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Lubię myśleć nie o tym, jak Shakespeare w Londynie 
Za dobrych, starych czasów, dziś okrytych pleśnią, 
Czarował czytelników miłosną swą pieśnią, 
Burbage'a i Jonsona wykpiwał przy winie , 
Jak szaleństwa stolicy wyśmiewał w komedii, 
Jak Romea i Julii opłakiwał losy, 
Jak Leara rozp·aczliwie chwytał uchem głosy. 
Jak Desdemony kreślił straszną śmierć w tragedii, 
Wielkie to były czasy, lecz je precz odrzucił 
I zamyślony, cichy, do Stratfordu wrócił, 

Jego szedł uliczkami, wiedząc, że za chwilę 

W starym kościele spocznie, pod głazem , w mogile. 
O tym ja lubię myśleć Shakespearze w Stratfordzie, 
Jak róże ścina, jak jabłka rwie w swym ogrodzie. 

EDMUND KERCHEVER CHAMBERS 

przekład: Stan isław Helsztyński 
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„Wspaniale ujęta tragedia o Romeo i Julii, 

odegrana publicznie i wielokrotnie z wielkim 

aplauzem przez Sługi Wielce Dostojnego Lorda 
Hunsdona'' 

./l.Jle upłynęło wiele czasu od otwacda tea
trów latem roku 1594, kiedy różnorodna publiczność 
doszła do przeświadczenia, że najpiękniejsze widowi
ska można w Londynie ujrzeć w „Teatrze" Ryszarda 
Burbage'a, przygotowane i napisane przez jego wła
snego dramatotwórcę. Wkrótce królowa pominęła 

w zaproszeniach na dwór Zespół Admiralski, a Sługom 
Lorda Szambelana kazała dawać u siebie przedsta
wienia aż sześć razy rocznie. Oczy tysięcy londyńczy
ków spoczęły na proscenium „Teatru", gdzie raz po 
raz dawano nowq komedię czy nowq kronikę history
cznq, które stawały się przedmiotem wytężonej 

uwagi zgromadzonych, pochwał nowego wqtku, za
chwytu nad jego zaletami. 

Amatorzy przedstawień czekali z utęsknieniem, 

kiedy na dachu „Teatru" zafurkocze chorqgiew 
zwiastujqca premierę. Czeladnicy i uczniowie cechowi 
biegali sprawdzić pod Katedrę Świętego Pawła, czy 
na ścianie nie przylepiono plakatu z tytułem nowej 
dramy. Przedsiębiorcy teatralni nie drukowali tekstu 
sztuki; kto jq chciał poznać, musiał zapłacić za wejście 
do przybytku Muzy. Prości widzowie nie zdawali sobie 
sprawy, że sq szczęśliwcami, którym los pozwolił 

patrzeć na wielki rozkwit teatru narodowego. 
Z niczego, niby z niewyczerpanego rogu obfitości, 

jak magik z dziuraweg,o kapelusza, z jakiejś zapomnia
nej noweli, z krqżqcej ballady, nie wiadomo skqd, wy
czarowywał nieporównany Shakespeare nowq podnie
tę dla masowych wzruszeń. Raz po raz przeżywało 
miasto niezapomniane emocje. Pierwszy raz, kiedy 
publiczność zebrała się na widowisko „Romeo i Julia", 
rozgrywajqce się na tle Werony. Tumult na ulicach 
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między stronnikami Montekich i Kapuletów zapowia
dał zbrojne starcia i zaostrzył apetyty. Rychło jednak 
bal w pałacu i spotkanie kochanków w ogrodzie 
skoncentrowało uwagę widzów na losach tych dwojga. 
Cisza jak makiem zasiał zaległa widownię, gdy Julia 
ukazała się na balkonie ponad scenq, z dołu popłynęły 
z mroku nocy słowa Romea. Publiczność elżbietańska 
rozmiłowana w muzyce i pieśni śledziła z zapartym 
tchem melodyjnie deklamowane strofy młodzieńca. 

