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Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 
Bo tak jak sądzić będziecie tak was osądzą; i jaką miarą 
mierzyć będziecie, taką odmierzą wam. 
Czemuż to widzisz drzazgę w oku brata swego, podczas gdy 
belki we własnym oku nie spostrzegasz? 
I jakże możesz mówić do swego brata: Pozwól, żebym wyjął 
drzazgę z oka twego, podczas gdy belka tkwi w twoim oko? 
Obłudnik.u! Wyciągnij wpierw belkę z oka swego, a potem 
dopiero przejrzysz, by móc wyciągnąć drzazgę z oka brata 
twego. 

Ewangelia ~:w. Mateusza 
Kazanie na Górze 



Portret Williama Shakespeare·a nieznanego autora, zwany dziś portretem z Graffton 
(ok . 1593) 

PAMIĘCI 
MOJEGO UKOCHANEGO 
MISTRZA 
WILLIAMA SZEKSPIRA 

BEN JONSON 

Szekspirze! nie z zazdrości ku mistrza potędze 
Tak górne składam hołdy twej sławie i księdze ... 
To głos wszystkich. Nie! nie tą drogę uwielbienia 
Ja czcić chcę majestat twojego imienia. 
Zaprawdę, splamiłbym się tym głupoty grzechem, 
Co grzmiąc najgłośniej, tylko cudzych słów jest echem, 
Lub ślepym zachwyceniem, co prawdy przed oczy 
Nie stawia, nie posuwa, lecz omackiem kroczy; 
Lub z złością i podstępem, co pod maską chwały 
Rzekomo czcząc, podkopać i zgubić-by chciały: 
Nie! Ty stoisz bezpieczny, wyższy nad grę losów, 
Nad złość, a pochlebnych nie trzeba ci głosów. 
Więc tak zacznę: ty duszo wieku i do zgonu 
I po zgonie, ty cudzie sceny Albijonu, 
O, powstań, mój Szekspirze! Za dźwięki twe wieszcze, 
Ja ciebie przy Chaucera boku nie umieszczę, 
Ni przy Beaumoncie, ale przy wielkim Spenserze, 
Lub żeby posunęli swe śmiertelne leże 
Dla ciebie, o to prosić nie będę ich obu: 
Wszak ty jesteś sam sobie pomnikiem, bez grobu, 
I żyjesz jeszcze póki twa księga żyć będzie, 
Czarując duchy w wiecznym ku pięknu popędzie ... 
Więc cześć ci, cześć, Brytanio, tyś zrodziła syna, 
Przed którym dziś Europa kolano ugina, 
Jak ugiąłby je zmarły świat Rzymian i Greków„. 
Tyś był nie mężem wieku, tyś mężem wszechwieków: 
O, jeszcze snem wiosennym drremało muz plemię, 
Gdyś ty, jak bóg Apollo, zstąpił na tę ziemię, 
Byś nam, jak ten ogruwał słuch grzmiącymi chóry, 



Czarował urokami sztuki, jak Merkury -
Natura sama, dumna z jego arcytworów, 
Tak sobie podobała w przepychu kolorów 
Tych szat, w które ubrały ją twoje piosenki, 
że odtąd już nie zechce mieć innej sukienki ... 
Szekspirze! Tyś był wzorem takiego pieśniarza 
I oto, jak się w dzieciach twarz ojca powtarza, 
I żyje po swym zgonie, jak duszy twej znamię 
Tyś odbił w twoich pieniach. wielki Williamie! 
... O, gdybyś nad Tamizą, budząc się ze zgonu, 
Rozwinął jeszcze skrzydła z tym czarem poety, 
Nad którym się zdumiewał duch 11.aszej Elżbiety!. .. 
Lecz próżne to marzenie, próżne to zaklęcie: 
Jak gwiazda, dziś ty świecisz tam na firmamencie . 
świeć, świeć, gwiazdo poetów, niech twoje promienie 
Wskrzeszają ducha w naszej walącej się scenie: 
Zaćmiłaby się ona, gdyby na jej lica 
Nie promieniała życiem twoich dzieł skarbnica. 

Przełożył Feliks Jezierski 

,\f ll1r/,11 :u miark~. rycina z roku 1734. 

