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Dokąd jedziesz, skarbie słodki? 
Stój, zaśpiewam ze dwie zwrotki, 

Tak, jak umiem tylko ja. 
Przed miłością, śliczna różo, 
Nie obronisz się podróżą : 

Szkoda i jednego dnia. 

Serce nie zna słowa "potem"; 
Cieszmy się młodości złotem -

Któż wie, co nam niesie czas? 
Nic nie zyskasz, jeśli zwlekasz: 
Chodź, pocałuj , czekać nie każ, 

Raz, i znów, i jeszcze raz. 

Dwunasta noc albo czego sobie życzycie 
tak brzmiałby przełożony dokładnie tytuł 

Szekspirowskiej komedii. Chodzi o dwunastą 
noc po Bożym Narodzeniu , tę która wypada 

„ .. „ ... „„ 0\) Ąei..ys e (\fr' 6 stycznia w dniu 
Trzech Króli. 

Szekspir nawiązał tym tytułem do żywego w jego epoce zwycza-
ju obdarowywania się w wieczór Trzech Króli prezentami. Były to po
darunki "znaczące''. Tak jak władcy - magowie ze W schodu pozosta
wili w stajence betlejemskiej złoto sugerujące przyszłe królowanie syna 
Maryi, kadzidło - mówiące o jego religijnym posłannictwie i mirrę 
wskazującą na mającą go spotkać męczeńską śmierć, tak samo prezen
ty dawane 6 stycznia "odkrywały" istotę obdarowanego, prorokowały 
jego przyszłość. 

Nie inaczej w Szekspirowskiej komedii . Zatwardziały kawaler, 
książę Orsino spotyka Violę i odkrywa miłość; osierocona Oliwia, któ
ra ze strachu przed życiem narzuca sobie siedmioletnią żałobę, zako
chuje się w Cezario Nioli/ Sebastianie i odzyskuje radość istnienia; 
wiecznie bankietujący wydrwigrosz Sir Tobiasz powraca do "siebie" 
i normalnego życia dzięki miłości Marii „. 

W efekcie wypadków rozgrywających się w Wieczarze Trzech 
Króli bohaterowie komedii wyzbywają się iluzji na swój własny temat. 
Zaczynają lepiej rozumieć siebie i swoje miejsce w świecie. Dorastają. 

Niestety - nie wszyscy. Warunkiem koniecznym odzyskania sie
bie jest umiejętność zaufania życiu . "Czasie, rozwikłaj sam to zagmat
wanie". 

"Co dalej? Nie wiem, lecz sprytem każdy plan swój ziszczę" -
wierzy Viola i „. wygrywa. Wygrywa, bo przyjmuje swój los, rzuca się 
odważnie w życie, ufa światu . 

Bowiem - "przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marze
niach jest to piękny świat, jest to piękny świat..." 



Absolwent warszawskiej PWST, mieszka we Wrocławiu, 
pracuje w Legnicy, ostatnio jako kierownik artystyczny tamtejszego 
teatru dramatycznego. Od trzech lat reżyseruje (Lekarz mimo woli, 
Koriolan, Mąż i żona ), a wcześniej byl m.in. krytykiem teatralnym 
(Teatr, Dialog, Goniec teatralny, Notatnik teatralny), dzien
nikarzem ( Tygodnik Podhalmiski, Dziennik Dolnośl.ąski), kierow
nikiem literacki m (m.in. we Wrocawskim Teatrze Lalek). A poza 
tym pisuje scenariusze dla teatru telewizji (rea lizował je m. in. 

.. . ... . .. .. ..... K~21~2TDF /<OPK,\ Jacek Skalski), adaptacje dla te
atrów dramatycznych, bajki dla te

atru lalek, a czasami teaksty krytyczno-literackie dla Gazety 
Wyborczej. 