/„./ Koch 'liwi terminatorzy i płoche kobiety z przejęciem 
oglqdali przebieg tragedii. Nawet serca statecznych 
mężów, poruszone nurtem wydarzeń, nie przestawały 
bić sympatiq dla trudnego położenia dwojga młodych, 
kiedy usiłujqc ni'e dopuścić do zwiqzku małżeńskiego 
z hrabiq Parysem, uciekali się do pomocy mnicha i do 
jego niebezpiecznego podstępu, aby udawać śmierć, 
spowodowanq nasennym lekiem. Wzruszenie trwało 
i po wyjściu z teatru; niejeden uczestnik prowadzqcy 
zapis wydarzeń i powiedzeń, notował swoje wrażenia 
z wieczoru, a antologie, drukowane zwyczajem epoki, 
zaroiły się od cytatów ze sztuki, która wzruszyła 

wszystkich. 
Dziewicza i świetlana Julia i jej nieszczęśliwy ko

chanek stali się na długie dni tematem rozmów i do
ciekań. Drukarz John Danter postarał się korsarskim 
sposobem o fragmenty tekstu sztuki i szybko ogłosił 
je już w 1597 roku, zbijajqc pienlqdze na ciekawości 
tych , którzy nie zdqżyli jej ujrzeć, lub ujrzawszy 
pragnęli mieć interesujqcq historię utrwalonq w druku . 
Nie omieszkał wspomnieć w tytule swego quarto 
o wielkim sukcesie sztuki: „Wspan iale ujęta tragedia 
o Romeo i Julii, odegrana publicznie i wielokrotnie 
z w ielkim aplauzem przez Sługi Wielce Dostojnego 
Lorda Hunsdona". Rzecz charakterystyczna, nie wy
mienił nazwiska autora, Shakespeare'a. Publiczności 

i wydawcy zależało na efekcie, na tragicznym wqtku, 
nie na autorze./ ... / 

(Fragmenty z: Stanisław Helsztyński - Shakespeare. Opowie~ć 
biograficzna. LSW. Warszawa 1974). 



lOenus i ~knis 
(fragmenty poematu) 

/.„/ Skoro umarłeś, oto nakazuję, 

By smutek odtąd podążał z miłością; 

Początek dobry jej niech zły znajduje 
Koniec, a jeszcze złączę ją z zazdrością; 

Niechaj nie zazna nigdy ukojenia 
By radość mniejszą była od cierpienia. 

Niech będzie zmienna, płocha i fałszywa, 
Jej młode pędy niechaj wiatry łamią; 

Niech jej truciznę tak słodycz okrywa, 
Że najbystrzejsze oczy się omamią; 

Niech najsilniejszych nasyca słabością 

Mądrych niemotą, głupich wylewno~cią. 

Niech trwoniąc skąpiec zejdzie na manowce, 
Niech starzec dla niej dostojeństwo rzuci; 
Niech łotra złego zmieni w cichą owcę, 
Niech bierze możnym, a ubogim zwróci; 

Niech pełznie cicho, niech jak wicher leci, 
Niech młodych w starców zmienia, starców w dzieci 

Niech wobec zdrady będzie łatwowierna; 
Nieufna, tam gdzie zdrada się nie skrywa; 
Raz zbyt surowa, raz zbyt miłosierna; 

Niech sprawiedliwość jej będzie kłamliwa; 

Niechaj, gdy pragnie, cofa się i wzdraga; 
Trwoga odważnych, tchórzliwych odwaga! 

