasycZ'ny przykład wS1półczes•nego odczytania „Hi
nie jest od·osobn+ony. Dzieło to zawsze fascynowało ti
•których utwory miały chc;ira1kter poli 1tyczny, O'bracały się '
spraw najaktua1lniejszych . Wiążąc świat pańs•twa D
z reali ami swych utworów politycznych B. Brecht od
„HO'mleta " jak·o drama<t okrutnego mechanizmu historii
mocy. Hamlet jest dla 'niego traigicziną ofia•rą „nierozum
czywist>ości", wobec której „rozum jest niepra1kttyczny".
menta1rzu dodaje Brecht, że w.idzi ta1k tę postać „w
krwa•w ych i ponurych czasów", „wobec ztbrodniczych kia
ją•cych •i rozipowszechnionego zwątpienia •o rozumie"9 .
„Haimlet" jest jednym z najbardziej fascynujqcych di
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Dos Hirn verwest so wie der Arsch
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(Rozmowa z Księciem, 1·960)
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agedię „człowieka

la, s_y~a.' tragedia
~ęsc1e1
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interpretowaną

. czą sobie. „Czy

:icy do korony? ( ... )
ej i fałszu ludzkiego
any śmiercią ojca
e i czuje i krzywdy
( ... )

ody ( ... )
f szystko? ( ... )"2.

n, romantycznych UJęc
0 w rysunku Hamleta

wyobrażeń uczyniła
w toku akcji wciąż
::ipu, którego lęka sie
mysłach ( ... ) giętkości

l.

izacji, która już nie

I

Poloniusz czy Królowa są to postacie jednoznaczne, ściśle okreś
lone przez swe postępowanie. Postać Hamleta jest zbudowana
inaczej. Hamlet „nie mieści się" w narzuconej mu roli. Okreś
lenie go jako odsuniętego od tronu księcia, który pragnie pomś
cić śmierć ojca nie oddaje całej prawdy o tej postaci. Historia
Hamleta jest historią następcy tronu, ale jest też historią syna,
historią filozofa, historią za.kochanego ... Jego wypowliedz,i •i czyny
przeczą sobie, układają się w niejednorodny, tłożony •rysunek
psychologiczny. Każda próba jednoznacznego okoreślenia tej postaci, każda jej jednostronna 1interpretacja ogrnniczająoa się do
anaHzy tylko jednego motywu ipostępowania księcia przyinosi
obraz pomniejszo·ny i uproszcmny, wyjafoia tylko jedną z płasz
czyzn polifonicznej sbruiktury utworu. lnterpreacje ta1kiie oto jakby
„reflektory", iktóre „oświetlają poszczegól1ne fragmenty całości
ze sweg·o szczególnego punktu" - pisał F. Fergusson. Dopiero
wypadkowa tych spojrzeń jest w sta1nie oddać obraz dz:ieła stworzonego przez Szeksipi1ra.
Rea•kcją ·na wszel•kie charakterol.ogiczne, psychol•oglizuijące rozprawy były wystąpienia zwolenników tzw. „sikoły hii·storycznej'' stwor.zonej w ipoczątkach XX wieku. Za 1rzucono 1k;rytykom „imipresjonistoim", że szukają w „Hamlecie" potwierdzeniia wł·a ·s
nych teorili lekceważąc •pierwotne założenia autora.
~ry'tyka
taka prowaidZJi do najgorsizych nieporozumień boW1iem w miejsce
Hamleta szekspirnwsikiego ipo<jalW'iają się w n1iej ja 1 kieś inne postacie powoła• ne do żyoio przez twórczy talent 'PSeudoibadaczy.
W ten sposób Goethe „z,robi'ł z Hamleta Wertera" - ·komentował pra1ktyk;i swych 1przediwn1i:ków T. S. Elii.o<t. Prngram nowej szkoły •sformułował E. Stoli: fon1iecZ!ne są g•rnn1l01Wne studia na1d cołośoią ·dzieło Szeikspi1ra, „Haimlet" ni·e jesit: trakta•teim morailinym,
filhozoficznym anii stud•iuim psychologicznyim, jest u '1: w o rem
d r a m a tycz .n y m. Niie postać, oile ca ł a szt u ka•, jej
konstrUJkcja diramatycZ!no, •budowa alkcji imu·szą stać się przedmiotem gruintownej ana'l-izy.
Krytyka a'bs·trahująca od scisłych badań hiistoryc.znych li studiów
nad konstruikoją utwo•ru inie jest w sta•nie dać jego prawdziwej
interpretacji. Zwolennicy •nowej silkoły T.S. Bliiot •i J.M. ROlbertson
badają genezę „Hamleta", prowadzą studia poirównawcze.
W opairciu o ·nie stwierdzają, że dzieło to jest „Na·s·lciem a1rtystyczny>m", jednym, ze słabszych utworów scenicz,nych Szekspira. „Robota litterncka jak i • myśl są chwiejne - •pi·sze Eli·ot - cały szereg
scen nie tłumaczy się j as•no, ·nie żna•jduje logiczn-ego uza·sa•dnienio, •kłóci siię ze sobą" 6 • Sze1kspir chdał wykorzystać sta1ry -schemat sztuiki Kyd'a by stworzyć dzieł•o w jakim „nacze'lnym· uczuciem
jest to, które żywi syn względem grzesz:nej matki". Oporny materiał I iterncki n ie poddał się jednak całkowicie za biegom
„adaptacyjnym" w sztuce rażą więc liczne niekonsekwencje.
Współczesny badacz amerykański F. Fergusson ·stwlierdzi, że
interpretacja Robertsona i Eliota jest przykładem „drastycznego
