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Wstęp
„Szekspir jest niesłychany! Za każdym razem, gdy się go czyta lub
ogląda, zdumiewa ta zuchwała prostota, z jaką sięga ręką do samych
trzewiów życia. Dlatego, gdy chodzi o psychologię w jakiejkolwiek epoce, wśród jakichkolwiek «prądów», zawsze pomiędzy najśmielszymi odkrywcami prawdy znajdzie się – Szekspir”1.
Tak pisał językiem swojej epoki Tadeusz Żeleński-Boy niemal sto lat
temu, po premierze Makbeta w Teatrze Słowackiego w Krakowie, która
miała miejsce w dniu 23 października 1919 roku. Czy to właśnie jest
tajemnicą urodzonego w szesnastowiecznej Anglii dramatopisarza i poety – znajomość człowieka, umiejętność przekazywania prawdy o nim? To
zapewne jedna z możliwych odpowiedzi, bo tajemnica nie pozostałaby
nią, gdyby udało się ją ostatecznie odkryć i wyjaśnić. Tymczasem życie
i dzieło Williama Szekspira nadal pozostaje tajemnicą, nawet dla jego
najskrupulatniejszych i najbardziej oddanych badaczy.
Tom, który oddajemy czytelnikom do rąk, w dużej mierze nie jest
dziełem zawodowych szekspirologów, ale literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, którzy w swojej pracy badawczej natknęli się na
„ślady” Barda ze Stratfordu i często pośrednio ulegli fascynacji jego twórczością. A śladów tych w kulturze światowej, w tym także polskiej, jest
niezwykle dużo. Co więcej, stale ich przybywa. Rok 2016, ogłoszony rokiem Szekspira, przyniósł kolejne dowody zakorzenienia angielskiego artysty w umysłach i wyobraźni współczesnych artystów. Wymyślony przez
brytyjskiego wydawcę Projekt SZEKSPIR o światowym zasięgu pokazał
siłę Szekspirowskich dramatów: pod piórem najbardziej dziś poczytnych
pisarzy (m.in. wymienianej jako kandydatka do Nobla Margaret Atwood
i autora bestsellerowych kryminałów Jo Nesbø) powstały współczesne
wersje Burzy, Makbeta oraz pięciu innych sztuk Stratfordczyka. Ale
T. Żeleński-Boy, Szekspir „Makbet”, w: tegoż, Romanse cieniów. Wybór recenzji
teatralnych, wybór i wstęp J. Hen, Warszawa 1987, s. 21.
1
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dzieło Szekspira nie potrzebuje specjalnych projektów i inicjatyw, żeby
być obecne w literaturze, teatrze, filmie, przestrzeni Internetu, w sztukach plastycznych, w muzyce czy w języku, a przez język w codziennym
życiu.
Polscy autorzy leksykonu Szekspir – Marta Gibińska, Marta Kapera
i Jacek Fabiszak – wypisali dwadzieścia stron słynnych cytatów z trzydziestu czterech sztuk. Niektóre z nich są tak znane, że stały się anonimową własnością polszczyzny i przeciętny Polak nie zdaje sobie sprawy z ich
pochodzenia. Ciekawostką są fragmenty, „które w kulturze anglosaskiej
nigdy się nie upowszechniły, natomiast są znane Polakom”2, np. czterowiersz z Hamleta w przekładzie Józefa Paszkowskiego:
Niech ryczy z bólu ranny łoś,
Zwierz zdrów przebiega knieje.
Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś,
To są zwyczajne dzieje. (Hamlet, III.2)

Cytaty z Szekspira, a także postaci z jego dramatów, często pojawiają się w publicystyce, komentując naszą rzeczywistość – społeczną
i polityczną. Tomasz Jastrun napisał reportaż z wydarzeń sierpniowych
w Gdańsku 1980 roku pt. Las Birnam ruszył. „To był spektakl na miarę
Szekspira” – komentował czas oczekiwania na podpisanie porozumień3.
Jak pisał Jacek Cieślak: „gdyby Szekspira nie było, nie byłoby też polskiej kultury w kształcie, jaki nadali jej Mickiewicz, Słowacki, Gombrowicz, Mrożek czy Herbert. A «być albo nie być» to dylemat powstańców
listopadowych, Armii Krajowej i pokolenia «Solidarności»”4. W naszym
tomie studiów widać to wyraźnie: łatwo czytelne ślady Barda ze Stratfordu odnajdujemy w polskim romantyzmie, epoce Młodej Polski, we
współczesnych sporach i rozterkach, wreszcie w polityce i politycznym
dyskursie. Zwracamy uwagę na przestrzenie, w których warto poszukiwać
szekspirowskich inspiracji i takie, w których warto wykorzystywać jego
dzieło. Pamiętając o tym, że najważniejsze lektury to lektury dzieciństwa,
przytoczmy raz jeszcze słowa Tadeusza Żeleńskiego-Boya: „Poznawałem
Szekspira na owym uroczym ilustrowanym wydaniu J.I. Kraszewskiego
J. Fabiszak, M. Gibińska, M. Kapera, Szekspir. Leksykon, Kraków 2003, s. 10.
Zob. http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1662290,Sierpien-80-Szekspir-i-sztuka-ktora-nie-lubi-presji, (dostęp: 16.10.2017).
4
J. Cieślak, Szekspir a sprawa polska, https://ksiazki.wp.pl/szekspir-a-sprawa-polska-6145959681259649a (dostęp: 16.10.2017).
2
3
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z r. 1875, które tyle się przyczyniło w Polsce do zadzierzgnięcia najpoufalszych stosunków z Szekspirem, ile że całe pokolenia dzieciaków uczyły się niemal czytać na tych trzech grubych tomach z obrazkami.”5
W XXI wieku warto pomarzyć o podobnym wydawnictwie, które
zapoznawałoby już najmłodszych z tą skarbnicą motywów, postaci, powiedzeń, stale zasilających światową kulturę.
Przedstawiając kolejną książkę, której autorzy oddają hołd angielskiemu geniuszowi, zachęcamy do ponownego odczytania jego utworów. Zapraszamy zarazem do lektury kolejnych rozdziałów tej książki z nadzieją,
że następne pokolenia również odnajdą inspiracje w twórczości niezwykłego dramatopisarza, a tropienie jego śladów dostarczy wiele satysfakcji
zarówno badaczom, jak i tym, którzy zechcą zapoznać się z efektami ich
poszukiwań naukowych.

5

T. Żeleński-Boy, Szekspir „Makbet”, dz. cyt., s. 367-368.

