życie

teatru

PAŃSTWOWY

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
KIELCE - RADOM

Dyrektor i kierownik Artystyczny
ZDZISŁAW GRYWAŁD

Zeszyt wydany z okazji
premiery sztuki
WILLIAMA SZEKSPIRA
MIARKA ZA

Piąta

MIARKĘ

premiera sezonu 1970/71

WILIAM SZEKSPIR

"'

SONET IO

Na Boga, przyznaj: nikt nie jest ci drogi.
Nie chcesz być dłużny nikomu bez celu,
Ale zgódź się, że ciebie 'Ukochało wielu,
Choć ty w zamian 1każdemu jesteś jeno wrogi.
Taka tobą nienawiść owładła mordercza.
Ześ rwstąpil w ·s pisek .przeciw sobie: w czynie
Burzenia domu .wrażliwego 13erca
Cel widząc, miast go naprawić w ruinie!
Zmień :się, jeżeli .c hcesz, bym ci wybaczył!
Czyż wstręt mam godniej :hol ubić niż miłość?
Bądź, jakby wszystko n.v tobie iZ ciebie było,
Miej litość choć nad sobą, gdy już nic nie znaczy.
Przez ,miłość moją, znajdz w )Sobie innego:
Jest piękno w twej miłości, wierzę bo 'chcę tego.

Przelożyl

Bohdan Drozdowski

JAN PARANDOWSKI

Był to największy bogacz, jakiego znamy w lit:rat~rze." Lecz
ja!kże niezgrabni i śmieszni wydają się przy mm ci P_1sar~e,
k>tórzy staralJi się wzbogacić samym dziwactwem. Szekspir nigdy nie jest dziwaczny, chyba źe mu to jest potrzebne dla dowcipu lub groteski, nigdy nie szuka oryginalności w wyrazach
przeznaczonych dla izolowanej rozkoszy zamkniętego. koła wt~
jemniiczonych. Instynktem wyczuwa, które słowa ma]~ w sob~e,
zarodek życia, i tylko te przyjmuje lub tworzy. Angha. do dz1s
żyje słownictwem Szekspirowskim, mnóstwo jego zwrotow wrosło w mowę potoczną jak przysłowia.
Cytatami z Szekspira przetkane są poezje, proza, mowa potocma, istnieją osobne leksykony najbardziej znanych lub ~zcze
gólnie ulubionych wierszy z odsyłaczami, s~?d poc~odzą, l ~y
starczy przerzucić kilka kartek, by wskrzes1c V.: sobie cal! 1:go
świat. Każdy wiersz prowadzi nas jak śpiew, Jak melodia, Jak
dźwięk fletu . Działa magicznie i oszałamiająco. Ileż to razy patrzymy na wiersz Szekspira, rzucony w t~kt naukowej lub .publicystycznej pracy, ja!k w kawal purpury przyszyty d? zgrzebnego płótna. Tak samo jego wiersz jest jedyny i c~oc tylu
nim pisało dramaty talcim samym wierszem, nigdy me udało łm
się odnaleźć sekretu tej prostoty połączonej z kunszte~.
. .
Bardziej od innych poetów Szekspir mówi obrazami, bardzieJ
od innych kocha się w metaforach. Bierze je z kwiató:V, z n:o:
rza„ z chmur, z gwiazd, ale i z najzwyklejszych, .z na1bardz1e1
pospolitych rzeczy. Wszystko może się u niego zmienić w me~a
forę; łopata i stołek, kot i pies, .pośród dobrodusznych wołow
nagle ryknie lew albo tygrys przemknie złocistą pręgą. Rysy
twarzy, gesty i ruchy człowieka, części jego ciała dostarczają mu

