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WSZYSTKO DOBRE, CO KOŃCZY SIĘ DOBRZE 
WILI!MA SZEKSPIRA 

Przekłada LEON ULRI«;H 

Komedia w G aktach 

O S O B Ya 

Król francuski . 

Bertram - hrabia Ruu,.Uonu 

Lafeu - atar7 pan . 

Parolles - toWMtl711Z „„..., 
Lavache - błden . 

Hrabina RuSS)"lionu - małb Bertrama . 

Helena - młoda szlachcianka )904 opieką 
HrabJny 

Stara Wdowa z Florencji 

Diana - jej córka . 

Pan I - kapitan Dumain } • • 
bracia 

Pan II - kapitan Dumain 

Pan III 

Sokolnik 

Żołnierz I 

Żołnierz II 

Pan IV 

Stratnlk 

Rei1Hrla: 

ANDBZU MADU 

KAZIMIERZ HUBLEWSKI 

ROMAN BARTOSIEWICZ 

PAWEŁ TOMASZEWSKI 

CZF.SŁAW GÓRKA 

KAROL OBIDNIAK 

JADWIGA ULATOWSKA 

DANUTA KŁOPOCKA 

LIDIA GRAZIADIO 

MARIA SZADKOWSKA 

BOGDAN KIZWKIEWICZ 

ROMAN MICHALSKI 

KAZIMIERZ KURCZYilSKI 

HENRYK ZANDECKI 

KAZIMIERZ KURCnrBSKI 
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O SZEKSPIRZE 

O jyclu SZlkspira dochował7 U. bardzo 
lkromne wladOl8c>łcl, które opieraJ1& atę ~ 
na trad.J'cjl uatnitj, ~ na nielic~ch I · '°'6 
oeólnJkowych WSlillankach i aapłabch wat{>ł
ezemych. Z1c1e poet7, uroclzoneao w eooce 
rozkwitu aeneanau, przypada na okres, w 
któr1JD Anslla IM>d r7.1&daml ElłbłetJ (lsał 
-1808), po rozl~u atar.eco porzlłdku apo
łecznelO, przeiY\018 zmierzch feudalizmu t na
roclzlnJ nowej 4 pollt:rczneJ - burtuazJl 

Dnia 23 kwieblla w mluW*u stratłord 
nad AVOG811l urodził sl41 Willam .Bzelrlplr 
(Sbakespeuel Jako najataraą z aześclorp 
dzieci zamoinelo ~ I rajcy m~ -
Johna. Od alódme10 rób ł;,ycła S._ ebo
dził do pkoły pocqtlaOhj, w której ZMbajo
mlł at41 i łacin, I ~ wladomOltł&mi 
z lrelr.1 oraz poznał naJw~ dzieła kla
s:rków •oł>'tnoścl. Szk0ł7 tej prawaopoclob
nle nie ukoJ\cął. 

W roku l&a oatemnaatoletni Szekspir tent 
lfę I .Uną HathawaJ', córką bopteao chłopa. 
Z małtemtwa teio nifeł ·troje dzlecl Z'Wf4zek 
z Amut nie bJł, zdaje -. sbJt szcztłllwY. 
S.UpJr przeb;rwał wlęle poza domem. B1ł 
pon~ bakałarzem. 

OkQIO ro4u 1588 ~•lazł aha w Lon-
d.J'Dte, podówczas ml o atu t:raf.ącach 
mt•zka6ców. W pl 1ateCb zajmował 
Jakleł bardzo ~ w teatrze 
mueto trllika Burbace' s auem Jednak 
W7kaztałcJł się na akto1' przede waąatJdal 
p1aarza dramatyczneco. 
Twó~ dramatYCZDł fOSPOCZl&ł Slllkap&r 

od b1ałoryczneJ kroniki • tnech czę6clacb o 
.królu lllnr7ku VI oraz t~ o Rnzarcbte m 
Plae na.qpnle ~ '*"4ek", ,,PGUro
miente złomic:r" I ..Stracont saciled7 mlłolne". 

111"*111 b:rć ,Jut ci* lllalQla: tidareltl ł auto,. 
pm, lkoro malazł doltęp młoclelo 

mllołnlka teatru, hrableso Southamptooa. Swe
mu protektorowi dedykował nap~e w lataclł 
1593 I 1594 poematy „Wenus I Adónis'' orJł 
,,Lukrecja". Te poematy zdobyły mu w sferach 
artyat7cznych większą popularno6ć niż twór
czo6ć dramatycma. W roku 1598 uzyskuje dla 
siebie i zbank:rutowaneao ojca szlachectwo. 

