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Jeśliście wykorzystali w pełni wasze życie. 
syci jesteście: odejdźcież tedy zadowoleni. 

Cur non ut plenus v itae conviv a recedis? 

Czemuż to nie chcesz odej ść jak syty biesiadnik 
Z uczty żywota ? 

Lucret. III, 938. 

Jeśliście nie umieli zeń korzystać, jeśli wam by
ło bezpożyteczne, cóż wam, że je tracicie? Na cóż 
go chcecie jeszcze? 

Cu.r ampl iu.s addere quaeris, 
Rursum quod pereat male, et ingratum occidat 
omne? 

I czegóż pragniesz jeszcze od życia? Czy życ ia 

Nowego, które sczeźnie znów m a rnie bez wdzięku? 

Lucret. II, 941. 

Życie samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe; 
Jest miejscem na dobro i zło, wedle tego czym je 
zapełnicie . A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoś
cie poznali: jeden dzień podobny jest do wszyst
kich. Nie ma innego światła ani innej nocy. To 
słońce, ten księżyc, te gwiazdy, ta przędza świata 
to te same, którymi cieszyli się wasi przodkowie 

które zabawiać będą waszych prawnuków. 

Non alium videre patres, aliu.mve nepotes 
Aspicient. 

Nic innego ojcowie nasi nie widzieli 
I wnuki nie zobaczą„. 

Manll. I, 522. 

A już najściślej biorąc, układ i przemiana wszyst
kich aktów mojej komedii rozgrywa się w jed
nym roku. Jeśliści e rozważyli bieg moich czte
rech pór, owo składają się na nie dziecięctwo, 

młodość, wiek męski i starość świata : wygra! 
swoj ą sztukę ; nie zna już innych cudów jak tylko 
zacząć na nowo; już zawsze będzie to samo. 

V ersamur ibidem, atqu e ins1mms usqu e. 

Kręcimy s ię d ok o ła i tkwim y w tym k ole. 
Lucret. III, 1080. 

Atque in se sua per i; est i gi a vo lvitur annus. 

I r ok się tak tym samym t orem toczy, w kółk o . 

Verg. Georg. II , 402. 

Nie mam humoru dostarcza ć wam innych, no
wych rozrywek: 

Nam tib-i praeterea quod macld ner, inveniamqu.e 
Quod placeat, nihi l est : eadem sunt omni a sem-
per. 

Ot óż, oprocz tych zasad, nic mogę wymyś lić 

Ni wydębić r a d innych dla ciebie, bo wszystko 
Wiecznie to samo. 

Lucret. III, 944. 

Ustąpcie miejsca innym, jak inni wam ustąpili. 

Równość jest pierwszą podstawą sprawiedliwości. 
Kto może się czuć pokrzywdzony, iż podlega te
mu, czemu podlegają wszyscy? 

Michel de Monta igne: Próby. 
Przeł. Tadeusz Zeleński (Boy). 

W-wa 1957, PIW, s. 158-159. 



Temu, komu dokllczyło życie , stracił zau fanie do 

urządzeń świata i poczuł się wśród nich wygnań

cem, proponuje Szekspir przewrotnie różne dro

gi ucieczki - wszystkie prowadzące donikąd. 

I tak układa w ciąg podobnych znaczeń kilk a 

„narkotycznych" komedii, wśród których „Jak 

wam się podoba" (a później „Burza") pozostawia 

najdobitniej wyrażone filozoficzne przesłanie . 

Las Ardeński - ucieczka w „ biały świat ', gdzie 

zatrzymał się czas, gdzie jeden dzień z naczy ty 

le co wieczność. Marzenie o białym stroju nie·w in

ności, która chroniłaby przed wiekiem h istori i 

i dramatami natury. Marzeni e o świec ie , w k tr1-

rym wszystko układa się według wlas n·11ch praq

nie'ń i wyobrażeń o sobie sCLmyni . La.s Ardeński 

wciąga jak narkotyk. Wie o tym krążący po jego 

obrzeżach melancholik Jakub. Zakr śl ne koło 

złudzeń. Czasu zatrzymać nie można, biel .7 st k o

lorem śmierci. 

<-
Hieronim Bosch „ogród r ozk oszy ziemskich" (frag m ent) 



Bogdan Suchodolski 

O FILOZOFII SZEKSPIRA 

Podstawowym pytaniem humanizmu tragicznego było 

pytanie o ludzką wartość ludzkiego świata, jego pod
stawowym dążeniem - ocalenie wiary w godność i wiel
kość człowieka w tym świecie i wbrew niemu zara
ztm. Cervantes ukazał tę problematykę krytyki i na
dziei w monolitycznym obrazie rycerza i jego giermka 
wybierających szaleństwo , aby nie ulec trzeźwości, któ
ra w tych warunkach musi zabić człowieka. Szekspir 
- - podejmując ten sam podstawowy problem humaniz
mu - stworzył wieloraki obraz życia, bogaty jak życie 
sa mo, różnorodny i sprzeczny, zachwycający i przera
żający zarazem. Była to prawdziwa epopeja ludzkiego 
życia, pierwsza i jedyna renesansowa replika na dan
tejską wizję ludzkiej komedii, reżyserowanej przez Bo
ga, dziejącej się w piekle, czyśćcu i niebie . Szekspi r 
już na ziemi, gdzie piekło, czyściec i niebo, zst ąpiwszy 

z zaświatów, szalały w walce toczonej przez ludzi 
z ludźmi na scenie historii i społecznego ży c ia . Teatr, 
w którym grano te sztuki, nosił dumną nazwę „The 
Globe" - pokazywał rzeczywiście ś wiat, ludzki świat, 

pokazywał tę samą komedię Judzką, tylko dziejącą się . 