?o
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metafor nieraz wstrząsających p~·zez niespodzianą treść, którą
w nich wyczytał, lub niec.czekiwany obraz, który z nim skojarzył. Czasami ciągną się długie łańcuchy metafor jedna w drugą
wpojona, istny barok, tak właściwy iem renesansowemu poecie,
jaki był właściwy renesansowemu Michałowi Aniołowi. Lecz
odwrotnie niż wielki floretyńczyk, wielki s tratfoi-dczyk jest bardziej barokowy w młodości, a bar ziej harm onijny w swych
później s zych dzieła ch: po Hamlecie jego fraza poetyck~ osiąga
wzniosłą prostotę. Osiąga njwyższe piękno, kiedy przestaje uganiać się za pięknością. Nigdy zwyczajne słowa nie niosły tak
wiell i go ładunku jak w „l rólu Lwrze" (... )
Do Polski przyszedł w dwa wieki po wypeaw ie F'ovtynbra. a,
lecz dla nas jest to już tak dawno, że bierzemy Szekspira w spadku, rodzimy się z Szekspirem, jego pierwsza lektura wydaj e
się wspomnieniem, jakby nigcl r nie bylo takliebo czasu, w którym nie widzielibyśmy Lad y Makbet blądzącej wśród nocy
z K:rwawymi dłoń m i, i jakby nigdy n ie było pora ku bez Mirandy. Pisząc o Szekspirze niepodobna przemilczeć os bistych
uczuć. U mnie najwyższe łączą się z „Bm·z " i nie dam sobie
odebrać wiary. że jest to osta tni śpi ew „ ł abędz ia Avonu".
To przecież on sam - czarodziej rozk az ujący żywiolom , duchom, ludziom i wszelkiemu stworzeniu - łamie swą różdżkę
:nagic:zmą, która jest j go berłem, i pogodnym spojrzcni m · _;; , rnia królestwo, które stworzył. Wszystko tu jest h armonią i poJednaniem, nawet z klasykami się godzi, i on który zawsze oddawał swoje dramaty na g rę czasu i przestrze ni, ten ostatni buduje na trzech jednościach. Wśród śpiewu Ariela, \ ś ród p omruków Kalibana nad zgi ełkiem z;:iklóconych losów ludzkich
wznosi się głos Mirandy, najbardziej u roczej z dziewcz cych postaci, gło~ jak westchnienie poranne i jak błogosławień s two:
O cu.dzie!
Ileż

tu z acnyc;i stico1-ze11 . ja l~że p i ę kna

.Jest ludzkoś ć! Jaki ż nou· y i wspanialy
Swiat, który ma taki cli m ies z!cmiców !...
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Wiem, jak zawodne, a nawet daremne są próby odkrycia
własnych uczuć i myśli u tak rasowego dramaturga. To tylko
niepoprawni lirycy nie mogą się obejść w dramacie bez jednej
choćby ·osoby, która przemawia w ich imieniu. Szekspir nie
myśli o sobie tworząc swoich ludzi, oni działają i mówią tylko

za siebie. Szukać wśród nich Szekspira, starać się odgadnąć jego upodobania, odrazy, nastroje, poglądy to wdać się w awanturę, która już u tylu badaczy kończyła się fiaskiem. A jednak
i mnie kuszą te manowce. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że
w słowach Mirandy, najściślej, najdokładniej związanych z jej
charakterem i sytuacją, słychać głos samego poety. Stworzywszy tylu zbrodniarzy, pomnożywszy zło o takie potwory, przed
którymi słońce się chowa, w tym .pożegnaniu swej sztuki stanął
po stronie najbardziej promiennych postaci i rozstał się z czło
wiekiem nie słowem goryczy lub pogardy, ale słowem wiary
i zachwytu.
_

(„Pięć

dramatów" - Warszawa PIW 1955)

BOGDAN SUCHODOLSKI

SZEKSPIR
Podstawowym pytaniem humanizmu tragicznego było pytanie o ludzką wartość ludzkiego ~wiata, jego podstawowym dą
żeniem - ocalenie wiary w godność 1
i wielkość człowieka w tym
świecie .i wbrew niemu zarazem.
Cervantes ukazał tę problematykę krytyki i nadziei w mono.U tycznym obrazie rycerza i jego giermka wyibierających szaleń_
stwo, aby nie ulec trzeźwości, która w tych wa.runkach musi
zabić człowieka. Szekspir .podejmując ten sam podstawowy problem humanizmu - stworzył wieloraki obraz życia, bogaty jak
życie samo, ró:lmorodny i sprzeczny, zachwycający i przeraża
jący zarazem. Była to prawdziwa epopeja ludzkiego życia pierwsza i jedyna renesansowa replika na dantejską wizję ludzkiej
komedii reżyserowanej przez Boga, dziejącej się w piekle, czyść
cu i niebie. Szekspir pokazywał tę samą komedię ludzką, tylko
dziejącą się już na ziemi, gdzie piekło, czyściec i niebo, zstą
piwszy z zaświatów, szalały w walce toczonej przez ludzi z ludź
mi na scenie hisforii i społecznego życia . Teatr, w którym grano te sztuki, nosił dumną nazwę „The Globe" pokazywał rzeczywiście świat, ludzki świat.
W tych rozległych horyzontach wszystkie zasadnicze problemy renesansowej filozofii człowieka znalazły swój wyraz i dopełnienie w sztuce Szekspira. Pokazała ona osięgnięcia tej filozofii, a zarazem tkwiący w tych osiągnięciach dramat, pokaz,ala
odsłonięte przez nią sprzeczności świata 1i rozbudzone nadzieje
ludzi, którym rzeczywistość odbiera złudzenia; pokazała siłę ludzi i ich słabość, wynikające z tego samego źródła. I stawiała
dramatyczne pytania o .przyszłość ludzkiego świata i o przyszłość człowieka, ukazując perspektywy utopii i zniszczenia,
7

