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Sonet 1 

Niech na}p:ękn:ej3ze stworze:'!:a się mnożą, 

By śmierć n:e mogla ściąć róiy u~ody, 
A gdy ją zwiędłą w grób lata ul-ożą., 
Zakwi>tł w·spomnien:em spa:i'..;:ob:?rca młody. 

Lecz ty, wpatrzony w t \':oje oczy j<ame, 

Ogi.eń swój sycisz S"-'Ym tyL-ko plomienie:n, 
W ugory zmieniasz żyzne pola własne, 
Wrogu swój, pastwis~ się nad s.-.vym c:erpienie~, 

Choć świeży blask twój w k~ąg ozdabia ziemię, 
Jedyny pośle roześm ianej w:o3.11y , 
W tym pąku cala twa zawartość drzemie 
I skąpiąc trwonisz, o głupc:z.e żałosny. 

Pożałuj świata, spłać mu naleimości, 
Ntm grób je poż~e , a z n i:nl twe kości. 

(przeł. M. Słomczyński) 

~-:::-.:--:>-~ 



JERZY LIMON 

KILKA UWAG O SZEKSPIROWSKICH PRZEKŁADACH 

Jest to temat rzeka, więc niniejs1Zy esej nie uzurpuje so
bie miana tekstu wyczenpującego zagadnienie. Chociaż pier
wsze przekłady dz ie ł Shakespeare'a powstają w Polsce już 
na początku dz iewiętnastego wieku, to polski kanon, do dziś 
grany w teatr.ach, powstał w drug:ej p:iłowie tego wie'<u i 
.pod wieloma względami można go uznać za twór post-ro
mantyzmu. Tak więc archaiczność rozlicznych przekładów 
z tego okresu jest tylko pozorna i w żadnym wypadku nie 
można jej uważać za próbę znalezienia polsk iego ekwiwa
lentu językowego, to znaczy za stylizację na polszczyznę z 
przełomu szesnastego i siedemnastego wial\:u. Tak:e j próby 
nikt jeszcze nie podjął i zapewne nie podejmie, nawet jeś
li narodzi się w naszym kraju mL;trz sz.tuki translatorskiej 
na miarę nieprześcign i onego Boya. Po pierwsze, zabytki ro
dzimej dramaturgii z tego okresu są niezwykle ubogie i 
można właśc iwie powiedz i eć, że · ,·,-czes a p olszczy z: na nie 
wytworzyła jeszcze własnej styl istyki dramat urgicznej. Nie 
ma zatem nawet punk tu odnie· ienia w h i; to r ii. n'.l szego ję

zyka. Po drugie, n w t gdyby taki punkt i stniał, to język 
ten byłby dla wiei współc zes nych wi dzów po prostu nie
zrozum iały. P odobnie jak i dzisiaj dla znaczne j części an
glojęzycznych \Yidzów czy czytelników w dużym stopniu 
niezro zumiały jest języ k Chri · ophe a Marlowe' a , T h . asa 
Dekkt' ra, czy też sam eao Williama Shakespeare'a (w Anglii 
i Stanach Zj ednoczon ·eh wydaje s ię 'S pecjalne, zmoderni„o
wane w ers je dziel Sh a kes.pea~e ·a, k tóre do pewnego top nia 
porównać można do przekładów oryg ina łu na języki obce). 
Dla niejednego ezytelni!ka może to być zaskoczeniem, ale 
język Shakespeare'a je·\ rzeczn 'ś ie dz;is-iaj mat czy telny 
i przekładanie go za pomocą .słowników dwudziestowiecznej 
angielszczyzny jest n ieporozum ien iem. 

Wynika to nie tylko z wa.rstwy leksykalnej utworów re
nesansowych i faktu, że wiele s!ów po prostu w~zlo z 
użycia , bądź też zmieniło znaczenie, nie tylko z zawiłej 

składni, idiomatyki, czy przysłów których już nikt nie pa
mięta . Pomijam tu elżbietańską wymowę ,która różni .się 

w sposób zasadniczy od dzisiejszej i dla współczesnego, na
wet wykształconego odbiorcy czyni barierę nie do przeby
cia. Z tego powodu, w teatrach angie1skich, czy amerykań
skich, wymowę się tylko z lekka archaizuje, a próby fone
tycznego odtworzeni.a oryginału odbywają się czasem tyl
ko w ramach ćwiczei1 na uniwersytetach. NiezrozUl!Iliałość 

tekstów Shakespeare'a i jego w.s.półczesnych wynika rów-

n:eż w cużym :-;t~iu ze "Stcsunkowo n:cwie l:-iej dz isiaj 
:zmajomości realiów · epo.ki; która te dzieła wy.dala. Nawet ~ i 
teatralni wyrobionemu ndborcy an " :isa s:, iemu umykają 

wsze! -:cg-0 r odzaju rozsiane w tekśc;e oc.i . .ic-sienia d współ

czesny ch wydarzeń, ironia, satyra, a u.: ;e polityczne i lite
rackie, n:edopow.iodzenia, przeróż:: e oc a ·..1~ors:de zabit?gi. ma
j~ce na ceb z.myl:€ czujność cenzora 'tp . Cale bogactwo 
tego wyjątk:iwego w dziejac!i. teatru i d:-amat u o' rE'su U'

mownie zwanego elżb:e: ar1skim (a jest t okreslenie nie
śc:słe, bov.<e.m w istoc:e o <: jm:.:je również lata pc:!10wania 
Jakuba I i Karola I) jest nam dzisiaj dostqpne w nicpeł

n.vm k sztalcie. To prawda, że wiele pokoleń szc.'.-c!o'p irologów 
i hi s'. c : ·,,;.:ów stara . się ten fra . entaryczny otraz ep o'."i wy
pcb1i ć (z os i ;ignięć nau'.i:i kc•·zy s'. ają n ie.. ; ~óa.y tłumacze, a 
takż e i r żyserzy - główn i e j na:-c w kraja ch anglosas'.dch, 
g<lzie n a 1ce zawie~za się ró · "!l :e d żo jak arlysity.C.Z'.'lej in
tu :cj'.) . Mlr.10 tych wys iłków nadal jes t w ·ele m'.cjsc (niJ.-

. wet v. cl :-: ie :ac.1 samego S a::espearc'a, naj lepiej ze w~ zyst

: k.:ch k;y t··c z.n :e c·~ra:::.owanych), których nawet najwybit.niej
si 1rzedsta ;v:ciele nau'.d n ie po '.raf i ą wyjaśnić. 