uproszczenia dramatu Szehpiira", a „żąd·a•nia ja.kie stawiają
o•ni dramatowi spotkałyby s•ię z uma1niem krytyków wieku racjonalizmu od Cornei+le'a do Volta1i1re'a". Przywykliśmy wymagać od
dramatu - mówi Fergusson - żeby by·/ jednolity •i racjo•nalny.
Teatr nowożytny je·st zbiorem jednostr01nnych 9'0tuinków dramatu opartych o zawężone poglądy na życie. U Raoine'a będzie
to „dział•anie racjonalne", u Wagnera - „działanie ja•ko namięt
ność". Już następnym pokolen-io.m ta1kiie dramaty wydają się jednostronne. Szekspi•r tworzył swe dzieła w myśl całkowicie odmiennych zasad. Jego ,;tajemniczy draima'1:" jest woiąż żywy, prze~rwoł
ponad parn..rjącymi doraźnie gustami podobnie jak twórczość
1
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wania związków świata określona została jako świadomość
perspektywiczna. E. Euerbach tak ją charakteryzował:
„Teatr Szekspirowski nie zajmuje się odtwarzaniem izolowanych uderzeń losu, które najczęściej spada•ją na bohaterów
z góry i których następstwa wyczerpują się w kręgu paru osób,
tak •iż cały świat otaczający zosta je zredu kiowa•ny do k;ilk-u postadi niezbędnych z punktu wi1dzenia dallszeg•o rozwoju akcji( ... )
Ekonomia sz<tulk Szeikspirowskich n·acechowa•na jest rozrzutnym
rozmachem, daje ona świadectwo uciesze, jakiej zaznawał
twórca w obrazowaniu najróżnorodniejszych zjaw~•sk życiowych;
raidość ta jest Z!OŚ i1nsipi1rowa·na przez wyobrnżenie uniwersal·nego
zwiąi<ku wiszys~k'ich spraw świata, który sprawia, iż każda poruszona przez artystę struna ludz1kiego losu wyzwala całe bogactwo głosów wsipółbrZJmiących z nią harmon•ijnie albo też kontrast>owo"8.
Ten pu n1kt wid zen i·a podziela w:ielu wSlpółczes•nych szekspi rologów, iktórzy uważają ipa1ro~ei'izm za zasod<n:iczą cechę Szekspirowskiej kompozy.cj'i. „Hamlet" jest według mich „dramatem sytua·cji a•na•hogicz.nych, w •których ten sa1m tematt odbija się kolej1no itiragoicZJnie, patetyczn.ie, 'i1ronkz:nie i grateskowo". Szczególniie często intenpretowa1nym zagadnien·iem jest a•nallogia trzech
postaci: Hamleta, Laertesa ,i Fortyn1braso - trzech synów, z których każdy iprag·n·ie pomścić śmierć ojca. Analogio ta stała się
puinlctem wyjścia do lii-cmyoh i1ntei.n pretacj'i utworu. Czy postaci te
mo.żina traiktować ljako wa•ria•nty jednego wzoru? Ja•kie wa•rtośoi
reprezentlJje każda z nich? Jolką rolę odgrywa postać Fortyinbrasó? N·o-rwedtki 'ks'iąże 1niosii 1iimię „forte 'braccio" - mąż s•i'lnej ręki.
Czy jest najeźdźcą, czy zwia•stu•nem sprawiedl•iwości i ładu? Czy
jego ipostać jeSlt odip()IW!ied:z.ią ina „pro1ljlem Haom'leta"?
Powiąmnia lo·sów Hamleta i F1ortynbrnsa fascy.nowały S. WyS'Piańskiego. Zawa1rł ich •ilniterpreltację w swoim „Ha1mlede" {1905)
- jednY'm z 1najorygina1lniejszych i najbardZJiej ma•nych dzieł
szekispiroilogi1cznych ·iinspiirującyim do dziś twórców •i krytyków.
W opinii WyspiańskHego „Hamlet" niie jest dziełem jednolitym
i zaim<kiniętym, ale scenariuszem zawierającym kilku „Hamletów".
Poeta przeprowadza a•noiliizę dzieła W!S'kazu.jąc ukryte w nim odrębne po·dstruktuiry - ró:żme wersje tematu splecione ze sobą".
Wyspiańs'ki tra•ktuje ma1enia·ł li'l:era,oki „Hamleta" jak niegdyś
Szekspir, który sięgał 1po dawne teksty by z nich tworzyć „partytury" dla swego teatru. W opa•rciu o tmged•ię Szekspirn chce
stworzyć d11ieło rnowe, ·polsk·ie90 na,rodorwego „Hamleta''. Hamleta ona Wawelsl<fiim zrnmiku, przed którym stoi ,,'na.rodowy CZYN".
Bohater Wysipiańsłkiego daleki jest od sentymentalnego wizerunku księcia, jaki sugerował Goethe.
„Hamletowanie - to wcale co in•nego niż Hamlet
- pisał Wyspiański
Hamlet sam nie Hamletyzuje, tylko myśli
Jego myśl ma cel. Celem jest rozwój. ROZWÓJ".
Ten klasyczny przykład współczes•nego odczyit:ania „Hamleta"
nie jest odosobnli•ony. Dtieło to zawsze fascynowało 'twórców,
których utwory miały chmaikter poli'tyczny, obraoały się w kręgu
spraw najaktuailniejszych. Wiążąc świat państwa Duńskiego
z reai'iami swych utworów politycznych B. Brecht odczytywał
„Hamleta" jako dramat okrutnego mechanizmu historii i przemocy. Hamlet jest dla ·niego traigicZ!ną ofia· rą „nie·rozumnej rzeczywistości", wobec której „rozum jest niepra1k'tyczny". W komentairzu dodaje Brecht, że widzi ta•k tę postać „w obliczu
~rwawych i ponurych czasów", „wOlbec z<brodniczych klas panuJqcych i rozpowszechnionego zwątpienia o •rozumie"9.
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Tadeusz Różewicz