Zawód wyuczony: architekt (Po litechnika Wrocławska), 
zawód wykonywany: plastyk i scenograf. Przez jaki ś czas była 
walbrzyszanką, a nawet debi utowała w naszym teatrze rob i ąc 
scenografię do "Królowej Śniegu". Potem wyemigrowała do Zako
panego jako członek-założyciel Teatru im.Witkacego. Obecnie 
mieszka we Wrocławiu , ajej scenografie można podziwiać w teat
rach dolnośl ąskich (również w naszym), a także w Warszawie (Teatr 
Dramatyczny i Rozmaitośc i ), Łodz i , Szczecinie, Zakopanem 

.,....W B ATA Wo E.CKA i w teatrze .• te.lewizji. Największy 
.. - - · · · · · • '== A G D sukces to H1storyJa o Chwaleb-

nym Zmartwychwytan.iu Pa1\skim" (reż . Piotr Cieplak) nagrodzona 
na Opolsk ich Konfrontacjach. 

Absolwe!ll Wydz i ału Teorii, Kompozycji , Dyrygentury 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Mieszka w Zakopanem i od 
początku istnienia Teatru Witkacego jest z nim związany jako 

, . kierownik muzyczny oraz 
... . ... .. JE fZL. i C H /<..V) C/ N S Kl twórca muzyki do więk-

szośc i przedstawień. Czasami tworzy też oprawę muzyczną do 
spektakli swych przyjaciól w innych teatrach, m. in. w Legnicy 
i Jeleniej Górze. Jego kompozycje zostaly wydane na siedmiu 
kasetach i dwóch płytach kompaktowych. 

Absolwentka szkoły baletowej w Gda1\sku, przez ponad 
dwadzieścia lat zw i ązana była z Teatrem Pantomimy Henryka 

. . . . . . . SW A (z EKA L SkĄ Tomaszewskiego. Mieszka we 
Wrocławiu, pracuje jako pedagog 

w szkole teatralnej, a ponadto od kilkunastu lat opracowuje cho
reografię do przedstawień teatra lnych w całym kraju. Również 
w naszym teatrze ruch sceniczny jest najczęściej jej dziełem. 

f zek f fJ Ir- był pierwszym - jeśli nie jedynym 
I -wielkim poetą w historii teatru, 

który zwracał się do szerokiej i różnorodnej 
publiczności obejmującej niejako wszystkie 
warstwy społeczeństwa i znajdował u niej peł
ne uznanie. Był on zarówno największym po
etą, jak najpopularniejszym dramaturgiem 
swego czasu i te z jego sztuk, które najbardziej 
lubimy, miały także u jego współczesnych 

największe powodzenie. Wydaje s ię , że publicznośc i podobały się 

w sztukach Szekspira nie tylko drastyczne efekty sceniczne, dzika 
i krwawa akcja, brutalne żarty i głośne tyrady, lecz także subtelniej sze 
i głębsze szczegóły poetyckie, gdyż inaczej takie ustępy nie mogłyby 
zaj mować tyle miejsca, ile faktycznie zajmowały. W każdym razie jest 
możliwe, że widzowie z parterowych miejsc stojących poddawali się 

działaniu takich fragmentów tylko według brzmienia samych słów i ogól
nego nastroju, jak to bywa u publiczności lubiącej teatr i naiwnej. 

W czasach Szekspira i stniał teatr ludowy, ogarniający najróż
niejsze warstwy społeczeństwa i jednoczący je w korzystaniu z tych sa
mych dzieł. Naprawdę interesująca jest krańcowa wręcz zgodność 
między elżbietańską sceną a kinem. Do kina idzie się, aby oglądać film; 
zarówno człowiek wykształcony jak niewykształcony wie, co należy 
przez to rozumieć i czego oczekiwać. W stosunku do przedstawienia 
teatralnego natomiast rzecz ma się obecnie zupełnie inaczej . Za czasów 
królowej Elżbiety ludzie chodzili do teatru, jak my idziemy do kina 
i ich wymagania odnośnie przedstawienia były zasadniczo jednakowe, 
chociażby ich potrzeby duchowe były poza tym różne. Wspólny dla 
różnych warstw społecznych sprawdzian wartości rozrywki i wzruszeń 
umożliwił odbiór sztuk Szekspira, chociaż bynajmniej nie był jej 
żródłem i warunkował jej odrębność, chociaż nie jej wartość. 

Arnold Hauser 

Społeczna historia sztuki i literatury 



trzech stuleci teatr 
jako taki zmienił się 

nie do poznania, ale sztu-
ki Szekspira pasowały do 

wszelkich typów budowli czy 
scen na otwartym powietrzu, do 
wszelkich sposobów inscenizacji, 
stylów gry aktorskiej i gustów pub-
liczności teatralnej. 