beznadziejnej powtarzalności kołowrotu zdarzeń i arkadyjskiego lasu złudzeń. W mdosnym i okrutnym odkryciu ludzkiego
świata, w dotarciu do głębokich 5.przeczności, które przenikają
społeczeństwo i ludzi samych, w pełnych niepokoju i dwuznaczności znakach zaptyania stawianych nad wszsytkim, co mogłoby
się wydawać godne radości i zaufania -- sztuka Szekspira pokazała doświadczenia renesansowych ludzi, jako doświadczenia
człow.ieka, uogólnione, a zarazem konkretne wykraczające poza
rzędne •C:zJasu i miejsca, a zarazem zakorzenione w ziem.i i epoce,
w ~tórej powstawały.
Kim jest człowiek - to pytanie stawia z całą świadomością
Hamlet i filozofują nad nim grabarze i mordercy w różnych
sztukach Szekspira. Pytaniem tym zresztą, chociaż niewypowiadanym, żyją wszyst~ie postacie tych dramatów, przeżywa
jące ni.eoczek1wanie swój los nieoczekiwany. „Jakim arcydziełem jest człowiek" - mówi Hamlet. „J aki szlachetny dzięki irozumowi" l Jakie posiada nieprzebrane możliwości dzięki swym
zdolnościom. Jak dokładny 1
i godny podziwu w swych kształtach
i ruchach. Jak podobny aniołowi w swej postawie. Jak podobn y
bóstwu w swych wyobrażeniach. Piękno świata. Symbol wszel·kiego stworzenia".
Cala filozofia wczesnego 'l'enesansu, poczynając od słynnej
Mowy Pica della Mirandoli, złożyła się na te słowa.
Ale Hamlet ma już inne, bard ziej dojrzale doświadczenia;
więc mówi dalej: „A jednak czym jest dła mnie ta kwintesencja
prochu?
Człowiek mnie nie bawi. O nie. 1\: .biel 3. także nie".
Dlaczego -człowiek nie bawi Harnlda, dlaczego go nie cieszy
kobieta?
Hamlet nie stoi przed w yborem rn iędzy wczesnorenesansowym uwielbieniem człowieka i ascetycznym przywołaniem go
do innego świata.

„

Hamlet stoi ,przed problemem we ry fikacji idei głoszącej wilJest to już problem nowy, problem dojrzałe g o

kość człowieka.

Piotr, mnich- Edmu n d K ara ~ i ń sk i, Vincenlio, frsiqtę -Zygmunt Wiaclerny

8

renesansu, który wierząc w wielkość czrowieka zdobywa się
na śmiałość realnego widzenia, jakim człowiek
jest rizeczywiście. To właśnie miał na myśli Hamlet, .g dy powtarzając apologię człowieka wyznawał iż „człowiek go nie bawi'',
i ten kontrast dręczył zawsze Szekspira.

równocześnie

Od pierwszych „kronik historycznych" pokazujących, jak
człowiek „wspina się na szczyt, po to, aby z niego w samą ot-·
chlań runąć' ', aż po Burzę - przedstaw.iającą, jak ludzka wielkość wy.zbywa się dobrowclnie ,.czarod21iejskiej laski", od której zależała i bez której pozostanie skazana na „swe wątle siły''
i rozpacz - problem wielkości i malośoi człowieka, w różnych
sytuacjach, w różnych i\Variantach, w różnorakiej treści wypeł
nia szekspirowską wizję życia.
Jednym z zasadniczych eiementów problemu człowieka je-: t
u Szekspira sprzeczność między prawdą i maską . Człowiek je:-;t
inny w swoim wnętrzu, inny w masce, którą przywdziew:1.
Os trość tego ob razu ludzi polega na tym, iż Szek~pir nie zat.n:y muje ::: i ę na p owierzchni zjawi~k i nie ogranicza się do ukazania, je:!< ludz·ie maskują w różnvch sytuacjach i dla różnych celów - samvch siebie. Taki był najczęściej horyzont widzeni:;
li·terartury s~tyrycznej ~ moralizującej , literatury ludowej, demaskującej autorytet. Szekspir idzie dalej i pokazuje, jak maska
pożera człowieka, jak ten, który wkładał maskę, aby łudzić innych, zaczyna łud z ir. iinnych, zaczyna łudzić samego siebie, jak
życie jego ulega rzeczywistemu rozdwojeniu, a bieguny pierwotnej prawdy i pierwotnego folszu poczynają zmieni:J.ć swe
położenie .