Na przykład w iWi.arce za miarkę wspomina siG o ,.poko
ju", który zawarł „król węgierski" i do dziś nikt n ie wie o 
którym królu jest mowa, o jaki pokój chodzi, ani też co 
wła ~ciwi e aluzja do niego oznacza. Wiadomo jedynie, że 

autor był przekonany, iż będzie to ustęp zrozumiały dla 
odb:orców jego dzieła. Czas jednak zrobił swoje i dziś w 
wielu poważnych edycjach krytycznych co rusz napotykamy 
na przypis „unexplained" - niewyjaśnione. Cóż ma w ta
kim przypadku zrobić tłumacz? Czy ma tłumaczyć literal
nie, przekładając niezrozumiałą angielszczyznę na niezro
zumiałą polszczyznę? A może powinien pobawić się :Po tro
sze w filologa i miejsca niejasne uzupełnić własną wyobra
źnią, wrażliwością, czy smakiem poetyckim? Jest to w pew
nym sensie sytuacja bez wyjścia, bowiem bez względu na 
to jak postąpi i tak można s!ę do niego „przyczepić". Niż.ej 
podpisany jest jednak zdania, że głównym zadaniem tłu

macza jest stworzenie dzieła literackiego w pełni zrozumia
łego dla przewidywanego odbiorcy; ponieważ tym ostatnim 
jest Polak z końca dwudziestego w ieku, należy przekład 

dostoso\vać do języka, jakim się dziś mówi, co najwyżej z 
lekka archaizowanego. 

Podajmy parę dalszych przykładów miej c niejasnych ze 
sztuk powszechnie znanych. Cała scena rozmowy Hamleta 
z RozeIL\;:rantzem o aktorach będzie zupełnie niezrozumiała 
dla kogoś, kto nie zna kulis „wojny teatrów", to znaczy 
szalonej konkurencji między kompaniami aktorskimi do
rosłymi i dziecięcymi, jaka rozgorznła na początku siedem-



nastego wieku w Londynie. Podobnie, kiedy Hamle~ mówi 
Poloniusz:owi, .że mu prz:y1pomina s.przedawcę ryb, to humor 
tego stwierdzenia nie polega tylko na. nieprzystawalności po
rów11ania kanclerza dworu królewskiego do prostego czło

wieka, lecz głównie z tego powodu, że w czasach Shake
spea re'a powszechnie w'.e r zono, ii sól konserwuje nie tylko 
ryby, lecz również i ludzi parających się handlem rybami. 
Dlatego też sprzedawca ryb jest niejako z natur y „zakon
serwowany" jako mężczyzna, wraz z jego nieustająco mło

dzieńczą potencją. Tak więc Hamlet mówi Polon'.uszowi, że 
jest w jego oczach, ni mn'.ej ni więcej, a starcem chutli
wym. Tłumaczenie tej sceny na język obcy dosłownie zro
dzić może wylączn'e niezroz umiale kalki językowe. Pro
blem polega jedr.ak na tym, że i d la dzisiejszego odbiorcy 
anglosaskiego, nawet wyk.sztalco:1ego, humor tej sce:1y jest 
niedostępny. Czy zatem tłumac z ma prawo „rozjaśniać" 

tekst i czynić przez to przekład bardziej zrozumiały dla lu
dzi mówiących danym językiem, ni± dla dzisiej>zyc:t An.gli
ków, czy AmErykanów? Czy te± może raczej 'powinien za
chownć „wierną niejamość"? 

Podobnie, kiedy Malwolio w Wieczor.::e trzech król i zakła
da żółte pończochy, to jest to fakt śmie.>zny tylko dla tego, 
kto wie, że w epoce e'.żbietai1s kiej żółty był kolorem pro
stytucji (również i v: tradyc ji teatralnej sięgającej czasów 
rzymskich). Natomiast, kiedy w Straconych zachodach mi
lości Król mówi do Rosaliny, że jest ona niczym księżyc 

(rodzaj żeński w języku angielskim). a on mężczyzną, to 
żaden tłumacz z tym sobie n'.e porajzi, chyba że zna po
pularne w tamtych czasach przysłowie o „człowieku n::i. 
księżycu" (ang. ,.a man in t he Moon"; chodzi t u o zarys 
„twarzy" widoczny na tarczy księżyca). Wykorzystując iden
tyczn e brzmienie w języku ang ielskim słów „mężczyzna" i 
„cz!ov3iek" („man"), Król poz\vala sobie na dość frywolny 
fart: chce' być \\rła~nie tym „człowiekiem", który pokryje 
k.Sięż~·c. Bardzo zbliżoną grę słów odnajdujemy w Sn ie nocy 
tan.lej. Podobnych przykładów moż~-ia by mnożyć w ie le, 
a \vszystkie on~ świadczą o olbrzymich frudnościach jakie 
na·stręcŻa ; tłumaczenie Sha !~espeare'a. 

