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William Shakespeare ( 1564-1616). Portret nieznanego autora 

SONET CXXIII 

Nie będziesz, czasie, chełpił się, iż zmianę 

Dostrzegasz we mnie; piramidy twoje 
Stare są, chociaż w nowy strój odziane; 
Ani się dziwię, ani niepokoję. 
Dni nasze krótkie; tedy podziwiamy 
Odwieczne zbrodnie, którymi się dzielisz. 
Łatwiej nam wmówić, że ich pożądamy, 
Niż pojąć nagle, żeśmy je widzieli. 
Rejestrom twoim ni tobie nie wierzę; 
Ani mnie przeszłość, ani czas mój dziwi, 
Wszystko jest kłamstwem i z kłamstwa się bierze, 
Które w pośpiechu montują gorliwi. 

Lecz poprzysięgam: będę wierny sobie 
Pomimo ciebie i na przekór tobie. 

Tłum. Jerzy S. Sito 
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Tadeusz Różewicz 
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DIALOG 

N a brzegu czarnego 
morza 

rozmawiałem z rosyjskim poetą 
o poezji o Gogolu 
Szekspirze 
Stalinie o strachu 
wiatr rozwiewał przy ustach 
nasze słowa 

zachodziło słońce 

zalało czerwono 
krwią 

wodę powietrze ziemię 

Szekspir morze 
dźwigał na swoim grzbiecie 
ładowane ziarnem statki 

Mówiliśmy o kryzysie 
liryki powieści dramatu 

Szekspir zapładniał Europę 
grzebał umarłych 

toczył wojny 

Śmiał się od ucha do ucha 
pytał głosem „biednego Tomka" 
o smak zjedzonego łajna 
sałaty zjedzonego listka 
natrząsał się dobrodusznie 

Trzymał nas na dłoni 
zostawił na piasku 
i zaczął wchodzić w morze 
z otwartymi żyłami 

1966 

Wystan W. Auden 

DRAMAT SWIECKI 

Dramat świecki o jakiejkolwiek głębi czy doniosłości może 

istnieć jedynie w kulturze uznającej, że człowiek ma nie tylko 
zewnętrzną, ale także wewnętrzną historię; że jego działania są 

po części odpowiedzią na obiektywne sytuacje stworzone przez 
jego przeszłe czyny i czyny innych, a po części wynikają z jego 
subiektywnej potrzeby ponownego stwarzania, ponownego okreś
lania i wyboru samego siebie. Zaskoczenie i objawienie są istotą 
dramatu. W tragedii greckiej dostarczali ich bogowie : nikt śmier
telny nie mógł przewidzieć, jak się zachowają. Ale w zachowa
niu ludzi nie ma elementu zaskoczenia, to znaczy ich reakcja 
na zaskakujące wydarzenia, które im się przytrafiają , jest do
kładnie taka, jakiej można oczekiwać. 

Dramat świecki zakłada, że we wszystk im, co ludzie mó\• I <! 

i robią. istnieje niczym nie uzasadniony element, który czyi.i 
ich zachowanie dwuznacznym i nieprzewidywalnym. Dlatego 
dramat świecki wymaga od widzów znacznie większej aktyw
ności niż tragedia grecka. Publiczność musi być zarazem św i ad

kiem tego, co dzieje się na scenie i subiektywnym uczestnikiEm 
interpretuj ącym to , co widzi i słyszy. A dramat świecki, który , 
jak Szekspir. usiłuj e rzutować wewnętrzną historię człowieka 

na obiektywną akcję sceniczną, staje wobec problemów oszczc;
dzonych Ajschylosowi i Sofoklesowi, istniej ą bowiem asp kty 
wewnętrznej historii opierające si wszelkim próbom u jav:
nienia. [ ... ] 

W . H. Auden, Ręka farbiarza i inne eseje, 
Warszawa , PIW 1988 



W. H. Auden 

SIŁA POETY 

W naszej kulturze mamy powody do sceptycyzmu, gdy ktoś 
utrzymuje, iż doświadczył wizji Erosa, a nawet do wątpienia, 

czy doświadczenie to jest w ogóle możliwe, a to dlatego, że po
łowa naszej literatury, popularnej i elitarnej, opiera się na za
łożeniu , iż to, co prawdopodobnie bywa rzadkim doświadcze

niem, jest lub powinno być dostępne prawie wszystkim. [ ... ] 
Aż nazbyt dobrze wiemy, jak często, gdy ktoś mówi o „zako
chaniu się" w X , jego uczucia można by określić o wiele bar
dziej szorstko. Jak to zauważył La Rochefoucauld: 

Prawdziwa miłość to tak jak widzenie duchów: wszyscy o tym 
mówimy, ale niewielu z nas widzialo ducha. 