STRESZCZENIE

1

Patrze w okno
desze~ w ciemnych koronach
drzew
nisko złote
łubiny

opowiadam mojemu synowi Hamleta
mówię o duchu który
o szczurze za kotarą
poczciwym gadule
ojcu obłąkanej
myślę o gładkich jak mleko udach
królowej Matki
o fojemnicy
którą ujrzał
dojrzewający syn
rodziła się i gniła
w nim miłość
którą trzeba było otruć
którą trzeba było odciąć
więc ciął mieczem na ślepo
którą trzeba było odgryźć
więc gryzł
Którą trzeba było utopić jak ślepe
szczenię
więc skazał no śmierć
niewinną dziewczynę

udzielam niejasnych informacji
o życiu Szekspira
3 lipca 1962 roku
jeszcze jeden człowiek na ziemi
dowiaduje się
o istnieniu angielskiego dramaturga
pada deszcz słychać śmiech
za ścianą myszkuje mysz
w lasach siwy mech
pęcznieje jak topielec
pytanie
które sobie zadał
Królewicz Duński
prze111 i lczałe111
to zbyt okrutny i prostacki żart
dla współczesnego człowieka
(„Twarz trzecia", 1969)

KIEROWNIK TECHNICZNY: JERZY TACZALSKI
ZASTĘPCA: ANDRZEJ BARWIŃSKI

BRYGADIER SCENY: ANTOŃI KOtACZEK
KIEROWNICY PRACOWNI:
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: WlADYStAWA MASZTALERZ
KRAWIECKIEJ MESKIEJ: JERZY HELAK
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prawy były wystąpienia zwolenników tzw. „sikoły h1i·storycznej'' stworzonej w początkach XX wieku. Zarzuc01no !krytykom „impresjonistoim'', że szukają w „Hamlecie" potwierdzenia włosnych teorili lekceważąc pierwotne założenia autora.
Krytyka
ta·ka prowadzi do najgorszych nieporozumień bowiem w m.iejsce
Haml,e ta szekspirows•kiego pojawiają się w niej ja•kieś inne postacie powołane do życia przez twórczy talent 'PSeudoba·daczy.
W ten sposób Goethe „z:robi'ł z Hamleta Wertera" - komentował pra1ktyki swych przeoiwni'ków T. S. Eliott. Program nowej szikoły sformułował E. Stoi I: fon.iec:me są g•mntowne studia nad ca/ością dzieło Szekspira, „Ha1mlet" nie J·es>t trakta·tem mora1!1nym,
fiilozof.icznym an.i stud•ium psychofogicznyim, jest utworem
dr am at y cz ny m. Nie postać, aile ca I a sztuk a, jej
konstrukcja drama<tycma, budowa alkcji 1muszą stać się przedmiotem gruntownej analizy.
K rytyka abstrahująca od scisłych badań histo·rycznych 1i studiów
•nad konst:ruikcją utworu inie jest w sta nie dać jego prawdziwej
interpretacji. Zwolennicy nowej sz!koły T.S. 8l1iott •i J.M. Robertson
badają genezę „Ha1mleta", prowadzą studia porównawcze.
W oparciu o ·nie •stwierdzają, że dzieło to jest „Naskiiem a1rtystycznym", jednym, ze ·słabszych utworów scenicZ!nych Szekspira . „Robota lirteracka jak i •myśl są chwiejne - pisze Eliot - cały szereg
scen nie tłumaczy się josino, inie zno'J'duje logicznego uza·sadnienio, kłóci ·Slię ze sobą "6 . Szekspir chciał wykorzystać sta1ry schemat sztuki Kyd'a by stworzyć dzieło w jakim ,:nacze'linym uczuciem
jest to, które żywi syn wz;ględem grzesmej mat;kii". Oponny ma ter.iał lite.rocki nie poddał s.ię jednak całkowicie zcbiegom
„adaiptacyjnym" w sztuce rażą więc liczne niekonsekwencje.
Wsipólczesiny bada-cz amery1kański F. Fergu·sson ·stwierdZ!i, że
inte1J1pretccja Ro!beritsona ·i 811ioit:a je„-t przykładem „dra•styczinego
uproszczenia dramatu Sze·ks.pi•ra", a „żąda1nia ja1k1ie stawiają
oni dramatowi spotkałyby S1ię z uma>niem krytyków wieku -racjonalizmu od Ooirneil'le'a do Vohaiio re'a". P.rzywykliśmy wymagać od
dramatu - mówi Fergusso•n - żeby był jednolity 1i racjo1nal1ny.
Teatr nowożytny jest Z1biorem jedinostro1n1nych gctu1nków dramatu opartych o zawężone poglądy na życie. U Raoine'a będ.zie
to „dzia/a·nie racjoina·lne", u Wagne>ra - „dzi·ałan1ie jolko <namięt
ność". Już następnym po•koleniom ta1kiie drama•t y wydają s1ię jednostronne. SzekS1pi1r tworzył swe dzieła w myśl całkowicie odimiennych zasad. Jego „tajemniczy draimatt" jest wciąż żywy, przehrwał
ponad pa 1 nującymi doraź.nie gusta1mi podobnie jak twórcwść
Sofoklesa i Dantego. Stanowi bowiem dz.iedziictw·o wielkiej reali~tycz·~ej t>r<J·dycj·i litera·d kiej, która przedstawi•a „p~.wszechną taJem1n11cę stworzen•io lud:Z:kiiego poprzez obrazy •rozmaite, zmienne
i analogicme".
Róimorodne wątikii 'bra1gedlii Szeikspirn choć ·nie two.rzą ciągu
logkzinego pozo>Stają ze sobą w ścisłym związku. W mia1rę •posuwania się akcji odczytujemy z różinych, zmieininych pe~S1pektyw „temat podstawy", „najwyższą a· nalogię" dzieła. Zdain1iem Fergussona zasadniczym dziiała1niem w „Hamlecie" jest „próba Z!identyfikowa·nia i oczyszczen<ia ślepeg.o wrzodu, 1który zagraża życiu
Danii". Wszystik ie po·s tade sztu~i. •kai>da ·na sw&j 51po•sób, uczestni· czą w tym działaniu; wszyscy stawiają so·bie 1:en sam ce·I (zniszczyć zło zagnaźa•jące Danii); o •nalogiczne są metody dZJiałań
poszczególnych po·staci >i podobny jest koniec ich poczynań.
Rzecz w tym, że kontrastujące ze ·sobą osoby draimatt:u inaczej
·rozumieją „zło za 1 graża 1jące Daini·i" i to jest os•ią konfliiktu. Wszystkie wąl'ki dramatu łączy związe'k a1nafog1i1i, w 'Wielu wypadkach
są one swymi •i•mnicznymi para·lelami.
Ost:ateczme znaczenie
„Hamleta" odina1jdziemy wówczas gdy prześledzimy wszystk•ie analog·i e zawarte wewnątrz tego utworu oraz anailog·i e „pomiędzy
światem Da.nii a tradycyjnym obrazem świaita („.) między Danią
a Ainglią, Da•nią a Rzymem za wtielk1iego Ju11'iusza, między sceną
Hamleta a sceną Sha1pespea1re'o m1iędzy teatrem o żyoiem" 7 .
Ta charaikterystyczna d'la twórczości Szekspira metoda obrazo1
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- rÓŻ·ne wersje tematu splecione ze sobą ".
w
lasach siwy mech
' k
pęcznieje jak topielec
W yspians' ·i traktuje maiteriał literacki „Hamleta" jak niegdyś
pytanie
Szek·spir, który sięgał 1po dawne teksty by z nich tworzyć „partyktóre sobie zadał
tury" dla swego tea'llru. W oparciu o tmgedię Szekspirra chce
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dla współczesnego człowieka
(„Twa rz trzecie", 1969)
Bohater WyS1piańslkiego daleki jest od sentymental•nego wizerun ku księoio, jaki sugerował Goethe.
„Hamletowanie - to wcale co in•nego niż Hamlet
- pisał Wyspiański
Hamlet sam n ie Hamletyzuje, tylko myśli
Jego myś1 I ma cel. Celem jest rozwój. ROZWÓJ".
Ten klasycziny przykład współczesinego odczytania „Hamleta "
ni~ jest odosobn1iony. Dzieło to zawsze fascynowało twórców,
1ktorych uf!:wory miały charn1kter pol i'tycmy, •obraoały się w kręgu
spraw najaktua1ln1iejszych. Wiążąc świat państwa Duńskiego
z real1ia1mi swych utworów politycznych B. Brecht odczytywał
„Hamleta" jako dramatt okrutnego mechaniz•mu historii i przemocy. Hamlet jest dla •niego trargicziną ofia•rą „nie·rozumnej rzeKIEROWNIK TECHNICZNY: JERZY TACZALSKI
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P• iękno „Hairnleta" będzie stale
urzekać a potem - jak powiedział F. Fergusson - „przerastać
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Jak wobec władzy sztuka mdłą jest w słowie
I ~ak nad wiedzą pieczę mają błaźni,
'
I Jak prostactwem prostota się zowie,
Jak dobro więźniem, a zło stróżem kaźni:
Tnuż~n ty.m wszystki~, chciałbym odejść w ciemnię,
Jeno ze nie chcę, bys został beze mnie.
(Przekład J. Kasprowicza).

Ta~ z tragedii zemsty przeobraził się Szekspirowski utwór w tragedię człowieka
zgubionego
w ep?ce.,
" z czasem o d ~zytywany będzie
· Jako
·
· syna, " tragedia
tragedia
.. .
myslici~la, tr~ged1a literata.„ Postac duńskiego księcia jest najczęściej interpretowana
postacią w l1ter~turze. Mnożące się komentarze stapiają się i przeczą sobie. „Czy
.
Hamlet - P?wtorzmy za Wyspiańskim ma być królewicz dążący do korony? („.)
Czy ~~mlet Jest to talent artystyczny, filozof, badacz natury ludzkiej i fałszu ludzkiego
sędzia. (.„)