W tych rozległych horyzontach wszystkie zasadnicze 
problemy renesansowej filozofii człowieka znalazły swój 
wyraz i dopełnienie w sztuce Szekspira. Pokazała ona 
osiągnięcia tej filozofii, a zarazem tkwiący w tych 
osiągnięciach dramat; pokazała od s łonięte przez nią 

sprzeczności świata i rozbudzone nadzieje ludzi, którym 
rzeczywistość odbiera złudzenia; pokazała siłę ludzi 
i ich słabość, wynikające z tego samego źródła. I sta
wiała dramatyczne pytania o przyszłość ludzkiego świa
t a i o przyszłość człowieka, ukazując perspektywy uto
pii i zniszczenia, beznadziejnej powtarzalności kołowro-

RoeJant Savery „Ra.i" 



tu zdarzeń i arkadyjskiego la su złudzeń . W radosnym 
i okrutnym odkryciu ludzkiego świata, w dotarciu do 
głę bokLch sprzeczności, które przenikają społeczeństwo 

i Judzi samych, w pełnych niepokoju i dwuznaczności 

znakach zapytania stawianych na d wszystkim, co m o
głoby się wydawać godne radości i zaufania - sztuka 
Szekspira pokazała doświadczenia renesansowych ludzi, 
jako doświadczenia człowieka, uogólnione, a zarazem 
konkretne, wykraczające poza rzędne czasu i miej sca, 
8 zarazem zakorzenione w ziemi i epoce, w której po
wstawały. 

Kim jest człowiek w tym świecie i jak można go po
rnać - oto wielkie pytanie szekspirowskie. Dziedziczy 
ono całą tradycję renesansową, od liryki Petrarki, ufa
jącej zwierciadłom nastroju i uczuć samotnych, i od 
ludowej literatury, zdziera jącej maskę do toj e11stwa 
i godności z twarzy ludzkich , aż po wyra finowane roz
ważania Montaigne'a, którego ksh1żkę czyta Ham let 
spacerując po krużgankach piekielnego zamku, sym
bolu ludzkiego świata, który „wypadł z kolein". Dla te
go jest w tym pytaniu równocześnie durerowskie d o
świadczenie Apokalipsy i brueglows ka wizja świata „n::i 
opak", w którym masy t ańczą przed szubienicą i bieg
ną z radością na widowisko Golgoty, a nędza rze i po
myleni szukają na próżno sensu życia; ale jest r ów 
nież pełen gorzkiej zadumy uśmiech Leonarda nad po
wikłanymi losami ludzi, których „burzę" szekspirowski 
Prospero uciszy wprawdzie, ale - ja k sam wie dobrze 
-- nie zawsze. ( ... ) 

Jednym z zasadniczych elementów problemu człowi e -

. ka jest u Szekspira sprzeczność między prawd<1 i m as 
ką. Człowiek jest inny w sw oim wnętrzu , inny w m as
sce, którą przywdziewa . Rozróżn i a nie to rna oczywiście 

hardzo długą tradycję. Wiek XVI nawiązywa ł d o niej 
i rozwijał ją w różnych wariantach. Ale nikt p rzed 
Szekspirem nie potrafił tej sprzecznoś ci pokazać tak 
drap ieżnie i tak w ielora k o. o~ trość tego obrazu polega 
na tym, że Szekspir nie za trzym uj e się na powierzchni 
7.!awisk i nie ogranicza s ic; d o ukazania , jak Judzie mas 
kuj ą - w różnych sytuac ja ch i dla różnych celów -
~amych wbie. Taki był najcz ś ciej h oryzont widzeni a 
lit era tury satyrycznej i mornlizuj 4cej, literatury lud o-

wej , demas uj ącej a utory tet . Szek p ir id zi d , le j i po
kazuje, ja k m aska pożera czlo ieka, ja t e , który 
wkładał maskę , aby łudzić innych , zaczy a ludzi(: s ie
b ie, jak życie jego ul 'g rzeczywis temu rozd •ojeniu, 
a bieguny pierwotn e j p r~1wdy i p ier w ot ego fałszu o
czyna j ą zmieniać sw e p o łoż enie . ( ... ) 

Tema t p r a w d' i pozoru w życiu człow i rn rozszerzył 
Szeks pir również i na p ow:zedn ie ży cic l udzi . Wycho-
dząc poza k r :1.g vvla dz p olityczn~ j i władzy p ie dz , 
stara ł się p okazać, jnk Jud zie \ - swym odzienn~· ży-
ciu i osobistych k ont , k t eh p ; ługu j ą si~ mask , ktora 
jes t obyczajcwyn koniorm izme i ma ·m ułatwiać po
wodzenie, a . tó a taj ię cz sto przyczyną róż. Or-t
k ich złudzeń, rozcz· ro w ń i p deJrzeń . ' związku z tym 
pok. zał , jo. k ź r · Iem takiego a.sk wa .ia moi: byl 
również i wyc howan ie, k tóre zaszczep ia jąe jednostkom 
Jud zkim okr es lone ideały, wprowa dza rozdźwięk m ię
dzy życiem „natura lnym·· , ;ż yc iem ukszla łtow. -

nym". ( ... ) 
Jak w za kresie p ołcczne j t eorii c złowieka Szekspi 

był p ierwszym, który um ia ł dostrz c i poka z, " jej sens 
w konkretnym ży ciu ludzi, podo bn ie i w tym wielkim 
nurcie id i, za le a jących ujmow a ni' człowieka \ k a t -
goria ch cza su , Szekspir p ier wszy wskaz t n„ to, czym 
czas płynący sta je się rzeczyw is ie w życiu ludzi. Czas 
\J jego uj ·ciu pr zesta va l być og6ln<1, rne tafizy cztll1 :i 

iegorią , sta w ł się icuchronnym lo. em c:zJo\ i eka , a z -
Ezem główną m a t r ią jego życia , rodząc ą uczuci< i my
ś li, ko nflikty i okazje , cnoty i grzec hy, sm u t ki i r , -
d r1 ś ć . Tę r o lę cz:.i su p okazywa ł Szekspir w ielokr otn ie 
w bezpośredn i ch wypow ie clzi;;1ch - nie tylko 'N u two
r a ch clrn rna t ycznych, ale także i w Sonetach - j ak 
również i w k on ·t r u owaniu losu boh ;:i t erów, kt ór zy bądź 
„stawali s ię" w czc:sie, bądź przeja \ i aj ąc \ ni 1 swą 
istotę ulega li zdarzeniom , k i : re spow odo ali . 