Nie wynika z tego jednak, że prawdziwa miłość lub duchy 
nie i stnieją. Być może, poetom łatwiej doznać tego doświadcze

nia niż innym, a może stają się poetami, ponieważ go doświad

czyli. Może ma rację Hannah Arendt: „Poeci są jedynymi ludż
ini , dla których miłość jest nie tylko najistotniejszym, ale i ko
niecznym doświadczeniem, co upoważnia ich do mylnego trak
towania go jako doświadczenia uniwersalnego." To , co wydarzyło 
się w stos unkach Szekspira z przYJacielem i z kochanką , czy 
zerwano je nagle w kłótni, czy powoli zetlały, w oboj ętność, 

_i est sprawą dowolnych zgadywanek. Czy Szekspr czuł, że męka 

końca nie była zbyt wielką ceną za wspaniałość początkowej 

wizji? Mam nadziej ę i wierzę że tak. Mimo wszys tko , poeci są 
twardzi i mogą czerpać siły i z najstraszliwszych doświad·

czc11.. [ ... ] 

W . H . Auden, Ręka farbiarza i nne ese je , 
Warszawa, PIW 1988 

I 

Juliusz Kydryński 

INSPIRACJE 

( ... ) Trzeba pamiętać, że sztuka powstaje w atmosferze szcze
gólnej. Stosunkowo niedawno poruszyła Londyn i całą Anglię 

niebywała afera doktora Rodrigo Lopeza, lekarza królowej 
Elżbiety, oskarżonego o usiłowanie otrucia mona rchini z pole
cenia Filipa II. Doktor Lopez, imigrant, Żyd portugalski, był 

oczywiście niewinny, całą imprezę zaś zmontowano z powodów 
politycznych przy niemałym udziale hrabiego Essexa, który też 

uparcie nalegał na stracenie obwinionego. Przeraźliwie okrutna 
egzekucja odbyła się 7 czerwca 1594 roku, a sprawa Lopeza 
wzmogła - nigdy w tłumie elżbietańskim niewygasłe - na
stroje ksenofobii i antysemityzmu, choć stary Lopez od dawna 
przy jął i przykładnie praktykował religię oficjalnie obowiązu
jącą. Ponowną popularnością cieszył się w związku z tym na 
scenie londyńskiej Zyd z Malty Christophera Marlowe·a, niezbyt 
udany dramat znakomitego poprzednika Shakespeare 'a, ukazu
jący całą przewrotność i zbrodniczość świata, uosobioną w po
staci demonicznego tytułowego bohatera - Żyda Barabasza. 
Ale Marlowe nie lubił Żydów z powodów czysto osobistych: po 
prostu był u nich zadłużony po uszy. 

Tak więc Shakespeare, przystępując do pracy nad Kupcem 
weneckim, stał wobec pewnej sytuacji nie całkiem jeszcze prze
brzmiałej, wobec której należało zająć stanowisko. Jako poecie 
teatralnemu - stałemu dostawcy repertuaru dla zespołu Sług 

Lorda Szambelana - sytuacja ta dawała mu określone korzyści: 

wiedział np. że wprowadzenie na scenę Żyda będzie przyjęte 

przez publiczność z odpowiednim zainteresowaniem. Co więcej 

miał w świeżej pamięci dramat Marlowe'a, z którego swobodnie 
mógł czerpać potrzebne motywy. Poza tym jednak - i to jest 
ważne - dramat ów jako źródło inspiracji bynajmniej mu nie 
odpowiadał. Żyd - owszem, był bardzo przydatny. W intencjach 
Shakespeare 'a nie leżało jednak - właśnie wbrew pozorom, 
z których zapewne w tej sytuacji trudno było zrezygnować -