Taką dramatyczność

konfliktów między człowiekiem i je~o
pokazuje Szek:::pir przede wszystkim w sytuacjach wła
dzy. Tron ma swe prawa. wedle których te'1. kto go zajmuje,
wi;nien jawić się ludziom, i wedle których ludzie. którzy otaczają tron, powinni się prezentować władcy . Obowiązki te wykr::i czają daleko poza ceremoniał dworskiego zachow:=mia: przc11 ~
ka ją w głąb ludzkiego życia. Tylko że gdy Machiavelli i Castimaską
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glione ukazywali, jak prawa dworu stwarzają silnego i pię
knego człowieka, Szekspir pokazywał. jak go niszczą . Jest cała
roopiętość •różnych doświadczeń epoki między włoską wizją
księcia i dworzanina i tą angielską wizją króla i dworaków. Jest
to rozpiętość między triumfującym i schyłkowym renesansem,
między wiarą w ludzi i próbą tragicznej obrony czlowieozeń
stwa.
Nikt do nikogo nie może mieć zaufania, wszelkie pozory.mylą.
Ukryta w maskach fałszu prawda o ludziach pobudza Hamleta
do krytycznych analiz i demaskującego działania.
Ale pytanie, kim czlmviek jest naprawdę, a jakim jest w spomasce, którą przybiera, stawało się w szekspirowskiej
filozofii człowieka problemem, którego zasięg ważności okazywał się coraz większy. Szeksp!r pokazał nie tylko to, że ludzie
żyją życiem udawanym, ponieważ właśnie talka jest zasadnicza
„reg.uła gry" dworskiego i mieszcza11skiego życia, ponieważ jest
to ~·kuteczna metoda zdobywania życiowego sukcesu; pckazal
nie tylko, jak społeczne sytuacja i stanowiska kształtują „dru.g ie
oblicze' 'ludzi, jak wymagają, aby dorastać do wzorów określo
nego postępowania, nawet za cenę sprzeczności; pokazał również, iż to życie „w masce" jest zasadniczym elementem między
lud7kich stosunków, źródłem pomyłek i rozczarowań, klęsk i zaw :łów; pckaz~ł wres?:cie, jakie są korzenie tych złudzeń i tego
udawania, będących indywidualną i społeczną potrzebą. Dostrzegł, iż świat rzeczywisty nie jest współmierny z „człowie
kiem prawdziwym", który musi, żyjąc w nim, nakładać maskę
aż do wewnętrznej zatraty.
Szekspir nie tylko jednak potrafił - po raz pierwszy z taka
siłą - ująć człowieka jako !istotę uwikłaną w prawdach i maskach własnego i społecznego życi:i; potrafił on równocześnie
ukazać człowieka jako istotę uw'ikłana w nurcie płynącego czasu.. Myśl, iż czas stawał się w coraz większej mierze czynini'kiem
warunkującym samą istotę ludzkiego życia, dojrzewała od początków renesa!nsu, który tradycyjnej, średniowiecznej orienłec7.lTlej
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tacji