~zy Hamlet jest to:. ch~opiec, .w rozwoju swoim pierwszym złamany śmiercią ojca
~:z~c.ony w ot?c;e~1e OJ~zym~ 1 mat~i, niechętne mu, co rozumie i czuje i krzywdy
C OJeJ zapom.n1ec nie moze, n1 o SWOJe prawa syna się upomnieć (.„)
zy Hamlet J.est człowiekiem czynu, który tylko napotyka przeszkody (.„)
fjJ-Y _Hamlet J:st człowi~kiem słabej woli, bez siły woli i stąd to wszystko? („.)"2.
te'społczes~e int~rpretacJe odbiegły _już daleko od jednostronnych, romantycznych uięc
J postaci. Zw~ocono ~wagę na zniekształcenia, jakich dokonała w rysunku Hamleta
ep?ka geotheanska, ktora pragnąc dostosować go do własnych wyobrażeń uczyniła
:en typ sentymentalny i bezwolny nie dostrzegając „żywiołowej. a w toku akcji wciąż
Jeszcze rosn~cej siły- char_akteru Hamleta (.„) jego ciętego dowcipu, którego lęka się
~~łe. oto,c~e.n1e, podstępnosci i odwagi jaką okazuje w swoich zamysłach („.) giętkości
1 sm1ałosc1 Jego myśli i słów"3.
Właśnie takiego Hamleta chciał pokazać K. Swinarski w inscenizacji, która już nie
po~stała. Hamleta bezwzględnego egoistę, którego bunt „wyprany z instyktu
pol1tyc~n:go, wyzuty ze zdolności widzenia rzeczy w ich nieco szerszym, historycznym
konteksc1.e okazuj~ ~ię w efekcie aktem nieprzebierającego w środkach (i obojętnego
na skutki) zadrazn1onego egotyzmu (.„). Młodego gniewnego tamtych lat,
obdarzo.nego przewrotną umysłowością i nie byle jaką inteligencją. Ale inteligencją
pozostającą bez reszty w służbie pokrętnej natury i zadrażnionej ambicji"4..
A więc Hamlet, który niszczy porządek i siłę państwa i pogrąża Danię w chaosie. Bo
~laudi~sz i . ~wó~ .reprezentuj~ .~ozytywn~ rację s.ta~u. Hamlet zaś chwytając się
Jedynej, mo:l.1wosc1 „skr.eowan1a
własnej postaci niszczy wszystkich i wszystko ~y
stworzyc SWOJ własny mit - mit ofiary.
0.kreślo~y sposób odczytania postaci Hamleta jest na ogół kluczem do interpretacji
całej sztuki. Do rzadkości należy sąd, który sformułowała C. Spurgeon. Jej zdaniem
„probie~ „H~mleta" nie polega wcale na konflikcie między wolą a rozumem, umysłem
nazbyt filozoficznym a naturą, której temperament nie pozwala na prędkie działanie.
Shakespeare podejmuje obrazowo n ie p ro b I em je d n os t k i - pisze autorka !ecz coś większego, a nawet bardziej tajemniczego - syt u a c j ę, za którą jednostka
Jest na pozór odpowiedzialna („.), a która trwając i rozwijając się unicestwia i jego
i innych, winnych i niewinnych, w sposób bezwględny i nieubłagany"5.
Jrudność jednoznacznego określenia postaci Hamleta bierze się stąd, że jej
struktura jest dużo bardziej skomplikowana niż pozostałych osób dramatu. Klaudiusz,

prawy były wystąpieni·a zwolenników tzw. ,;si~oły hii·storycznej'' stworzonej w 1początka·ch XX wieku. Zanucono 1kryt:ykom „impresjonistom", że szu·kają w „Ha1m'lecie" potwierdzenia wł·a·s
ny-ch teo·~ili lekceważąc pierwotne założenia autorn.
Kry<tyka
taka prowodzii do najgors,zych nieporozumień bowiem w miejsce
Homileta szekspi•rowSlkiego ipo1jalW'il(] 1ją się w niej ja 1 ki eś in1ne postacie powoło1ne do żyoio przez twórczy talent •pseudoibadaczy.
W ten sposób Goethe „z;robi'ł z Homileta Wertera" - ·komentował praktyki swych przeoi'Wlnii1ków T. S. El1idt. P·rograrn nowej szikoły sformułował E. StoH: bniecz<ne są gruntowne studia naid całością dzieło Szeksipiira, „Hamlet" nie jesit tralcta·tem morailnym,
fill1ozof.icznym ani stud1iuim psychologicznym, jest uitworem
dr am at y cz ny m. Nie positać, aile cała sztuk a, JeJ
konstrukcja dramatyczina, budowo dkcji muszą stać się przedmiotem gruintownej ana'l.izy.
Krytyka abstrahująca od scisłych badań historycznych 1i studiów
1nad konstruikcją utworu inie jest w stanie dać jego prawdziwej
interpretacji. Zwolenn.icy 1nowej s z!koły T.S. 8l1i<>t i J.M. Roibertson
badają genezę „Hamleta",
prowadzą studia
porównawcze.
W oparniu o nie stwie:rdzają, że dzieło to jest „fia·skiiem a1rtystycznym", jednym, ze 1 sła•bszych utworów scenicmych Szekspira. „Roboto li·t eracka jak i myśl są chwiejne - pisze Eli·ot - cały szereg
scen nie tłumaczy s•ię jas,no, nie znajduje logicznego uza•sadnienio, 1 kłóci ·się ze sobą"6. SzekSlpir chciał wykorzystać sta1ry schemat sztuki Kyd'a by stworzyć dzieło w ja.kim „inacze'l1nym uczuciem
jest to, które żywi syn wz;ględem grzes:mej matki". Oponny mateniał literncki nie poddał s.ię jednak cał·kowicie zabiegom
„adaptacyjnym" w sztuce rażą więc liczne niekonsekwencje.
Współczes.ny badacz rnmery•kański F. Fergu·sson •stwiierdz1i, że
inter>pretacja Robertsona ·i Eliota jes<t przykładem „dra·stycZ1nego
uproszczenia dramatu Szekspiira", a „żąda1nia ja1kie stawiają
oni dramatowi spo1lkałyiby s1ię z uzinainiem krytyków wieku racjonalizmu od Oof'nei+le'a do Voha1i•re'a". Pirzywykliśmy wymagać od
dramatu - mówi Fergusson - żeby był jednoli·ty 1i racjo1nalny.
Teatr nowożytny jest zbiornm jedinostro1n1nych g·a:tu1n'ków d rematu opartych o zawężone poglądy na życie. U Raoiine'a będztie
to „dział,anie racjo·nalne", u Wagnera - „działanie jolko namięt
ność". Już 1 następnym pokolen:i·o m ta1kJie dmma<ty wydają s1ię jednostronne. Szekspir tworzył swe dzieła w myśl ca~kowicie odmiennych zasad. Jego „tajemniczy drailllait" jest wciąż żywy, przebrwoł
ponad pa 1 nującymi doraź.nie gusta1mi podobnie ja1k twórczo·ść
Sofoklesa i Dantego. Stanowi bowiem dziedzictwo wielkiej realistycznej t>rodycj·i literadkiej, która przedstawil(] „•p·owszechiną tajem1n'icę stworzenia ludzlkliego poprzez obrazy irozma,ite, zmienne
i analogiczine".
Róimorodne wątlkii 'bragedlii Szelksp:iira choć nie two1rzą ciqgu
logiczinego ipozo'Stają ze sobą w śdsłym związku. W mio1rę posuwania się akcji odczytujemy z róimych, zmiennych perS!pe·ktyw „temat podstawy", „najwyższą ana1 l1ogię" dzieła. Zda1n1iem Fergu1ssona zasadniczym d:via/atniem w „Hamlecie" jest „ipróba ziiidentyfikowanio i oczyszczen•ia ślepego wrzodu, który zagraża życiu
Danii". Wszyst1ktie postacie sztukii, każ.da ·na sw&j sipo1sób, uczest·niczą w tym dzfoła1 niu; wszyscy stawiają sobie 1:en sam cel (zniszczyć zło zagrażające Dani-i); analogiczne są metody dz1iałań
poszczególnych 1po·staci 1i podobny jest ikoniec ich poczy1nl(]ń.
Rzecz w tym, że kontrastujqce ze sobą osoby dramatu iinaczej
rozumieją „zło mgrażające Dani.i" i to jest OS!ią 1konfliktu. Wszystkie wąttki dramatu łączy związe'k a1nafogi1i, w wielu wypadkach
są one swymi ironiczinymi paralelami.
Ostateczne znaczen1ie
„Hamleta" odna1jdziemy wówczas gdy prześledzimy wszysit!kie analog•ie zawa1rte wewnqt>rz tego u'bworu ornz onail·ogie „pomiędzy
świotem Da1nii a tradycyjnym obrazem świaita („.) między Danią
a Anglią, Da1nią a Rzymem za wtielk1iego Jutl'iusza, między sceną
Hamleta a sceną Sh1aipespea1re'o między teatrem o żyoiem" 7 .
Ta charakterystyczna dla twórczości Szeksipira metodo obrazo-