_ uczynienie z niego potwora, takiego, jakim go uczynił Marlowe. 
Raczej - jak zobaczymy - wprost przeciwnie. Właściwych 
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inspiracji do sztuki o nieszczęsnym Żydzie należało więc szukać 

gdzie indziej. Shakespeare odnalazł je w wykorzystującym 

zresztą znaną tematykę średniowieczną, włoskim zbiorze nowel 
Jana Florentyńczyka Il Pecorone , jakkolwiek mógł ją znaleźć 

także w Confessio Amantis Johna Gowera , w Dekarnero11 ic 
Boccaccia, a także w anonimowym zbiorze opowiadań Gestu 
Romanorum. Nie jest wykluczone, że znał także powstałą przed 
rokiem 1590 balladę The Crudty of Geruntus oraz zbiór prze
mówień The Orator (1596), przetłumaczone z opublikowanego 
w tym samym roku (będącym najprawdopodobnieJ również ro
k iem powstania Kupca weneckiego) francu skiego wyda nia Lros 
Histoires tragiques - niepewnego autorstwa. W rozmaitych 
źródłach , pracowicie zestawionych przez badaczy, powtarza się 

zarówno motyw wy boru szkatułek (wspólny także ba jkom 
wschodnim), jak i motyw wierzyciela Żyda, żądając go jako 
spłaty długu funta mięsa z ciała chrześcijańskiego dłużnika. 

Pomocne w konstruowaniu fabuły sztuki, wszystkie te źró

dła nie krępowały jednak poety - zgodnie z jego zwyczajem 
stosowanym już od pierwszych utworów młodzieńczych 

w ca łkowicie samodzielnym, twórczym przerabia;1i.: wątl:óv.- , 

w budowie sytuacji scenicznych , a przede wszystkim w kształ

towaniu charakterów postaci. Odnosi się wrażenie, że w pełni 

dojrzały już autor, po niedawnym sukcesie Snu nocy letniej -
poetyckiej feerii , napisanej w niewątpliwej pogodzie ducha , po 
historiach Ryszarda II i Króla Jana, w którym znów zwrócił si '~ 

ku burzliwej przeszłości swego kraju, zapragnął teraz nieco 
wyraźniej, choć przecież nie bezpośrednio, powiedzieć rodakom, 
co o nich myśli . Pisze więc wcale nie wesołą komedię, o której 
skłonny jestem sądzić, że - obok Burzy - jest dziełem naj
ściślej związanym z osobistym, aktualnym poglądem poety na 
otaczającą go rzeczywistość polityczną, społeczną i - moralną. 

Cóż stąd, że akcja rozgrywa się w baśniowo pięknej WenecJi 
i sama nie jest pozbawiona elementów bajki? Czyż pałac boga
tej dziedziczki w Belmont nie może przypominać magnackich 
rezydencji pod Londynem? Czyż ludzie nie wszędzie są tacy 
sami, nie tak samo handlują, kochają się i cierpią? Czyż wreszcie 
nie wszędzie wiążą ich przepisy prawa; czyż nie wszędzie tak 
samo - w tych surowych czasach - egzekwuje si~ s9rCJwiedE-
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wosc, jakże często bardziej niż podejrzaną? Shakespeare nigdy 
nie był we Włoszech, toteż gdy każe Porcji powiedzieć do 

Bassania: 
Lecz mówisz przecież na łożu męczarni, 
Gdzie każdy mówi, co mu każq mówić, 

ma oczywiście na myśli jak najbardziej angielskie „łoże mę

czarni" („racks" ), nie wątpi jednak, że ów przerażający instru 
ment używany jest wszędzie, albowiem prawo - i jego stoso
wanie - jest okrutne i nie zna litości. 