MIARKA ZA MIARKE 

W noweli (a także sztuce) George'a Whetstone'a Promos i Kasandra 
( Promos and Cassandra, 1578 i 1582) znalazł Szekspir osobliwą i straszli
wą historię gubernatora, który urzęduje z ramienia wyjeżdżającego 

pozornie władcy. Gubernator Promos skazuje na śmierć młodego czło
wieka za to, że posiadł dziewczynę, (z którą zamierzał się ożenić) . Pro
mos postanowił bowiem wytępić nieobyczajność, przywracając dawne 
przeciw niej ustawy. Sam jednak uczyni się winnym tępionego przez 
siebie przestępstwa, gdy siostra skazańca Kasandra przyjdzie prosić 
go o łaskę dla młodzieńca. Jako warunek jej wysłuchania Promos stawia, 
by Kasandra mu się oddała. Mimo spełnienia warunku wyrok na chłop
cu kaŻe wykonać. Wszystko ratuje jednak podstęp, inny skazaniec traci 
głowę w miejsce żądanej głowy chłopca. Śledzący sprawę z ukrycia król 
(Maciej Korwin Węgierski) demaskuje nieprawnego swego delegata. 
choć w końcu pozwala mu ujść z życiem (i z żoną w osobie Kasandry) . 
I tę historię scena angielska zawdzięczała jednak w pierwszym rzędzie 
Włochom. Whetstone miał poprzednika we wcześniejszym Cinthiu, 
którego tragikomedię Epiria (wyd. 1583) na ten zasadniczo temat znał , 

jak się wydaje badaczom; Szekspir, nawet jeśli jej nie znał Whetstone. 
U Cinthia historia grzesznego delegata rozwija coś więcej niż u Whet
stone'a, nie tylko sensacyjny temat, ale problem; jak daleko ma sięgać 
czyste poszanowanie prawa, zwłaszcza jak dalece ma się tego trzymać 
władca, który sam szczególnie może potrzebować czegoś innego niż 

suchej sprawiedliwości, bo przebaczenia? 
Temat z różnymi rozgałęzieniami i wariantami znany był literaturze 
renesansowej na szerszą skalę. Nas tu bliżej będzie interesować , co 
Szekspir zobaczył dramatycznie uderzającego w wymienionych wersjach . 
które najprawdopodobniej znał , i jak rzecz rozwinął. 
Można by może najkrócej powiedzieć , że potraktował ten materiał jako 
ilustrację pewnych prób i zagadnień, jakie życie stawia przed człowie
kiem. Chodzi o próby, najakie naraża wypełnianie obowiązków władzy ; 



częsc1ą problematyki będzie też poszanowanie moralnego nakazu. 
zwłaszcza w odniesieniu do własnej i cudzej osobowości, własnego i cu
dzego ciała, a zarazem zdobywanie się na wyrozumiałość wobec cudzej 
słabości w tej dziedzinie. 
Nim ludzie zdadzą sobie sprawę z charaktern i wagi próby, potrafią, 
„niby rozzłoszczone małpy, popisywać się tak szalonymi sztuczkami 
przed obliczem Nieba, że swoich aniołów doprowadzają do płaczu" -
jak mówi Izabela (Ił, 2, 121); a przecież nawet z labiryntu tych szalonych 
sztuk i wynikających z nich zaplątań mogą zostać wyprowadzeni na 
światło miłosierdzia. Już z takiego choćby tylko szkicu głównego za
mysłu widać, jak dziwną sztuką jest iHiarka za miarkę. 

Zuchwali liktorzy 
Będą nas chwytać jak uliczne dziewki 
Fałszywym głosem będzie o nas pisać 
Swoje ballady podły wierszokleta 
A zwinny histrion, błaznując na scenie 
Będzie małpować egipskie zabawy. 

Przemysław MrncV<:owski 
Szekspi r cl±bietwiski i ży11y 

( -ragm_ent ksi ążki , PIW, I 98 I) 

(„ Antoniusz i Kleopatra''. V, 2) 
tłum. Roman Brandstaetter 

Bo ten bękartem jest swemu czasowi, 
Kto się nie przejmie jego obyczajem.„ 

(,,Król Jan' ·. I , I) 
tłum. Stanisław Koźmian 

Zasłużyłeś się dobrze ojczyźnie - i nie zasłużyłeś się dobrze. 
( ... ) Byłeś plagą jej nieprzyjaciół, ale i biczem jej przyjaciół. 
Nie kochałeś pospolitego ludu. 

(.Xoriolan". Jl. 3) 
tłum. Zofia Siwicka 

' I 

M iurka zu miark~. frontyspis z roku 1851. 