prowadzącej

do

wieczności

prz e ciwst a wił autonomiczną

wartość teraźniejszości,

J

l
J

Angel, na m ie stnik -

Włodz imierz

Man ce11ci c- 1 Izab ella -

Janin a U t rata

jak również i wartość czasów, które
minęły, a także czasów, które miał y nadej ś ć . Wspomnien·i e
i oc zekiwanie stawały się obok radości z chwili bieżącej nowymi
wym iarami ludzkiego is tnienia.
Ale jak w zakresie społecznej teorii człowieka Szekspir był
pierwszym, który umial dostrzec .i pokazać jej sens w k onkre t;1 yrn życiu ludzi, podobnie i w tym wielkim nurcie idei, zalecajqcy ch ll j n10Wanie człcwi c~· a W Jrntecr·)riach czasu, S~ck s p i . ·
pierwszy wskazał na to, czym czas plym1cy sfaje się rzeczywiś
cie w ży c iu lud:z;i.
Czas •vi ęc nie tylko wyznacza ludziom w ich biologicznym ży 
ciu staro.ść i śmierć; wymaga od nich w ich życiu spolec?'.nym
nieustann e.i al tywn ośc i c.b·i ' ci l>tór c j potwierdziliby lub na'.vct
przewyższyli poziom osiągndęty. „Ju ż wszvscy Grecy j ęli c:i: cić
Ajaksa" - ostrzega bezczynnego Achillesa Uliss c::;. Pra,vd ~ tych
:•-.łó\\r ilustruje Szekspir nicn13l w e w szystkich swych utwor::lch .
.Test on poetą przedstawiającym ni e u o. tający wyo,iłek ludzi, ich
niekończąc e si ę dążenie. Nikt z t.;; ą namiętn ośoią. jak właś ni e
Szekspir, nie u kazywał życia lud zkiego jako dynamikę dążeń,
nikt nie wnikał fak głęboko w to, co jest ludzkim działaniem:
żaden z pisarzy nie stał się tak wyłącznym i tak wielkim poetą
vitae actiwae, tak dalekim od apotezy vitae contemplative.
Pojąć człowieka jako isto tę ni eus.ta j ącego d2liałania - oto byla wyciąg nięta przez Szekspira kom;ckwencja z faktu, iż życie
!wlzi pł y n ie w czasie.
Ale równocześnie Szekspir pokazuje ludzi, którzy się „staj~· · ,
ludzi , których los wprowadza w sytuacj e nowe, stawia na rozd. rożu. zaskakuje. „Czasu bie~" ja!.;: m />wi H12nryk IV - swą
p n tęgą „zrówny wa g!>ry" , zm ie nne gra'.'li ce oceanów, a „w puchar zmian ludzkiego życia co dzie!l for tuna inny leje trunek"
(cz . 2, III, 1). Taki jest los R8mea i Julii, tak zmienia się Otello
i Makbet, taki e jest ż y cie K rcs yrl.Y, Ofelii i Hamleta. Sytuacje
i zdarzenia wymagają działania, które jest nowe i nieoczekiwa13

ne, działania, które burzy dotychczasowe pojęcia o sw1ecie
i o sobie samym, działania, które stwarza, nowe kształty życia.
Problematyka ludzkiego życia .n a obu tych drogach - aczkolwiek subiektywnie różna - jest w istocie swej ta sama. Jest to
problematyka odpowiedzialności i samopoznania, ujmowana
przez Szekspira w sposób nowy, a zarazem podsumowujący doświadczenia epoki renesansu. Jakim jest •naprawdę człowiek i za
co odpowiada? Co wie o sobie, w czym i dlaczego się myli?
W jakiej mierze jego czyny są właśnie jego czynami, a w jakim
stopniu są dziełem sytuacji? Oto były pytania tej nowej psychologii i tej nowej moraListyki, jaką stwarzał Szekspir.
Czy człowiek ma możność cofnięcia się z drogi, zerwania tego
łańcucha?

Dramaty Szekspira dają raczej odpowiedź negatywną. Czuje
to Makbet, gdy mówi:
Jestem
We krwi tak
Teraz

pogrążony

glęboko, że

zatrzymał się,

gdybym nawet

to powrót

byłby

brnięcie

dalej.

Tak samo trudny, jak

Ale w tak ujętym problemie działania i odpowiedzialnośoi
problem samopoznania.
Wielu boh::iterów jego dramatów przekonyw;:i się o tym, kim
są naprawdę, dopiero w toku zdarzeń . w których uczestniczą,
dzięki działaniom, które podejmują. Wszystko, co wiedzieli
o sobie na pa::zątku , jest fałszem.
Widmo ojca, jak zły apel budzi H amleta z tego snu, który
~nil o sobie ..Jaki jest naprawdę? Co zrobi?
Bohaterowie utworów Szekspira przede wszystkim żyją, żyją
pełnią i różonrodnością zdanzeń ·i sytuacji, doznań i pragnień.
Wstępują w rzekę żyeia z namiętnością i zachłannością na dobre
i złe, na szczęście i na cierpienie; podejmują wszelkie ryzyko,
niekiedy przyjmują śmierć tak, jak by nawet ona była doświad
czeniem pełni życia.
tkwił
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W tych warunkach rosną ludzie szekspirowscy. N.ie są nigdy
„gotowi'', nie są nigdy zamknięci. Idą zawsze przed siebie - ku
przygodom, ku obowiązkom. vVyoiągają ręce ku temu, co nowe,
nieznane, obiecujące. Wielki oddech renesansu jest w tyrn widzeniu człowieka. I jego wielka katastrofa.
Jeżeli jesleśmy t."1kimi, j;:!lcimi się stajemy w ziemskim strumieniu naszego życia, oznacza to, że świat zyskuje \.Vobec nas
zupełnie inną rolę. Stwarza nam sytuację, przymusza do uległości lub do wyboru .otwiera możliwości tworzy wrn7 z nami
nasze życie. Jest na~ zym żywiołem, jes t nami.
Świat staje przed nami i w nas pełen urody i pelen gr0:o:y
w tym wszystkim, co nam ofiarowuje, do czego zachęca, czeg11
wymaga.
Czlowiek żyje i zdobywa swój kształt w społecznym, ludzkim świecie, ale ten świat - jedyny żywioł ludzkiego istnie:>ni :<
- jest równocześnie jego okrutnym zniszczeniem. Tę dramatycz ną i sprzeczną prawn" poka zał Szekspir w ró7.norodnych
w cir.i antach i różnorakkh tnnacja 'h.