. Wewnątrz ;fery kom izmu bodaj najba rdziej niep:-zys tępny 

.~la dzisiejszego odbiorcy jest szeroko pojęty humor oby
c~;ijowy. To też stanowi poważny problem dla tłwnacza. 
Dotyczy to w dużej mierze renesansowego języka, któr.y -

.jak wiad~mo - n.iemal ·obsesyjnie nasycony jes t erotyką. 
JeSct to temat olbrzymi i nie sposób omówić go w programie 
:teatralnym. Warto jt»dnak to rzadko u nas w pracach kry
,t~cznych poru~zane zjawisko zasygnalizować, już choćby 
dla lepszego zrozumienia Snti noc'!/ letniej. Z erotyką utwo-

rów Rabelais czy Moliera jesteśmy nie jako oswojeni, a to 
głównie dzięki akty·wno5ci translatorskiej i popularyzator
skiej 'wspomnianego już Boya. Z Sha'kespearem natomiast 
zapoznajemy się w ztnacmej mierze poprzez przekłady z 
końca dziewiętnastego wieku, powstale w okresie kiedy 
smak i clobry ton epoki nie zezwalał na zbytnią frywolnosć. 
Dlatego też szekspirowski kanon jest mocno przez samych 
tłumaczy ocenzurowany, a więc z gruntu fałszywy. To pra
wda, że każdy przekład jest interpretacją oryginału, lecz· w 
tym konkretnym przypadku n iejednokrotnie mamy do c;zy
nienia ze świadomym okaleczniem tekstu na rzecz „przy
:zwoitości". W pewnym sensie przekład więcej nam mówi o 
epoce, w której powstał, niżli o czasach kiedy napisano 
oryginał; niekiedy więcej w nim tłumacza, mz Shake
speare'a (stąd i tytuł tego ese ju). W przedstawieniu teafral~ 
nym sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdyż o jego 
kształcie artystycznym i myślowym decyduje reżyser, 

odczytujący tekst literacki przez pryzmat własnej wra
żliwości i koncepcji intelektualnej (ukształtowanych, 

oczywiście, przez epokę, w kt6rcj danemu twórcy przysdo 
żyć). Stąd też i :·€żyser może odegrać rolę cenzora, albo· -
prze::'.wnie: może środkami inscenizacyjnymi „dopowiedzieć" 
to, co w tekście dramatycznym jest ledwie implikowane, 
bąd:Ą czego w ogóle nie ma. Tymi samymi środkami może 
też 'złagodzić (bądż pogłębić) zniekształcenia, czy przekła
mania przekładu. Innymi słowy, reżyser tworzy nowe dzie
ł-0, które nigdy nie będzie tworzyło takich samych znaczeń 
jak tekst literacki, będzie zawsze inne. Gdyby było inaczej, 
nie istniała by jakakolwiek potrzeba wystawiania drama
tów w teatrze. 

Na USPTawiedliwienie naszych cnotliwych (bądi niezdar
nych) tłumaczy trzeba jednak podkreślić, że erotyka angiel
skiego renesansu je.st często bardzo subtelna i sygnalizowa
na bywa niejednokrotnie na zasadzie podtekstu, aluzji, bądź 
kalamburu. Nie jest natrętnie jednomaczna, lecz raczej ba
wi się wieloznacznością słów. Stąd można i erotycznych 
podtekstów nie zrozumieć, tak jak i nie rozwnie ich czę

sto dz.isiejszy odbiorca anglosaski, nawet ten humanistycznie 
wykształcony. Nie :znajdzie się też ich w popularnych sło

wnikach. Bo i skąd przeciętny odbiorca ma wiedzieć, te 
- by dać konkretny przykład - dla ShaJcespeare'a i jego 
współczesnych ,,Niderlandy" to nie tylko państwo na kon
tynencie, ale również „niederlandy", czyli regiony leżące 

poniżej... pasa. Stąd „odwiedzać Niderlandy" jest zwrotem 
dwl1znacznym i tłumacz musi się zdecydować na jedno ze 
znaczeń, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim ten zwrot 
się pojawia. Utrwalony w polskiej tradycji tytuł komedii 



Sharl:espeare'a \V:ele l;a1as:1 o nic nie o:ldaje dwuznaczności 
oryginału. W ówczesnej angielszczyźnie słowo „nic" („noth-, 
ing'', wymawiane przez długie „o". która to litera - za spra
wą swego kształtu graficznego - też miała swoje ukryte 
znaczenie) mia!o wyr2źne konotacje erotyczne: podstawowa 
różnica anatomiczna między mężcz~·zną a kobietą wvrażala 

się w tym, że mężczyz:-ia ma „co ~ ". a kobieta ma „n:~". Jak 
plus z minusem. Wdać tu zatem wyrClźn!e jai< tłumacz 

zubożył ję:lrno:ić oryginału. I na podobnej zasadzie w "vie
lu kryty.rnwanych tu przekładach wygładzono prawie 
wszystkie „drażliwe" m iejsca u Shakespeare'a. A przecież 

tego ję zyka n: 2 można się ics 'yd.:ić; nicrozlącz:-:ie przyna
leży on do epoki, ~::.ri:a go st..\·o~zy ła i wszelkie za biegi cen
zorskie (równ '. eż i lumacza c,_y reżysera) są ·najzwyk!ej
szym okaleczeniem tekstu. J:\i e s~ ety . czyni się to również 

i w krajach ang:osa s : ich, szczególnie w Stanr.ch Z2edno7 

czonych . gdzie d la s ;ckól śre:ln :ch wydaje s i ę specja lnie 
okrojo ne we sje drama tów Shakes peare'a. U nas nie ma 
ta ki ej potrzeby. b \ ·:em mist r za znad Avinu j uż „okroili" 
dz.'ew : ętnas~ow'.eczn i tłum<'. CZe . 