Pilny teatroman może obejrzeć wszystkie trzydzieści siedem napisanych przez 
Szekspira sztuk, a co najmniej o tuzinie z nich da się powiedzieć, że utrzymują 
się na scenie tylko na życzenie publiczności , podczas gdy żadnego dramatu 
współczesnego Szekspirowi nie można naprawdę ożywić. W niektórych kra
jach Szekspir jest bardziej popularny od wszystkich rodzimych dramaturgów, 
a jego powodzenie u dzieci jest zjawiskiem niezwykłym. [„.] 

Nikt nigdy nie prześcignął Szekspira w umiejętności rozwinięcia fabuły 
na scenie, tworzenia postaci, które tę fabułę rozwijają, połączenia fabuły, 

postaci i warstwy językowo-brzmieniowej utworu w strukturę tak doskonale 
powiązaną, że choć poszczególne elementy są w niej całkowicie widoczne, 
jednakże całość jest czymś więcej niż sumą owych elementów. 

Fabuły i postacie szekspirowskie stały s ię częścią składową światowej 
mitologii. Nie jest ważne, że ani jedne, ani drugie często nie są jego własnego 
pomysłu ; żyją przecież dzięki geniuszowi Szekspira, który nadał im kształt. 
Rozrzutności Szekspira - twórcy postaci scenicznych dorównuje jedynie jego 
niemal boska bezstronność. Nigdy nie przechyla szali na korzyść lub niekorzyść 
jakiegoś bohatera, lecz herosa i kata kreśli z takim samym mistrzostwem. 
Nigdy nie jest rzecznikiem j akiejś sprawy, nie uprawia propagandy; jego pos
tacie żyją naprawdę, nie są to konwencjonalne "typy" dramaturgiczne. 

George Sampson 

Historia literatwy angielskiej w zarysie 

jest sztuką o romansowym docieraniu 
do rzeczywistości przez gąszcz pozo

rów. Oczywiście najprościej to rozumieć jako rozplątanie i wyjaśnienie za
wikłań samej akcji i jej kręgu omamień: znów para nie wiedzących o sobie 
bliźniaków, znów dziewczyna żonglująca swoim sercem w bliskośći uko
chanego, który ma jej nie rozpoznać w chłopięcym przebraniu. Ale nadto jest 
książę, który żyje złudzeniem, że się kocha w pięknej Oliwii, jest majordomus, 
-,.,..-1..,,-+ : -"c- ..,.nlalr lrtAr" 1n'l11P r'7'1l- 7 P \l ! nim urł-;aćnlP 7!łlc{'\f'h!łł~ ~jp tP7 ~::tm~ pc::ua11L 1 pJ.-:>Lal\..;1'., l\..LVIJ UVVl\_,lL..JJJ' L.A.,, VY llJ.111 V Y.łU. >J J.11. ...... L.JU.J."''-'"'••u. .......... LJ.A "(' „_. ...... V "4.AA A ..... 

Oliwia, jego chlebodawczyni, gdy ta z kolei oszukuje siebie rzekomym obo
wiązkiem przedłużonej żałoby po bracie. Wszyscy w rozbracie z tym co au
tentyczne zostają poddani leczeniu, na które przyjemnie patrzeć, bo przebiega 
w rytmie muzyki i wybuchów śmiechu, więcej, w rytmie saturnaliów - święto 

Trzech Króli to ich okres. Przez komedię biegnie sekwencja "kontrliturgii", 
żartobliwych "obrzędów", zrównania tego, co zbędnie "wystercza" ponad roz
sądek, umiar, zdrowie psychiczne. I znów, jak we wcześniejszych komediach 
- Sen nocy letniej i Jak wam się podoba - z chwili na chwilę przelewa się 
lekkość i urok. Nie darmo właśnie wróg tych przejawów życia i tylko on, 
majordomus Malvolio, zostaje wyjątkowo bezwzględnie pognębiony. 