gólne r .'..m y życi ludzkiego w czas ie p rzedst a \ ·1 
„melancholijny filozof" J ::tk ub z J a k w am się P doba. 
Mala t wo r en sans u pokazywało wie1okrotnie fa zy ży 
;:: ia ludzkiego, a le nie wykracza ło p ozc1 a!egorycz Y 
0b raz młodzieńc zos ci, m ,kośc i i staroś ci. ·w t y . u ję ciu 
w czesny renesans uwyda tni ł rolę młod oś ci, ·ymbolizo
wanej niejednokr otnie w u rokac h \ iosny. P owsz chn ie 



znany obraz Botticellego był jednym z wielu obra zów 
apoteozujących młodość . Podobnie przed stawiano j ą czę 

s to w pos ta ci młod e j dziewczyny trzymającej kwb t 
w ręce: t a k widział swą Giokondę Leona rdo i tak wi
działo młod ość wielu innych malarzy . Ale wiosna jest 
zapowiedzią la t a i jes ieni , t o jest d ojrzał ości i ow oco
wania ludzkiego życia ; po jesieni nad c iąga zima, będą
ca kresem. Podobnie kwiat jest symbolem radoś ci , ale 
kwiat za powia d a, ż e zwi ędnie. W symbolice narodzin 
cza iła s i ę więc śmierć . I r e nesans od chodził powoli od 
ra d osnego symbolu wios ny, ukazywał coraz chętnie j na 
stępuj ą ce po sobie fa zy życia ludzkiego, ota czał cieniem 
melancholii młodość , cieniem zgorzknienia starość . Tak 
n2 obra zie z Gale rii Pitti - malował go być może 

G iorgione lub Tycjan - ukazane zos ta ło ludzkie ży c ie , 

płynące w czasie. („.) 

Ten ś wiat , tra gi czny i groteskowy, świat ludzkie j sa
motnośc i i zdrady wszystkiego, co ludzkie, ten ś wiat 

bez punktu oparcia i bez opieki, miał u Szekspira swe 
oa zy, uk a zuj ące perspektywy nadziei , a zarazem ostrze
ga j ą ce przed fatam orga na, które mogłyby się ukazywać 

z•11ęczonym wędrowcom . 

T a ki cha rakter mia ła n a pisana około roku 1600 ko
media: J ak wam się podoba. Szekspir wykorzys,tywał 

w niej op ow1esc o Rozalindzie, którą wedle relacji 
o Gamelynie, przypisywa nej Chaucer owi - oprac ował 
Tomasz Lodge. Ale te literackie źródła dostarczyły je
dynie fa bularnej k a nwy, dzięki której Szekspir przed
stawił krytykę istnie j ącego społeczeństwa, jak również 
i krytykę utopijnych na dziei. Fryderyk opanowa ł wła

dzę w k s ięstwie, wydziedziczony brat s chronił się w ar
df' i'l skim les ie, gdzie chronią się również i jego na jbliż
s i. Powsta je kontras t między życiem dworu, gdllie pa
nuje zło i za wiść, żądza władzy i pieniądza , oraz życiem 
la su, w którym p anuje życzliwość i wspólnota, atmo
sfera inte lektual nych rozważań i prostego szczęścia . Ale 
Szekspir nie wybiela w ten łatwy sposób „lasu" i nie 
potępia równie ła two „dworu"; p ragnie on wprawdzie 
pokazać, iż „człowiek prawdziwy" ginie w tej dworskiej 
społeczn o~c i , ale pragnie p okazać równocześnie, iż ży

cie w „lesie" jest życiem wprawdzie pięknym, a le fik
cyjnym. (.„) 

Właśnie w tym przeja wia ła się wielko ść szek spirow
skiego humanizmu . Odrzuc ić ś wiat, kt óry is t n ieje, a le 
zarazem odrzucić pokusę łatwe j nadziei n · jego na pra
wę przez cud; od rzucić ludzi, którzy rzeczywiśc ie is tnie
ją, a le nie ulec u rokom ludzi z Arkadii, która jes t u ro
jeniem rodzącym s ię z rozczarow a i1 - oto by ła kon
Ct;,p cja Szekspira . 

Bogdan Suchodol.s ki 

N arodziny n owożytnej fil ozofii cz ło wieka . 

Natura sama twarz twoją rzeźbiła 
Na wzór kobiecy. Oto wit;c jesteście: 

W-wa 1963 (f ra g menty) 

Chłopiec-dziewczyna! Serce utoczyła 

Słodkie. lecz trwalsze niż serca niewieście. 
Oko jaśniejsze, choć nie tak fałszywe, 
Wyzłaca przedmiot, na który upadnie; 
\V płci twojej grają wszystkie barwy ży ve, 
\Vszystkie więc dusze i wejrzenia kra<lnie. 
Jako niewiasta wpierw byłeś stworzony, 
Zanim natura, wpadłszy w zachwycenie, 
Przydała więcej, niż wziąć byłem skłonny; 

Tak, wzbogacając, opuściła w cenie. 
Skoro dla kobiet jesteś tedy wszytek, 
Mnie odda.i miłość, im zaś .ie.i użytek. 

tłum. Jerzy S. Sito 



O SZEKSPIRZE 

Tak często nie znającym się na głębi poezji 
Szekspir wydaje się dzieckiem albo wariatem, 
wtenczas kiedy każda jego scena odkrywa znajo
mość serca ludzkiego i napiętnowana jest wiel
kością poetyckiego geniuszu. 

JULIUSZ SŁOWACKI 

Szekspir wielki, słusznie nazwany dzieckiem 
uczucia i wyobraźni. ( ... )Znawca głębi ser ca ludz
kiego, malował w śmiałych i prawdziwych rysach 
naturę człowieka. 

ADiłM MICKIEWICZ 

O wielki poeto! Twe dzieła nie są jak dzieła in
nych ludzi po prostu i zwycza jnie wielkimi dzie
łami sztuki, lecz przypominają także fenomeny 
natury, takie jak słońce i morze, gwiazdy i kwia
~y, mróz i śnieg, deszcz i rosę, burzę i bł sk awi
ce, i trzeba je studiować pokornie, uznając nie
doskonałość naszych zmysłów, jak również w naj
lepszej wierze, że nie może znaj ować si , w nich 
nic za dużo lub za mało, nic zbędnego lub obo
jętnego, ale że im dalej wnikamy w nasze odkry
cia, tym więcej ujrzymy dowodów tego, iż am 
gdzie niedbałe oko dostrzegało tylko czysty przy
padek, konstrukcja jest zamierzona i dos onał ! 