To jest doświadczenie Hamleta, królewicza Danii, która st~b
:jego wiP,zieniem, Hamlet obywatel świata, który zboczył ze
swej drag.i. podeimowal zadania, które miał spełnić w tym świe
cie, i zginą 1 przez te zadani:=i.
Świat w wizji Szekspira był światem, który wys zedł ze swych
kolein, byl św·in.tem ,,na opak", podobnie jak go wid?ieli wszyscy humaniści od Erazma z Rotterdamu do Bruegla. Byl światem
\V którym szal::ily ludzkie namiętności, a przede wszystkim żą
dze władzy i pieniądza; był światerr>, w khkvm krótkotrwały
triumf odnosili silni i okrutni, źli i podstępni. Prawdę o tym
świecie wypowiadali śmiało i trafnie tylko grabarze i błaźni ,
ni2foiedy czarownicy, zdolni na chwilę uciszać burze, stwar~ać
uroki ''1u nocy letniej, czarować zimowq opowieścią.
W Ham1ecie tlllmaczyl grabarz, iż „nie ma dawni.eiszych rly~
nit.arzy niż ogronicy, górnicy i grabarz::!", bo oni idą w proste i
lin.;i od Adama, „który kopal w ziemi"; tłumaczył też iż „najsię
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trwalsze dzieła wznosi szubienicznik, bo jego budowla przetrzyma tysiące lokatorów".
Hamletowska obserwacja, iż „z kolein wypadł świat" (I, 5),
tl'wala jak wyrok zagłady nad usiłowaniami ludzi, by odrodzić
ich własne istnienie.
Odmdzenie człowieka musi być jego własnym dziełem - tej
prawdy nie chce się wyrzec Pros.pero; dlatego odrzuca „czarodziejską laskę" mimo iż gorzkie doświadczenia każą mu wątpić,
czy uda się ta wielka próba samodzielności.
Ale właśnie v.; tym przejawiała się •wielkość szekspirowskliego
humanizmu. Odrzucić świat, który istnieje, ale zarazem odrzucić pokusę łatwej nadziei na jego naprawę przez cud; odrzucić
dzi, którzy rzeczywiście istnieją, ale nie ulec urokom ludzi
z Arkadii, która jest urojeniem rodzącym się z rozczarowań oto były koncepcje Szekspira.
Ale u Szekspira znalazła swój wyraz także renesansowa wielorakość żyoia, renesanso\va odwaga wielkich kondotierów
i wielkich podróżników, r nes&nsowy urok miłości i przyjaźni,
renesansowa radość życia w świecie, który objawia swą urodę.
Jak na obrazie Bruegla ludzie tańczą u stóp szubienicy, podobnie w sztukach Szekspira ~~yją pełnią życia w grozie śmierci.
Grabarze, filozofujący najczęściej inad życiem w tych sztukach,
wiedzą iż wszystko przemija, wiedzą, iż kruchą jest władza
świecka i władza duchowna i wiedzą też, iż „szubienica jest
mocniej zbudowana, niż kościół" (Hamlet, V, 1). Ale w jej cieniu ludzie muszą i chcą żyć.
Rozwiązaniem tych sprzeczności
jeśli szczęśliwy traf ich
nie złagodzi - jest tylko tragizm. I to tragiczne rozwiązanie
ludzkiego losu w ludzkim świecie przyjmuje Szekspir.
Wielkość szekspirowsk iej filozofii człowieka polega na tym,
iż przyjmuje ona wszystko, co w ciągu dwóch wieków osiągnęła
myśl renesansu, i że to żywe dziedzictwo konfrontuje z doświadczeniem ii ludzkiego żyoia, in arastjącymi w epoce feudalnego systemu ri powstawania nowego układu stosunków, zagra-
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żających

nych i

w nowy sposób człowiekowi, w epoce wojen religij-

rosnących prezciwieńst\v społecznych.