Niestety , ni c tyH:o erotyka g:n ie w rrzckładach. Kajczę

sts;cym gn.:cc hem tłumaczy jc~t prz !d adan: łów i zw:'o~ów 
dioma '. ycznych ·;e ług ic h dzi si ,;sz ·eh zn::icze:'1, co znwy
cza j r-rowadzi do po •.\·st. nia b zs:m sownych ka lek języko

\'ff 1. I tak , 'la prz: l~ '.aJ u. można podać . i ż czas wni k „to 
do u~t' '. ::nac z:i,cy . dzisi<. j „w;:i t: ; ć . pow:it;J ie \•;a ć'' . y; j ęzy k '..l 

Sh, kes.,..earc'.a oznacza ł , .podejrzewać" , bą ::! ż „oba ·iać si ę". 
Rzeczown ik „irnot '' ozn:::.c:n! rze wszvstkim czo ło"· im
pertincnt" to u S hakespea: e ·a ,.n · i. to t~y ", .:i:~ ous" '( ~zi3: 
,.zazd rosny '' ) to znawsze „po c jrz:iwy, ostrożny " , „me:c '.y·• 
to n :e dzisie jsze „ty'li:o , le \ ·:c", lecz „ab.;olutnic , ca łkowi
de", a ,.monstrous" '(dziś: „potw·orne") fu „zadziwiające, nad
zwycz~1 jne". Podobnych błędów w polskich przekładach Sha
kespeare·a . również I \".' tych na jnowszych, można by po·
dać nie dzies iątki , !ecz ~ctki - czasrim nawet w jednej 
sztuce. Pół biedy jd li nowy przekład mo±e niedo'::i sgn i ęci':J. 
poprzednich naprawić; cóż jednak począć , kieciy błędnie 
pr::c ożonc f agmenty , n:i s ~~ l! tck czę's tcgo rozuowszechnia
nia, wcho z· na tn\' łe do k tury językowej. nar d '> Ba, 
\VChodzą do żywego języka . ja k chociażby szekspirowsi:ie 
„Reszta je t milczeniem", czy „żle się dzieje w państwie dui1-
skim'"? Jest to kolejny ciężki orzech do zgryzienia dla tłu

macza. 
Podobnym problemem są utrwalone tradycją tytuły, a 

także imiona postaci (jesli są znaczące). Wspomniano już 

wyżej o dwuznaczno-ici, jaka się kry j:! za pozornie niewin
nym tytułem Wicll' hałasu o nic. W przypadku Snu nocy 
letniej poważnym problemem dla reżysera obecnej inscenf-

zacji były utrwalone p n: e:-: ąd przez teatralną tradycj~ 
imiona rzemieślników atc :.~kich , z których większość jest 
znacz . a, a p rzez tłumaczy n ;ezoyt fortunnie przełożona na 
po;ski . I ta k , na przykład, ,Peter ~uince" z oryginału roz
rósł się n a naszych scenach jako „Piotr Pigwa". Jeśli zajrzeć 
do słownika współczesnej angielszczyzny, to „quince" rze
czyw!ś ~·ie oznacza „p i gwę", a'.e j::iki pigwa ma związek z za
wodem i eś i . jaki ten \'.·! ~ ::i e człow iek reprezentuje'? Trze
ba nadmieni ć, że wsz ·st~ i e naz, ·iska rzemieślników z orv
ginału są w większym , lu:J mniejszym stopniu związane. z 
ich zawod m (np. popra wnie przełożony „D·.lda'' jest napra
wiaczem o:·ganów). Tak \\·ię ~ . trzeba znać język epoki Sha
kespe e'a żeby wiedzi eć, że „ąuince" to jedna z możli
w ych pi sowni 3!ow:a .,qu:nes" ('.u ::i .,q •.•.oins"), oznaczającego 

sto! :::ski „kołek" . Dlatego też reżyser zdecydował się na 
zmim:ę i:nienia w przei<ładz ie Galczyt'lskicgo: zamiast „Pig
wa" - „Kolek''. Podobnie utrwalony złą t radycją je.:; t „Spo
dek", czy li t:-acz „B t om' ' . P rzede wszys~k im „bottom" nie 
oz1:acz;;. „spod ka '', cz jego główne znaczenia to: (równie:!; 
i dzisiaj) „dno", „spód", lecz t a . :że i „pupa", a w tkactwie 
oznacza ł ten wyra z .,motek przędzy". Stąd zmian::i nazwiska 
„Spode:," (z tkactwem nie mającym nic wspólnego), na „Mo
tek". Z podobnych względÓw zmieniono infa ntylnie zdro'J
niałe imiona „e !ów" na wlasciwie brzmiące: „Groch", „Pa
jęczy:rn", „Cma·• i „Go;-czyca". 

Ledwie zaznaczone tu problemy związane z przekładaniem 
Shakespeare'a na polski dotyczyły głównie warstwy leksy
kalnej tekstu. Nie było w ogóle mowy o trudnościach natu
ry czysto artystycznej. Jaka miara wierszowa jest najbar
dziej korzystna dla dzisiejszego teatru? Próbowano Shakes
peare'a przekładać trzynastozgłoskowcem (dzisiaj niestraw ... 
nym), jednastozgłoskowcem (najbardziej rozpowszechnio ... 
nym), a nawet i całkowicie prozą. Bardziej nowoczesnym 
wierszem próbuje od lat przekładać Jerzy Sito, sam świetny 
poeta i dramaturg. Ale - rzecz charakterystyczna - efekty 
swej pracy nie nazywa on „przykładem", lecz „spolszcze
niem·', co sugeruje większe odstępstwo od oryginału. Wyda
je się, że jednak przyjdzie nam poczekać - kto wie jak 
długo - na przekład który zadowoliłby wszystkich. i gry
maszących filologów i kapryszących ludzi teatru. Póki co, 
jednak nie zniechęcajmy się. 



William Srekspir 

Scnet 42 

To, iż jest t1.11ioją, nie tak re.nie iiasmuca, 
Choć wyznać muszę, kochale:n ją sz.cu-rze, 
Blii.szia mi 3tra~a pogo:Ję zakłóca, 
Jej lxnviem je3·:eś, stą.d żal mój się bierze. 

Chcąc was rmigrze.3zyć, umyśliłe:n s<>bie, 
żeś ją pokochał. bowiem ją kochałem, 
Ona z.nów dla mnie odna.Laz.la w tobie 
To, co cl z krzywdą własną da:'ow.ate:n. 

Jeśli cię zg·ubię, miłość moja zys.ka, 
Jeśli ją iigu,':Jię, z:najdzie cię przyjaciel. 
Znajdując s!.ebie, każde z was skorzysta, 
Dla mnie więc k.rzyż ów na ~rz.l:>l.et mi wkładacie. 