( ... )Kott słusznie zwraca uwagę, iż w Miarce za miarkę „przemiana roz
wiązania tragicznego na komediowe dokonuje się poprzez serię wymian 
i zastępstw, w których manipulatorem - jak lalkarz pociągający swoje 
marionetki za sznurki jest Książę, przebrany za zakonnika. ( ... ) 
U Shakespeare'a szczęśliwe zakończenie następuje poprzez system 
transakcji". 
I to jest prawda. Wszystkie te transakcje przeprowadza Książę. począt
kowo z ukrycia, a wreszcie jawnie, wydając za Angela Marianę (w na
grodę za to, że zgodziła się zastąpić przedtem Izabellę w łóżku swego 
obecnego męża), samemu zaś-chyba w zamian za uratowanie Claudia?
biorąc sobie za żonę niedoszłą zakonnicę, nie pytając przy tym nawet 
o jej zdanie. Czy wszystkie jego machinacje od chwili, gdy - podobnie 
jak Angelo - po raz pierwszy ujrzał Isabellę, miały ten właśnie związek 
na celu? 
Jak słusznie zauważa Kott, jedynym naprawdę ukaranym człowiekiem 
w sztuce (bo przecież nawet zbrodniarz Bernardine unika szafotu dzięki 
książęcej łasce) jest przyjaciel Claudia, Lucio. Ten Lucio, który uprosił 
Isabellę, żeby po raz pierwszy poszła do Angela. A winą Lucia, tą winą, 
za którą musi zostać ukarany, jest fakt, że pozwolił sobie na kpiny 
z władzy, na jej krytykę. No cóż, Lucio, to przecież „dziwak" Uimtastic), 
jak głosi epitet określający go w spisie osób dramatu. 

Natomiast Angelo, któremu Książę tak ostentacyjnie groził śmiercią. 
przez tegoż Księcia - za wstawiennictwem Mariany, a w końcu także 
Isabelli - zostaje bez większego trudu ułaskawiony. Jakby dla potwier
dzenia zasady, że prominentom, bez względu na nieprawości, jakie po
pełnili, i na oskarżenia jakie im postawiono, na ogół nie dzieje się nic 
złego. Czy zresztą Książę, karząc Angela, nie powinien by - chcąc być 

sprawiedliwym i wiarygodnym - ukarać także samego siebie? 

Tak oto niedoszła tragedia zamieniła się w komedię o cierpkim smaku, 
z zakończeniem „szczęśliwym" tylko w cudzysłowie: 
Chodźmy do zamku, panowie i panie, 
Tam wam opowiem, co się dalej stanie. 
Ale „publiczność - pisze Boy-Żeleński w recenzji z przedstawienia 
Miarki za miarkę - nie ma możności udać się do zamku, a również 
chciałaby się dowiedzieć .. ~ · i dodaje Boy: „Co będzie po skończeniu 
sztuki? Jakie ustawy będą władały w Wiedniu, dawne czy nowe ?" 
Na to pytanie nie otrzymujemy odpowiedzi. Ale sądząc po tym, co 
zobaczyliśmy na scenie, możemy przypuszczać, że bez względu na to, 

„ 

C. Geoffroy. Ilustracja do Miurka w miarkę. 



jakie prawa zapanują, władca zawsze będzie miał rację i nigdy nie będzie 
wolno go krytykować. 
Zwracałem już uwagę na ironię zawartą w tytule Wszystko dobre, co się 
dobrze koriczy. W Miarce za miarkę wobec takiego jej finału, tym bar
dziej ironicznie brzmi tytuł sztuki, zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateu
sza, w której czytamy: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni . Albowiem 
jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką 
i wam odmierzą". 

Juliusz Kydryński 
(z posłowia do Miarki za miarkę) 

Cóż to? Wy drżycie? Wszyscy się lękacie? 
Nie chcę was ganić - jesteście śmiertelni. 

I niechaj wszyscy powrócą do Aten, 
Nie wspominając wypadków tej nocy, 

(„Ryszard III") 
tłum. Roman Brandstaetter 

Tak jak się przykrych snów nie przypomina. 
(„Sen nocy letniej". IV, I) 
tłum . Konstanty I. Gałczyński 



·MIARKA ZA MIARKĘ· 
Williama Shakespeare'a 
w Teatrze Polskim 
w Warszawie 

20 PAŹDZIERNIKA 1933 R. 

Komedia w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Przekład Leona 
Ulricha, przygotowany do użytku scenicznego przez Michała 
Rusinka. Inscenizacja i reżyseria Janusza Warneckiego. Dekoracje 
i kostiumy Władysława Daszewskiego. 
Obsada: Vincencio - J. Kreczmar, Angelo -- A. Socha, Eskalus -
J. Pichelski, Klaudio - M. Milecki, Lucio - K . Fabisiak, Pianka -
H. Małkowski, Szlachcic - Z. Przeradzki, Stróż więzienia -
St. Żeleński, Mnich Tomasz - Z. Koczanowicz, Mnich Piotr -
A. Bogusiński, Łokieć - T. Chmielewski, Błazen - J. Kondrat, 
Abhorson - R . Dereń , Barnaba - K. Kijowski, Poseł -
Z. Koczanowicz, Sługa - H . Kubalski, Izabella - I. Borowska, 
Marianna - Z. Niwińska, Franciszka - St. Słubicka, 
Pani Stręczycka - J. Munclingrowa. 