tua·cji a1nalogoicznych, w 1których ten sa1m temat odbija s
lejne •t!rag1icZ!nie, patetycznie, i1ronicmie i gr<>teskowo". Szc
n1ie często intenpretowatnyim zogadnieniem jeSlt 1a•nafogio
po•staci: Hamleta, Laiertesa 1i F·ortynibrasa - <torzech synów,
rych kaidy 1pr.ag1n•ie pomścić śmierć ojca. Analogio ta sto
puin1kitem wyjścia do liicZ!nyoh inte.npretacj'i utworu. Czy ipos
mofoa t>ralktować !jako wariointy jednego wzoru? Ja1kie w~
reprezentuje każda z nkh? Ja:ką l"Olę odgrywa positać Fort)
só? NO'rwedzki ks1 iąże inios.i 1i1mię „forte braccio" - mąż s1ilne
Czy jest najeźdźcą, czy zwia·stu1nem siprawied'liiwości i ładu
jego postać jeSlt odpOW1iedz.ią na „ipra8lem Hamleta"?
Powiąza1nia lo·sów Hamleta i Fortynibmsa fascynowały S
spiańskiego. Zaw:a1rł ich 1 i1nterpre'1!ację w swoim „Ha1mleoie"
- jednym z najoryginailniejszych i najbardziiej zna1nych
szeksipirologicznych inspiirująqm do dz.iś '\iwórców 1i krytykó
W opiinii Wyspiańskliego „Hamlet" nie jest dz;iełem jed<n
i zamkniętym, ale scenariuszem zaw1emjącym ki·lku „Haml
Poeta 1przeprowadza a1noil1izę dzieła wiskazując uikryte w ni
rębne podstruktury - rófoe wersje tematu splecione ze s
Wyspioński tmktuje marteriał litemoki „Hamleta" jak n'
Srnk•spir, który sięgał 1po da'W!ne teksty by z nich tworzyć „
1ury" dla swego tea'llru. W oparciu o tmgedię Szekspiira
stworzyć dz1ieło 1nowe, polsk•iego na-rodowego „Hamleta".
leta •na Wawelskti1m zamlku, przed lctó1rym stoi „ 'na.rodowy C
Bohater Wysipiańsikiego daleki jest od sentymentalnego wii
ku księoia, jaki sugerował Goethe.
„Hamletowanie - to wcaile co in nego niż Hamlet
- pisał Wyspiar
Hamlet sam nie Hamletyzu.je, tylko myśli
Jego myśil ma cel. C~lem jest rozwój. ROZWÓJ''.
Ten klasycztny przykład wsipółczesinego odczytanio „Ha
nie jest odosobnli1ony. Dtieło to zawsze fascynowało twe
1których utwo·ry miały chaira1
kter poli'tyczny, 1obraoały się w
spraw najaktuallniejszych. W1iążąc świat państwa Duńs
z reaHami swych utworów politycznych B. B1recht odcz1
„Ha:mleta" jako dramat!: okrutnego mecho1nizimu historii i
mocy. Ha·mlet jest d'la •niego traigicziną ofi.a,rą „nie'rozumne
czywistośoi", wo,bec której „rozum jest niepra1kityczny".
menta1rziu dodaje Brecht, że widzi ta1k tę postać
„w
krwawych i ponu1rych czmów", „wOibec zibrodniczych klas I
jqcych 1i roZ!powszechnionego zwqtpienia o 1rozumie"D.
„Ha1mlet" jest jednym z najba,rdziej fascynujących dz.ie!
maturgH świa 1t1owej. Wielcy inscenizatoirzy potrafil,i w nim zj
odczytać prawdę o swych czasach, zawrzeć w nim realia
alktuarln1iejsze. Jest to sztuka, która wchłania w siebie
wSJpółczes·ność i bewstannie każe odczytywać od .nowa swe
czenie.
Czynimy to już co 1najmn1iej od stu piećdziesięciu lat ·i
ta wciąż jest nieuk,ończona.
Piiękno „Ha1mleta" będzie
urzekać a pO'tem - ja1k powiedzi·a 1 ł F. Fergusson - „przer
swych nazbyt prostodusmych wielbicielii ".
1

Przypisy:
G. Sinko, Między wykładnią a nauką, DIALOG 8/1 961, s. 130
S. Wyspiański, Hamlet, Kraków 1905, s. 20-21
E. Auerbach, Mimesis, Warszawa 1968, s. 83
J.P. Gawlik „Hamlet" Konrada Swinarskiego, ŻYCIE LITERACKIE
por. Sztuka interpretacji, t. 1, Wrocław 1971, s. 38
T.S. Eliot, Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 16-17
p. F. Fergusson, Hamlet, królewicz duński, w: Sztuka interpretacji
Wrocław 1971
8. E. Auerbach, op. cit. , s. 70-71
9. p. B. Brech, Małe Organon dla · Teatru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRZEKŁAD

OSIEMNASTY

„Fakt, że najbujntiejszy rozkwit dramatu poetycik,iego na·stąpił i.: nas w XIX wieku, a nie
·- jak w Anglii - w XVI ,i XVll, rn.i·ał fatalne na•stępstwa, jeśli chodzi o ukształtowanie się
wzoru shakes.perowskich przekładów - pisze B. Taborski. - Ich wersyfitkacja, słownictwo
i sikl,a dnia powsta~y w ubieglyirn s1:u•leciu ~ na jego modlę, narzuciły nam recepcję Sha1keS1peare'a w okireślonych mimach jednej styliistyki". Na wielu współczesnych tłumaczeniach
oiąży jeszcze wzór XIX wiec?nej •konwencji literacktiej. Tyrnczasem pO'lski jedenastozgl,o skowiec n 1ie jest w sta1nie oddać „dra1rna'tyczneg·o, elastycznego angielskiego „bl1aink verse" o
zmiennej ·ilości sylab, opa,rtego ina aikce'n'bach. R,orno•n'tycmy zaś język, wxbogacony o ,,achy"
i „ochy" 1koniecme do „waitowainia" li•n'ij'k!iwiersz·o , jest dziś również n'i e do iprzyjęcia". Gdyby w XVll wieku tłumaczono dzieła Szekspira ma •pol,slki posi,ad:aliiibyśrny ja'kiś odpowiedni 1k
języko Szekspirowskiego. Niestety przekłady tak-ie nie 'istnieją. Nie marny też wkisoej twórczośoi dromotycme'j z <tego otkiresu. Nie posiadamy wzoru języka scenkmego tych cza1
sów,
l<:tóry rnóg~by dziś służyć jatko haza przekładowa. Jed'fnyrn więc wyjściem dla współczesne
go tłurnoczo - stwierdza Tabors ki - jest „'Sltworzenie przekładu •nowoczesinego w swym
slownktwie ·i wersyfikaicj'i, przekładu zrozurnia~ego i otraikcyjneg.o dtlo aktora, widza, czytelnritka w dru·g·iej połowie wieku XX. I ta metodo jest 1potencjailn-ie niebez;piecz1na: ho pr:zeklad
złączony •i1ntegrailnie z dn:iern dzisiejszym może być 1n1ieadeilcwatny jutro. Ale na to nie ma
już 1rady. Moż.na mieć tyliko noidiz,ieję, że im lepszy tlu1rnocz - to znaczy im lep·iej ro.zumie
Sho1kespea.re'a, jego myśli 'i języtk, a w ·rnii1CJ1rę rn.ożiliiwośoi im lepszym sam jest poetą współczesnym - tym dłużej przekład się ostolnie"l.
•
Wrocławslcie -przedstaw'ieniie w •reŻ'/serii Piotra Po,radowskiego jest ipierwszą ~mcen~rocją
„Hamleta" w nowym polskim tllllrnaczeniu .pióro Madeja Slornczyńsk'iego. Wy:b~tny tłumacz
literatU'ry arngieilsikiej 1i orneryikońs'kiej, światowej >Sławy •z!nawca 'twórczości J. Joyce'a• znany
proro1i1k 'i a•utor sztulk sceni<::ZJnych tłumo,czyl Już ronety Szekspim oraz „Ws~ko dobre, co
s·ię dobrze 1 kończy". Przelklod „Hamleta" przygotowo·ł dila Kon·roda Swi1nairis·ldiego, <łfo potrzeb raipowiadainej inS1Ceni·zocji „Hamleta", niestety już nie ZJreal!izowrcJlne>j.
1

W roku LirodZ!in W1i'liliarna Szetksipim (1564)
urn~er.a Michał Anioł.
Zo ży.cia a1ng'ie'l·Slkiego dramaturga opuibHkują swe pierwsze iroziprawy Gailiłeusz i Kopemi'k.
Powstaną •na~większe dZ!iela Kocha1
nows'kiego, ukiażą s.ię „P1róby" Montoigne'a, „Don
Ktichot" Co1rvantesa· i wczesne utwory loipe de Vegi. W 1606 roku u,rodzi Slię Corne;He,
w 1622 - sześć lol!: ipo śm1ierci Szek5·pka - Moiliere.
Był syinern kupca piastującego u1rząd burrn~'Stlrro Strottfordu. N'ie shtcHował na
lJlniwersyteoi·e, wy.broi zowód a1ktt.ora i wyjechał oko:ło 1590 ·ro'lcu do Londynu, 1który jak ,i cała
Angl-ia przeżywał wówczas poci pornyś,l1nyrni rządami Eil±b'i.ety I chwiiłe św.ietności, 'łata
W'S1poll1•io 1łego roz!kwi't!u gosipodo•rczego, sipoleczneg·o i kutltura~'nego. Rozwlj:ał siię dramat
e'li!bietońsłkli, pow:stow.ały ·nowe sceny: w ciągu in1 iespełna trzydz:ieSttu lat sto41ica wzbogaciła
się o 'Sześć teoitrów Oitwdrtych dla szerdkiej pulbliianośoi ~rniędizy 1n:i mi słyin•ny „The Globe").
Kornediia1nt Kompain·ii Teoltrollneij SIU'g Lorda Srolbe·lona', późniiejszej trupy 1kró'lewslkiiej
Jakulba I, szybko zdotbyl wzglos ja1k·o alutor sztuk grywo1n)'lch ooraz chętniej ·i częściej.
No ogól nie tbyly to drielo oołkowioie ory9i1nailne. Często odwolywa~ islię Szekspir do
istn1iiejących już srhrk teatralnych luib 'innych ź.ródel Mlf:erockich, 1Slkąd brał wątłki fobuforne
do swoich utworów. Nadawał 1ilrn jednalk ,iinny ksrtolt, przedsta1W1ioł w nowyirn vjęoi1u, kreując
dzieła o z:dl.J'rn'iewającej sile wyrazu i wyibitnych walorach O'rtys'tycmych. Zo żyda
tra1k1towa1no go 1n·a równi z Th. Kyd'em, Ch. Marlowe •i +nnyrn:i głośnym1i .pi1sairzumi
drairnatycznyrni tych cza1sów. W oloresie Oświecen·io z:a1i.ntereS1owan•ie jego twórcrośoią
wz·roslo, dopiero jelclrnalk Rorno•ntylim i Wliek XIX llsłbailtily ipozycję SzekSlpim, który uznawa'ny
jest od~ąd za •najwię'kis'Zego diramo·tuirig.a świo1:a wszystlkiich czasów.
Zad.z1iwio głębia refleks ji fiilozoficznej tego qen,iallnego >twórcy, s>ila, z ja:ką 'Potrafił
u•kazywać przeżyoia fodtkie, jego niezwyłkła u1TT111ejętin 1ość tworzenia efektów lf:eatra4nych,
bogactwo sko1H stylowej jego dramatów 'i irch wybitne walory językowe.
Zaohowalo się 37 sztuk Szeiksipka (w wyipadiku ki'liku z 1n1ich s.prawa autorS>twa nie jest
jedna·k oatkiem pewno) oraz wiełki cykl jego sonetów uważanych za a'rcydzieła liirytldi
angielsk·iej .
Przypo:rn.n1i1jmy tylko sztuki na 1jczęściej grywa1ne:
kronilki historycme: Król Rvszard li, Król Henryk IV, Król Henryk V, Król Henryk VI, Król
Henryk VI, Król Ryszard Ili, Król Henryk VIII, braged,ie: Romeo i Julia, Juliusz Cezar, Hamlet,
Otello, Król Lear, Makbet: komedlie: Komedia omyłek, Poskromienie złośnicy, Sen nocy
letniej, Wiele hałasu o nic, Wesołe kumoszki z Windsoru, Jak wam się podoba,
Wieczór trzech króli, utrwo1ry o cha>ra'kterze baśnliowyim: Burza, Opowieść zimowa i wreszcie
Miarka za miarkę oraz Wszystko dobre co się dobrze kończy -da1le<l<!ie od lekkiego,
bertroiski,ego tonu 'k omedie •nowego ~pu: 'tzw. c ·i em n e, przepojone gorz'Jc.i1rn humorem,
w 'których obok pie!Wiosłków komicmych 1pojawlio się atkcenit tragiZJrnu.
Rozwtijo~ąc dzieło swych ipoprzedin·i ków Szei'<:c;oir doprowadZ'il formę tragedii eilżbie1'ańskiiej
do dosk0111alośoi, tworząc 'tym samym model pierwszej •nowoczesnej odrnkmy Tragedii.
„Odtrwcil jej lf!radycyjine rygo'ry kompozycyjne i zasadę estetycmej jednoriodtności,
wprowadził luźną, epizodyc:ziną konstru1kcię fa!buly, połączył ipierwia•stlk,i t11ag1iczne
z •komicznymi, wz:n-ioslość i grozę z qrotesikowością, osadz'ił koinflii1kt tra.g kzny wś,ród
kontkre1'nych dlro!Hcmości 'Psychologkz:nych, społecznych, obycmjowych, hiistorycZ'nych". 1 Do
stwo•rzonego przez Szekspira modelu dramatu zrywa 1jącego z 'kanonami d1ra1rnaturiq:ii
klasycmej nawliążą przede wszystlkim rorna1ntycy, którzy traktować będą jego drieł-a jako
wzór dla własinej twórczości ·i przejmą cały szereg i·ch konsty'ł:utywnych elementów.
1