Lecz z tobą pr~ie ;ednooć moją czuję, 
Mnie tedy kociha, tym się więc raduję. 

(przeł. J. s. Sito) 



Tezeusz, książę Aten . 

Egeusz, ojciec Hermii . 

Lizand~r 

Demetriusz 

Filostrat, mistrz cerem0-
nii 

Hipolita, królowa amazo
nek 

Hermia, córka Egeusza, 
zak,ochana w Lizandrze . 

Helena, zakochana w De
metruszu 

Oberon, król elfów 

Tytania, <: rólowa elfów 

Puk . 

Elf I Gro"h 

Elf II GO?.·czyca . 

Elf III Ćma . 

Elf .IV Pajęczyna 

Kołe1k , cieśla . 

Sp6j, stola rz . 

Motek, tkacz . 

Duda, miechownik . 

Leje'k, kotlarz 

Zdechlak, kra\V'iec 

O B S A D A: 

. Zbigniew Gawroński 

. Janusz Marzec 

. Zbigniew Jankowski 

. Wojciech Namiotko 

. Andrzej Dębski 

. Wiesława Kosmalska 

. Urszula Kowalska 

. Violetta Zalewska 

. Jerzy Stanek 

. Małgorzata Talarczyk 

. Maciej Sykała 

. Hanna Miśkiewicz 

. Violetta Seremak 

. Barbara Wawrowska 

. Barbara Damulewicz 

. Sławomir Lewandowski 

. Wacław Rogucki 

. Stefan lżyłowski 

. Jacek Labijak (go5cinie) 

. Andrzej Richter 

. Zbigniew Stokowski 

Reżyseria i scenografia: 

Muzyka: Andrzej Głowiński 
Asystent reżysera : Andrzej Dębski 

Andrzej Markowicz 

Ruch sceniczny: Zygmunt Kamiński 
Inspicjent: Kamilla Iżyłowska 



William Szekspir 

Sonet 43 

Gdy oczy zamknę, widzę ciebie wcześniej, 
Bo w dzień na \\"Szystko patrzę bez czułości., 
Gdy śpię, me oczy widzą ciebie we śnie 
I w ciemnym bla~ku są b1ask.Lem ciemnośei. 

Więc ja.kże cień twój, co rozjaśnia ·cienie, 
Mógłbym swym cieniem w dzień jasny i biały 

Zajaśnieć jeszcze jaśni~jszym promieniem, 
Jeśli w snach oczom daje blask swój cały! 

I jakże - mówię - w.z.rok mam zaspokoić 
W.idz.eniem twojej postaci na jawie, 
Jeśli w noc głuchą twój cień W'e śnie stoi 
Tak piękny oC'llOm, t.e a.ż obcy prawie! 

Dmeń to noc ślepa, która cię z.aćmila, 
Noc to dzień ja.SlilY, gdy sen ciebie zsyła. 

(przeł. 1. Zulawski) 

JERZY LIMON 

CZYJ TO WLASCIWIE JEST SE.N? 

I·cąc do teatru na przeistaw~en ie „Shakes;Jeare·a" , często 

zap:>~1ir.amy, iż to, co na.m [przyjdzie oglądać je.;.t d ziełem 

wielu autorów. P~ta do>tarczył przec<ież tylko teri:st l ~'.crac 

.kii, któr y w · teatne włącz.cny zos~aje w obręb te '.<::Stu sce
a>iczn go, a ten posługuje s:ę i:rnymi od literatiury zna'.rnmi. 
W ~e. ·ś : ie scenicznym bo\\·iem obok znaków werbalnych 
mamy szereg inny·ch elementów znaczących: scenografię, 

muzy.kę, g;:ę a;;:~orów, ruch, ~aniec. K:::z•tałt artystycizny na
daje całosci reżyser i wlaś ci -.v i e t.o jego należy u -_vażać ::a 
gk>v:neg::i „au!or a" przed3'. ::: K;e:1·ia, sz,cze«ólnri e jeśli mamy 
d::i czynienia z silną oso~'.Jwością arty s.~y·czn . Ale w.;.;Jó la ~1-

torarr;i p.r.zedstawien ia będą równ'.eż :oceno.graf, cho.reograf, 
kompozytor, no i, oczywiście - last but no~ lea t - ak torzy. 
Nie za".)0:11i:1ajm • jednak zu~eb.ie o au:o.r ze teks '.u drama
tycznego, n•:la::-zoza w ;:r:zypadri:u tea'.ru „Lterackiego'', «dzie 
główną tkankę inscenizacji two:-zy język literacki, zaś w 
przypadku u~woru obc:iję zycz:-ie;;o po:ninąć nie wolno jesz
cze jednego, ukry \e g::i niejako, w&półautora przc d s~ awienia 

- Humacza. To bo·,viem tl~macz „przekłada" znaki jednego 
języka na drugii, będąc w s\\'ej pracy ograniczony nie tylko 
własną wrażliwością i talentem, ale i epoką, w której przy
szło mu żyć . Dlatego żywot przekładów jest z regu ły krótki 
i po pewnym czasie rażą już archaizmy, idiomy dawno W.Y

szłe z użycia , przysł<>w.ia, kitórych nikt .nie .pamięta, czy 
„niestrawna" wersyfikacja. l\.fożna zatem .po1N1iedzieć, że 
każda epoka ma, a raczej - wytwarza Sl\VCO<jego Shakes:pe
are'a. 