Prawo i sprawiedliwość. A także: litość, miłosierdzie. Wresz
cie: nienawiść do obcych, ksenofobia, oraz - powiedzmy po 
dzisiejszemu - rasizm. Oto naczelne tematy i zagadnienia Kup ca 
weneckiego , które nie przestaną i później niepokoić poety : 
w nieco inny sposób wróci do nich w Otellu, w Miarce za miar
kę, w Burzy . W sztuce o nieszczęśliwym Shylocku zostaną one 
jednak w twórczości Shakespeare'a wyeksponowane w sposób 
tak dobitny, a zarazem nie pozostawiający żadnych wątpliwości 

co do własnych zapatrywań na nie pisarza, pełnych głębokiej , 

humanistycznej zadumy i troski. A jest jeszcze: przyjaźń i mi
łość. I tym uczuciom poświęca poeta w swej sztuce wiele uwa gi. 
Zobaczymy, co nam o nich powie, a co będziemy musieli sobie 

dopowiedzieć sami. 
Z: Poslowia do Kupca weneckiego, WL, 
Kraków 1979 

O BOHATERACH „KUPCA WENECKIEGO" 

W osobie tytułowego bohatera sztuki, Antonia ... oraz w oso
bie Bassania mamy jeden z najwspanialszych przykładów elż
bietańskiego kultu przyjaźni jako jeszcze jednej i niebagatelne) 
formy „miłości'', nieraz bezpodstawnie odczytywanych świado
mie lub co najmniej podświadomie, jako podteksty psycholo

giczne, homoseksualne. 
Henryk Zbi erski 
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Ze strony Antonia gotowość poświęcenia funta własnego ciała 
dla wygody przyjaciela, tylko motyw miłości homoseksualnej 
bardzo wysokiej klasy, godnej Sympozjona, może poetycko 
uprawdopodobnić. 

Nevm Coghill 

Bassanio - co najzupełniej ja sno wynika z tekstu - jest 
po prostu utrzymankiem l\ntonia, w dodatku utrzyman
kiem lekkomyślnym i rozrzutnym. 

Juiiusz Kydryński 

Mamy w sztuce bogatą gamę po tycko i romantyczni e za
r ysowanych i barwnie przedstawionych form miłości pomi~dzy 

kobietą i mQżc zyzną . 

Henryk Zbierski 

W dość dwuznacznym świetle przedstawia się także w związ
ku z tym miłość Bassania do Porcji. Pomimo wszystkich pięk
nych deklaracji, trudno się oprzeć wrażeniu, a nawet przekona
niu, że idzie tu głównie o miłość do majątku bogatej dziedziczki. 

Juliusz Kydryński 

W Kupcu weneckim miłość Jessyki i Lorenca jest dobrem 
wyższym i ważniejszym niż jakakolwiek lojalność, ba, najpro
stsza uczciwość córki wobec ojca. („.) Para Jessyka - Lorenco 
to kochankowie w sztuce najbardziej romantyczni. [ ... ] 

Henryk Zbierski 

Shylocka spotkało jeszcze nieszczęsc1e osobiste: uciekła od 
niego Jessyca, ukochana córka, w dodatku uwiedziona przez 
chrześcijanina i w dodatku okradłszy go (mówmy po prostu) 
z dużej części majątku. Charakter Jessyki - nawet na tle by
najmniej nie świetlanych charakterów Antonia, Bassania, Lo
renza i innych - rysuje się, trzeba to przyznać, wyjątkowo 

obrzydliwie, na co zbyt mało dotychczas zwracano uwagę. Jes
syka wyraźnie mówi, że wstydzi się ojca (który ze swej strony 
kocha ją szczerze), a po ucieczce i okradzeniu go z premedytacją 
stara się jeszcze zaszkodzić mu tym, co mówi w obecności Porcji, 
Bassania i Lorenza. [ ... ] 

Juliusz Kydryński 
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Harmonii miłosnej, jaką prezentują córka Shylocka, Jessyka, 
i jej małżonek Lorenco, tego, być może, najwspanialszego po 
Romeo i Julii poetyckiego duetu miłosn~go, nie może zakłócić 

nasza świadomość, że ojciec „solistki" jest umierający (jak myl
nie wnioskują niektórzy komentatorzy) lub że został pozosta
wiony bez środków do życia. [ ... ] 

Henryk Zbierski 

Charakter J essyki to splot gorącego temperamentu i - przy 
wielkim uroku osobistym - chłodnego rozsądku. ( ... ) Wypowie
dzi J essyki są o wiele bardziej rozwiązłe i nieskromne niż słowa 
innych zakochanych bohaterek Szekspira. [ ... ] 

