






... Wszystko, co wiemy o życiu Williama Szellspira, 
można z łatwością zmieścić no jednej stroniczce 
ł William Szekspir urodził się któregoś, bliżej nteok 

nego dnia w kwietniu l 564 roku w Stratford-on-Avon, 
małym miasteczku u podnóża pięknych wzgórz odgra
dzających je od niezbyt odległej Walii; 
ojciec jego po ątkowo procował no roli, potem został 
handlarzem s órą i drewnem, przez pewien cza_. pełnił 
funkcję mera, ole ostatecznie cały swój mojqt k utraol; 
matko - Mary Arden ochodziła zacne1 chtapskiej ro
dziny; W11i1am był t ci z ośmiorga ich dzieo; 

ł po odebraniu edu ocjr, o jaką mógł zadbać pr ) oszcz 
ze Stratfordu. młody William 1 żadną mnq szkolą ni 

miał już nigdy do aynienia. 
ł w wieku lat 18 oienił się z Ann Hatheway, o ma1qc I I 

21 porzucił zonę i troje dzieci, wyruszył do Londynu; 
t jeszcze przed rokiem l 592 zekspir zaczął pisać sztuki 

teatralne, prz pewien czas był aktorem; 
t w 1594 roku zakupił o qe opita/owe na prowodz nie 

teatru; 
w 1596 raku umorl mu syn tiomm I, w lym samym roku 
złożył prośbę o prawo 1J onio h rbu, no co otrzyma 
zgodę, choć kole ium h rod czne złożyło prote t, ze 
zezwolono na herb „osobie z tok niskiego stanu•; 

t w l 597 roku nabył piękny dom w Stratfordzie, o o o o 
1602 roku dwodziek1a hektarów ziemi; whó em 
został zamieszany w dwa procesy (za pog żki z bronią 
w ręku oraz niewy ł e · o o go córce posagu); 

t około 161 O r ku przestał piso i powrócił na stałe do 
Stratfordu; 

ł 23 kwietnia l 616 roku zmarl, został pochowany na 
cmentarzu parafialnym; 

t nie pozostały po nim iodne rękopisy. a 1eoyme pięć pod
pisów: jeden pod testamentem, rei:len na tytułower stro
me ks1ąiki Monla1gne'o, trzy no aldach prawnych; 

t w osobistych wspomnieniach autorów 1 aktorów, którzy 
go znolr, zgodnie stwierdza się, że był osobą otrokcyrną 
o .niezwykle żywym usposobieniu" 

wg G.T. di Lampedusy 
Szekspir. Biografio udokumentowono. 

Teatr 9/1998 

W 1623 roku ukazało się pierwsze wydanie zbiorowe 
dramatów Szekspira. Nie znając ścisłej chronologii jego 
wczesnych sztuk można przyjąć, że rozpoczynał komedia
mi . „Stracone zachody miłości" , „Komedia omyłek", „ Po· 
s.kromienie złośnicy" , „Sen nocy letniej" , „Wesołe kumoszki 
z Windsoru" powstawały w latach 1593- 1598. „Poskromie
nie złośnicy", grane też pod tytułem .Ugłaskanie sekutni
cy", miało swq prapremierę w Londynie w 1594 roku . 

.. . W Polsce zasługo odkrycia Szekspira i sfonmułowonia 
pierwszych ocen, przeważnie wolnych od doktrynerstwa, 
przynależy do pierwszego pokolenia klasyków. A pierwszym, 
który dal się porwać poezji, przestrzenności i wielowymia
rowości Szekspirowskich dramatów, był młody, wykształco
ny i przy lym wrażliwy na sztukę Stanisław August Ponia
towski. W 1754 roku przebywał w Londynie. Jego prze
wodnikiem był naczelny archiwista Królestwo Wielkiej Bry
tani i, Lord John Stronge. Ta on właśnie zaprowadził przy
szłego króla na przedstawienie Szekspira. ( .. . ) Stanisław 
August - bywalec paryskiego salonu pani Geoffrin, w swych 
pamiętnikach zanotował · „Przyniosłem tam z sobq żywq 
pomięć wszystkich pięknych prawideł o trzech jednościach, 
których ścisłe przestrzeganie wpaja francuskim dramo1ycz
nym pisarzom świadomość własnej wyższości nad Anglika
mi, ale przyznaję, że im więcej poznawałem sztuk Szeksp1 
ro, lyrn mniej zaczynolem wierzyć w tę zasadę" . ( .. . } 

Barbara Lasocka 
(w:) Od Shokespeore'o do Sz.ekspiro. 

Gdańsk 1993 

Polska prapremiero „Poskromienia złośnicy" 
wystawionej pod tytułem „Recepta na złośnicę• 

miała miejsce we Lwowie w 1828 roku . 



... Zalety scen komediowych u Szekspira uci erpiały nie 
wiele od zmian, ia kie dokona ły s i ę w o bycza jach i języku. 
Jako że osoby jego działają z rzete lnych pobudek uczucio 
wych, mało zależnych od konwenansów, przeto ich radość 
i smutki mogą być przekazywane ludziom wszystkich epok; 
są bowiem naturalne i co zo tym idzie, niezmienne. Przy
padkowe zaś o sob l iwośc i nabytych zwycza jów to ty lko bar
wy powierzchni, błyskotliwe i przy jemne przez chwil ę, a le 
płowieją o ne rychło do szarości i tracą żywość. Zróżnico 
wanie uczuć prawdziwych natom iast to gema barw natury; 
przenikają one na wskroś i zg i nąć mogą z istotami, które je 
zoborwiają. ( ... ) 

Samuel Johnson 
Iw:) Przedmowa do wydania Szekspira. 

