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.JOHN MILTON (1630) 

Na cóż mojemu Shakespearowi 
Lub jego czczonym przez nns kościom 
Zdałby się wieków trud w kamienne 
Zaklęty pomniki? 
Czyż potrzeba, by jego święte 
Szczątki złożyć pod Piramidą, 
Która dosięga gwiazd? 
Drogi Synu Pamięci - Sławy 

Wielki Dziedzicu - na cóż Tobie 
Tak błahe, tak liche dowody 
Twojego imienia? 
Ty z naszego podziwu, nad Twym 
Dziełem zadumy - wzniosłeś sobie 
Pomnik wiecznotrwały . 
By zawstydzić sztukę, co w znojnym 
Powstaje wysiłku, strofy Twe 
Bez przymusu płyną 
I każde serce bierze z kart Twej 
Bezcennej księgi, z jak najgłębszym 
Wzruszeniem - Twe słowa. 
Ty wyzwalając wyobraźnię 
Sprawiasz, że zbyt wicie pojąwszy 
Jak posąg stajemy 
Z marmuru - i tak pochowany 
Leżysz w przepychu, a królowie 
Zazdroszczą Ci chwały. 

(tłum. A. Mianowska) 



KILKA SŁÓW O CZASACH SZEKSPIRA. 

Na,iwi0,kszy dramaturg świata nie był przez los zwol
niony od trosk życiowych i od zawi śc i otoczenia. Nie 
obce mu były napaści, w których nazywano go samo
ukiem, dorobkiewiczem, parweniuszem, zarozumial
cem, majstrem od wszystkiego i wroną przybraną w 
cudze pióra. Takimi epitetami obdarzali go niektórzy 
pisarze epoki Odrodzenia. należący do tzw. „grupy in
telektów uniwersyteckich" („Uniwersity Wits"). Hoł
dowali oni prawom tragedii i komedii antycznej, któ
rych blask i świetność odkrył na nowo renesansowy 
humanizm. - W dziedzinie dramatu epoki Odrodzcni;1 
Anglia zdecydowanie obejmuje prymat. W ciągu XVI 
i poc-zątków XVII w. angielscy drama turd zy stworzyli 
około 2.000 utworów scenicznych, z których zachowało 
się około 800. Nie tylko ilość gra tu rolę. ale i jakość: 
wiele z tych utworów przedstawia wysoki poziom ar
tystyczny, odkrywczość myśli i głqboki, prawdziwie 
humanistyczny stosunek do życi a . 

Ten bujny rozkwit literatury dramatyczne.i lqczy 
siq z ogólnym rozwojem kulturalnym, z gospod·1rrzą 
i polityczną potęgą Anglii, który przypada 1ia dług i 
okres panowania królowe.i Elżbiety (1558-1603). Stąd 
przyjęta powszechnie nazwa ,.dramatu elżbietnńskic
go" i „teatru elżbietańskiego''. 

Wraz z rosnącym w epoce Odrodzenia poczuciem 
patriotyzmu, umacnianiem się władzy państwowej 
opartej na nowej sile ekonomicznej. tzn. na miesz
czaństwie, wraz z poszukiwaniem sprawiedliwego ł a du 
społecznego, który by naprawił krzywdy ustroju feu
dalnego - szło dążenie do stworzenia rodzimej, naro
dowej sztuki. Kosmopolityczna ltieratura średniowie
cza, nasycona abnegacją życia doczesnego służyła inte
resom kościoła i dworów książęcych . Człowiek Renc-

sunsu zryw;.i z tą abnegacją ziemskiego żywota. Szuka 
odpowiedzi na dręczące go ra każdym kroku pytania: 
gdzie jest źródło zła i niesprawiedliwości społecznej , 
gdzie należy szukać oparcia w życiu, jaka jest droga 
zawiłych konfliktów życiowych, jakimi kryteriami mo
ralnymi i etycznymi należy się kierować, aby najle
piej i najpełniej wykorzystać cale piękno życia. Czło
wiek renesansowy sam dla siebie staje s ic: ośrodkiem 
zainteresowania, ale rozumiejąc, że żyje w konkret
nym świecie, usiłuje zgłębić istotq tego świata. 