1

Jest to szósty potl,ski iprzekkid „Hamleta" ipowsitały w otlor
powojennym, a os•ieimna1sty licząc iwszystlkie wcześn•ieijisze (z
jątkiem zaginlio•nego tlurnaczenlia ·pió110 T. Mioińsikiego). (N'i e
rzemy też pod uwagę li·cz:nych przelkladów fra9rnentów dziE
„Ha1m1leta"' tłurnaczyH u na·s:

1797
1805
1843
1857
1862
1870
1890

Wojciech Boguslawsiki
Ja.n Nepomucen Kamiński
'Ignacy Hol,o wi ńisłkli
Józef Komierows'ki
Józef Pa·szikowski
Krys1yn Ostrowsiki
(1920 - dtruga wersja)
Ja n K·a'SIPl'O'Wlicz
1894 Władysław Matlakowski

1895
1922
1935
1952
1954
1963
1968

Leon Ul,riich
Andirzej Tireitialk
Zdz!i·sfow Skłodows1 kii
Roman B'ra1ndistaetter
Jarosfow IW1C1,szikiewicz
Wito1ld ChJW1C11lewi1k
Jerzy S. S.iit-0
Madej Slornczyń·slki

Róitno jest worrtość tych prze'klo'd ów; jednyoh 1 roZJW1lekłych 1i
inych paltosu, tirnnych - zwięzłych, osz:czędnych, archoizurją<
atlbo „unowocześ1n 1iającyoh" orygi•nal, 1różnriących •się s·topn
indywiidua1linego, twórczego :podejścia rt:i-Ulrn:acza ·do ,dzieła Szek
ra, w ·róimym stoipn1iu w:iennych ternu dziełu w wa•rstwie serr
tycmej i ep'i1sternologiczinej. Za'Stosowa1ne w nich metody tr<
latorslkiie o·scy1ują bądź w s'trOlnę w1i·erinego oddicmia znaczeń •ut
ru, hąrdź ści1słego odwzornwywra•nio jego s'ttnuktury, :budowy z
i ksrtaltu wiersz.a. W obu wyipadlcaoh zada·nie 1:łumaaa jest r
niie trudne. Bogactwo języka dzieł Szerkspi·110wstloich, zaw:a'rtt:•
nich 1liiczne ailuzje językowe J erlfdycyj!ne, z;różn.ioowoine •sipo1~
poetydkiej organ1izocj1i tellostu sipr-0wiofją, że ich iprzeikladailir
jest s·Nrnie ograrn'icrona. Tłumacz staje więc wobec barrdzo u
dnionego zadania. „Cisnąłem się z dykcjona1rzern w ł"ę'ku 1p

·mały w oikires·ie
~śniiejisze (z wy-

'.iego). (N•ie bieTientów dzieła).

h
eitiiatk
lkłodowski

J•ndstaetter
w.a•szikiewicz
NO'lewilk
'()

1mczyń1stkii

1 z.wlekłych •i pe/archoizuijących
1 •się

sitopniem
dzieła Szebpira•rstwie semo·n1 metody trains1 znaczeń utwo'· budowy ro'CI ń
Tiacro jes-t rówUch, zawra111te w
owcme •S<posoby
iprzelkłoda 1 l 1 ność
~ bo1rdzo u'ł!ru n w ręku przez

Sze:kspirro, jako bogacz ewenage'liczny do nieba przez uszko od
i'Qiełki" - 1norpisał Mickiewicz o •siwej praicy im::id 'Przekł·adem „Romea .i JUl'liili•".
numacz W!Slpółtczesny ma~e dodatkowo wobec ti1nnych problemów. Odipowiedziatl1 ność za. iprzeikamniie a•utenityczinych 1i żywych
wo11tości tłumaczonego arcyd:zieł·a 21musza go do 1podejmowo1nia
szereg•u decyzji rzu1tujących rw ·sposób za1sa1dniiczy na jego pmcę.
Wy.bór pom1iędzy zachowantiem wier•ności oryg1inałoW:i, a więc
konrwencją a1rcha>izocj·i języka a językiem wsipółczes.nym, baroziej
kromuin:ilkoty.wnym i •bli:ż>szym odlbiorcy •n1ie jest prosty. Se1i·słe powiązo•nie fiilo·zoficz.nego i formatl1nego as'Pekttu ·dzieła 1ba•rdro ogranicza '$WO'body tł.umaicza w tytm w.Zig'lędzie „Przykla•d •nie może s.1aĆ
si.ę dowolną ·i·n1enpre1ocją po21ba1W1io1ją.cą dziieło jego wł'OS•nych,
n1eipowta1r:zial1nych ceoh. Tłuimacz - piisze H. K1rzeczilrowstk.i - miuisi
zachować jego h i•story·czin1ie uwa run kowa1ną ·specyfi1kę, uin~lka1jąc
fałszywej szll>utkatteni.i, jalk 1i wyipaczajqcych ducha dzieła fałszy
wych aiktuo1liiz:ocW'. aile imuSli też ziachować „wszyst!kie eilementy
wfosnej, hii·s1oryczinie •u1ko.nstytu1owaineij •Wl'O·illiwośoi :i świodomości,
bo tyllko dzięki 1n•i1m ipora.~i przekaroć dz:ieło tłU1moczo·ne"2. Sło
wem - sta1je wobec 1koniiecmości zndleziien1ia :konwencj.i wliernego
a. równooześ1 rnie 1komun1i1katywnego przekła1du tekstu powstałego
kdka·set fott 1emiu. l<;ażda próba nadmiernej dk!tuat~i~aoj:i języikowej
jesit tu n.ie'be21pieczina. Szy.bko no 1przykład zdezalktooł11iiz:owały siię
tłuimaczenia, .na kttóryoh zodiążyła stylii,z;a.cja imł·odopdls!ka.
0