Lata od r. 1801-1608 cechuje załamanie atę 
wiary poety w młodzle6cze Ideały. Konfronta
cja humanistycznych d1&ł.eń z praktyq rodzll
ceto się kapitalizmu przynoet torzkl plon w 
poetact wielkich traledil „Hamlet", „Otello", 
,.Kr61 Lear" i ,,Makbet". Okres ten noet miano 
traatcmego. 

Ostatnie czterolecie w twórczości Szekspira 
to ucieczka w twlat romantycznych baśni i od
zyskanie wiary w człowieka i poeto. Wyruem 
teao odrodzenia ideałów poety jest przede 
wsz;yatklm ,,Burza", a takie "Cymbelln" l „Opo
wlęć zimowa". Jest to więc w Jeso twQrczo6ci 
Qlcrea romantyczny. 
~ roku 1814 Szekspir opuszcza Londyn 

pnenoaząc się na stałe do Stratfordu, Idzie -
zmarł dDia 23 kwietnia 1811 r. 
~ komedH ,,W,ąatko dobre, co 

lrońcą slę dobrze" ukazał .llę w w:rdanłu Zbio
rowym -. folio - z r. 1m. Dat.: pow,atanla, 
l;lardzo zresztlł niepewną, motna w przybl""'1łu 
ustalić na rok 1802, ~JmnłeJ je.ślf łdde o 
dochowllbll wersję komeCW. J'est rzecz,. praw
dopodobnfl, tę pierwsza Jej wersja &rana b7ła 
Jut przed rokiem 1598, mote właśnie przed WJ.· 
mlenłonym przez Mereaa tJtułem: ,,Love'• 
Labour's Won" (Nqrodzone zachody mlloane). 

Na język polski tłumacąU "Wszystko do
ł:n. eo keńcz:r się dobrze" L. tJlrich i E. Po
~Prapremiera polaka „Wsąatko dobre 
CO' ł:Dfaezy się dobrze" odb:rła lfę w 1982 r. 
w Tarnowie. Realizacja kalislr.a Jest ~ 
ablel nallzacJr& tej komedii w Polace. 



IBRZY ZAGORSKI 

laehpłr hez premea,.łaell 

Nie będzie chyba wielkiej pomyłki w twier
dzeniu, że o trwałości dzieł decyduje ich pa
sowanie do rozmaitych okoliczności. Jak mózg 
jest· tym sprawniejszy im bardziej precyzyjny 
w swym skomplikowaniu, tak i płody genial
nych mózgów tym większą mają szansę opar
cia się zębowi czasu, im w sobie więcej kryją 
rozmaitych znaczeń. Można je porównać do 
drogocennych kamieni, które tym większe sno
py światła załamują w sobie i odbijają im 
więcej płaszczyzn dał im szlifierz. 

Dzieło Szekspira, naczelnego pisarza sce
nicznego nie tylko Anglii na przełomie XVI 
i XVII stulecia, lecz po dziś dzień całej ludz
kości, można właśnie przyrównać do klejnotu 
o tylu płaszczyznach, że odbite w nich światła 
daje się łowić z coraz to nowych punktów od
niesienia. Minęło już od jego smierci- (1616 r.) 
prawie 350 lat, i czterechsetlecie jego urodzin 
(23. IV. 1564) będziemy mogli obchodzić już 

w przyszłym roku, a nie było chyba epoki 
w której byłby zapomniany, choć w różnych 

latach bywał traktowany i rozumiany bardzo 
rozmaicie. 

Jeszcze gdy żył i działał w teatrach, z któ
rych najbardziej upamiętnił się londyński 

„Globe", dzieła tego aktora, reżysera i autora 
w jednej osobie już uwieczniano. To że, obok 
uwierzytelnionych przez autora drukow, uka
zywały się wydania pirackie bez jego wiedzy 
i zgody, najlepiej świadczy o zainteresowaniu 
jakie budził od razu, jak również o · dobrym 

guście, choć niezbyt wyrobionej moralności tych 
piratów wydawniczych, którzy sobie notowali 
teksty na przedstawieniach i wyłudzali ręko

pisy ról od aktorów. 

Po jego śmierci i przez całe stulecie XVI! 
redagowano i wydawano wielokrotnie jego 
spuściznę, czego w Anglii nie przerwała nawet 
swo1sta reakcja anty-teatralna z lat 1642-1660, 
gdy po okresie przychylnym dla sztuki scenicz
nej (rządy Elżbiety I i Jakuba I) purytański 

parlament doprowadził do radykalnego zamk
nięcia teatrów wogóle. Zmuszone do milczenia 
ze scen, sztuki Szekspira przemówiły wtedy 
z druków . . 