Nic dziwnego, że po mrokach scholas tycznej myśli 
średniowiecza jedyną początkowo skarbnicą wiedzy 
o człowieku staje s i ę wyklęta dotychczas przez koś
ciół „pogaóska" literatura starożytna. Seneka, Eurypi
des, Plaut i Terencjusz - oto mistrzowie tragedii i ko
medii Odrodzenia. Wkraczają oni najpierw na scenę 
dworską w jqzyku oryginalnym . potem w przekła
dach. aż wreszcie - wobec rosnc1cych wymagań co raz 
szerszej publiczności angielskiej - dramaturdzy usiłu
.ią nolączyć klasyczną formq z rodzimą, narodową 
treścią dramatu. Tak powstają w połowie XVI wieku 
pierwsze przeróbki dzieł klasycznych wzbogaconych 
obyczajowymi i historycznymi motywami angielskimi. 

Olbrzymia chłonność widowni r enesansowej oraz 
chqć jak najpełniej szego wciągnięcia społeczeństwa 
w sprawy pa11stwowe, polityczne, skłaniają pisarzy do 
tworzenia całego cyklu utworów scenicznych typu „hi 
story" - tzn. tragedii osnutych na tle historycznych 
wydarzeń z dawnych lub współczesnych dziejów An
glii. Wszyscy dramaturdzy II połowy XVI w. przecho
dzą przez ten rodzaj prób dramatycznych. Tragedia 
historyczna, jakkolwiek nosi jeszcze wyraźne ślady 
stylu tragedii starożytnej. jest już zdecydowanie n a
r od owym dramatem angielskim. Posiada ona jesz
cze wiele błc;dów artystycznych (rozwlekły dialog, sąż -



niste tyrady i monologi, niezbyt zwartą konstrukcję 
dramatyczną, brak motywacji psychologicznej), ale za
wiera niezwykle cenny ładunek wychowawczy, spo
łeczno-polityczny: piętnuje tyranię władców feudal
nych, waśnie i wewnętrzne rozbicie kraju, staje na 
straży ładu, sprawiedliwości i praworządności. Silna 
władza nowej monarchii, potęga skonsolidowanej pa~
stwowości wydaje sic; pierwszym humanistom angiel
skim podstawowym warunkiem zorganizowanego życiu 
społeczr.ego. 

Wielcy poprzednicy Szekspira: Krzysztof Marlow, 
Thomas Kyd, Robert Green a nawet John Lyly (dra
maturg zdecydowanie elitarny, dworski) tworzą 

podwaliny angielskiego dramatu renesansowego. Na
leżą oni do wspomnianej już grupy ,.Uniwersity Wits" 
i całą swoją humanistyczną wiedzę oddają na użytek 
masowej sceny teatru elżbietańskiego. Były to nie
wątpliwie wielkie talenty pisarskie, ale sławę ich za
ćmił w oczach potomności pogardzany „dyletant bez 
uniwersyteckiego wykształcenia " - William Szekspir. 

Cala trójka czołowych dramaturgów zmarła w la
tach i5D2- 3- 4, czyli w początkowym okresie rozgło
su dziel szekspirow~kich. Sprawiedliwość karze przy
znać, że twórczość Marlowa. Greena i Kyda była do
slrnnalą szkołą literacką Szekspira. Czerpał z niej nie 
tylko pomysły tematów ! wątków, ale korzystał rów
nież z artystycznych osiągnięć formalnych, które pod 
jego genialnym piórem doszły do szczytów dosko
naloś ci. I tak w momencie śmierci ostatniego z „wiei-

!dej trójki" swych poprzedników był Szekspir prawic 
jedynym znanym szerszej publiczności londyńskiej pi
sarzem dramatycznym. Współcześnie z nim tworzy 
jeszcze groźny w zdobywaniu popularności konku
rent - Ben Jonson, początkowo zagorzały przeciwnik 
sławnego poety, autor krwistych i ostrych w swej sa
tyrze komedii obyczajowych. Wielkość Szekspira po
konała jednak wszystkich. 