THOMAS DE QUINCEY, 1823 

..... 
Roelant Savery „Raj" 



O SZEKSPIRZE 

Szekspir - jedno z tych wielki.eh imion, które 
obok Homera i Dantego stoją w dziejach ducha 
ludzkiego, nieśmiertelnym odziane blaskiem. Pro
mień geniuszu uwił im nad czołem aureolę . Poe
ta wesołej i krwawej Anglii, stał się, v1 calem 
znaczeniu tego wyrazu, wieszczem ludów, włas

nością wszystkich narodów. Wszystkie literatury 
przyswoiły sobie jego dzieła, przez trzy wieki 
powtarzają się one na wszystkich scenach , objaś

niają, wyrozumiewają, tłumaczą, pojmują coraz 
głębiej -a przedmiot ten dotąd nie jest wyczer
pany. Szekspir z Dantem dzieli tę miłość pow
szechną; wspólnym im jest dar pociągania umy
słów, jednania sobie serc, zyskiwania współczu

cia, rozbudzania niezmiernego zajęcia. Uznania 
tego i uwielbienia dobił się szczególniej w ostat
niem stuleciu - które, nie tylko w Anglii, ale 
na świecie całym podniosło cenę jego poetycz
nych utworów. Na wszystkich znać wyciśniętą 

pieczęć geniuszu, dłonią, która posłuszną była -
natchnieniu. 

Wszystko jest zadziwiającem w dziełach tego 
człowieka. Jak kameleon przeobraża się w tysią

ce postaci, nie przestając być sobą - bo jest 
poetą. 

JOZEF IGNACY KRASZEWSKI, 1895 

<-
Hieronim Bosch „Ogród rozkoszy ziemskich" (fragment) 



SO ETY 

.Jam twój niewolnik, cóż mi więc przy ·tul 
J k czekać clm ili twoJcgo Ził l'hccnia? 
M · j l'Za nic ni w rt, chyb '' słuibl lwuJej, 
l l lku t rngo ·luc.lJać mi 1lcceni:l. 
o ni nie smiem woluych irodlin licz) c, 
Patrząc na zegar, jak się tarcza zmienia, 
. I Z\\UC ironkinti nu ·tania i;oryc7. , 

koro ra.,; ud7.c rzek ~ - du "ldicni; . 
l my ' li nic 'Śmiem pytac iQ z: zdru, ych, 
Dok d pój:;c mogla i co mofrsz czynie, 
Lecz dumam l !ko, niewolnik iałusn~. 
J, k tam, d .i je~t.c.;, szc1ę 'liwi ą inni. 

Tak "ielkim blazncin milo ć, 1c w t.wej woli, 
Cz) ti, cli Lapragniesz, nic go nic za.boli. 

tlum. Jerzy Lowiń Id 

Kiedy w nklu: e u ludzi i losu 
l'lacz~. od ' ·ir0· ·tHch naitk odtrącony, 
I dh ii;am rrlos mój do gluchych nicbio ·ów, 
! trzę w i;ieblc, i klnę .o1rozp cion;), 
Cłlcialb;\•m J k ów b. ć w n zieję bogat}, 
J~k ów, gdy "p i;ród 11rzyjaci6l króluje, 

\\(' la.lentll, ów kunszt, O\\ i;zaly, 
Tit, co na.inul ·ze, na.imniej moi raduj•: 
Leci kiedy w myśli wła n ·m g rdzę życiem, 
Wspominatn ciebie J 2 Li mi podnus7. , 
J: ko plakowic ibudzcni o świcie, 
Glo!I 1n.ij, i hymnem radosc niebio dosię. 

Twoja bo miłosc prz wodzi \\ poronieni , 
Iżbym z królami Io u nie zamieniał. 

tłum. Jerzy s. Sito 

SONETY 

Llltltro ci wskaże piękno· ci ubytek, 
Zl'gar za' minut b~cenn eh mljanie; 
\\' pu. t;vch kart bieli ~we my li wyryle, 
Oto nauka, co 7 ksią~ t) eh zostanie. 
O zmar. ·zczkach lustro pra\\ dę ef PO\\ iada, 
\'' pomnij czerń grobu i martwą biel ko~ci; 

za potajemni z iycia cię t1krad· • 
Pa n:, jak urn ·ka z łupem ku wieczności. 

zego twa pa.mięć ogamąc nie zdoła, 
Blal:>m zu ien. kartom, a wnet · ię okaże : 

Ż3ją bezpic znic płody h\'ei:o cznia 
I nic jui z my li twej ich nie w maie. 

Spraw, by w powinnosc to ci się przyjęło , 

Pożytek zy kai.-z, \ zbo~a.cisz sw dzieło. 

Uwn. L sirk ElekloTowin 

'koro mosiądz ni kamico , m bezl..resne morze 
• ie o ·toją się smierci, kUlra mo ich kru.sz , 
Jaki ·ę, zalejąceJ, pn; ciw t1n„ić może 
l'i kno, sł bsze od kwiatu przemarzniętej gru z "! 
Prze iw dniom szturmującym jakże się obroni 
l\Uodowy oddech ~a.ta? Ich ciosy potężne 
Granit znajdują si· bym; w ich ni57.cząccJ dłoni 

tal wiotczeje i bram) pr ają mo 1ęme. 
Gdzież cenny klejnot r"L& u z pełnej czasu skrz ni, 
Gdzie się przed nim uchowa.'l Jel{o siopy chyże 
C2yja dłoń 7.doł.i. w ·tnym ć? Kto trwałym uczyni 
Piękno i ni poz\\ oli urody mu wycince? 