Za jej przyczyną wojna niech wybucha, 
Niech syna z ojcem na wieki pokłóci; 

Niech się lubuje w buntach i rozruchach, 
Niech się jak głownia w każdy ogień rzuci / ... / 

przekład: 

MACIEJ SŁOMCZYŃSKI 



(„.) Mistrzu . Od chwili, gdyś nas opuścił. świat się 
zmniejszył a czasu ubyło . Trudno bym dziś znalazł 
wyspę niezbyt daleko od Malty, gdzie by Kaliban i Pro
sper byli jedynymi przedstawicielami płci silnej dla 
kruchej Mirandy. I gdzie by się czas zatrzymał bodaj 
na jednq minutę. Znalazłbyś tam albo czyjeś bazy woj
skowe albo skład moralnych odpadów, może także 
aparaty pomiarowe. 

Jest nas o wiele więcej na tej planecie niż było Two
ich współczesnych. Pojęcie odległości zanika. Możesz 
patrzeć w tej samej chwili na pogrzeb zamordowanego 
władcy, na pogrzeb, który sunie ulicami daleko w No
wym $wiecie - w tej samej chwili, w tej samej sekun
dzie, w której go widzimy i słyszymy w Pradze, lub 
u Ciebie w Stratfordzie. 

Za Twoich czasów żołnierze obserwowali obłoczek 
dymu nad armatq potem liczyl i jeden, dwa, trzy, czte
ry ... aż usłyszeli huk. Zależnie od tego, do ilu doliczyli 
między widzialnym a słyszanym, odgadywali odległość 
życia od śmierci. My dzisiejsi, nie trudzimy się licze
niem i zgadywaniem. Oślepniemy i zginiemy zanim 
usłyszymy wybuch. 

Ty pisywałeś swe dzieła gęsim piórem, jeśli się nie 
mylę. Na papierze nie tak gładkim, jak ten, który 
umiemy wyrabiać dzisiaj. Inkaustem pewnie z gala
sówek. Przy łuczywie, jak myślę. My piszemy na maszy
nach. Kilka kopii naraz. Dyktujemy do dyktafonu. 
Powielamy. Szybko. Drukować. Przełożyć, rozpowsze
chnić po świecie, jeszcze szybciej. To wszystko musi 
być gotowe jeszcze dziś i jest gotowe jeszcze dziś. 
Pewnie dlatego, że wiemy, choć niechętnie o tym my
ślimy, że jutro nad tym wszystkim nawet pies nie szcze
knie. 

Nie byłeś długo wśród żywych, Mistrzu. Pięćd:z;ie
siqt dwa lata uważa się dziś za krótkie życie. Pewnie 
dlatego, że przywykliśmy zajmować się liczbami, nie 
wartościami. Napisałeś wiele sztuk dla przeszło ośmiu-

set postaci. Mało kto potrafi tak, jak Ty. Kłócimy się 
dziś, czyś pisał to sam. Może Was było więcej. Byliby
śmy radzi, gdybyśmy mogli stwierdzić na pewno, że nie 
byłeś tylko jedynym, który pisał. Że Was było więcej. 

Byłaby to pociecha, bo jeśli dokonałeś tego sam, to 
nie zostaje nic innego, jak przyznać się ze smutkiem, 
że nikt z nas nie jest ani taki zdolny, jak Ty, ani taki 
przedsiębiorczy, ani taki cierpliwy. I nieśmiertelny. 

Prawda, w tęsknocie do nieśmiertelności lepiej 
umiemy radzić sobie z chorobami, niż radzili sobie 
Twoi współcześni. To nie jest jednak prawdq, że udało 
się nam usunqć przesqdy i błędy, które wstrzqsnęły 
Twojq epokq. Po wielkim trudzie boju Oświeconych 
z Nieoświeconymi udało się nam zastqpić stare prze
sqdy nowymi. 

Gdybyś był dzisiaj między nami, gdyby Twoje oczy 
przywykły do widoku stalowych zwierzqt pożerajqcych 
ziemię, wypluwajqcych cegły, śpiewajqcych pieśni, do 
widoku latajqcych ptaków z wolami pełnymi prezesów 
i królów, gdyby przywykły do widoku barwnych żuków 
na szosach obramowanych znakami „memento mori"; 
gdybyś - jak mówiq Czesi - przyzwoicie zerknqł, 
z pewnościq nie uszłoby Twoim oczom, że stara pla
neta pełna jest postaci z Twych sztuk, że nasza scena 
jest Twojq scenq, że nasz glob - to Twój „Globe". 