Dziś, po czterystu latach, jakie nas dzielą od dnia 
urodzin poety, tron . największego dramaturga świata 

należy wciąż jeszcze do niego. Nazwa jego londyńskie
go teatru „The Globe" - „Pod Kulą Ziemską" - na
brała w całym tego słowa znaczeniu symbolicznej 
wymowy. 

k.k.c 

TEATR ,THE GLOBE" 



WILL I AM SZEKS P IR 

(1564-1616) 

O życiu Szekspira dochowały się bardzo skąpe wia
domości, które opierają się częścią na tradycji ust
nej, częścią na nielicznych i dość ogólnikowych 
wzmiankach i zapiskach współczesnych. 

Życie poety, urodzonego w epoce rozkwitu Renesan
su, przypada na okres, w którym Anglia pod rządami 
Elżbiety (1558-1603), po rozluźnieniu starego porządku 
społecznego, przeżywała zmierzch feudalizmu i naro
dziny nowej siły politycznej - burżuazji. 

Dnia 23 kwietnia 1564 w miasteczku Stratford na 
Avonem urodził się William Szekspir (Shakespeare) 
jako najstarszy z sześciorga dzieci zamożnego kupca 
i rajcy miejskiego - Johna. 

Od siódmego roku życia Szekspir chodził do szkoły 
początkowej, w której zaznajomił się z łaciną, wstc;p
nymi wiadomościami z greki oraz poznał najważniej
sze dzieła klasyków starożytności. Szkoły tej prawdo
podobnie nie ukończył. Zżył się bardzo z piękną przy
rodą okolic Stratfordu i poznał życie oraz poezję ludu, 
który później odegrał ważną rolę w jego twórczości. 

W latach chłopięcych Szekspir miał również sposob
ność przyglądania się od czasu do czasu przedstawie
niom wędrownego teatru, który na goŚ'cinne występy 
zjeżdżał do Stratfordu. 

W r. 1582 osiemnastoletni Szekspir żeni się z Anną 
Hatheway, córką bogatego chłopa. Z małżeństwa tego 
miał troje dzieci. Związek z Anną nie był, zdaje się, 
zbyt szczc;śliwy. Szekspir przebywał wiele poza domem. 
Był ponoć bakałarzem. 



WILLIAM SHAKESPEARE 

"WIELE HAŁASU O NIC" 
(„Much Ado about Nathing'") 

Komedia w 5-ciu aktach. 

Przekład Leona Ulricha. 

O b s a d a: 

DON PEDRO, ks iąże Aragoński 

- Stanisław Jaroszyóski 
, DON JUAN, brat natura lny Don Pedrn 

- He nryk Tarezykowski 
KLAUDIO, młody Ilorentyńczyk, faworyt Don Pedra 

- Jerzy Stasi uk 
' BENEDYK'I:, miody paduańczyk, faworyt Don Pedra 

- Stefan Kwiatkowski 
LEONATO, g ubernator Mes3yny 

- WJadysław Madej 
ANTONIO, jego brat 

- Waldemar ŁabGdzki 
BALTAZAR, sługa Don Pedra 

- T adeusz Zapaśnik 
BORACHIO - ze służby Don Juana 

- Władysław Olszak 
KONRAD - ze służby Don Juana 

- Stan isław Kozyrski 

CIARKA, urz~dnik policji 
- Stanisław Marecki 

KWASEK, urzGdnik policji 
- Ryszard Urbanowicz 

ZAKRYSTIAN 
- Tadeusz Zapaśnik 

MNICH 
- Adam Leśniowski 

HERO, córka Leonata 
- Alicja Telatycka 

BEATRYKS, synowica Leonata ' 
- Renata Kress 

MAŁGORZATA , panna pokojowa Hero 
- Janina Bochei'iska 

URSZULA, panna pokojowa Hero 

* * Strażnicy 

Rzecz dzieje się w Messyni e. 