Nikt, nikt C7.a u ni w trzyma; eh'.' ba iż cud jaki 
Zaklnie milo~c płonącą. w czarne moje JlnakJ. 

tłum. Jerzy s. Sito 



Andre lvl aurois 

ANGLIA 
ZA CZASÓW ELŻBIETY 

Ludzie z epoki Elżbiety byli ta k samo stworzeni jak 
my. Mieli takie sa m e mózgi, takie same serca, takie 
lędźwie i niezawodnie doznawali mniej więcej tych 
sumych namiętności, co ich potomkowie. Ale tak znie
k s zta łcali przez krzywizny i kanciastość ubiorów li
nie ciała, a przez blyskotliwość swych metafor natu
ralność tych namiętności, że wielu historyków uważało 
ic: h za potwory. W szczegól::!ości dziwi! kontrast między 
~ubtelnością ich poematów a okrucieństwem widowisk, 
mię~zy przepychem kostiumów a brudem w życiu co
dziennym. Ale każda epoka robi takie niespodzianki i hi
s torycy przysz łości będą mieli niemniejszy trud w po
godzeniu inteligencji naszych uczonych i przenikliwości 

naszych powieściopisarzy z bez:n.y ś lnością naszej ekono
miki i z dzikością naszych wojen. Czeladnicy i majstro
wie, którzy przejeżdżali przez Tamizę, żeby zob aczyć 

w teatrze Globe komedię Szekspira, byli to ci sami lu
dzie, którzy znajdo1wali przyjemność w widoku niedźwie
dzia szarpanego przez sforę psów lub w przyglądaniu 

się krwawej kaźni zdrajcy. Przyzwyczajenie zahartowa
lo ich, jak nie raził Essexa lub Carlisle'a, ludzi tak wy
twornych, smród ulic londyńskich, jak przyzwyczajenie 
godzi jakiegoś estetę naszych czasów z filozofią poli
tyczną najbezwzględniejszą i z jej krwawymi następ

stwami. 

Ponieważ królowa lubiła przepych i zresztą kraj 
si ę bogacił, moda była dla elżbietańczyków tyranem wy
magającym i kapryśnym. Wynalezio:.e we Francji tiur-

Daniel Vertangen „Tobiasz z aniołem na tle arkadyjskiego 
krajobrazu" 



niury rozszerzyły się dokoła kobiet , tak że stawały się 

jakby stołem, na którym opierały si ę ramiona. Nad tym 
obszernym kloszem brykle z fiszbinów lub ze stali za
ciskały im talię w kształt osy. Olbrzymie kryzy wpro
wadzone z Hiszpanii usztywniano drutem albo kroch
malem, wynalazek diabelski, przy.wieziony do Anglii 
przez żonę holenderskiego stangreta królowej. Najbogat
sze materie, aksamity, adamaszki, złotogłów i brokat 
srebrny były używane na suknie dam i kaftany męż

czyzn. Wielcy panowie w swych przedstawieniach o cha
rakterze mitologic1mym rywalLzowali z wyobraźnią poe
tów, którzy sami zresztą nierzadko byli wielkimi pana
nn. Do domów gentry i miesz.czaństwa przenikał zbytek 
i komfort. Dama z dobrego domu przed wstaniem z łóż
ka kazała swemu paziowi napalić w kominku ; przed 
pójściem na spoczyne~ musiała jej pokojówka ogrzać 
pościel blaszanką z gorącą wodą. Wszędzie na wsi 
wznoszono nowe dwory, w których architektura włos

ka łączyła się z tradycyjnym gotykiem. Zarówno w 
ogrodach, jak w domach starano się o symetrię planów 
i o rozmaitość ornamentów. Cisy i bukszpany cięto ku- • 
liście lub w spirale. Język kawalerów i dam był rów
nie dziwacznie pokręcony, jak drzewa w ogrodzie . 
Euphues Lyly'ego został ogłoszony w 1580 r. i każda 

oświecona kobieta miała pretensję do eufuizmu. Zado
wolenie z wynajdywania słów i zwrotów, upojenie, ja
kie dawała umysłom odnowa języka, rodziło sztuczną 

wytworność, panującą zarówno w poematach, jak w wy
sławianiu się, przechodzącą od zachwytu do śmiesznoś
ci, tak że nie zawsze było łatwo znaleźć między nimi 
granicę. 

Jeżeli dwór i niektóre wykształcone umysły 

czytały Sir Philipa Sydneya i Sir Thomasa Waytta, 
Spensera, Marlowe'a, i sonety Szekspira, pod tą irytu
j<icą powierzchnią płynął nadal wielki prąd puryta11ski. 
Biblioteka lady Hoby, której katalog posiadamy, skła

dała się przede wszystkim z książek nabożnych : Biblia 
i Księga Męczenników Foxe'a pozostały ich krzepkim 
0ś1odkiem. „Autorem na jbardziej czytanym w czasach 
Szekspira był wielebny Henry Smith". Poza kazaniami 

księgarnie wydawały przede wsz •s tkim rymowane bal
lady o wydarzeniac h dnia lub pamflety religijne, jak 
na przykład ulotki purytań kie drukowane pod pseu
donimem Martin Marprelate. Poematy nie znajdowały 

\v ielu czytelników, ale pisarze elżbietańscy ży l i nie ty
le ze sprzedaży swych książek, co z darów protekto
rów, którym dedyk owali swe dzieła. Za sztukę teatral
ną płacono a utorowi od sześciu do dziesięc iu funtów, 
i dramaturg płodniejszy pisał ich od dzies ięciu do dwu
dz iestu na rok. Wreszcie sprzedawano w Londynie du
żo dzieł tłumaczonych z włoskiego i z francuskiego, 
ja k Opowieści Boccacia lub Próby Montaigne'a. U tych 
utorów zagranicznych Spenscr i Szekspir znaleźli te

maty, do których dodawali, żeby zaprawić je wdzię

kiem specyficznie angielskim, melancholijną statecz
ność swego narodu, jego s i e lską poezję, jego filozofię 

wnikliwą i pow, żną. 

