
TEATR im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 



Moją skrytą miłością jest 
Miarka za miarkę. 
I gdyby mi powiedziano, że 
wszystkie utwory Szekspira 
muszą przepaść prócz jed
nego, który mam sam wska
zać, to naprzód próbował
bym zabić tego potwora, 
który by się z czymś takim 
do mnie zwrócił, a gdyby mi 
się to nie udało sam próbo
wałbym sic; zabić, a gdyby 
nawet i to mi się nie udało, 
w końcu bym się podpo
rządkował i wybrał ~V/iarkę 
za miarkę. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

ME A SVRE, 
fo r l'vl~ . .furc. 

·' " 



ŻVWOT CZŁOWIEKA 
WŁÓCZNIĄ POTRZĄSAJĄCEGO 

O Williamie Szekspirze wiadomo niewiele. Jak napisał 
Lampedusa w swojej absolutnie rewelacyjnej ks iążce o tym 
dramatopisarzu i poecie: W:'i.z:ystko, co wiemy o życiu Willia
ma Szekspira, można z łatwością zmie~'cić 1Zajednej stro
niczce. Niektórzy- co bardziej radykalni - w ogóle powąt

piewają w jego istnienie. Zakładaj:ic jednak, że istniał 

możemy o nim stwierdzi( co następuje i będzie to trochę 
więcej niż owa jedna stroniczka: 
Po raz pierwszy to nazwisko - najchlubniejsze imię 
w dziejach ludzkości - zostało wymienione publicznie 
w roku 154 7, kiedy to, jak się dowitidujemy, niejaki 7bo
mas Shakespeare został powieszony za rozbój. Chodzi 
prawdopodobnie o dziadka Williama. 
1564 - 26 kwietnia w kościele Holy Trinity w miasle zku 
Stratford-Upon-Avon odbył się chrzest Williama Szekspira: 
tradycyjnie jego urodziny obchodzi się trzy dni wcześniej -
23 kwietnia w Dzie!'i. Świę tego Jerzego. 
Rodzice: ojciec - John Szekspir był (klasowo rzecz biorąc) 
tzw. yeomanem, czyli pochodził z wolnych kmieci. Z pro
fesji był rękawicznikiem i handlarzem wełny , samódzielnym 
finansowo. Przez wiele lat był ważn;1 postaci<) \.V życiu nlias
teczka: przez pewien czas piastował nawl't stanowisko 
pie1wszego ławnika (alderman), a nawet wó jta (high bai
lifO. Z czasem popadł w długi i stracił wszelkie ważne fun
kcje. Matka: Mary Arden - córka zamożn go chłopa z okolic 
i posiadaczka niewielkiego gruntu. Pochodziła z jednego 
z najbardziej zash1żonych rcxlów w Warwickshire. Jak dopo
wiada Lampedusa: nikt z [jej] przodków nie został powie
szony. 
Rodzeństwo: siedmioro - cztery siostry (z wyWkiemJoan 
wszystkie dziewczynki zmarły w dziecirl.stwie) i trzech braci 
(William był najstarszym z chłopców) . 

Wykształcenie : William uczęszcza ł do okolicznej szkoły 
i uzyskał tam wykształcenie o jakie mógł zadbać proboszcz 
ze Stratfordu: w wieku lat 7 nauki pobiera ł w King's New 
School, czyli tzw. grammar school dla chłopców. Główny 
nacisk łożono tam na naukę języka łacmskiego. Nauka trwała 
od szóstej rano do piątej po południu oraz sześć dni w ty
godniu. W wieku lat 15 William opuścił szkołę raz na zawsze. 
1582 - żeni się (mając lat 18) z 26-letnią Anną Hathway, 
córką rolnika Richarda Hathwaya z okolic Shottery. Lam
pedusa: panna starsza od niego o lat osiem, bo ją uwiódł. 

Dzieci - córka Susanna (urodzona w maju 1583) oraz 
bliźniaki Hamnet i Judith (ochrzczone w lutym 1585). 
1585-1592 - tzw. lata stracone (The Lost Years), Lampedusa 
używa określenia biała plama. Niespecjalnie wiadomo, co 
w tym czasie Szekspir porabiał: być może był nauczycielem, 
być może już aktorem. Wiadomo za to na pewno, że miał 
w tym czasie ostry zatarg z okolicznym ziemianinem Sir 
Thomasem Lucy, któ1y zmusił go do opuszczenia miasta. 
Lampedusa otrzymuje, że Szekspir ukradł mu z parku 
sarenkę. 

1592 - Szekspir jest już w Londynie: próbuje swoich sił 
w teatrze. Lampedusa : ... w roku 1592 pewien autor sztuk 
scenicznych ogłosił drukiem pamflet 'Żołd duchowy', 
w którym z zawiścią obrzuca obelgami „ nieokrzesanego 
wieśniaka", kruka, co stroi się w nasze piórka i wyobraża 
sobie, że potrafi układać wiersze lepiej niż ktokolwiek 
z nas, i chol'jest tylko ,jaśkiem do wszystkiego" (czyli pa
robkiem do wynajęcia), myśli, że jest jedynym „potrzą
sającym sceną w Anglii". Gra słów jest tu przejrzysta. 
Potrzqsajqcy Sceną (Shakestage) ma naprowadzić na 
Potrząsającego Włócznią (Shakespeare). 
1593 - wybucha dżuma, co powoduje zamknięcie lon
dyńskich teatrów. Szekspir próbuje zatem sił w poezji: pisze 
poemat erotyczny Wenus i Adonis. Z czasem wraca do 
dramaturgii: pisze trzy części Henryka \Il, Ryszarda Ili, 
Komedię omyłek, Tytusa Andronikusa, Poskromienie 
złośnicy. Pisze także swoje słynne sonety w liczbie 159. 
Pierwsze 126 adresowane jest do tajemniczego obiektu jego 
afektów (czyli Lorda Southampton); sonety 127-154 są 