Przerwa po II akcie. 

* 

ł 

' 

REŻYSERIA I INSCENIZACJA PLASTYCZNA 

ANDRZEJ MADEJ 

Asystent reżysera Opracowanie muzyczne 

Stanisław Kozyrski Edward Spyrka 

Przedstawienie prowadzi - JANUSZ TROJANOWSKI; kontrola tekstu - KAZIMIERA NUD: kierownik 

techniczny - JAN BALCEREK; pracownia krawiecka - JANINA ZIELSK.i\ i GRZEGORZ BIŁAN: pra

cownia fryzjerska - GERTRUDA KOKOT; światło - WIKTOR MACIĄŻEK; prace malarskie WITOLD 

WARMUZEK; rekwizyty - STANISŁAW CIELEŃ; brygadier sceny - PIOTR DOI3IS. 



Około roku 1588 poeta znalazł się w Londynie, pod
ówczas mieście o stu tysiącach mieszkańców. W pierw
szych latach zajmował jakieś bardzo podrzędne sta
nowisko w teatrze znanego tragika Burbage, z czasem 
jednak wykształcił się na aktora i przede wszystkim 
pisarza dramatycznego. 

W oiwych czasach istn ·ały w Londynie tzJW. teatry ot
wa•rte i zamk.nięte. W ~eart:rach otwartych (budowanych 
na wzór okolnych ga.Jeriami dziedziń·cÓJW w 01berżachJ 
przedstawienia odbywały się po południu. Publiczność 
tych teatrów stanowił przeważnie londyński lud. Tea
try zamknięte (pod dachem), uczęszczane zaasdniczo 
przez arystokrację, grywały w godzinach wieczornych 
przy świetle świec. Do znanych dramaturgów należeli 
wówczas Marlowe, autor „Tragicznych dziejów dok
tora Fausta", Tomasz Kyd, autor popularnej „Tragedii 
hiszpańskiej" i Ben Jonson. W jednej z jego komedii, 
„Każdy w swoim charakterze", wystąpił również Sze
kspir jako początkujący aktor. 
ówcześni aktorzy, traktowani przez prawo niemal 

jak włóczędzy, łączyli się w kompanie, który!TI patro
nował jakiś możny protektor. Do jednej z takich kom
panii, zwanej „Sługami Lorda Szambelana" i grywa
j<1cej w teatrach otwartych, przyłączył s_ię Szek_spir. 
Twórczość dramatyczną rozpoczął Szekspir od h1sto
rycwej kroniki w trzech częściach o królu H_enryku 
VI onn tragedii o Ryszardzie III. Pisze następme „Ko
medię omyłek'" , „Poskromienie złośnicy" i „Stracone 
zachody miłosne". 
Musiał być już dość znanym aktorem i autorem, 

skoro znalazł dostęp do domu młodego miłośnika tea
tru, hrabiego Southamptona. Swemu protektorowi de
dykował napisane w latach 1593 i 1594 poematy „We
nus i Adoni s" oraz „Lukrecja''. Tc poematy zdobyły 
mu w sferach urtystycznych większą popularność niż 
twórczość dramatyczna. 

' 

Ze wzrostem sławy poprawiła się i sytuacja material
na poety. Szekspir kupuje dom w Stratford, a w r. 
1596 uzyskuje dla siebie i zbankrutowanego ojca szla
chectwo. 

W związku z zamknięciem teatrów z powodu zara
zy Szekspir porzuca chwilowo dramat dla poezji li
rycznej, tworząc w latach 1595-1597 serię stu pięć
dziesięciu czterech sonetów. 