Na naszych scenach \\!ciąż jeszcze królują przekłady daw
niejsze, grzeczne :i układne, wygładzone aż nieprzyzwoicie. 
Krąży też .po naszy.ch scenach widma przekładów nowszych, 
kt6rych autorzy (na szczęście nieliczni) wykazują rażące nie
zrozumienia języka oryginału i jego semantycznego bogac
twa. Na • szczęście zmieniają się jednak interpretacje sztuki, 
co nie jest bez wpływu zarówno na nowsze przekłady jak 
i na inscenizacje (dotyczy to, oczywiście tych tłumaczy i re
żyserów, dla których szekspirologia nie jest czymś obcym). 
Na przykład na gruncie polskim, a potem i międzynarodo
wym idylliczno-baśniową tradycję usiłował przezwyciężyć 
Jan Kott, którego słynny esej na temat Snu ńocy letniej 
(„Tytania i głowa osła") wywarł znaczny wpływ na nie
które późniejsze inscenizacje, w tym i na bodaj najgłośniej
szą w reżyserii samego Petera Brooka. Oponując przeciwko 
,.bajkowemu" odczytaniu tej właśnie sztuki, jej „nieznoś
nej'' - jak słusznie powiada - tradycji teatralnej, wpada 



jednak Kott w drugą skrajność : widzi erotyzm perwersję 

nawet tam, gdzie ich nie ma. 

Szczególnie wiele miejsca poświęca Tytanii i jej domnie
manym erotycznym uciechom z tkaczem pr zemienionym w 
osła. Ale pseudopsychoanalityczna anal iza pod świ a domości 

Tytanii , przy całe j swojej atrakcyjności , ma jedną zasa dni
czą wadę: nie znajduje potwierdzenia w tek śc ie i przez to 
pozostaje wyłącznie krytyczną impresją . U Shakespeare'a 
komizm scen Tytanii z osłem polega właśni e na tym, że 

osioł nie wykazuje na jm!1iejszego za inte resowania zalotom 
Tytanii, a największą rozkosz zmysłową, o jaki"j marzy, to 
to, by go ktoś podrapał w swędzącą mordę i dał mu wiąz
kę siana . Jest to zarazem lustrzane, a p rzez to i komiczne 
odbicie sytuacji czworga oblubieńców, zagubionyc h w les ie, 
gdzie stale ktoś komuś wyzna je s zaloną miło " ć , niestety 
nieodwzajemnioną. Podobnie n ie ma w szekspirows'.<i m te k
ście żadne j przesłank i, by twierdzić, że Tytania ma romans 
z chłopcem, którego podstępnie za bra ła Oberonowi: co wi~

cej, jego zazdrość zdaje s i ę dotyczyć głównie spraw związa
nych z wychowaniem chłopca, a n ie koniecznie kontaktów 
homoseksua lnych (choć i taką interpretację oryginał dopu
szcza). Równie „nac i ągana" jest sugest ia jako '..ly Hermia 
podczas nocy „dwu krotnie zmieniała kochanków", przez co 
budzi się zmęczona i „ledwo może ustać na nogach". W 
tekście Shakespeare'a n ie ma najmniejszej sugestii jakoby 
doszło podczas nocy do zb iżen i a fizycznego, wręcz przeciw
nie: to właśnie Hermia nie pozwala Lizandrowi ułożyć się 

do snu zbyt blisko (scena 2, akt II). Czytając Kotta, z jed
nej skrajności wpadamy w drugą . To też jest przekłama
niem Shakespeare'a. Według Kotta jest to bowiem sztuka 
wyłącznie obnażająca ciemną stronę ludzkich namiętności, 

poniekąd prekursorska względem freudyzmu. Czy Andrzej 
Markowicz, reżyser gdyńskiej inscenizacji do końca Kottowi 
zawierzył - pozostawiam do oceny publiczności. 

Warto jednak zauważyć, że perypetie miłosne postaci błą
dzących we Snie nocy letniej są również podkreślone środ
kami czysto poetyckimi, przez Kotta zupełnie zignorowany
mi. Przede wszystkim mamy w tej sztuce dwa światy, "!. 

których każdy rządzi się odmiennymi prawami. Jednym 
światem są Ateny, gdzie rządzą prawa ustanowione przez 
człowieka (gdzie, na przykład, sprzeciw woli ojcowskiej ka
rany jest śmiercią), a drugim pobliski las, w którym rządzą 
czary. Skontrastowanie tych światów nie jest oczywiście 

przypadkowe. Milo~ć (przez psychiatrów określana jako 
„ostra psychoza") przez swą naturę przynależy bardziej do 
„zaczarowanego" świata. Nie jest to jednak świat baśniowo

idylliczny. W świecie tym, można miłość odjąć, można też 

nią zaślepić (szczególnie podatni na to zdają się mężczyzm: 

kobiety w tej sztuce - wbrew obiegowym o swej pici opi
niom - pozostają w swych uczuciach niezmienne!). Na
miętnościami można sztucznie, z zewnątrz, kierować i jakże 

trudno te namiętności postaciom dramatu kontrolować. Vv 
.oka mgnieniu miłość przeradza się w nienawiść, a ta pro
wadzi do gróżb , wyzwisk i chęci zemsty. Sen „zaczarowa
nego" lasu objmvia potencję zła. drzemiącą w człowieku. 

Miłość jest potężną s i łą , której nie jes t władne kontro lować 

prawo ate r1skie, i n 2 którą :1 ie ma wpływu ra cjon ·r.a per
s wazja czł.)\vieka. :'vE!o~ć '1ie je5t ;-::i ~jon aln :.i, jest od ro=·1. 1u 

i pr<:wa n ic zależn:i. . J est c:arcm . „zac:::idzeniem", tak j:ik i 
poez j:i.. kryj~ ca roz!T'.~< itc po ..:tck~ :y . 