z kolei skierowane do jeszcze bardziej tajemniczej Czarnej 
Damy (Dark Lady). 
1594 - Szekspir zostaje założycielem, aktorem, drama
topisarzem i udziałowcem zespołu teatralnego pod nazwą 
Lord Chamberlain's Men, który z czasem znlienia nazwę na 
The K.ing's Men. Co ważne - pojawiają się z przedsta
wieniami na dworze królewskim znacznie częściej niż inne 
trupy teatralne. 
1595-1600 - tzw. dojrzały okres twórczości Szekspira: 
powstają dramaty Dwaj panowie z Werony, Stracone za
chody miłości, Romeo i Julia, Ryszard Il, Sen nocy letniej; 
Król fan, Kupiec wenecki, Henryk IV, Wiele hałasu o nic, 
Henryk V, Juliusz Cezar, jak wam się podoba, Wieczór· 
Trzech Króli. 



1600-1609 - tzw. szczytowy okres twórczości Szekspira: 
powstają dramaty Hamlet, Wesołe kumoszki z Windsoru, 
Troilus i Kressyda, Wszystko dobre, co się dobrze kończy, 
Miarka za miarkę, Otello, Król Lear, Makbet, Antoniusz 
i Kleopatra, Koriolan, T:vmon Ateńczyk, Perykles. 
1609-1612 - tzw. okres końcowy twórczości Szekspira: 
powstają dramaty Hemyk VLII, Cymbelin, Zimowa opo
wieść, Burza. 
1611 - Szekspir przestaje pisać i przechodzi na zasłużony 
odpoczynek w Stratford, gdzie - zdaniem Lampedusy -
przypuszczalnie na niewielką skalę trudnił się lichwą. 
1616- 25 marca podpisuje swój testament i ogłasza ostatnią 
wolę. 

Umiera 23 kwietnia w wieku 52 lat- dwa dni później zostaje 
pochowany w Holy Trinity Church w Stratford. 
1623- dwóch aktorów z The King's Company, czyli John 
Heminge i Henry Conclell wydaje u Williamajaggarda i jego 
syna Isaaca tzw. First Folio, czyli zbiór 36 sztuk Szekspira. 
Cena woluminu wynosi 1 funt. 
W tym samym roku umiera wdowa po nim, zaś linia rcxlowa 
Szekspira kończy się w 1670 roku wraz ze śmierch1 jego 
wnuczki Elizabeth. 
W osobistych wspomnieniach autorów sztuk i aktorów, 
którzy go znali, natrafia się na zgodną opinię, że był 
osobą fascynującą i odznaczał się „ niestrudzoną. życz
liwością" i „niezwykle żywym umysłem". Wszyscy, którzy 
mieli okazję rozmawiać' z nim w Tatoernie pod .S)reną 
(Mermaid), dokąd udawał się co wieczór, zachowali 
wspomnienie o nim, jak mówią, „magiczne". 

Cytaty z Lampedusy (oznaczone kursywą) za: 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ,Szekspir Przełożył i przypisami 

opatrzył Stanisław Kasprzysiak. „Czytelnik", Warszawa 2001. 

Nie istnieje ani jeden wierny pat1ret Szekspira. 

!Vliedzioryt umiesz czony 
w zbiorowym wydaniu 
dzieł (l 62J ) to tylko ma.s
ka osłaniająca prawdzi
wą, ale niewidzialną 
twarz. 

Popiersie nagrobne, znacz
nie późniejsze, wyszło spod 
hardz9 lichej ręki. 

Portret w National Gallery 
sprawia doprawdy wielkie 
wrażenie, ale jest wątpliwej 
wiarygodnos'ci. 



TEATR MÓJ WIDZĘ ... 
ELŻBIETAŃSKI 

Pisze Giuseppe Tomasi di Lampedusa; 

Dopiero za panowaniaJakuha I, następcy królowej Elżbiety, 
wzniesiono osobne budynki ze scenami teatralnymi. (. „) 
Te gospody-teat:Jy znajdowały siy na prawym brzegu Tami
zy, który w tamtych czasach był zwykłą wsią , ciągnącą się 

aż do portu. A ich publiczność składała się w większości 
z marynarzy i tragarzy portowych , z bywalców tawern 
i prostytutek. Dyrektor teatru był więc wówczas jak gdyby 
patronem domu publicznego i głową mafii. Wszyscy mary
narze trudnili się piractwem, a przynajmniej bywali piratami 
od czasu do czasu. 

W roku 1597, to znaczy w roku wystawienia Henryka V 
i Juliusza Cezara, w dwu teatrach londyńskich doszło 
dziewięciokrotn ie do zabójstw w bó jkach. Niemal każde 
przedstawienie poprzedzało zabicie na scenie cielęcia, któ
rego dokonyvvał aktor, gdyż taka krwawa scena cieszyła 
się szczególnym powodzeniem u publicznośc i. Wybryki 
seksualne nie znały ograniczeń: na widowni często docho
dziło do prawdziwych stosunków. Kiedy aktor lub dramat 
nie znajdował uznania, nie ograniczano się w dezaprobacie 
do okrzyków, lecz rzucano na scenę zabite psy lub koty 
i zdechłe szczuty (te sławetne szczury z londyńskiego 
portu) , a w najlepszym razie poprzestawano litościwie na 
jajkach i zgniłych owocach. 