W r. 1599 „Kompania Lorda Szambelana" zajmuje 
nowy teatr na prawym brzegu Tamizy, „The Globe" 
(„Pod kulą ziemską"). W jego repertuarze pojawiają 
się nowe sztuki Szekspira: „Romeo i .Julia", „Ryszard 
II", „Sen nocy letniej", „Juliusz Cezar" i kilka ko
medii, w tym „Jak wam się podoba", „Wesołe kumosz
ki z Windsoru", „Wieczór Trzech Króli", „Wiele hała
su o nic". 

W twórczości Szekspira okres od r. 1590-1601 bada
cze nazywają okresem optymistycznym. Zacząwszy 
działalno~ć dramatopisarza w atmosferze entuzjazmu 
dla RenesaJ1su, poeta wyra,ża 1bujność .jego życia w 1trys
kających humorem komediach, a jednocześnie w serii 
kronik dramatycznych opowiada się za monarchią ab
solutną i zwalcza przeżytki feudalizmu. 

Po śmierci Elżbiety (1603) król Jakub I bierze pod 
swoją opiekę „Kompanię Lorda Szambelana", nadając 
jej nazwę „King's Men" („Sług Królewskich"). W tym
że roku Szekspir wystąpił po raz ostatni jako aktor 
teatru „Globe" w sztuce Ben Jonsona „Scjanus". Lata 
od r. 1601-1608 cechuje załamanie się wiary poety w 
młodzieńcze ideały. Konfrontacja humanistycznych 
dążeń z praktyką rodzącego się kapitalizmu przynosi 
gorzki plon w postaci tragedii: „Hamlet'", „Otello", 
„Król Lear" i „Makbet". Okres ten nosi miano tragi
cznego. 



Ostatnie czterolecie w twórczości Szekspira to 
ucieczka w świat romantycznych baśni i odzyskanie 
wiary w człowieka i postęp. Wyrazem tego odrodzenia 
ideałów jest przede wszystk.im „Burza'", a także „Cym
belin" i „Opowieść zimowa''. Jest to więc w jego 
jego twćll'czości okres romantyczny. 
Około r. 1614 Szekspir opuszcza Londyn przenosząc 

się na stale do Stratfordu, gdzie - po dwudziestupię
cioletnim pobycie w stolicy - spędził ostatnie dwa 
Jata życia. Zmarł dnia 23 kwietnia 1616 r. W miejsco
wym kościele parafialnym na grobowcu poety widnie
je czterowiersz, podobno napisany przez samego Szeks

pira: 
O przyjaciele, na Jezusa rany, 
Proch u.szanujcie tutaj pogrzebany. 
Błogosławieństwo przyjaznej mi duszy, 
A klątwa temu, kto kości mC' ruszy. 

Większość utworów ukazała się za życia Szekspira 
w osobnych, na ogół bardzo niekompletnych wyda
niach. Wydanie zbiorowe ogłoszono w r. 1623 z wier
szowaną przedmową Ben Jonsona oraz portretem auto

m . 

(„Mała kronika życia 

z serii wyd. PIW-u). 

twórczości W. S.'' -

O WSPOŁCZESNOSCI SHAKESPEARE'A. 

(Fragmenty wywiadu z Leonem Schillerem, przepro
wadzonego z okazji przygotowania premiery Korio-
lana" we Lwowie w 1936 r.) " 

Co raz _trudniej nam wystawiać Szekspira. A pokusa 
co raz większa! Jest bowiem Szekspir najciekawszym 
ze wszystkich współczesnych ( !) dramatopisarzy. Nie 
dorównuje mu ani Shaw, ani Cocteau ze swą Maszy
ną piekielną" i „Orfeuszem", ani Giraudoux'.' autora 
„Judyty", „Intermezza" czy ostatniej „Wojny Trojań
skiej". A są to przecież najciekawsi. najgłębsi, wy
jątkowym poczuciem tragizmu obdarzeni poeci współ-

t czesnego teatru. 