Patrząc

w okrutne oblicze świata, Szekspir nie cofa się, nie
pocieszenia. Przyjmuje renesansową
dumę, iż człowiek jest sam w tym swoim świecie i pragnie ocalić renesansową wiarę w wielkość człowieka. Lecz wie już, iż
można to uczynić tylko wbrew temu światu, który istnieje i który zniszczy wszystkich występujacych przeciwko jego błędom.
Ale wlaśnie ten tragizm ratuje godność człowieka i jest jego
szuka

chrześcijańskiego

jedyną nadzieją.

(„Narodziny

nowożytnej

filo.wfii

człowieka"'

-

PWN

1963)

(fragment)

Kronika życia i twórczości
Wiliama Szekspira
O życiu Szekspira dochowały się bardzo skąpe wiadomości ,
które Qpierają się częścią na tradycji ustnej, częścią na nielicznych i dość ogólnikowych wzmiankach i zapiskach współczes
nych.
Zycie poety, urodzonego w epoce rozkwitu Renesansu, przypada na okres, w którym Anglia pod rządami Elżbiety (15581603), po rozluźnieniu stair ego porządku społecznego, przeży
wała zmierzch feudalizmu i narodziny nowej siły politycznej burżuazji. Epokę tę Marks nazywa „zorzą poranną ery kapitalistycznej".
1564
Dnia 23 kwietnia w miasteczku Stratford nad Avonem urodził się William Szekspir (Shakespeare) jako najstarszy z sześciorga dzieci zamożnego kupca i rajcy miejskiego - Johna.
1571-1521

Od siódmego roku życia Szeksp,ir chodził do szkoły początko
wej, w której zaznajomił się z ładną, wstępnymi wiadomoś
ciami z greki oraz poznał najważniejsze dzieła klasyków starożytności. Szkoły tej prawdopodobn'i e nie ukończył. Zżył się bardz~ z piękną przyrodą okolic Stratfordu i poznał ży cie oraz poezJę ludu, który później odegrał ważną rolę w jego twórc zości.
W l~tac~ chłopięcych Szekspir miał również sposobność przyglądama się od czasu do czasu przedstawieniom wędrownego
teatru, który na gościnne występy zjeżdżał do Stratfordu.
1532-1537

W roku 1582 osiemnastoletni Szekspir żeni się z Anną Hatheway, córką bogatego chłopa. Z małżeństwa tego miał troje dzie-
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ci. Związek z Anną nie był, zdaje się, zbyt szczęśliwy. Szekspir przebywał wiele poza domem. Był ponoć bakałarzem.

1588-1590
roku 1588 poeta znalazł się w Londynie, podówczas
o stu tysiącach mieszkańców. W pierwszych latach zajmował jakieś bardzo podrzędne stanowisko w teatrze znanego
tragika Burbage, z czasem jednak wykształcił się na ·aktora
i przede wszystkim pism-za dramatycznego.
W owych czasach istnfały w Londynie tzw. teatry otwarte
i zamknięte. W teatrach otwartych (budowanych na wzór okolonych galeriami dziedzińców w oberżach) przedstawienia odbywały się po południu . Publiczność tych teatrów stanowił
przeważnie londyński lud. Teatry zamknięte (pod dachem),
uczęszczane zasadniczo przez arystokrację, grywały w godzinach wieczornych przy świetle świec. Do znanych dramaturgów należeli wtedy Marlowe, autor „Tragedii o doktorze Fauście", Tomasz Kyd, autor popularnej „T.r agedii hiszpańskiej",
i Ben Jonson. W jednej z jego komedii, „Każdy w swoim charakterze" wystąpił również Szekspir jako początkujący aktor.
Około

mieście

ówcześni aktorzy, traktowani przez prawo niemal jak włó
czędzy, lączy1i się w kompanie. którym patronował jakiś możny
protektor. Do jednej z takich kompanii, zwanej „Sługami Lorda
Szambelana" i grywającej w teatrach otwartych, przyłączył się
Szekspir.