A. A. Smirnow 

Szkice o Szekspirze, wybór Witold Chwalewik, PIW 198:3 
Henryk Zbierski, William Shakespeare, Warszawa 1988 
Juliusz Kydryński, Posłowie do „Kupca weneckiego" w przekładzie Ma
cieja S!-0mczyńskiego,, WL 1979 (W. Shakespeare, Dzieła) 

SZTUKI WILLIAMA SHAKESPEARE' A 
NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO 

SEN NOCY LETNIEJ. Przekład - Stanisław Kożmian, insceni
zacja i reżyseria - Marian Godlewski, scenografia - Aleksander 
Jędrzejewski, Wiesław Lange, kostiumy - Jadwiga Przeradzka. 
Premiera 14 maja 1947. 

JAK WAM SIĘ PODOBA. Przekład - Czesław Miłosz, reży

seria - Edmund Wierciński, scenografia - Teresa Roszkowska. 
Premiera 2 marca 1951. 

SEN NOCY LETNIEJ. Przekład - Stanisław Koźmian, reżyse

ria - Wilam Horzyca, scenografia - Leonard Torwirt, kostiu
my - Jadwiga Przeradzka. Premiera 15 sty~nia 1953. 

DWAJ PANOWIE Z WERONY. Przekład - Stanisław Koźmian, 

reżyseria i scenografia - Jerzy Ukleja. Premiera 9 lutego 1957. 

HAMLET. Przekład - Jarosław Iwaszkiewicz, reżyseria - Ja
kub Rotbaum, scenografia - Aleksander Jędrzejewski, kostiu
my - Jadwiga Przeradzka. Premiera 15 marca 1958. 
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WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Przekład - Stanisław Dygat. in
scenizacja i reżyseria - Maria Leonia .Ja błonkówna, scenogra
fia - .Jadwiga Przeradzka, Aleksander Jędrzejewski. Premiera 
20 czerwca 1959. 

OTELLO. Przekład - Krystyna Berwińska, inscenizacja i reży
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Jan Biczycki, scenografia - Kazimierz Wiśniak. Premiern 19 
lipca 1963. 
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- Krystyna Skuszanka, scenografia - Krystyna Zachwatowicz. 
Premiera 26 lutego 1966. 

BURZA. Przekład - .Jerzy S. Sito, reżyseria - Krystyna Sku
szanka, scenografia - Marcin Wenzel. Premiera 24 pażdziernika 
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MIARKA ZA MIARKĘ. Przekład - Leon Ulrich, układ t kstu 
i reżyseria - Krystyna Skuszanka, scenografia - Marcin Wen
zel. Prremiera 1 O lutego 1970. 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Przekład - Stanisław Dygat, układ 
t ~kstu i reżyseria - Krystyna Skuszanka, scenografia - Mar
cin Wenzel. Premiera 10 lutego 1972. 

RYSZARD III. Spolszczył - Jerzy S. Sito, reżyseria - Stani
sław Brejdygant, scenografia Hanna Volmer. Premiera 
18 października 1973. 

TRAGICZNA HISTORIA HAMLETA, KSIĘCIA DANII. Prze
kład - Maciej Słomczyński, reżyseria Piotr Paradowski, 
scenografia - Wacław Kula. Premiera 3 listopada 1977. 

SEN NOCY LETNIE.J. Przekład - Maciej Słomczyński, reżyse
r ia i scenografia - .Jerzy Grzegorzewski. Premiera 2 7 marca 
1980. 

P ERYKLES. Przekład - Leon Ulrich, reżyseria i choreografia 
- Henryk Tomaszevłski, scenografia - Zofia de Ines-Lewczuk. 
P r emiera 26 lutego 1983. 
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Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Zastępca kierownika ds. eksploatacji: JERZY LASKOWSKI 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: MAREK CURYŁO 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskie]: WŁADYSŁAW A MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: JAN TRAMBOWICZ 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
NINA KAISER 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 
9-16 Biuro Obsługi Widzów ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 
386- 53, W. 91. 

Redakcja programu: Maria Dębicz 
Opracowanie graficzne: Edward Kostka 

TEATR POLSKI 

ul. Zapolskiej 3 

50-032 Wrocław 

TEATR KAMERALNY 

ul. Świdnicka 28 

tel. 44-62-01 

Cena 300 zł 
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