Był to teatr nie tyle dla ludu, co dla plebsu , i nie tyle nawet 
dla plebsu, co dla przestępczego półświatka . O tym wszys
tkim nie powinno się zapominać, bo to pozwala uspra
wiedliwić i wytłumaczyć brak umiaru i okropności wielu 
dramatów elżbietańskich, prostactwo niektórych scen, rów
nież i u Szekspira, oraz wulgarne i nieznośne żarty niemal 
wszystkich ówczesnych błaznów. 

Pisze Juliusz Kydryński: 

26 grudnia 1604 roku Miarka za miarkę grana była na 
dworze króla Jakuba wraz z kilkoma dawniejszymi kome
diami Shakespeare'a i z ostatnią nowością: tragedią o Othellu. 
Tematu do Miarki za miarkę dostarczył Shakespeare' owi 
długi , dwuczęściowy dramat George'a Wetstone'a pt. Pro
mos i Kassandra, który ukazał się drukiem w r. 1578. Co 
prawda i Wetstone nie był oryginalny. Opowiedzianą przez 
niego historię opracował już Giraldi Cinthio w zbiorze opo
wiadań Hecatommithi (1565), a w ogóle temat to stary, 
spotykany w dawnych, szczególnie włoskich nowelach. 
Shakespeare jak zvqkle opracował go po swojemu , kon
densując akcję, dodając własne pomysły (u Wetstone'a nie 
istnieje np. bed trick- siostra skazańca, tytułowa Kassandra , 
rzeczywiście oddaje się zastępcy króla Węgier, Promosowi, 
zostając zresztą w końcu także jego ioną), a przede wszys
tkim uczynił z Miarki za miarkę sztukę (pomimo wszelkich 
niedociągnięć) prawdziwie poetycką, głęboko refleksyjną. 

W Polsce Miarkę za miarkę grywano niesłychanie rzadko, 
pomimo tradycji Modrzejewskiej w roli Isabelli. Modrze
jewska grała Isabellę w r. 1902 na scenie lwowskiej (warto 
dodać, że jako Mariana '.vystąpiła wówczas również wielka 
aktorka - Irena Solska, a Księcia grał Karol Adwentowicz) . 

Dysponujemy czterema drukowanymi dotychczas prze
kładami sztuki. Z roku 1875 pochodzi przekład Leona Ulri
cha, w roku 1895 tłumaczył ją Jan Kasprowicz, a w roku 
1958- Witold Chwalewik. Przekład Macieja Slomczy1iskiego 
(wydany w 1983 roku) jest więc czwartym z kolei (jeśli 
nie liczyć pozostającego w rękopisie przekładu Władysława 
Tarnawskiego), a wobec dwóch przekładów zdecydowanie 
przestarzałych i dwóch „profesorskich" ma największe 
szanse na przywrócenie Miarki za miarkę w jej pełnym 
blasku poetyckim scenom polskim. 

Obecnie nad przekbdem Miarki za miarkę pracuje Stanjslaw Barań

czak. Q. Z.) 



SZEKSPIRA BESTIARIUSZ LUDZKI 
SŁOWAMI LAMPEDUSY 

Genialnością odznaczają się także postaci: 

Angelo, zimny, nieugięty hipokryta. 
Rozwiązły potwór okryty togą prokuratora. 
W porównaniu z nim Tartuffe wydaje się postacią z lukro
wanego ciasta. 
Angela spotyka nagroda. 

Claudio, lubieżny i miałki tchórz, który chętnie wykupiłby 
prawo do swojego godnego pogardy życia, płacąc najpierw 
ciałem siostry, a potem czyjąś głową. 
Będzie mu to wybaczone. 

Pompey. Mały stręczyciel, stary nędznik, nie wyleczony 
z niechlubnych chorób, plotkarz śliski i szkodliwy. 
Zostanie uniewinniony. 

Lucjo, wysłużony rozpustnik, gaduła, oszczerca, pasożyt 
i, jak inni, podlec. 
Zostanie uniewinniony. 

Pani Overdone, bezczelna rajfurka, intrygantka, wciąż 
gotowa coś ukraść i oczywiście także podia. 

Bernardine, prymitywny więzień, nie pozbawiony w swo
jej dzikości odwagi, scharakteryzowany jedną wspaniałą 
formułą: ,,Insensible of mortality, and desperately motta!" 
(w przekładzie Macieja Słomczyńskiego: „Nie przejmuje 
się śmiercią i gardzi nieśmiertelnością"). 
Płaci głową. 

Marianna, dziewczyna uwiedziona i pórzucona, która żału
je nie tyle, że odszedł od niej ukochany, co że „utraciła po
zycję"; niemal gotowa prostytuować się. 
Spotyka ją nagroda. 

Julia, dziewczyna, która z głupoty źle się prowadzi i zacho
dzi w ciążę; łatwo wpada w panikę, jest bezwolna, skłonna 
do zdrady. 
Spotyka ją nagroda. 

Izabella, niewinna, dziewicza, zostaje złożona w ofierze. 

Cytaty za: 
Juliusz Kydryński: posłowie do Miarki za miarkę Williama Szekspira 
w tłumaczeniu Maciej Słomczyńskiego. Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1983. 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Szekspir. Przełożył i przypisami 
·opatrzył Stanisław Kasprzysiak. „Czytelnik", Warszawa 2001. 