1591-1598
Twórczość drma~yczną rozpoczął Szekspir od historycznej
kroniki w trzech częściach o królu Hneryku VI oraz tragedii
o Ryszardzie III. Pisze następnie „Komedię omyłek", „Poskromienie złośnicy" i „Stracone zachody miłosne".
Musiał być już dość znanym aktorem i autorem, skoro znalazł dostęp do domu młodego miłośnika teatru, hrabiego Southamptona. Swemu protektorowi dedykował napisane w latach
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1593 i 1594 poematy „Wenus i Adonis" oraz „Lukrecja". Te poematy zdobyły mu w sferach artystyc:zmych większą popularność niż twórczość dramartyczna.
Ze wzrostem sławy poprawiła się i sytuacja materialna
poety. Szekspir kupuje dom w Stratfordzie, a w roku 1596 uzyskuje dla siebie i zbankrutowanego ojca szlachectwo (w herbie sokół ze złotą włócznią w szpońach i dewiza: „non sanz
droict" - nie bez prawa).
W związku z zamknięciem teatrów z powodu zarazy Szekspir porzuca chwilowo dramat dla poezji lirycznej, tworząc
w latach 1595-1597 serię stu pięćdziesięoiu czterech sonetów.
1599-1601

W roku ] 599 „Kompania Loeda Szambelana" zajmuje nowy
teak na prawym brzegu Tamizy, „The Globe" („Pod Kulą
Ziemską"). W jego repertuarze pojawiają się nowe sztuki Szekspi,ra: „Romeo i Julia", „Ryszard II'', „Sen nocy letniej", „Juliusz Cezar" i kilka komediii.
„Ryszardem II iako żagwią buntu chciał się posłużyć w r,o ku
1601 hrabia Essex, usunięty w cień faworyt królowej Elżbiety.
Jego przyjaciele, m. in. hr. Southampton, zmusili zespól Szekspira do odegrania tragedi:i, ale masy ludowe, jakby przeczuwając, że obalenie królowej może spowodować nawrót feudal,i zmu
i nowe walki magnatów o tr~:m - nie dały się sprowokować.
Z rozkazu królowej uwięzi ono Essexa i ścięto. W proces
wmieszany był prawdopodobnie i Szekspir, choć w buncie Essexa stal niewątpliwie po stronie monarchiii.
W twórczości Szekspira okres od roku 1590-1601 badacze
nazywają okresem optymistycznym. Zacząwszy działal
ność dramatopisarza w atmosferze entuzjazmu dla Renesansu,
poeta wyraża bujność jego życia w tryskających humorem komediach, a jednocześnie w serii kronik dramatycznych opowiada się za monarchią absolutną i zwalcza przeżytki feudalizmu.
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1602-1613

Po śmierci Elżbiety (1603) król Jakub I bierze pod swoją opiekę „Kompanię Lorda Szambelana" nadając jej nazwę „K1ng's
Men" („Slug Królewskich"). W tymże roku Szekspir wystąpił po
raz ostatni jako aktor teatru „Globe" w sztuce Ben J onsona
„Sejanus".
Lata od roku 1601 - 1608 cechuje załamanie się wiary poety
w młodzieńcze ideały. Konfrontacja humanistycznych ·dążeń
z praktyką rodzącego się kapitaLizmu przynosi gorzki plon
w postaci wielkich tragedii: „Hamlet", „Otello", „Król Lear"
i „Makbet". Okres ten nosi miano t r a g i c z n e g o.
Ostatnie czterolecie w twórczości Szekspira to ucieczka
w świat romantycznych baśni i odzyskanie wiary w człowieka
i postęp. Wyrazem tego odrodzenia ideałów poety jest przede
wszystkim „Burza", a także „Cymbelin" i „Opowieść zimowa".
Jest to więc w jego twórczośd okres romantyczny.
1614-1616
Około

roku 1614 Szekspir opuszcza Londyn przenosząc się na
stałe do Stratfordu, gdzie - po dwudziestopięcioletnJim pobycie
w stolicy - spędził ostatnie dwa lata życia. Zmarł dnia 23
kwietnia 1616 roku. W miejscowym kościele parafialnym na
grobowcu poety widnieje czterowiersz, podobno napisany przez
samego Szekspira:
O przyjaciele, na Jezusa rany,
Proch uszanujcie tutaj pogrzebany.
Blogoslawieństwo

A

klątwa

przyjaznej mi duszy.

temu, kto

kości

me ruszy.

Większość utworów ukazała się za życia Szekspira w osobnych, na ogół bardzo niekompletnych wydaniach. Wydanie
zbiorowe ogłoszono w 1roku 1623 z wierszowaną przedmową
Ben Jonsona ora:z portretem autora.
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