Za panowania Elżbiety teatr zajął w Anglii wybit
rn~ miejsce w życiu Londynu. Już za Henryka VII 
istniały trupy grywające komed ie, ale bardzo mało by
ło teatrów stałych. Te trupy grywały na dzied:zrińcach 

o berż lub w sa lach dworów. Kiedy władzę w City obję
li pu rytanie i wygnali aktorów, schronili się oni na 
południe od Tamizy, poza obn;b jurysdykcji lorda-ma
jora. \Vówczas zbudowano wiele teatrów, z których naj
sławniejszy jest Globe; dziesiątą ic h część posiadał 

Szekspir. Ludzie ch <;tnie biorą za rys stały szczegół zro
dzony z przypadk u. Budowniczowie pierwszych teatrów 
prawie wszyscy próbowali odtworzyć dziedziniec ober 
ży, z je j galerią zewnętrzną biegnącą wzdłuż izb. Ta 
galeria była wygodna do przedstawiania to balkonu 
komnaty jakiejś d;::my, to szczytu wieży. Widzowie pła
cili za wejście pensa, od sześciu pensów do szylinga 
zci miejsce siedzące czy to n a s cen ie, czy na galeriach, 
które na pamiątkę pierwotnej oberży dzielon o na po
koje, skąd prawdopodobnie pochodzą nasze l oże. J ak 
dzis ia j przed budami ja rmarcznym i kuglarzy, trąby 

obwieszczały rozpoczęcie przeds tawienia. Publiczność 

złożona z czeladników, studentów prawa, żołnierzy 

i szlachty była inteligentna i uważna. Lubiła krwawy 



melodramat, ale była zdolna zrozumieć najbardziej poe
tyczne sztuki Marlowe'a, Ben Jansona lub Szekspira. 

Anglia Szekspira jawi nam się szumiąca poe
matami i śpiewkami i chętnie wyobrażamy sobie pierw
szego lepszego czeladnika lub naiwnego wieśniaka 

owych czasów grającego na wioli lub układającego ma
drygały. Zapewne, nie należy przesadzać mówiąc o poe
zji i wesołości Anglii elżbiebi1skiej . Zycie było dla mas 
równie surowe, nawet bardziej niż dziś . Widzimy 
u Szekspira prac0wite chłopki o zaczerwienionym nosie 
i o spękanych od prania rękach, jak podczas surowej 
zimy niosą wiadra zamarzniętego mleka. Chociaż ce
ny zboża poszły w górę, wskutek spadku wartości zło

ta, bezrobocie po wsiach było wciąż dotkliwe, skoro 
trzeba było wydać pod koniec panowania dwie wielkie 
ustawy o opiece nad biednymi, w 1597 r. i 1601 r. 
Squires, których potęga wzrastała, ok 2zywali się często 

bPZwzględni, a prześladowania religijne były groźne dla 
tych, co chcieli myśleć niezależnie. Ale byli też ziemia
nie ożywieni duchem chrześcijańskim, gościnni i łaska
wi. Zarówno dwory , jak wsie były jeszcze samowy
starczalne. Dobra g ospodyni, dziedziczka czy żona dzier
żawcy wszystko robiła w domu, od konfitur aż do świec. 
Zabawy wiejskie były pełne wdzięku; przechowały się 

stare tradycje pogańskie, jak na przykład taniec doko
ła Maja (Maypole), słupa umajonego zielenią i kwiata
mi, który miał przypominać odrodzenie wiosny i pier
wotną Wielkanoc. Wieśniacy wystawiali komedie o wy
sokim poziomie, jak to pokazał Szekspir w „Śnie nocy 
letniej ", i cudzoziemcy zwracali uwagę, że Anglicy byli 
wówczas najbardziej muzykalnym narodem na świe

cie. Nie tylko rodził kompozytorów, jak znamienity 
Byrd, ale prawie w każdym domu była lutnia, wiola, 
instrument zwany virginal i książki z nutami. Wszyscy 
goście i wielu ze służby potrafiło odczytać jakąś pieśń 

i wz,iąć udz.iał w chórze na trzy lub cztery głosy . 

Jak mówić w kilku wierszach o Williamie Szek
spirze, który powołał do życia cały świat? Czy był on 

większy od wszystkich innych autorów dramatycznych 
swego czasu? Byli oni bardzo wybitni, to jest pewne. 
Zaden z nich nie przebiegł jednak tak rozległej skali 
tonów, rodzajów i tematów; żaden nie potrafił łączyć 

tak szczęśliwie najfantastyczniejszej poezji z najmoc
niejszą konstrukcją; żaden z nich nie wyraził o natu
rze ludzkiej i namiętnościach człowieka myśli równie 
głębokich językiem równie jędrnym. Czy jego wyższość 
była uznana przez współczesnych'? Nie tak jednomyśl

n~e, jak jest uznana przez nas. Gdy ten autor i aktor 
w jednej osobie zaczął około 1590 r. proponować ręko
pisy trupom komediowym, konkurując z uczonymi poe
t ~1 mi uniwersytetów, wywołał ich zawiść. Ale publicz
ność polubiła jego sztuki. W pewnym małym podręcz
niku literatury opublikowanym w 1598 r. Palladis Ta
mia, gdy autor dochodzi do tragedii i komedii, mówił 
0 Szekspirze jako o „najdoskonalszym w obydwóch ro
dzajach" i „jednym z najżarliwszych wśród nas, ma
larzy miłosnych frasunków". „Gdyby Muzy mogły mó
wić po angielsku, mówi ów autor, mówiłyby pięknym 
językiem Szekspira". Przyjaciel dworzan, związany 

z ich życiem pod koniec panowania Elżbiety, Szekspir 
umiał równie dobrze, jak namiętności miłosne, malo
wać namiętności ambicji i udręki władzy. Mądrość ja
kiegoś narodu stanowią powszechnie uznane prawdy, 
którym wielcy pisarze potrafili nadać swoiste formy. 
Mądrość narodu angielskiego, instynktowna, poetyczna 
i czasem zmienna, zawdzięcza Szekspirowi to, co mąd
rość narodu francuskiego zawdzięcza moralistom. 

Andre Maurois: Dzieje Anglii. 
Przeł. Wacław Rogowicz. 