22 STYCZNIA 1965 R. 

Przekład Leona Ulricha w opracowaniu Jerzego S. Sito. 
Reżyseria: Aleksander Bardini, Scenografia: Otto Axer, Muzyka: 
Tadeusz Baird. 
Obsada: Vincentio, Książę - S. Jasiukiewicz, Angelo, namiestnik -
W. Głąbik , St. Zaczyk, Escalus - L. Pietraszkiewicz, Claudio -
Wł. Kmicik, Lucio - B. Pawlik, Szlachcic I - K. Kowalewski, 
Szlachcic II - M. Dzienisiewicz, Strażnik więzienia - W. Nanowski, 
Tomasz, mnich - J. Maliszewski, Piotr. mnich - J . Englert, Łokieć -
T. Kondrat, Pianka - T. Pluciński, Pompej - J. Turek, 
Obrzydzielec - S. Lindner, Bernard - T. Kosudarski, Sługa Angela -
J. Kalita, Paź - J . Wołłejko , Izabella , siostra Claudia -
A. Raciszówna, Marianna - A. Pawlicka, Julia - H. Stankówna, 
Franciszka, zakonnica - I. Oberska, Pani Przepieczona -
H. Czengery. 

Miarka za miarkę w Teatrze Polskim w roku 1933. 
Na zdjęciu: Jan Kreczmar (Vincencio)_ 

Na zdjęciu od lewej: Henryk Małkowski 
(Pianka), Tadeusz Chmielewski (Łokieć), Józef 
Kondrat .(Błazen) . 



W programie zastosowano oryginalną oraz spolszczoną pisownię nazwiska Shakespeare'a 
w zależności od autorów cytowanych fragmentów. Zdjęcia pochodzą re zbiorów Muzeum 

Teatralnego i archiwum Teatru Polskiego w Warszawie. 
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(MEASURE FOR MEASURE) 

w przekładzie 

Macieja Słomczyńskiego 

Vincentio, książę . . . . . 

Angelo, namiestnik książęcy 

Escalus, sędziwy pan . . 

Claudio, młody szlachcic . 

Lucio, dziwak . . . . . . 

OSOBY: 

Szlachcic I } . . . . . . . . . . . . . . . 
usposobieni podobnie jak Lucio 

Szlachcic II . . . . . . . . . . . . . . 

Nadzorca więzienny 

Brat Tomasz 

KRZYSZTOF GOSZTYŁA 

ADAM BAUMAN 

TEODOR GENDERA, 

WALDEMAR IZDEBSKI 

MIECZYSŁAW MORAŃSKI 

ANDRZEJ CHICHŁOWSKI 

PIOTR BAJOR 

JAROSŁAW GAJEWSKI 

PIOTR BRZEZIŃSKI 

DARIUSZ ODIJA 

WITOLD BIELIŃSKI 

SŁAWOMIR MATCZAK 

. . BOGDAN POTOCKI 

Łokieć, prostak, pachołek miejski 

Szumowina, głupi szlachcic . . . 

Pompejusz, sługa pani Przesadnej 

Bernardine, rozwiązły więzień 

Obskursyn, kat . . . . . . 

Isabella, siostra Claudia . . . 

WIESŁAW MAŁACHOWSKI 

MAGDALENA JASTRZĘBSKA 

Mariana, zaręczona z Angelem 

Julia, ukochana Claudia 

Francisca, mniszka . . . . . . 

Pani Przesadna, rajfura . . . . 

Pachołkowie Miejscy, Chłopiec 

Reżyseria 

JANUSZ NYCZAK 

MARIA CIUNELIS 

DOROTA DOBROWOLSKA 

EWA WĘGLARZÓWNA 

KAZIMIERA UTRATA 

Scenografia 

MICHAŁ KOWARSKI 

Muzyka 

JANUSZ STOKŁOSA 

SEZON 1984/1 985 

Praca nad słowem 

ALEKSANDRA GÓRSKA 

Asystent reżysera 

Łukasz Ratajczak 
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