SŁOWA, SŁOWA, SŁOWA. .. 
O MIARCE ZA MIARKĘ 

W postaci Angela ukazano purytanina jako inhvvizytora, który 
musi prawnie okiełznać seks aby kontrolować jego niebez
pieczną silę. Jego tyrania jest ukrytym sposobem samo
dyscypliny: racjonalny umysł ściera się ze zbuntowanymi 
lędźwiami. Bezlitosna nieustępliwość Angela została przenie
siona przez emigrujących angielskich purytanów, gdzie 
ukazała się w pokazowych procesach w Szkarłatnej literze 
Ha\:vthome'a czy maratońskim śledztwie prokuratora Ken
netha Starra w sprawie Billa Clintona. 

Camille Paglia 

To chyba komedia ... 

Walter Pater 

Następnym tematem w sztuce jest temat śmierci (jej natury 
i sposobu przygotowania się na nią) oraz katy śmierci. Swoim 
traktowaniem katy śmierci Miarka za miarkę wydaje się 
liberalna i postępowa, daleko wyprzedzająca ortodoksyjną 
myśl czasów szekspirowskich. W traktowaniu Claudia (który 
zmienia zdanie pomiędzy stoicyzmem a desperackim prag
nieniem życia), Szekspir przedstawia to, co jest obecnie 
znanym, lecz bardzo mocnym argumentem przeciwko 
karze śmierci: niewłaściwa osoba może cierpieć nieod
wracalnie. 

Cedric Watts 

(. . .)jedna z najbardziej frapujących wypowiedzi pojawia 
się w Miarce za miarkę, gdzie nagła namiętność Angela do 
Izabelli zostaje pobudzona przez anielską czystość młodej 
kobiety, zainteresowanej jedynie religijnym ascetyzmem. 
Jej obojętność wobec mężczyzn jest równa jego własnej 
wyniosłej obojętności wobec kobiet. Widzi jej czystość jako 
osobistą zniewagę, akt okrucieństwa, nieodparte \:vymranie, 
umyślną przeszkodę umieszczoną na jego drodze, jak 
najdalej posunięty skandalon. Czystość Izabelli staje się 
mimetycznym sobowtórem purytanizmu Angela, rywalem 
na śmierć i życie, który musi zostać pokonany. 

Rene Girard 



Miarka za miarkę, czyli Kursy Wymiany między przyjem
nością i karą. Miarka za miarkę jest sztuką o seksie, lecz 
jeszcze bardziej o karze. Kwestia seksualnej namiętności 
okazuje się chęcią zaryzykowania kary. Kary są wymierzane 
nie przez Boga czy Kościół - lecz przez reżim. „Niskie" 
postaci w tej sztuce grają ważniejszą rolę (i wymagają więcej 
czasu) niż w jakiejkolwiek innej sztuce Szekspira. Dzieje 
się tak być może dlatego, że istota dr;1matu rozgrywa sic; 
między karzącymi a podlegającymi karze. Kara jest formą 
księgowości - saldem między „grzechem" i bólem. 

John Berger 

Ta sztuka - na wskroś szekspirowska - ·wydaje mi się najbar
dziej bolesna. 

Samuel Taylor Coleridge 

Miarka za miarkę jest sztuką o testach. Kiedy podlegasz 
testom odkrywasz o sobie rzeczy, któ1ych nie wiedziałeś 
przedtem. To przydarza się wszystkim głównym postaciom 
sztuki - łącznie z Księciem (. .. ). Sama sztuka jest testem. 
Testuje czytelników, reżyserów, widownię. Stawia wiele 
pytań, na które nie ma odpowiedzi - czyli prowokuje nie
kończąca się dyskusję. Dzięki tej debacie dowiadujesz się 
nowego o sobie i innych. 

John Carey 

Istnieją wpływy i istnieją inspiracje. Moje dwie najbardziej 
bezpośrednie inspiracje wywodzące się z Szekspira to Król 
Lear i Miarka za miarkę. Od czasu do czasu nagle przy
pominam sobie, że Sylvia z BleakMoments(Ponurechwile), 
Mark z Meantime, Cyril z High Hopes (Wielkie nadzieje), 
Maurice i Hortense z Secrets & Lies (Sekrety i kłamstwa), 
Hannah z Career Girls i - przede wszystkim - Johnny 
z Naked (Nadzy) mogą odnaleźć swoje konceptualne 
korzenie w postaci Księcia Vincentino! 

Mike Leigh 

Obok problemu, czy książę Wincencjo jest zwykłym czy 
„świętym" rajfurem (ponieważ kojarzy ludzi, którzy leganie 
powinni być mężem i żoną) , problemu, który bardzo trudno 
wyjaśnić nawet w całej zawiłości prawa angielskiego dawniej 
i dziś, a może ponad tym problemem trzeba potraktować 
problematykę moralną związaną z poczynaniami Angela. 
W świetle jakiegokolwiek prawa sumwy sędzia, który wpro
wadza drakońską i nierea listyczną karę śmierci za cudzo
łóstwo i sam proponuje cudzołóstwo, popełnia szantaż, 
wykorzystuje, nadużywa władzy itp. , jest bardziej niewąt
pliwym przestępcą aniżeli ci, którzy równocześnie starają 
s ię przeciwdziałać jego obecnym łotrostwo i starają się 
naprawić krzywdy popełnione przez niego w okresie wcześ
niejszym, stosują przy tym niedozwolone chwyty. Prawa 
ludzkie i boskie bardziej narusza w sztuce Angelo niż kto
kolwiek inny. Naruszenie naturalnych praw ludzkich widać 
w zbyt surowej karze za cudzołóstwo, ale czy przypowieść 
o Chrystusie, cudzołożnicy i fa1yzeuszach nie stosuje się do 
tej sytuacji bardziej aniżeli jakaś w gruncie rzeczy wydu
mana, ni to chrześcijańska , ni to naturalna etyka? Czy miał 