Szekspir uwodzi fantazję naszą tak samo, jak czaro
wał starszych i młodszych romantyków. Nie możemy 
się wyzwolić spod jego uroku. Poetyka jego najbar-

1 dziej dogadza naszym pojęciom o konstrukcji drama
tu nowoczesnego. Jego patos, jego liryzm, a jednocześ
nie brutalny realizm, czasem znów oschła rzeczywis
tośc - tak są nam bliskie. Czytając Szekspira prze
nosimy się bez trudu w świat przezeń wyimaginowa
ny, a tak prawdziwy, że gotowiśmy przysiąc, iż znamy 
go z historii lub żeśmy w nim żyli. Lecz kiedy przy
chodzi nam w kształt sceniczny oblekać te twory czy 
w eterze zrodzone, czy w piekle wylęgłe, zawsze jed
nak ludzkie , kiedy musimy na tym samym rusztowa
niu scenicznym ustawić obok siebie i Prospera, Kali
bana i Ariela, i prostaczków ateńskich i Tytanię, 
Hamleta, Poloniusza , Ofelię i Ducha i Falstaffa z księ
ciem Hcnrykicl"I'. i Koriolana z Wolumnią, Wirgilią i 
plebsem rzymskim - formy, tak dokładnie malujące 
się w wyobraźni naszej podczas lektury , wylatują nam 
z pamic.;ci, rozpływają się w jakąś mglistą, niekształ
tną, nieuchwytną masę. 

( ... ) A jednak gra się Szekspira wszędzie i zawsze z 
powodzeniem. W złych przekładach, w skrótach , ·JV 

przerób.kach, przytłoczonych przez scenografów, reży
serów 1 aktorów. Albowiem przerażająca wielkość i 
mądrość Szekspira nie tak łatwo daje się pomniejszyć 
i ukryć. Gdy się zna partytury symfonii Beethovenow
skich, można dla przypomnienia słuchać ich wykona
nia przez nie najlepsze nawet „orkiestry salonowe". 
Cudowne najpopularniej~ze wiersze nie przes tają być ' 
cudownymi, gdy je wygłasza sepleniący dyletant! Ale 
i tym, co nie znają Szekspira ani z oryginału, ani z 
tłumaczeń albo nic zgoła o nim nic wiedzą - naj
gorsze. nawet przedstawienia dają przeżycia nie mają
ce sobie równych. Dlatego od Keana po d zień dzisiej
szy wszyscy artyści teatru kuszą się o ucieleśnienie 
Najpotężniejszego Ducha Teatru. W, dążeniu tym błą
dzą, grzeszą, może jednak nl'e więc~j niż ludzie poboż
ni, co do Boga zbliżyć się prdgpą, a są tylko ludźmi. 

( ... ) mówiono, że Szekspir pisal 'dla sceny sobie znanej, 
że w każdym jego dramacie wyczuwa się architekturę 
i obyczaje tej sceny, że praeto kształt takiej właśnie 
sceny najsnadniej treść poetycką dramatów Szekspi
ra pomieści<': zdoła. Któż jednak zarc;czy, że największy 
z wszystkich czasów tragik czuł sic; dobrze w drewnia
nej budzie pod „Kulą ziemską'"} To pewne, że jako 
artysta teatru da leko za nią wybiegał - w przyszlośc, 
której jeszcze nie znamy. 

(Z przedruku, zamieszczonego w mies. „Dialog" 
nr. 4-1964). 



WILLIAM SHAKESPEARE - S O NETY 

131. 

Takeś o!·rutna i takcś zdradliwa, 

Przeto do biednych tnk podobna bogii1, 

A wiem, żeś serca mego , pani. chciwa 

I serC'u jesteś niby knmi011 drogi. 

Prze czże to mówią, których nic nic nęka, 

ŻP ty, o p;1ni , łc;;: nic jesteś warta? 

Czy li s ic;- mylą? PrzcC'zyć im sic;- lc;kam, 

Choc i ~1ż im przeczy miłość ma upHrta. 