W .n.a·}nowszych tlumaic:zeniiach widoc2ma jest tendencjo do jak
naijwiernoiejszego odwzorowywta•ni'O orygincrłu, do ścisłego oddania jego treśoi i wailoró:w a1rty51tycznych. Posz;ukvjąc nowych jak
najtrafniej-szych fo~m językowych dla oddo1ni•a dz.ie/a Szelk·Slpira

współczefo.i tłumacze podejrnujq tym samym próbę roz.rachunhr
z dawn·iejJSzą tradycją tro.nskltorskq i ZWtiązoiną z ·nią, U'blW!Clloną
wy1kładin1ią dzieł Szekspira. Nieufność do XIX-wiecz;nych u1ęć dirama1ów Szekspira łączy się u d.z;isiejszyoh tłumaczy ze śwtiod:omościq

wielu zabiegów „retusz;ujących" orygina~ny ks:zttałt tych utworów,
ja•kie stosowano w praktykach transolatorskich ubiegłego wieku.
Nikt dziś n•ie neguje wa•rbości powstałych wówczas wybitnych
przekładów dZJieł Szek<sipi.ra. Weszły one ·na sta~e do naszej tradycji li.terackiiej, wiprowadz.iły w obieg polszczymy dk!reś·lone sllroja1rzenia Szeks•pirowskie. Jednak języlk tocząc s•ię ~ zmienfojąc
w czasie, zmusza - jatk pi·sze A. K01mieńska - „do nowych języ
kowych 1interpretacji a•rcyd21ieł dawnych cza1sów. KU1i'tura ·na każd'fm stoipniu rozwoj•u w cza·s:ie chce się jaicby przej.rzeć w zwierciadłach dawn·ości, chce 1siię w n1i'Ch siprawdzić. („.) Każda epo'lca,
w miarę jak d·ojrzewa, c~ce mieć 1srwojego Homero, swojego Horacego, Da.ntego i Szekspirn. Bo jest to sprowdz.i•a'n doj1rzałości.
Począ1e'k XX wtietku wystqip'ił z propo,zydją sipaleni·a muzeów, a więc
~ b!ibliiQltek - tych muzeów liiteratu•ry. Całe ehperymentattorstwo,
Ja1k11m wy•pełni.one było nasze pierwue ćwierćwiecze wzmogło tylko potrzebę UJ•rzema no nowo mcydz.ie/ literadkiich. U·j rzen·ia kh poprzez
przebyte ek?perymenty i z kh 1pamocą. Jatkiby ·mia~y one 1pójść nla marne, gdyby Języtk poetycki nm·zej epoloi 1n<ie Ulmiioł już wyrazić najwię
kszych ·ludziklich treści z.a1m1 kn•iętyoh w żywych pomnvkach •literalf:ury"s.
Przypisy:
B. Taborski, J. S. Sity pnekłady Shakespeare'a, DIALOG 4/68, s, 122.
z H. Krzeczkowski, Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, w: Przekład artystyczny, Wrocław, 1975.
8 A. Kamieńska, Pochwała niemożliwości, j.w.
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SzeksJ:)iirows'ko· tmgedia nie jest, ja4< u mmofynych, drnmotem
postaw moraol1nyoh ·nozst'rzyganym 'Przez wyirolk; bosl!Gie. W a•rcydziiełach
~ego dra'. mait urga :zina1duje jll'Ż wyraz nowożytna formufo trag1iz.mu.
O losi1e człowreika decyduje świall: hi1cbi, o inie 1niieśmier1tel•ni !bogowie .
. „Sze~spi1~owski świoit myśli.i 1i 'ideli imora1linych jest o wielle 1batrdz:iej
dynam1cz:ny 11 iw1e1owa1rstwowy, a taikże sam iprzez isię, niezo4eżin1ie od
jakliejś. ·okreśfo~ej atkcji u~woru, o wiele lba•rd.ziiej dromafyCZ!ny anliżeli
sw1at starozyl!nych - prsze E. Aue11bach - z01ra,zem jedndk grunt, po
ja 1 ~i·m :porU's21ają 1 się 11udzie ~ •na 'których rnzwijo 1ją się wydair.zeni·a ,
. Jest 1uttaj ,o wiele m•niej pewny, wydalje 1slię ipodmi1nowainy przez
głębokie ws.<trzqsy wewnętrme; tłem dlla irozg•rywajqcych się wydoriz:eń
.
nlie jem już świa1 w S'Poczynlku, ilecz ś:wfralf:, rktóry rl'a skutek
oddnaływania no1j1róilnorodn1iej51ZYc'h sił tworiz:y 1się wciąż na nowo".
'.'D~konu1ący ·si~ 1poprzez .wiie~kie tkryzy:sy 1110.ztkład ŚTednfowi·ecmego
chryst1a1nrzmu. wyzw?l1 1ł d~naim1czną połlrzebę zdobycio a·utoorienita•c ji,
a ta1kze chęc 1przes·ledzen1ia ta,jeminyoh ·sił egzysil:endj•i - czytolmy.
„W traigedlii a1ntyo2Jnej f.illoiz:o~owan•ie .nie miało •na O'QÓł chamtktteru
, d:ra1maty~Z'nego; iprzejawioło s•ię ono pod •pomadą senil:encji
uogolnranych 1 wyobstrah.owa•nych z .rozg1rywających się wydorzeń,
.. a przy_ tym wy1powiada•nych w oderwa1n•iu od 1kon1kretnych postaci
'. 11~h losow. Tymcmsem w szbulkach Szekspira fHozofowa1nie zaczęło
łączyc się z kon1 kJr~.nym:i i~hateraimi, wyrastać bezpośredn'io z a•ktua~nej
sytuacJr imow1ącego („.) •na1bierało chairolldteru diraimatycznej
au•too1n·a11iiizy; w •niej zaś wyra·żało ·się 1pragn•ien1ie odina.lezienia
prawidłowego ~iej1sca, .t11a. ik!tóre wa•rto 1 postawć ·swą osobistą stawkę,
a•l:bo tez ziwąlbp1en1e, czy imiej'sce ta1kie może 1być ·o dndlezione"2.
Głębi? zawa1rtych w dziełach Szekspi1ra refleik<sji fiilozofic21nych wziąż
zdu;mi1ew~. ~kre~lono wielikiego Strattordc?'łka mio1nem „czł·owieka,
, . kitory w 1e • lk!tory „przeni1ktną/ ta•jemnicę życia, poznał mecha1n.i'zm
sw1ata ·i spraw l·udzik:ich, umtiał odmierzyć to, oo wmiosłe i co 1pod/e,
co tira1g1cZ!ne i co śm•ieszine, oo 1i·stotine, a oo mało warte".3
Fenoim~na1 l'~.e boga.dbwio, jego d21ieł sprawiło nawe1, 1iż ipoddawa1no
w, wąb~l1wosc fakt, ze rmogł je .stJworzyć prosty lcomedi•a nt, człowiek,
~tory me ?d'e'brał wszechstl"()lnnego wykształcenia huimani•styczinego.
Przyiprsywa1no ich autorstwo Ch. Marlowe, F. Baconowi 1i in•nym wielkim
tworcom 1ego okresu.
świe't!le współczesinych badań twierdzenia te
uznano osttatecznie zo· 'błędne.

w

Pnypisy :
1

2
3

Słownik

terminów literackich, Wrocław, 1976, s. 467.
E. Auerbach, Mimesis, Warszawa, 1968, s. 72-74.
Por. S. Marczak-Oborski, Iskier przewodnik teatralny, Warszawa, 1964, s. 47.

Jest świat przedmiotów czysty i szlachetny
Człowiek w nim niby gość nagły co w progu
Wołając żarcia powoduje wzgardę
Krzeseł i klamek
I równin posępnych
Na co jest człowiek?
Niech stoi nisko z tarczowatą głową
Jak nosorożec gotowy do zbrodni
Albo jak Hamlet
To jest
Z czaszką w palcach
Tok małą że z dala
Dojrzysz kształt kartofli
(Rozbieranie do snu , 1959)

Stanisław Grochowiak
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Czy jest który człowiek co by znając klęskę

Żeber zapadłych Podłużnego pyska
Znalazł pomimo tyle chwalb milczenia
Ile ich niesie zdychające zwierzę
Na co są mężni?
Czy powiesz króla który zna co c1ęzar
A dźwigałby tyle ile niesie kamień
Nabity sobą aż do okrągłości
Wiecznie po drodze i wiecznie w skupieniu
Na co są

mądrzy?