Przemysław Mroczkowski 
'Zarys historii literatury angielskiej 



O życiu Williama Szekspira wiemy zarazem zbyt wiele i mało. 
Pracowitość badaczy pozwoliła zgromadzić mnóstwo informacji, z któ
rych większość jest zupełnie bezużyteczna i pozbawiona znaczenia. 
Nic nas nie obchodzą pozwy sądowe Szekspira. Nie są nam potrzebne 
żadne domysły na temat jego życia osobistego. Natomiast pilnie potrze
bujemy wiadomości bibliograficznych i rzeczowych na temat jego dzieł. 
Tych zaś mamy stanowczo za mało; zresztą czym bardziej otwarcie 
przyznajemy się do tego, tym trudniej nas oszukują z jednej strony sen
tymentalni biografowie, którzy z nabożeńswtem wypełniają białe karty 
życiorysu Szekspira miłymi, lecz nie sprawdzonymi wydarzeniami, 
a z drugiej niepoprawni maniacy, którzy z równym, choć całkiem innego 
rodzaju przejęciem uważają cały dorobek Szekspira za dzieło różnych 
ludzi należących do rodów arystokratycznych. [ ... ] 

Naszym najdokładniejszym źródłem informacji bibliograficz
nych jest opis dzieł około osiemdziesięciu pisarzy angielskich zawarty 
w tomiku wydanym w roku 1598 przez Francisa Meresa, duchownego 
i nauczyciela z Cambridge. Szekspirowi poświęca on m.in. taki akapit: 

Tak jak Plautus i Seneka liczą się między najlep
szymi w komedii i w tragedii wśród Latyńczyków, tak samo 
Szekspir jest wśród Anglików najlepszy w obu tych rodza
jach scenicznych. 

Szekspir otrzymał 
pierwsze nueJsce w wyni
ku oceny dokonanej przez 
współczesnego sobie kry
tyka, zanim jeszcze napi
sał najlepsze swe dzieła. 

W ~l Y f T KO (O . 
z. ZUPEŁNI)_ f EWNOf ctł} 
W(tMY o zynl} NAJW'T-

1< \ZEGO fl{A((LA 
ANGf EL ~l<IE~o f) łci n~ 
{TR.Et n( rJ ('JA \TĘPj A,-
rrc-H (ŁOWA(~: 

Urodził się Szekspir w miasteczku 

Stratford nad rzeką Avon w kwietniu 

1564 roku, tam się ożenił, następnie 

przeniósł się do Londynu, gdzie wys

tępował jako aktor i pisał sztuki drama

tyczne oraz poezje, następnie powrócił 

do miasta rodzinnego i tam po kilku 

latach zrobiwszy testament umarł i został 

pochowany w kwietniu 1616 roku. 



Prawdziwy problem w badaniach nad Szekspirem stanowi fakt, 
że mamy do czynienia z wielką ilością drukowanych tekstów, które ni
gdy nie zostały przygotowane do druku. Niektóre z nich są więc nie
dbale wydrukowane, inne - wydrukowane błędnie. Sztuki w pierwszym 
wydaniu in folio są podzielone na grupy, ale nie są naprawdę uporząd
kowane. Nie znamy chronologicznego porządku ich powstawania. 
W każdej mogą być warstwy z rozmaitych okresów. Literatura teatral
na jest w znacznie większym stopniu anizeli inna, narażona na dopiski, 
skreślenia, modyfikacje, poprawki i z tego względu ryzykowne są wszel
kie próby określenia daty powstania jakiejkolwiek sztuki na podstawie 
danych wewnętrznych. [ ... ] 

Dlaczego Szekspir nie publikował swych dramatów? Można od
powiedzieć, że były przeznaczone do publikacji ustnej, nie do druku. 
Stanowiły własność teatru, nie dzieło literackie. Na swoje improwiza
cje i adaptacje sceniczne patrzył Szekspir praktycznym okiem człowie
ka teatru i pozostawił je wśród aktorów, dla których były napisane i do 
których należały. W fakcie opublikowania sztuk Szekspira godne uwa
gi jest nie to, że autor nie zainteresował się zachowaniem ich dla po
tomności, lecz jedynie to, że siedem lat po jego śmierci przyjaciele
aktorzy wydali je w wielkim tomie - słynne First Folio z 1623 roku. 
Był to pozbawiony precedensu hołd złożony wielkiemu człowiekowi 
przez jego współczesnych. 