Ze ł zami klnę sic;- , że owa twarz gładka 

I.cz m ych jest godna. i łzy ·z oczu płym1, 

I wzyw;1m każdą z moich łez na świadka, 

Żeś . cz;irna pnni, pic;-kna jest nad inc. 

Diala jest płeć twa, czyny twe są czarne. 

Stąd, myślc;-, pani. te potwarze mnr.:0. 

(ilum. Jarosław Marek Rymkiewicz) 

138. 

Kiedy przysięga, iż z prawdy jest cała. 

Wierzę .ie.i chc;tnie, choć wiem, że mi kłamie; 

Wolej za głupca młodego mnie brała, 

Jeśli się głupiec obłudą nic splamił. 

Tak tedy myśląc , iż mniema mnie młodym, 

Choć wiem, iż jesiei1 poz.nała w mej wiośnie, 

Z jc;-zyka bior<: fałszywe dowody; 

Jedno wic;-c kłamstwo w obojgu nas rośnie. 

Czemu więc miłość nic powie iż błądzi? 

Czemu starością wiek mój się nic chlubi? 

Miłość z pozorów o miłości sądzi, 

Zaś wiek w miłości lat liczyć nie lubi. 

Kłamiąc wzajemnie, wszystkie kłamstwa znamy, 

I wadom naszym w kłamstwie pochlebiamy. 

(tłum. Jerzy S. Sito) 



111. 

Nie kocham ciebie moimi oczyma, 

Gdyż widzę w tobie usterek tysiące; 

Serce me kocha to, na co sic: zżyma 

Oko, na przekór oczom - miłujące. 

Ni ucho moje łaknie twego głosu, 

Ni czuły dotyk szuka dotykania; 

Węch ani smak mój nie trzęsą się z głodu, 

Czekają·c uczty, na którą się wzbraniasz. 

Lecz mój rozsądek i zmysły nie mogą 

Powściągnąć serca głupiego, więc służy 

Tobie, choć panią nazbyt jesteś srogą; 

Jużem i męskość u ciebie zadłużył. 

W tym tylko klc:skę za zysk mój uznaję: 

Ta, z którą grzeszę, bólu mi zadaje. 

(tłum. Jerzy S. Sito) 

145. 

z warg, które rc:ka miłości rzeżbiła, 

Spłync;ło na mnie słowo „nienawidzę", 

Spostrzegłszy przecie, iż ból mi sprawiła 

(Choć łez wylanych dla niej się nie wstydzc;) 

Słodkiej litości przystąpić pozwala 

I własny jc;:zyk milosiernie łaje 

Za to, iż wargi potępieniem skalał; 

Inną formule;: .i c:zykowi daje: 

„Więc nienawidzę" - w zawieszeniu głosu 

Jest dzie11 łagodny, który nastc;puj:: 

Po czarnej nocy i który z niebiosów 

Demony nocne w głąb piekieł kieruje, 

„Więc nienawidzę" - przędzą dnia mojego 

Bawi się, po czym dodaje - „inne130". 

(tłum. Jerzy S . Sito) 

154. 

Zmęczony , zasnął raz bożek miłości, 

Pochodnię swoją porzucił na stronie, 

Wiele nimf pięknych w dziewicze j czystości 
Unika miejsca , gdzie uczucie płonie. 

Wtem najpiękniejsza i najmłodsza z grona 

Zdradnie chwyciła pochodnię jarzącą, 

Cisn i;-la w wodę„. ogień gaśnie, kona, 

Zgasł, lecz woda zawrzała gorąco. 

I słynnym było żródlo zdrowia władzą, 

Niejeden chory ulgi szukać bieży, 

Myślałem: fale spokój mi oddadzą, 

źródło bijące zbyt serce uśmierzy . 

Gdzież tam!„. miłości ogień ogrzał wody, 

Woda zapałom nie dala ochłody. 

(tłum. Karol Pieńkowski) 
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