Angelo w tym świetle uzasadnienie do wydawania aż tak 
surowych praw? „Kto z was jest niewinny, niech pierwszy 
w nią rzuci'" Czy Angelo sam był niewinny, aby mieć prawo 
„kamienowania" innych. Rozprawiając się z pwytanizmem 
współczesnej sobie Anglii Shakespeare mógłby, gdyby 
chciał, zastosować takie właśnie, a nie inne treści biblijne, 
zwrócone przeciwko „pierwszym purytanom", faryzeuszom! 

Henryk Zbierski 

W Miarce za miarkę mamy świat podstawowy, bardzo rze
czywisty, w któ1ym akcja jest twardo zakorzeniona. Jest to 
ohydny, cuchnący świat średniowiecznego Wiednia. Ciem
ność tego świata jest absolutnie konieczna dla znaczenia 
sztuki. (. .. ) Choć tak religijny w zamyśle głośny humor 
burdelu jest ważny jako narzędzie, bowiem alienuje i uczło
wiecza.(...) Musimy ożywić wszystkie te przestrzenie sztuki 
- nie jako fantazji, lecz najbardziej szorstkiej komedii jaką 
jesteśmy w stanie stworzyć. 

Peter Brook 



Miarka za miarkę sama arcydziełem nie jest. 

Juliusz Kydryński 

Inscenizacja zakończenia jest teatralną interpretacją Miarki 
za miarkę. Tradycyjnie korowód weselny trzech par kończy 
przedstawienie. W inscenizacji w BBC z r. 1955, zgodnie 
z panująca wtedy chrześcijańską interpretacją Miarki za 
iniarkę jako paraboli Łaski i Boskiego Miłosierdzia, weselnej 
procesji towarzyszyło bicie w dzwony na rezurekcję i Magni
ficat . W pierwszej parze w tym weselnym korowodzie idą 
zawsze Książe z Izabelą. Książę , biorąc ją za żonę, nie spytał 
nawet o jej zgodę . IzabeJa jest jedyną, której dziewictwo 
pozostało nienaruszone do końca sztuki. Ale i ten wianek 
musi pozostać ścięty. Jest on ostatnią ceną „szczęśliwego" 
zakończenia i ślubnym prezentem dla Najwyższego roz
jemcy. W drugiej parze idą pobrani pod przymusem Angelo 
z Marianną. Trzecią parą w tym radosnym korowodzie są 
świeżo ułaskawiony Claudio z Julią wyprowadzoną po
przedniej nocy z więzienia, żeby mogła spokojnie zlegnąć. 
W weselnej procesji, jeśli tekst doczytać do końca, powinna 
brać udział z niemowlęciem przy piersi, albo przynajmniej 
„very near her hou1,', musi stąpać bardzo wolno w ostatnich 
godzinach przed rozwiązaniem . („ .) W ostatnich insceni
zacjach Miarki za miarkę-. w Stratfordzie, w Ontario, w Bir
mingham i w Giessen, milczenie Izabeli, która ani słowem 
nie odpowiada na propozycję Księcia, żeby została jego 
żoną , nabrało ostrzejszej wymowy. W przedstawieniu kana
dyjskim Izabela zostaje w epilogu sama: przerażona i zdu
miona, zdżiera z głowy w popłochu swój komet zakonnicy. 
W Giessen zostaje również sama na scenie, w białej sukni 
i w welonie, ubrana do ślubu jak do trumny. Ale najbardziej 
konsekwentnym rozvviązaniem ,,szczęśliwego" końca Miarki 
za miarkę byłoby pozostawienie w epilogu Izabeli z Luciem 
w kajdanach na pustej scenie. 

Jan Kon 

Willi::tm Ho lman Hunt, 
Claudio and Isabella (1850) 

Valentine C. Prinsep , Mariana 
(1888) 

Francis W. Topham, Isabella 
(1888) 



William Shakespeare 

MIARKA 
ZA MIARK~ 

MEASUREFOR URE 

Reżyseria 

Helena KAUT-HOW 

Scenografia i reży eria światła 
Paweł DOBRZYCKI 

Muzyka 
Marcin i Bartłomiej „BRAT" OLEŚ 

Ruch sceniczny 
Marcello MAGNI 

Projekcje 
Włodzimierz CZW ARTOSZ 

Asystent reżysera 
Marta WALDERA 

Inspicjent 
-.....R-&U .... WÓJCICKA 

izacja światła 
z ZIELONKA 
I BYSTRZYCKI 

--.,a-· dźwięku 
AUGUSTYNIAK 

Krzysztof ADAMEK 

Ua-ncja na wystawienie urwuru została wydana przez 
. t arzyszenie Autorów ZAIKS 



Obsada: 