Gdybyś dzisiaj pisał swe sztuki, Mistrzu, znalazłbyś 
postaci z takq samq łatwościq, jak w Twoich czasach, 
Najemnych zabójców jest stale dostatek, oszczerców 
nadmiar, ludzi żqdnych władzy, usłużnych katów, dono
sicieli, błaznów nadwornych, bez głowy i z głowq na 
karku, metres, kurew, rozpieszczonych paniuś - tylko 
rękq sięgnqć. Mistrzu, tylko wyciqgnqć rękę i wybierać. 
Uczciwych, mężnych i wiernych - znacznie mniej -
to znasz przecież z praktyki jako aktor, bo czemuż to 
grać ich człowiekowi trudniej, niż tych złych? Dlatego, 
że wzorów jest mało, jest ich mniej pośród nas, chyba 
w tych samych proporcjach jak za Twoich czasów. Na 
czym by się zasadzała wieczność gdyby nie tkwiła 
w naturalnych prawach, Mistrzu? Na dobrych i niedo
brych? Na mężnych i tchórzliwych? Na pięknie i brzy
docie, na lenistwie i wysiłku, na żqdzy rzqdzenia i opo
rze, aby nie być rzqdzonym? Gdyby historia nie po
żerała stworzeń, które się odważyły historię tworzyć? 
Gdyby dla noża nie było obojętne czyja ręka mierzy 
w czyje serce? Gdyby nie było ludzi, a raczej - gdyby 
nie było człowieka? Człowieka i jego fantazji? 



Twoje odkrycie, Mistrzu, któreś przekazał nam 
w słowach Hamleta, iż sq rzeczy na niebie i ziemi, 
to zapowiedź lepszego, nadzieja na wieczór po nie
udanym dniu, powrót poezji po bełkocie, nadzieja na 
miłość, na spokój duszy, nadzieja na Nadzieję. 

W Twoich sztukach, Mistrzu, sq odpowiedzi na wszy
stkie pytania, które człowiek odważa się stawiać. Nie 
ułożone w porzqdku alfabetycznym i nie czytelne 
dla każdego oka. 

Zdaje mi się, że niekiedy odpowiadasz na pytanie, 
którego z własnej głupoty sobie nie zadałem. Gdybyś 
liczył się z tym, że niektórzy ludzie nie umiejq pytać 
w sposób właściwy i dlatego dajesz odpowiedź, by 
sprowokować pytanie. Inspirujesz. Pobudzasz leniwe 
mózgi. Mówiq o Tobie - a nie sq to tylko oszczercy -
żeś nic nie wiedział o geografii. O historii. O współ
czesnej nauce. O sztuce. O filozofii. Bóg wie, czegoś 
to ponoć jeszcze nie wiedział. 

Jakby genialny człowiek musiał wiedzieć. ( ... ) 
( ... )Właśnie nasze stulecie, które bez słowa „ nauka" 
nie potrafi nawet ziewnqć przekonało mnie, że znicze
go się nie da i nie trzeba zrobić nauki. Nawet z nauki. 

Bo rzeczy bqdź sq, bqdź ich nie ma. A nauka może 
jedynie badać to, co już jest. Sztuka tymczasem tworzy 
to, czego by nie było, czego by nie brakowało. ( ... ) 

TWÓJ WIELKI WIELBICIEL 

Jan Werich • 
Przełożył: Andrzej Wróblewski 

• Jan W erich - znakomity aktor czeski, jeden z tw6rc6w słyn neg o teatru 
Wyzwolonego („Osvobozeno Oivudlo" ) dziulujqcogo w l11t11ch trzydziestych 
w Prudze. (frugmenty urty kulu „ List do Szeksp iru", Polityku 1965 r „ Nr 13). 
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