W-wa 1957, Książka i Wiedza, s. 277-281 



J.E. Neale 

ODEJSCIE RRÓLOWEJ 

Elżbieta weszła w siedemdziesiąty rok życia. Siedem
nastego listopada 1602 roku obchodziła czterdziestą 

czwartą rocznicę wstąpienia na tron „przy tak wielk<iej 
owacji tłumów, jakby ją oglądały po raz pierwszy". 
Szóstego grudnia była na obiedzie w domu, który Cecil 
niedawno wybudował dla siebie na Strandzie. Przyję
cie było w starym stylu, może nawet za bardzo sta
rym, jak na gust królowej, bo miało w programie 
„układną rozm owę" między panną, wdową i mężatkq, 

w której każda wychwa la ła swój stan i w której oczy
wiście triumfowała panna' 

Pod koniec micsi<i <: a sir John Harington przybył na 
dwór i zauważył wielką zmianę. Pisa ł do żony : , Na sza 
droga kr· 1owa zdradza teraz oznaki ludzkiej ;.;ła bn ści. 

Zbyt prędko to idz;ie, jeśli pomyśleć o nieszczęściu, ja 
kim będzie dla nas jej śmierć, zbyt powoli, jeśli wziąc 

pod uwagę szczęście, jakim będzie dla nie.i uwolnienie 
się od bólów i utrapiei1 ... Znajduję, że nie którzy mniej 
myślą o tym , co wkrótce stracą, niż o tym, co przypad
kiem mogą zyskać. Jeśli o mnie chodzi, nie potrafię 

wymazać z tablic pamięci dobroci, jaką nasza ajjaś

niejsza Pani mi okazała .. ; nie mogę zapomnieć o uczu
cju, jakim darzyła moją matkę, która była jej dam<1 
dworu , o !<i skach okaza nych memu ojcu ... : o tym, że 

opiekowała s ię mnq w młod oś ci , że lubiła me ś miałe 

słowa i podziwiała tę odrobinę wiedzy i poezji , umie
jętności, które na jej rozkaz tak t roskliwie rozwija
łem . " „Gdybym oczami bez łez patrzył na jej stan, spla
miłbym i splugawił źródło .i kryni c ' wdzio:;c zności . "' 

Królowa WL'ZIViiła go . z,1pytał,1, czy kiedykolwiek wi
dział T yrnne \ i, a jego udpo\\Tied~. przywołuj;1ca w:;pom
nienia o Essexie zgniewała ją i zasmuciła. „Ach! 
zawołała - teraz mnie boli, że widziałeś tego człowie
ka przy innej okazji. " Uroniła przy tym lz~ i uderzyła 



sif; w pierś. Zarecytował jej kilka swych dowcipnych 
wierszyków; uśmiechnęła się i powiedziała: „Kiedy po
czujesz, jak czas się skrada do twej bramy, mniej bę
dą cię bawiły te głupstwa: mnie już one nie cieszą." 
Jeśli wydawca papierów Haringtona i tym razem nie 
powyczyniał swych sztuczek i nie antydatow~ł list~ 

0 kilka miesięcy, to niedyspozycja Elżbiety musiała byc 
chwilowa, ponieważ w dzień przed rzekomym napis~
niem tego listu tai1czyła kuranta! Zgodnie z tradycJą 
Boże Narodzenie obchodzono wesoło w Whitehall, 18 
stycznia 1603 roku królowa była jeszcze w doskonałym 

zdrowiu. 
Dwudziestego pierwszego stycznia dwór przeniósł się 

do Richmond. Pogoda była brzydka, deszczowa, wiatr 
nagle zmienił się na północno-wschodni i sprowadził 
„najsurowszą zimę, jaką znałem", pisze ktoś w liście. 
Mimo tych niezwykle silnych mrozów Elżbieta wkłada
ła „suknie stosowne na lato" i pokazując je jednemu 
ze swych urzędników powiedziała, że „gardzi futrami 
ja k o ochronq przed zimowym chłodem". Nic dziwnego, 
że Burgh!ey pisał do brata, iż królowa powinna zrozu
mieć, „że jest już stara, musi bardziej dbać o siebie 
i że nigdy nie dojdzie do zgody między młodym umy
s łem a starym ciałem". Szóstego lutego udzieliła audien
cji posłowi z Wenecji. Elżbieta była w sukni ze srebr
nej i białej tafty obrzeżonej złotem, włosy miała „w jas
nym kolorze nigdy nie zrobionym przez naturę", cesar
s ką koronę na głowie, perły, rubiny, brylanty i inne 
klejnoty i wyglądała królewsko. Wenecja nie przysłała 
stałego ambasadora za jej panowania i tę niegrzeczność 

1-'.rólowa uroczyście wypomniała posłowi: „Nie przypusz
czam, że tę złą notę płci mojej zawdzięczam, bo płeć 
moja nie stanowi uszczerbku dla mej powagi ani obra
zy dla tych, którzy traktują mnie tak, jak traktują in
nych władców." Jej pleć! Audiencja była ostatnią wiel
ką ceremonią tego panowania. Kiedy poseł gratulował 

jej świetnego zdrowia i odczekał chwilę, by usłyszeć ja
kąś replikę, zachowała milczenie. 

W tydzień lub dwa potem zmarła kuzynka Elżbiety, 

jej dawna dwórka i serdeczna przyjaciółka, hrabina 
Nottingham. Wywołało to nowy atak melancholii; kró
lowa była przygnębiona, resztę zrobiła zła pogoda. Na 

początku marca dostała gorączki i cierpiała na bezsen
ność . Widział ją w tym cza sie jej krewny, sir Robert 
Carey, młody sportowiec, który piechotą wybrał się 

do Berwick, gdy Essex u c i ekł z Drake'em w 1589 roku. 
Siedziała zgarbiona na poduszka ch w jednej ze swych 
prywatnych komnat. Wzię ła go za rękę i mocno uścis

m;ła. „Nie, Robinie, nie czuj ę się dobrze" - powie
działa, po czym długo wzdychała mówiąc, że jest jej 
ciężko na sercu, że jest smutna. Próbował ją rozwe e
lić, lecz melancholia zbyt głęboko zapuściła k orzenie. 