Książę 
Feliks SZAJNERT 

Angelo 
Radek KRZYŻOWSKI 

Eskalus 
Tomasz MIĘDZIK 

Claudio 
Andrzej MŁYNARCZYK 

Lucio 
Błażej WÓJCIK 

Pan Pierwszy, Sługa 
Tomasz WYSOCKI 

Pan Drugi, Goniec 
Grzegorz ŁUKA WSKI 

Nadzorca 
Rafał DZIWISZ 

Brat Tomasz 
Sławomir ROKITA 

Sędzia, Grajek 
Tadeusz ZIĘBA 

Łokieć 
Maciej JACKOWSKI 

Szumowina, Obskursyn 
Bartek KASPRZYKOWSKI 

Pompeiusz 
Jerzy ŚWIATŁOŃ 

Barnardine 
Wojciech SKIBIŃSKI 

Isabella 
Natalia STRZELECKA 

Mariana 
Marta KONARSKA 

Julia 
Anna CIEŚLAK 

Francisca 
· Marta WALDERA 

Pani Przesadna 
Lidia BOGACZÓWNA 

Strażnicy 
G. ŁUKA WSKI, M. W ALD ERA, 

T. ZIĘBA 

Zakonnice 
L. BOGACZÓWNA, A. CIEŚLAK, 

M. KONARSKA 

Prostytutki i klienci burdelu 
M. KONARSKA, A. MŁYNARCZYK, 

S. ROKITA, W SKIBIŃSKI, M. WALDERA 

Więźniowie 

L. BOGACZÓWNA, A. CIEŚLAK, 
M. KONARSKA, R. KRZYŻOWSKI, 

T. MIĘDZIK, S. ROKITA,]. ŚWIATŁOŃ, 
B. WÓJCIK, T. WYSOCKI 



DO HELENY KAUT-HOWSON 
TYLKO DWA PYTANIA 

Dlaczego Miarka za miarkę? 
Ta sztuka int1yguje mnie od lat - nie tylko dlatego, że już 
na pierwszy rzut oka wydaje się doskonale przystawać do 
naszej współczesności. Dotyczy problemu zła, hipokryzji 
i różnic między sprawiedliwością a literą prawa. j est pełna 
paradoksów i bulwersuj<1cych sprzeczności. j est pokrętna 
w obrazie stosunków mi<,;dzyludzkich, bowiem pokazuje 
je w sposób, w jaki są one rzeczywiście pokrętne. Podobają 
mi się w tej sztuce niekonsekwencje i trudnoś i, przez które 
krytycy określają ją mianem „złamanej ", „niespójnej" czy 
też „problemowej". Pytania które zadaje Szekspir brzmią 
bardzo współcześnie. Zarazem jednak .Miarka za miarkę 
nie daje przynoszących ulgę odpowiedzi. To pytania, które 
zmuszają do ciągłego myślenia. Na przykład - czy mamy 
prawo domagać się poświęcenia życia za jak~1kolwiek 
wartość nadrzędną i czy taką \vartośc ią może być dziewic
two? Czy można oczekiwa od prawodawców doskonałości 
moralnej? I ogólniej - jak się prowadzić i jak prowadzić 
społeczność? Czy między tymi działaniami istnieje zbieżność 
czy rozziew? Jak sterować okręcikiem życia na morzu 
zagrożonym tsunami? W naszych czasach byłoby naiwnością 
oczekiwać od teatru gotowych odpowiedzi. Raczej chodzi 
o to, by teatr zadawał trafne i ciekawe pytania. 
Cenię Miarkę za miarkę również za to, że nie poddaje się 
schematycznej kategoryzacji. jest to dramat zbyt ironiczny, 
aby go nazwać tragedią, a jego humor jest zbyt ostry i żywio
łowy, jest zbyt czarny, aby go nazwać komedią. Frapuje 
mnie, że część pierwsza opiera się na psychologicznej 
analizie, gdzie postaci badają swoje stłumione popędy 
seksualne (bardzo odważne spojrzenie w samo jądro ciem
ności); z kolei w części drugiej zaczyna nagle dominmvać 
jakaś dziwna bajkowa logika. Zadaniem reżysera jest znale
zienie równowagi , o którą chodziło Szekspirowi. 
Najbardziej ciekawym i bulwersującym elementem sztuki 
jest postać Księcia. Być może ten Wielki Manipulator i Wielki 
Improwizator sam nie do koti.ca zdaje sobie sprawę z moty
wów, które nim powoduj<!· Może - jak chce Escalus - jest 
to człowiek, który ponad wszelkie sjJrCIU'.Y przedkłada poz
nanie samego siebie. To studium władzy godne Machia
vellego, który również zadawa ł pytanie - czym się może 
kierować Książę? Nie Król - dany nam od Boga, lecz właśnie 
Książę - namiestnik wybrany przez naród po to, aby nim 

kierował i go prowadził. 
Pytanie brzmi - jakim być 
władcą po poznaniu samego 
siehie. jest w Miarce głębo
ko ukryta tajemnica - jak 
zresztą w większości arcy
dzieł Szekspira. Można na 
przykład dostrzec pewną 
zbieżność między postawą 

Isabelli i Angela. Podej
rzewam, że różnica między 
nimi polega na odmiennych 
sposobach interpretowania 
słowa „miłosierdzie". Można 

też różnie odczytać zakończe

nie sztuki. 