Mówiąc o b gact\•;ie ;;roa ków poet ~: c '. ·ich, z:is tosowa n -eh 
przez Shakespear e'~: \ · tej sz!uce. trzeba podkreślić , że nie 
bez powodu wszystk:e wyznania mi łosne sr! wyrażon formą 

typową dla ówczesnej ang'.ebkiej poezji miłosnej , to znaczy 
rymowanym dzi csi~ :iozgtoskov:cem ( używanym również w 
sonetacł'.) : r y ny kró :u ją t eż \·,· zacza:·owanym iesie, lecz 
miara wierszow::i , di..;. c z !.-.ć ·.,.„ :es ~ im1:1 - '- ·c.rsety są l~ró i:!e, 
tak jak w r- iose i-: <:~ h. \": lrn ż ~ y:n rc:.z:e wa!1y \·,· ~e . sz 
łączy miłość ze Ś\ :::i tem czar ów. W inn~·c :1 s tuacjach ry-
mów siQ nie użyv:a. ;:i :)est a ci p:ebe jskie mó-,,·· ą po pros tu 
prozą (ty lko w sztuce p :·zcz nich \'-'Ysta w:onc j po ja \·ia s'.G 
niezdarnie sk:econy 1xier;,z. wiąz~rny rymami częs~oc~ w
skimi , a le w ówczas a rystokraci - d a kontrastu - rzecho
dzą n a prozę). T akie zróżn i c.owanie języka i ~orm wypowie
dzi poet yckich, n ie je~t o r· zywlś::ie bez zn <:?. czen ia dia naszego 
rozumienb i inte::-pr ct ::.cj i dr;crnat u. D!a ;1rzykh du. w przy
padku je.,ili w yz:1an ic n:; l sn e . wyra żo ne wienzem , ry mo
wanym, znajdu je pozytywny odzew w drugie j nsob; . to 
wówczas i ona cdp:iw '. ada r:rmc·•:an)'.m w ie ·sze MHo;ć po
niekąd sama s :e· ie Si.I_ ł ;1 w ol jęcizch r::rnu. K tO!:-i ias t 'IN" 
przypad ku , kiedy a·:: :e: ~ . ' !o ' ci jest o bo j ę~ny. a .n:iwet wro
gi osobie ją wyzna j ~ee j . to o'.lpo ·ia:::a on n ::. v: ·znan· e \ i r
szem n :eryrr.ow .1 ny:-n: W prz:,- ~a dku T ·tan: i i osła o· ~o~ęt

ność tego os!a tniL o .iU ': Jeszcr.e \Vic::->z.-. . f) wiem na Lry~z
ne, rymowane un· e:' c:1b Tyta n ii, o~pu \·: i :icia on, pon'imjąc 

prozą . \V przedstawieniu te;:i tr 1n:;m . znwsze bęjącym inter
pretacjq tekstu literackiego, s:x~wa pozost::i.j j dnak otwar
ta: reżyser ma pełne prawo · wypel!fra ć m:~ js ca w tekście 

niedookreślone. Dlntego też, w przypadku inscenizacji tea
tralnej należy raczej · mówić o Sn ie Andrzeja Markowicza, 
niż Wi.Jliama Shakespeare'a: znaczenia kreowane przez tekst 
teatralny będą zawsze odmienne od znaczeil tekstu literac
kiego. Nauka o literaturze i teatrze wie już o tym od daw
na i najwyższy czas, żeby krytycy przestali rozwodzić się 



i;ia temat „wierności" inscenizacji (czy filmu) wobec orygi
· iłału .. Bowiem nie ma jednego ,,znaczenia" oryginału: o tym, 
jak odczytywano Sen w czasach Shakespeare'a możemy je
dynie zgadywać i w ogóle „znaczenie" jest e:ementem 
zmiennym tekstu, zdeterminowanym przez epokę, w jakiej 
następuje jego odczytanie. 

Polemika z Janem Kottem (którego książka o Shakespe
arze jest świetnym świadectwem epoki, w jakiej po\\;stała: 

lata sześćdziesiąte to przecież okres „rewolucji" obyczajo
wej) nie oznacza bynajmniej, że w Snie nocy letn:ej nie 
mamy erotyzmu. Jest go jednak „nie za mało r:ie za dużo", 
tak jak i w większości komedii epoki, choć - przyznać trze
ba - nie jest ta sztuka nasycona erotyką w takim stopniu, 
jak dajmy na- to Romeo i Ju lia, czy Trojlus i Kressyda. 
Również i w przekładzie Gałczynskiego nie wuystko, n ie
stety, udało się zachować. Na przykład , rzemies!nicy ate!'i
scy , przygotowujący przedstawienie na dworze wzniosłej tra
gedii, stale przekręcają „trudne" słowa, których nie rozu
mieją, bądź teź wprowadzają do tekstu ich sztuki wyrazy 
co najmniej dwuznaczne. W rezultacie powstają komiczne 
przeinaczenia, najczęściej o podtekście erotycznym. Już pó:.l
czas inscenizacji na ksiąźęcym dworze, zakochana Tysbe 
wzdycha do Muru (będącego jedną z postaci) dzielącego ją 

od ukochanego): „My cherry lips have often kissed thy 
stones" (V. i. 185), co jeden z tłumaczy przełożył jako „gła

zy", które „pieściły me wiśniowe wargi". Jednak w orygi
nale, dwuznaczność jest oczywista , nawet dla dzisiejszego 
odbiorcy, zważywszy że w języku poto::-znym słowo „stones" 
(„głazy", „kamienie") oznacza również„ . „ jądra". A werset 
taki jest poważnym problemem dla tłumacza, który rozumie 
dwuznaczność oryginału. Tłumaczenie dosłowne, bądź „ob
sceniczne", będzie zubożeniem tekstu sztuki. Trzeba by zna
leźć odpowiednik w języku polskim; niestety, w przypadku 
gry słów i to w precyzyjnie określonym konteście („mur") 
jest to często po prostu niemożliwe. 