Jedenastego nastqpHa poprawa, ale potrwała tylko 
kilka dni. Chora nie brała żadnych lekarstw i odma
wiała jedzenia . Siedzi a ła z~yślona i milcząca. Niedaw
no trzeba było przepiłowa ć wra stający w ciało pierścień 

koronacyjny, d o którego była wręcz przesądnie przy
wiązana i którego nigdy nie zdejmowała z palca. Był 
to jak gdyby symboliczny akt rozwiązania jej zaślubin 
z królestwem. Tak też przyjt;li lo poddani. R ger Man
ners pisał 12 marca: „Bracie, jestem starym człowie

ldern , chcę rzu c ić świat i odd , ć się kontemplacji i mod
litwie. Nie będę s it; zajmował powoływaniem kr" lów." 
Inni jednak byli młodsi i mn iej pogardy okazywali for
tunie. Dziewiętna s tego m J r ca Robert Ca rey pisał do J a 
kuba, ż e królowa poży je nie d łużej niż trzy dni i że j uż 

k <: z c. l rozstawić konie po drodze do Szkocji, bo chce 
p ierwszy przybyć z wiadomością, której król wyczeku
je z utęsknieniem . Nazajutrz, może dwa dni pólniej , 
Robert Cecil przes łał projekt proklamacji - s łodko 

brzmiała ta muzyka w uszach króla - oznajmiającej, 

7.t' Jakub został królem Anglii. Deszcz listów spadł na 
dwór szkocki. Wszystko to było całkiem na turalne. Kró
lowa, cierpiąca i opuszczona, mogła tylko pomyśleć z go
rycz•t, że lak ma ło wiary zostało w Izraelu! Zachowa
ła na jednym z palców pierś c ie1i otrzymany od Essexa, 
być moż ty lko dlatego, że jes zcze pasował, ale i to by
ło symboliczne. Dla Gl oria ny życie już s ię skończyło, 

poz.os tały tylk o s mętne wspomnienia chwil wspaniałych, 

smutków i tragedii. Chcia la umrzeć; osta tnia przys łu

ga, jak ą mogła odda ć swemu ukochan mu krajowi, to 
umrzeć szybko. vV jej ot rJ czeniu uważano, że mogła by
ła żyć', gdyby posłuchała s ię swych lekarzy; ale „wła d

ców nic można przymu s zać" i nikt nie po trafił jej 



przek onać. Po spełnieniu osta tniego królewskiego obo
wiązku - po mia n ow a niu swym n a stępcą J a kuba -
skup iła myśli na sp rawac h nieba, ra duj ąc s ię opieką 

swego duchowego leka rza, „cza rnego małżonka", a rcy
biskupa Whitgifta. P o czym odwróciła s ię twa rzą do 
śc i any, zapadła w stup or i 24 marca 1603 r oku między 
drugą a trzecią n ad ranem spokojnie odeszła, tak jak 
„n a jwspania lsze s łońce , któr e w koń cu znika w za chod
ni m obłoku ". 

J. E. Neale: Elżbieta r . 
Przeł. Henryk Krzeczkowski. 

W-wa 1981, PIW, s. 366-368. 

Czemu wiersz mój z ambicji n owego odarty, 
Czemu tak niedostępny jest mody odmianom? 
Czemu kpię z dziwnych z wiąz k ów, szydzę 

[z awangardy. 
Nowej nie chcę met ody, wciąż piszę to samo? 
Czemu jedną rzecz piszę i wciąż przepisuję, 
I pomysły ubieram w znaczone odzienie, 
Skoro słowo mnie każde niemal wskazuje, 
Zdradzając autora, wiek swój, poehod.zenie? 
Chcę, b:yś wiedział, mój chłopcze, iż piszę o tobie; 
T y tedy, wraz z miłością, stanowicie temat. 
W nowe jeśli więc szaty stare słowa zdobię, 
Wydaję po raz drugi to, czego już nie mam: 

Jak słońce, co dzień nowe i co dzień to same, 
Tak i miłość powtarza raz już powiedziane. 

tłum . Jerzy S. Sito 

Nicola s Pouss in „Królestw o flory" (fragment) 



Wiliam Szekspir urodził się w Stratfordzie nad Avo
nem w 1564 r. Umarł w roku 1616. Biografia Szekspira 
jest niepełna i częściowo hipotetyczna. Przyjmuje si ę, 

że około 1588 r. przybył do Londynu gdzie rozpocz:-11 
karierę jako skryba, aktor i autor sceniczny. W 1594 r. 
związał się z grupą t eatralną lorda Chamberlaina . vV 
1596 r. uzyskał tytuł szlachecki dla siebie i ojca, który 
był rękawicznikiem. W 1599 r. został jednym z czterech 
udziałowców n owo otwartego teatru „Globe", siedziby 
zespołu lorda Chamberlaina. Dokumenty, które przecho
wały się do naszych czasów świadczą o jego wzrasta 
.ic1cej zamożności i popularności jako poety i dramatur
ga. Podobnie jak biografia, wątpliwości budzi teks tolo
«ia utworów Szekspira. Nie posiadamy bowiem żadnego 
rękopisu jego utworów. Podstawą późniejszych wydati 
dzieł Szekspira jest edycja z 1623 r. i n folio trzydzie
stu sześciu sztuk (bez Peryklesa) opracowana przez 
członków zespołu lorda Chamberlaina - Heminge'a 
i Condella częściowo oparta na manu~kryptach, a częś

ciowo będąca przedrukiem Good Quartos. Kanon Szek
spirowski obejmuje trzydzieści siedem sztuk; kroniki 
historyczne, tragedie oraz komedie. Zgodnie z prakty
ką elżbietańskiej epoki w dziełach swoich przetwarzał 
znane i eksploatowane motywy w nowe fascynujące 

konstrukcje dramatyczne. 
Za datę napisania „.Jak wam się podoba" przyjmuje 

się rok 1600. 



Fragme t z Thomasa de Quincey'a o Szekspirze za
cze rpnięto z: Thomas d e Quinc: ey: Wyznania angieloskiego 
cp iumi ' ty i inne pis ma. Wybrał i przeł. MiToslaw Bie
lewicz. Wwa 1980 Czyte lnik s. 415-4Hi . 

Fragment z Józefa Ignacego Kraszewskiego wg: Życio
r ys autora. w: William Shake3peare: Dzieła dramatycz
ne. Przekł. Leo:ia Ulricha z do d ani em objaśnieil przez 
.). I. Kras zewskiego. Kraków 1895 t . 12. 
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