George Sampson 

Historia literatury angielskiej w zarysie 
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Stanisław 

Barańczak 

SHAKESPEARE* 

Złą sławę Williama Szekspira 

Motto: 

Dyscypliny zwanej Biografią 
Nie myl z Biologią ani z Geografią . 

Biologia i Geografia dotyczą Mikrobów i Globów; 
Biografia dotyczy Osobów. 

Edmund Clerihew Bentley 

Jako grasującego po wyspach brytyjskich wampira 
Szerzyli zawistni rywale; w istocie swą żądzę krwawego mordu 
Popularny dramaturg zaspokajał wyłącznie na terenie rodzinnego Stratfordu 

* Czytelnika nie obeznanego z dziełami tego istotnie popularnego aczkolwiek niewątpliwie 
wyniesionego ku sławie na fali przelotnej mody i chwilami absolutnie niezrozumiałego drama
turga, odsyłamy do "Appendixu" , który pozwoli Naszemu Odbiorcy uspokoić jego sumienie 
człowieka , bądź co bądź , kulturalnego, przypominając mu naczelne wątki kilku najważniej
szych dramatów Szekspira (przyp.aut.) . 



APPENDIX: 

Podstawowe utwory W. Szekspira, 
przystępnym sposobem streszczone 

i dla celów mnemotechnicznych 
w formę wierszowaną przyodziane. 

"HAMLET" 
Duch: brat jad wlał do ucha. 
Syn ducha: o, psiajucha! 
Stryja w ryj? Drastyczny krok. 
Zwłoka. Jej finał: stos zwłok . 

"ROMEO I JULIA" 
Rody Werony: wraży raban. 
Młodzi: hormony. Starzy: szlaban. 
Mnich: lekarstwem zielarswto? 
Finał: trup grubą warstwą .. 

"RYSZARD !!!" 
Garbus: knuje. 
Wokół szuje. 
Ząb za ząb. Królestwo za konia. 
Finał: zbiorowa agonia. 

"JULIUSZ CEZAR" 
Forum. Togi. 
Gołe nogi. 
Klika: szefowi nóż w plecy? 
Finał: trupy, kalecy. 

"OTELLO" 
Tło: gondole i doże. 
Centrum uwagi: łoże. 
Wąż: Jago. Mąż: "Ja go! ... " Duszona: 
Żona. Finał: obsada kona. 

"MAKBET" 
Szkot: bestia bitna. 
Żona: ambitna. 
Ręce umywa. Ma gdzieś. 
Bór: marsz na mur! Finał: rzeź-. 

"KRÓL LEAR" 
Król-ojciec: lebiega. 
Błazen: go ostrzega. 
Córki: dwie złe, jedna lepsza. 
Finał: wszystko s ię rozpieprza. 
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Dla dzisiejszej widowni anglojęzycznej czy dla anglojęzycznego 
czytelnika komizm słowny Szekspira stanowi ten element jego sztuki, 
który stosunkowo najbardziej zwietrzał. Niektóre z jego kalamburów, 
słownych lapsusów i innych form językowego humoru nie śmieszą 
z prostego powodu: dla dwudziestowiecznego odbiorcy niezrozumiały 
jest ich język.[ ... ] Ponad trzy i pół stulecia po śmierci dramaturga wie
le wyrażeń, dla niego i współczesnej mu widowni najzupełniej codzien
nych i potocznych, przeszło do językowego muzeum. Inna przyczyna 
to fakt, że pewne żarty w dalszym ciągu zrozumiałe w sensie języko
wym, straciły swoją czytelność wskutek ewolucji pozajęzykowej rze
czywistości: nazwa pozostała, ale całkowicie zmienił się jej desygnat, 
oznaczany przez nią przedmiot, fakt, obyczaj, pojęcie ... A jest jeszcze 
i przyczyna trzecia: niektóre żarty, doskonale pod każdym względem 
zrozumiałe nie śmieszą dziś widowni np. amerykańskiej, ponieważ ich 
humorystyczne oddziaływanie niweczą przeciwskazania etyczne. Część 
odbiorców, słusznie czy niesłusznie , ogląda dziś Szekspira przez oku
lary naszych współczesnych przekonań o dopuszczalności lub niedo
puszczalności śmiania się z pewnych typów dowcipów, np. etnicznych 