Helena Kaut-Howson 
- reżyse r ~rektaklu 

Dlaczego Miarka za miarkę w Polsce? 
Fascynuje mnie sprawa moralnego kompasu w chaotycznej 
rzeczywistości. Przecież wiadomo, że tzw. „zachodnie war
tości" są obłudnym kłamstwem i tak' naprawdę wszystko 
podąża w zgodzie z komercyjnymi modami. Człowiek sam 
szuka swojej wewnętrznej busoli- czasem sięga po pomoc 
do Starego Testamentu , czasem - do Nowego. Choć wie, 
że żadne z rych praw nie przystaje do współczesności. 
\XI Polsce naturalne jest - jak w przypadku Isabelli - że 

dziewczyna pragnie oddać się służbie ChrysQ1sowi. \XI Polsce 
wierzy się powszechnie, że w sytuacji moralnego zamie
szania Kościół może podać ja kiś moralny kompas. A że 
przy okazji w to wszystko wdarł się gwałtownie i bezwsty
dnie konsumpcjonizm i rozpasanie seksualne - czuje się 
tutaj ogromną potrzebę zareagowania na tę sytuację ostrzej 
niż na Zachodzie - znacznie bardziej laickim i bardziej zaka
żonym. Na Zachodzie uznaje się, że natura ludzka nie jest 
dobra i znalezienie moralnej busoli jest hardzo trudne, jeżeli 
w ogóle możliwe. jedynym sposobem walki z upadkiem 
moralnym, który przychodzi ludziom do głowy okazuje si(,: 
fundamentalizm religijny. jest on przede wszystkim sposo
bem na kontrolowanie ludzkiej seksualności. 
Zasadnicze znamy dwie drogi reagowania na chaos współ
czesności. Pierv.rsza jest tradycyjna i brzmi: trzymaj się sta
rych wartości jak paaiotyzm, honor, odwaga, cnota, godność 
ludzka. Odpowiedź druga brzmi: bądź otwarty na zmianę, 
ucz się jak żyć w nowej i stale zmieniającej się rzeczy
wistości. Niestety- obie mogą zaprowadzić na manowce. 

Ob:.i pyiania zadał: Jacek Ziemek 
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KAMIENIEM TU, KAMIENIEM TAM CZYI.I 
MIARKA ZA MIARKĘ 
PO RAZ KOLEJNY I NA PEWNO NIE OSTATNI 

Zdania na temat tzw. wartości artystycznej szekspirowskiej 
Miarki za miarkę są podzielone i to dość radykalnie. 
Niektórzy uważają ją za arcydzieło (Lampedusa), inni -
bynajmniej (Kydryński), jeszcze inni są w wartościującym 
rozkroku. Drugą z kolei spraw<) jest tzw. wartość ideowa -
Miarka za miarkę uważana jest za palącą sztukę proble
mową, która pornsza wiele kwestii: cudzołóstwo, hipokryzja , 
rozprężenie moralne, moralny rygoryzm, korupcja, naduży
wanie władzy, pospolite kłamstwo i wiele by jeszcze można 
wymieniać. Stron programu teatralnego by nie starczyło. 
Czy problemy Miarki za miarkę są nadal aktualne i przysta
walne do współczesności - to pytanie wydaje się retoryczne, 
czyli zbędne. Tak - były, są i - wygląda na to - że będą. 

Tutaj wszystko rozgrywa się wokół dosyć cienkiej linii po
między stanem rozprz(,:'.żenia moralnego a próbą prZ)'\Vró
cenia utraconego ładu , która pali na panewce - bowiem 
rewolucjoniści moralni są tak samo jedną nogą w kloace 
jak notorycznie niemoralni szambiarze. Zwraca się przy 
okazji niemal zawsze uwagę na biblijny kontekst tego 
utworu Szekspira - już sam tytuł nawiązuje do frazy z Pisma 
C Tą samą miarą, którą mwrzycie, będzie wam odmierzone 
- por. Łukasz 6:38, Mateusz 7:2, Marek 4:24). Ale cytaty 
można jeszcze mnożyć, nawet z pamięci: Oko za oko, ząb 
za ząb (to trochę z innej parafii) oraz Nie sądźcie, abyście 
nie byli sądzeni czy takie na przykład : Kto jest bez winy 
niech pienuszy rzuci kamieniem. 
To nęcący trop. Akurat ta ostatnia fraza - bardzo dynamicz
na -podoba mi się najbardziej. Biorąc tę metaforę dosłownie, 
czyli do serca - kamienie od stuleci leżałyby na swoim 
miejscu, wbite w ziemię i obrośnięte mchem. Nikt jednak 
metafor nie bierze dosłownie - stąd lawina kamieni przewala 
się w te i we wte, często w postaci głazów o gabarytach 
meteorytu tunguskiego. Reinterpretacja tych słów wygląda 
bowiem w rzeczywistości inaczej: ludzie przesta li dzielić 

się na winnych i winy pozbawionych (bo taki podział jest 
niemożliwy- niewinnych nie ma, bo takie życie i taki świat). 
Zamiast nich nastąpił podział na tych, którzy mi ją kamień 
w garści (i kolejne w skrupulatnie przygotowanym worze) 
oraz na tych, którzy go nie mają. 
Kamień czy wór kamieni to także metafory: w istocie chodzi 
o władzę, która nie ciąży jak kamień , lecz daje możliwość 