Wiek XVIII to coraz więkśzy rozsiew dzieł 
Szekspira na cały świat. Znów obok wydań 
prawomocnych pojawiają się wszędzie pirackie, 
a także falsyfikaty, podszywające się pod roz
sławione imię. Doszło do tego że nawet w Lon
dynie została podsunięta teatrowi przez Wilia
ma Irelanda rzekomo nowoodkryta sztuka 
Szekspira „Vortigern i Rowena", której on 
nigdy nie napisał. Czy teatr został wprowadzo
ny w błąd i grał ją w dobrej wierze, czy też 
poszedł za pokusą atrakcyjnego afisza - dziś 
już nikt nie ustali. To tylko jeden z przykła
dów wykorzystywania wielkiego imienia dla 
celów sprzecznych z pietyzmem. 

W wieku XIX wzięli Szekspira na sztanda
ry romantycy. Między innymi w Polsce nastą
piło przyswojenie całego dorobku szekspirow
skiego w przekładach Paszkowskiego, Kożmia
na, Ulricha i innych. że zaś obok sławy lubi 
chadzać · sensacja, znależli się na świecie no-



wego rodzaju eksploatatorzy wielkości. Byli 
„badacze" którzy starali się dowieść, nie tyle 
że Szekspira nie było wogóle, lecz że to nie on 
stworzył przypisywane jemu sztuki. Wobec po
ważnych badań dzisiejszych wzbudza to ·oczy
wiście uśmiech, choć oczywista nie jest i chy
ba nigdy nie zostanie rozstrzygnięta do końca 
autentyczność i prawidłowość niektórych po
szczególnych zdań, tyrad czy wątków. Lecz 
trud rzetelnych badaczy kieruje się ku tym 
szczegółom, nie zaś ku domysłom wątpliwej 
wartości. 

Ale i w naszym stuleciu, choć dzieło Szek
spira zostało skanonizowane tak dalece, że 
wątpliwości nie mogą już dotyczyć zasadnicze
go zrębu, lecz tylko szczegółów, tak nie naru
szających całości, lecz ją precyzujących, jak 
matematyczne obliczenia dalekich cyfr ułam
kowych po przecinku w liczbach niewymier
nych, nie brak tendencji do posługiwania się 

Szekspirem zamiast służenia jemu. 

Do tych tendencji należą tak modne inter
pretacje aktualizujące. Moda ta zresztą nie je~ 
·daty najnowszej, bo piętnuje nasze stulecie 
niemal od jego początku. Już secesja próbo
wała na większą skalę przefastrygowywać kla
syków, Naprzykład w swojej bardzo sugestyw
nej wersji „Hamleta" Wyspiański ingerow~ł 
w tekst, podsuwając Szekspirowi własne swoJe 
myśli. Mniej uprawnieni artystycznie do ta
kich zabiegów późniejsi interpretatorzy, często 
nawet szanując tekst, podkładali bardzo chęt
nie pod stare słowa nowe znaczenia. Pamiętam 
jak w roku 1939, i to o dziwo w Polsce w Te
atrze Narodowym w Warszawie, Fortynbras 
wkraczał na scenę z hitlerowskim pozdrowie
niem. Oczywiście było w tym coś z przestrogi, 

ale także coś z zasadniczego wypaczenia idei 
szekspirowskiej, bo przecież Fortynbras przy
chodzi obejmować prawomocnie spadek po 
władcach Elsynoru, a w każdym razie szlachet
nie oddaje należne honory ' zwłokom Hamleta. 

W ostatnich już latach byliśmy także świad
kami interpretacyjnych prześmiałych harców, 
gdy przy pomocy słów Szekspira rozprawiano 
się z zagadnieniami najaktualniejszymi, lub je 
kwitowano. Oczywiście teatrom nie można od
mówić prawa do aluzji i stanowi to dużą siłę 

przedstawień, ale ' zbyt często przesadzano z 
tym ze szkodą dla sztuk. Bo gdy inscenizator 
narzuca widzom bardzo konkretną własną in
terpretację, tym samym uboży tekst, ogranicza 
możliwość jego pełniejszego, . niezawężonego 

oddziaływania. Przecież to widz na sali powi
nien sobie „odczytać" z przedstawienia to 
wszystko co go rzeczywiście jątrzy. Każdy 

widz ma do tego osobiste prawo, każdego zaś 

może co innego zafrapować i co innego może 
się skojarzyć z jego troskami. 

Czułem się bardzo zbudowany, gdy z dy
skusji z zespołem przygotowującym w Teatrze 
im. Bogusławskiego w Kaliszu komedię Szek
spira „Wszystko dobre co się dobrze kończy" 
mogłem się zorientować, że ani reżyser ani 
aktorzy nie zamierzają nadużywać swoich 
praw do interpretowania tekstu z określoną 
premedytacją, lecz pragną przez możliwie peł
ne i dogłębne wczucie się w tekst ułatwić wi
dzom te skojarzenia, które same im się nasuną 
i to nie ·na sit~ 

Jerzy Zagórski 
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