albo męskoszowinistycznych: w rezultacie na klapę skazana jest ame
rykańska inscenizacja Poskromienia złośnicy, w której reżyser nie sto
nuje mizoginicznej wymowy większości dowcipów Petruchia, albo wy
stawienie Kupca weneckiego, w którym bez żadnych hamulców wyko
rzysta s ię wszystlde kąśliwe sarkazmy odnoszące się do żydostwa Shy
loka. 

Tak więc - przez te trzy i pół stulecia oryginalny humor Szekspi
ra niewątpliwie wiele ze swojej atrakcyjności utracił. Ale czy miałoby 
nas to prowadzić do absurdalnego wniosku, że również dzisiejszy tłu
macz sztuk Szekspira miałby w imię jakiejs dziwnie pojętej lojalności 
analogicznie osłabiać ich komiczny potencjał - tak aby widownia 
w Warszawie, Buenos Aires czy Tokio nie śmiała się przypadkiem wię
cej i szczerzej niż widownia w Londynie, Nowym Jorku czy Sidney?[ ... ] 

Można bez obawy błędu założyć, że piszący w czasach elżbie
tańkich dramaturg - i to dramaturg mający tak niebywałego nosa 
w sprawach tego, co dla publiczności stanowi atrakcję, a co ją może 
znudzić czy zniechęcić - raczej nie pisał po to, aby widownia siedziała 
jak na tureckim kazaniu. Na tej samej dokładnie zasadzie można zało
żyć, że tenże dramaturg wprowadził w teksty swoich sztuk elementy 
humoru w jednym jedynym celu, który można sformułować słowami 
Prospera : Dobrej dostarczyć wam zabawy. Szekspir-humorysta chciał 
bawić swoich widzów, chciał dostarczyć im uciechy, chciał aby się śmia
li. Nie widać powodu, dlaczego miałby nie życzyć sobie tego samego 
efektu w wypadku widowni o kilkaset lat późniejszej. Oraz widowni, 
która skazana jest na pośrednictwo innego języka. 

Rola tłumacza wydaje się więc oczywista: powinien tak tłuma
czyć dowcipy Szekspira, aby publiczność w teatrze warszawskim pod 
koniec XX wieku śmiała się tyle samo i tak samo jak publiczność 
w teatrze londyńskim przełomu wieków XVI i XVII. Jeśli pominąć 
różnice historyczno-obyczajowe, polegające np. na tym, że w czasach 
Szekspira prawdopodobnie głośniej rechotano, rżano, kwiczano i krztu
szono się ze śmiechu oraz z uciechy, walono się po udach i nawzajem 
po plecach. 

Stanisław Barańczak 

Ocalone w tłumaczeniu 
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programu pokolenia, tłumacz literatur języka angielskiego. Ukończył poloni

stykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie następnie był pra
cownikiem naukowym. W 1977 zwolniony represyjnie za działalność opozycyjną 
(współzałożyciel KOR, redaktor ukazującego się poza cenzurą kwartalnika literacko
społecznego "Zapis"), przywrócony do pracy w 1980; od 1981 profesor Uniwersytetu 
Harvarda w Cambridge (USA). Redaktor "Krytyki", i "Zeszytów Literackich" , 
w latach 1987-90 redaktor naczelny "The Polish Review''. 

Debiutował w połowie lat 60. i dotychczas wydał kilkanaście tomików po
etyckich, jest też autorem sporej biblioteczki poezji humorystycznej. Istotną część 
pisarstwa Barańczaka stanowi twórczość translatorska. Kilkadziesiąt tomów Liczy re
dagowana przez niego i zamieszczająca przekłady jego autorstwa "Biblioteczka Po
etów Języka Angielskiego". Ponadto ma się ku ko11cowi dzieło nowego przekładu 
całej twórczości Szekspira. Poeta tłumaczy też z rosyjskiego, a także lirykę polską na 
język angielski. Ma również Barańczak poważny dorobek eseistyczny, opublikował 

kilka wysoko cenionych zbiorów recenzji i prac krytyczno-literackich. 