wymierzenia kary w imię tzw. sprawiedliwości, zasad 
moralnych i etycznych, celów wyższych od człowieka, etc. 
Owych (określenie robocze) „kamieniarzy" dość łatwo naz
wal' po imieniu - i w sztuce Szekspira, i w tzw. otaczającej 
nas rzeczywistości. Nie wymieni<;: ich nazwisk, bowiem lubię 
tylko rzeczy trudne i wymagające wysiłku intelektualnego. 
Oddam za to głos samemu Leszkowi Kołakowskiemu, który 
·wybornie scharakte1yzowa ł ten ludzki podgatunek, który 
nazwał mianem „strażników zasad": Wśród tych, którzy 
w ogólności skłonni są pytać o moralne racje i moralne 
kwalifikacje ludzkich zachowań, istnieją, w sumarycznym 
podziale, dwa gatunki: strażnicy zasad oraz osobnicy 
uwrażliwieni na sytuacje. ( . .) Strażnicy zasad bywają 
często niebezpieczni nawet wówczas, gdy zasady icb 
szczególnie każą cenić toleranc)f! i wolność, zazwyczaj 
bowiem nie mają litości nad bliźnimi w bezpośrednim 
obcowaniu i gotowi są bezlitośnie lito"ści uczyć, nietoleran
cyjnie tolerancji żądać i niemiłosiernie dobroć zalecać. 
Charaktery werydyczne, nieprzejednani dla wszystkiego, 
co uważają za słabość ludzką, są niewrażliwi na 
przykrości zadawane drugim w stosunkach bezpośrednich, 

kiedy usiłują wszystkimi środkami nauczyć ich, że nie 
wolno zadawać cierpień. Owa różnica między pedan
tyczną i natrętną „pryncypialnością " moralną a wraż
liwością na każdorazowe osobliwości sytuacyjne, znana 
jest zresztą moralistom (nie trzeba jej mylić z różnicą 
między zasadami głoszonymi a praktykowanymi). 
Rezultatem bałwocbwalczego kultu zasad jest zresztą 
często jałowość praktyczna dzialml. 
Tak dzieje się w szebpirowskim Wiedniu, w któ1ym władzę 
obejmuje ów zaślepiony strażnik pryncypiów, który okazuje 
się mieć swoje za uszami. Ponosi klęsk~ nie dlatego, że 
guana zła było zbyt wiele. Ponosi kl<;::skę dlatego, że nie 
chciał dostrzec, iż sam tkwi w nim po szyję. W niczym nie 
pomogła mu iluzoryczna wiara w siebie jako jakiegoś 
moralnego nadczłowieka: nadludzie nie istnieją także w sfe
rze etycznej i moralnej. Są tylko lepsi i gorsi, zaś wyz
nacznikiem lepszości jest miłosierdzie , dobroć, empatia 
i współczucie, a nie miecz, kamień, pałka, zapis cenzorski 
i gęba pełna okrągłych frazesów. 



Szekspir atakuje tutaj zatem dwutorowo: z jednej strony 
daje nam pełny obraz moralnego rozgardiaszu, który spodo
ba się może tylko nielicznym dewiantom. Z drugiej strony 
pokazuje Wyjątkowo Wielkiego Hipok1yrę, który - działając 

samozwańczo w imię Wyż..:;zych Zasad - nie może srodobać 
się nikomu, nawet tym najporz:.1dniejszym. Trudna sytuacja, 
bowiem obie strony medalu są nie do przyjt;cia. Czyżby 
zarem w środku pojav-:ib si~: niepokojąco doskonab próżnia1 

Nic z tego , bowiem natura próżni nie znosi i d~Jży do 
homeost;1zy: w środku pojawia siy miejsce na zdrowy 
rozsądek , zwykły kompas mo ralny , instynktowne odróż
nienie Dobra od Zła oraz Prawdomównych od Kłamczu
chów. Ewentualnie pozo:taje ze stoickim spokojem (czyli 
robiąc swoje) czekać na koniec świata , który wbrew ocze
kiwaniom nastąpi niesrodziewanic - czyli zgodnie ze słowa
mi Pisma, cytuję : Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzie1i 
Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocv (1 Tes. 5:2) 
i rozwiąże co poniektóre kwest.ie, takżt~ te moralne. 
Jako rzekł swego czasu Joel Feinberg: jeśli doro::."li ludzie 
bf'df! traktowani jak dzieci, to z czasem zaczną postę
pować jak dzieci . Pozbawieni prawa własnego postę

powaniÓ, utracą prr;dko zdolność racjunalnego osądu 
i decyzji. Ludzie z moralną zgnilizn:! roradz:1 sobie sami, 
bo nie mają innego wyjścia by przetrwa ć. Gorzej z obroną 
przez Strażnikami Moralnymi - niech nas rrzed nimi sam 
Pan Bóg broni 1 

Jacek Z iemek 

Cyta t za: 

L~szc k Kołakowski : Rozll'aża nia o prz r:lll ncy, w: Pnchwafa 

nid0 onseku •c11cj1. Pismo m zpruszu ne z lat 79 55-1.908. Tóm lll. 

Pr7.ecl rno"·a, wybór, opr:.i cowanie Zbigniew J\1en t7.cl. "l i eza l eżn a 

Oficyna Wydawnicza. W~1r:;zawa 1989. 

[Miarka za miarkę to] 
Wielki poemat, który trudno 
określić, wielkie dzieło te
atralne, które trudno zakla
syfikować: utwór zbyt tra
giczny, żeby być komedią, 
i zbyt ironiczny, żeby być 
tragedią, gdzie niezwykle 
wzruszająca poezja miesza 
się z surową, szorstką 

i „straszną" prozą - utwór, 
który ma na sobie odciśnięty 
(jak Pieta Rondanini, do 
której jest w swojej zwalis
tości i chropowatości po
dobny) znak olśniewającej 
genialności w najwyższej 
mierze transcendentalnej. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
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