Londyn 1765 

Jak tłumaczyć humor Szekspira? 
Jak? Tak, aby śmieszył. 
Odpowiedź , która sama się narzuca i co do której - wyda 
wałoby s i ę - nie może być różn i cy zdań. Odpowiedź naj
prostsze i najoczywistsza w świecie . 

A jednak nie jest oni prosto, ani oczywista, ani bezdyskusyj
na . D la dzisiejszej widowni ang l ojęzyczne j czy dla angloję
zycznego czytel nika komizm słowny Szekspira stanowi ten 
element sztuki, który stosunkowo na jbardziej zwietrzał. Nie
które z jego kalamburów, słownych lapsusów i innych form 
językowego humoru nie śmieszą z prostego powodu: dla 
dwudziestowiecznego odbiorcy niezrozum i ały jest ich język. 
( ... ) Część odbiorców, słusznie czy niesłusznie, ogląda dziś 
lub czyta Szekspira przez okulary naszych współczesnych 
przekonań o dopuszczal ności lub niedopuszczalności śmia
nia s i ę z pewnych typów dowcipów, np. etnicznych a lbo 
męsko-szowi n istycznych : w rezu ltacie skazana jest no kla
pę ame rykańska inscenizac ja 6 Poskromienio złośn icy „, 

w której reżyser nie stosuie mizoginistycznei wymowy więk
szości dowcipów Petruchia, a lbo wystawienie „Kupca we
neckiego„ , w którym bez żad nych hamulców wykorzysta 
się wszystkie kąśliwe sarkazmy odnoszące się do żydostwa 
Shylocka . 
Tak więc - przez fe trzy i pół stulecia orygina lny humor Szek
sp ira n i ewątpliwie wiele ze swe j dawnej atrakcy j ności utra
ci ł. Ale czy m iało by nos to prowadzić do absurdalnego 
wniosku, że również dzisiejszy tłumacz szltik Szekspira miałby 
w i mię jakie jś dziwnie pojęte j loja l ności analogicznie osła
biać ich komiczny potencjał - tok oby widownio w Warsza
wie, Buenos Aires czy Tokio nie śmiała s ię przypadkiem wię
cej i szcze rzej n iż widownia w Londynie, Nowym Jorku czy 
Sydney? 
Jasne, że byłoby to zasada dosyć idiotyczna . („ .) Szekspir 
chci ał bawić swoich widzów, chciał dostarczyć im uciechy, 
chciał, oby s i ę śm iali. Nie widać powodu, d laczego miałby 
nie życzyć sobie tego samego efektu w przypadku widowni 
o kilkaset lot póiniejszej. Oraz widowni, która skazano jest 
no pośrednictwo innego języka. 

Stanisław Barańczak 
(w:) Od Shakespeare'a do S:iekspira . 

Gdańsk 1993 





Dwa p rzede wszystkim dramaty Szekspira budz.q współ
cześnie żywe kontrowersje, domagając się zdecydowanych 
korekt ideologicznych : jednoznaczne w swej wiz ji małżeń 
stwo i społeczn ie dopuszczalnych metod egzekwowania 
męskiej dominac ji „Poskromienie złośn i cy " oraz równie nie 
do przyięc io dla dzisiejszej wrażliwoki antysemicki .Kupiec 
wenecki" . ( . .. ) 

Malgorza1a Sugiera 
(w:) Wa riacjo •zekspirowskie w powojennym 

dramacie e urope jskim. 
Kroków l 97 

... Komicznyzdaje mi się pomysł (skądinąd nienowy) 
!rolowania starych mistrzów pod kątem ich zgodności z 
obowiązującą ideolog ią. Niebezpiecznie wyglqdo ro t 
mil czące założen ie , no któ rym fundowano jest wszelka o c 
ność kryteriów poprawnośc i politycznej w teatrze, l iterał u 
rze, bo, w całej sztuce fa bularnej. Założe n ie , w myśl które 
go postać przedstawiono w fabu le jest na jpiervł eprezen 
fantem swo jej grupy - płc i owe j, rasowe j, społe 
dyś dodałoby s i ę jeszcze : klasowe j) - o dopiero w d 
ko l e j nośc i i nd ywi d uum . O glqdomy no 
tą Kasię z Padwy w kłótniach l kawalerem, 
cie l kę kobiet, no której ćwiczone będą .spoi 
puszczolne metody egzekwowania męsk iej domin 
.. . Szekspirowskie metafory scen iczne s kładają si 
niezwykle plastyczny ięzyk teatralny, z które 
można wciąż ws p ó lni e odkrywać nieznane 
wane zakamarki naszego świata bądf rządzą 
dy. Język len , dzięk i swej sile i wyrazistośc i, 1 ~O rn 
z najpowszechniej znanych alfabetów sztuki scen 
i może służyć jako natura lny punkt odniesienia dla 
kich twórców dramatu i leolru . ( ... ) 

... W czasie mego dorosłego życia, czyli powiedzmy od 
końca drugiej wo jny świa towej , is1nioł nacisk ideologiczny 
i filozofi czny no współczesne interpretacje Szekspira, na
cisk no zawartość tematyczną , no Io, co te sz1uki znaczą 
i co powinny znaczyć dla nowoczesnej publicznośc i . 
A teraz, ze względu no pewną dozę nieufności i rozczoro 
wonie ideologiam i oraz pewne znudzenie po l ityką, istnieje 
tendenc jo, oby wystawić Szekspira apol itycznie, bez filozo
fii i ideo logii . ( .. . ) 

Jan Kott w rozmowie z Ch. Marowitzem 
(w:) Teatr l 0/1997 
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