Powróćmy zatem do tytułowego pytania: kto to właściwie 
napisał? Przekład K. I. Gałczyńskiego (z wykształcenia an
glisty!) leży wyraźnie w sielsko-baśniowej tradycji. Widać 
to wyraźnie w użyciu typowych dla baśni środków poetyc
kich, w przekładzie imion postaci, w zręcznym pominięciu 
obscenów. W sposób zasadniczy narusza też Gałczyński zróż
nicowanie języka poetyckiego poszczególnych postaci, omó
wione powyżej. U poety znanego z łatwości rymowania, za
skakuje pominięcie większości rymów oryginału. Uszczupla 
w ten sposób rozmaitość środków kreujących znaczenia tek
stu. Profesor Grzegorz Sinko słusznie kiedyś zuważył, iż 

„niezachowanie przez tłumacza propozycji partii rymowa-

nych i białych oryginału" przestaje już być swobodą, „a 
;zatrąca o . parafrazę". Pomimo swej indywidualnej „poe- :, 
tyckości" jest to jednak przekład ubogi w stosunku do bo
gactwa tekstu Shakespeare'a i lepiej by było ocenić go jako 
dzieło Gałczyńskiego, niż rni.strza znad Avonu. Jest to ra
nej Gałczyńskiego poetyd:a wersja Snu nocy letniej, niż 

poprawny pr;:ekład. I taką wersję (zpewne z braku lepszej) 
:przekłada na język teatru Andrzej Markowicz, interpretu
jąc tekst dla uzyskania własnej koncepcji artystycznej, opar
tej na nowoczesnym odczytaniu szekspirowskiego oryginału. 
Czyli, można powiedzieć: interpretaaja interpretacji. Tak, 
ale nie ma w tym nic dziwnego: tak dzieje się zawsze. Jed
den tekst rodzi drugi, a ten stymuluje powstanie trzeciego. 
lit ten sposób działa mechanizm szeroko rozumianej kultu
ry, która sama siebie rozmnaża. W tym konkretnym przy~ 
padku jest to - jak się wydaje - koncepcja · wypośrodko
wująca między skrajnościami. Na szczęście nie jest to ba~
niowa powiastka, jaką narzuca poniekąd przekład Gałczyń
skiego; również na szczęście, nie jest to traktat o zwierzę
cej naturze czołwieka , jaką sugeruje Jan Kott . A co się śni 

Andrzejowi Markowiczowi zobaczcie Pa!lstwo sami. 



William Szekspir 

Sonet 142 

M:łość ma grzechem, cnotą ~wa nienawiść, 
Nienawiść grzei:hu rr.ojego, miłości , 

Lecz gdy na szali obie je pos~awisz, 
Zali nie z'oęd.z:esz takiej surowości? 

Zali nie pojmiesz, iż nie twoim dane 
Wargo. 1 s;:ka!·latnym p::>tępienia praw'.l? 
Toć nie od dz.isiaj piękno ich skalane 
Falsze:11, z.:niennością i inną n ·Nl wną. 

Miłuję ciebie, ty n ie mnie miluje ·z, 
Do niego wzdychasz, jako ja do c:0::iie : 
Skoro w nieszczęściu mnie nie pożałujesz, 
Sama żałoś i nie za.znasz w po ··re'oie. 

Cnota twa grzech mój ze wz:;ardą o<lpycha, 
Sama grzechowi oddając się z cicha. 

(przeł. W. woro„zylski) 

WilUam Szekspir 

Sonet H7 

Z gorąc.z.ką miłość mą porównać można, 

Tego wciąż pragnie, co jej tylko szkodzi, 
S:zii.Jka niedoli ślepa, oieost.roż.na, 
I chore serce ułudami zwodzi. 

Lekarz - rozsądek - rzucH mnie samotnie, 
Bom wzgardził radą, jedyną, usłutną, 
1\1'ił-05ć ta szałe:n, pov11ta.raam stokrotnie 
I w skrusze padam, nieste~y! Ul późno. 

O! Straszną jestem dotk.nięty chorobą, 

W sercu i mózgu tak oposępnie ciemno, 
Nie wiem co mówię, i nie władnę sobą, 
I prawdy szukam - ucieka przede mną. 

Ty, którą zwałem pię:~ną i promienną, 
Jak noc i pi.eklo jesteś cz.arn<i, c:cmną. 

(przeł. K. Hień . kowsl.i) 



OFERUJEMY: 

1. Organizowanie zleconych 1mprez artystycmych 

w siedzibie teatru lub \V miej•3cu w3:~azanym 

pn:ez zamawiającego. 

2. Ptiiojektowanie i W,Y'k.onanie O?rawy plastycznej 

imprez 1okoliczno3crowych. 

3. Pośrednictwo w wyborze WY'konawcóv1 imrpr~z 

organizowanych poza teatrem. 

4. Wykonywanie plansz reklamowych, szyldów, pla

kietek, wizytówek itp. 

5. Usług.i stolargkie, główn i e w zakresie rzemiosła 

aritystycz:-iego. 

6. Szycie strojów o'.{ioliCT.no3ciowych (śluby, za ba wy 

kamaJ\\«ałowe) itp. 

7. Imprezy Karnawałowe dla dzieci. 

Oferty prosimy kierować na adres: 

TEATR DRAMATYCZNY 

81-381 GDYNIA 

ul. Bema 26, lub telefonicznłe 20-88-01, 20-78-46 

W bieżącym repertuarze: 

1) Michał Choromański, „Largactil", reż. Romana Próchnic

ka, scen. Paweł Vogler 

2) Jerzy Jurandot, „Prezeso u;a", reż. i scen. J anus z Tartyłlo 

3) Lucyna Legut, „Gro:a pel.na śmiechu" - bajka dla dzie

ci przygotowana poza repertuarem przez aktorów Teatru 

Drama tycznego 

- ZAPRASZAMY -
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UDZIELA 
informacji o repertuar z e 
i terminach przecJstawieri 
PRZYJMUJE 
zamówienia na bilety zt)iorn,ve 

i PROWADZI 

I. rezerwacje; biletuw incJywiduillnyc:1 

ORGANIZUJE 
\ przedstGWiPnia zamknięte 
--·--- -·· 

J 

-•IUllO o••LUCll WIDZ6w-
---- • ll•KLAMY ----

czynne w godz. od a.oo do 1e.oo 
telefony: :21-0~MiU5 I 20-ea.01 w. e 

KA•ATmATllU 

czynna (oprócz poniedziałków) 
w godz. 11.00 - 1S.OO I 17.00 -19.00 
w nledzlelę w godz. 17.00 - 19.00 
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