Barańczak ma dwa grzechy: pychę i upó1: Ale być może są to nieodzawne cnoty 
tłumacza, bo gdyby nie pyszny upór i uparta pycha nie dałby nam w ciągu niewielu lat 
prawie całego Szekspira. Taki tłumacz zdarza się raz na sto lat. Jak Boy, który dał nam 
do czytania całą bez mała prozę francuską i całego Moliera, tak Barańczak daje n.am 
oprócz Szekspira całą niemal od Renesansu po współczesnych poezję angielską. Jego 
przekłady mają ambicje założenia n.owego szekspirowskiego kanon.u. [.„] 

Bara1iczak ma absolutny słuch językowy i magiczny dar rymowania, w którym \ 
mogliby z nim się równać tylko Tuwim i Gałczyński. 1\ 

Jan Kott 

Wszelkie moje aprioryczne założenia na temat przejśc ia "od Shake
speare'a do Szekspira" dadzą się sprowadzić do trzypunktowego programu, 
składającego się z tez tak oczywistych i w samej rzeczy ograniczonych do ab
solutnego minimum, że mogą wręcz śmieszyć. A jednak wszystkie trzy trze
ba w jednakowej mierze brać serio - i to, że trzeba, bynajmniej nie jest wśród 
tłumaczy tak powszechnym przekonaniem, jakby można się spodziewać. Oto 
moja szekspirowska teoria TIT, czyli Trzech Truizmów Translatorskich: 

1. Tj-uYttĄt1~C. )2eksptrc;\ I tV\Alfii( rNw:1~-f.a.c, 
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A gdy był ze mnie całkiem mały brzdąc, 

Wiej wietrze, wiej, hej-ho, deszczu, siecz, 
Błaznując żyłem i radośnie rżąc, 
Bo gdy leje deszcz, to zwykła rzecz„ 

A kiedy przyszedł czas na jakiś fach, 
Wiej, wietrze, wiej, hej-ho, deszczu, siecz, 
Nikt nie chciał błazna wpuścić pod swój dach, 
Bo gdy leje deszcz, to zwykła rzecz. 

A kiedy przyszedł czas na dom i ślub, 
Wiej, wietrze, wiej, hej-ho, deszczu siecz, 
Nie powiodło mi się mimo wielu prób, 
Bo gdy leje deszcz, to zwykła rzecz. 

A kiedy przyszedł czas na pierzyn puch, 
Wiej, wietrze, wiej, hej-ho, deszczu, siecz, 
Padałem w pościel już po kuflach dwóch, 
Bo gdy leje deszcz, to zwykła rzecz. 

Gdy świat się zaczął, był to dziwny traf, 
Wiej, wietrze, wiej, hej-ho, deszczu, siecz, 
Skończony spektakl, więc nie szczędźcie braw, 

Bo zabawiać was - to nasza rzecz. 
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SEZON 98/99 
Zastępca dyrektora - Danuta Kubica; 
kierownik literacki - Olga Haak; 
koordynator pracy artystycznej - Jerzy 
Gronowski; kierownik impresariatu -
Renata Haraźna; kierownik techniczny -
Stanisław Koszykowski; brygadier sceny 
- Wojciech taska. 

Kierownicy pracowni: 
elektroakustycznej - Mirosław Orłowski , 

krawieckiej - Danuta Skaryszewska, 
stolarskiej - Jarosław Skudynowski, 
malarsko-tapicerskiej - Jadwiga Polniak. 

Redakcja programu - Olga Haak 
Oprac. graficzne - Ewa Beata Wodecka 
Zdjęcia na okładce - Maciek Masztalski 
Skład - Barbara Kacprowska 
Druk - Poldruk, W-eh, tel.(074)787-03 

Adres teatru: pl.Teatralny 1, 
58-300 Wałbrzych, tel.(074) 250-12 
fax (074) 269-17 

Biuro Obsługi Widzów czynne 
od 7.30 do 15.30, tel. (074) 250-55, 
przyjmuje zamówienia na bilety 
indywidualne i zbiorowe. 

Kasa teatru czynna na godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu, 
tel.(074) 250-55 
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