
             William Szekspir  zagadkowa  biografia
                                 z analizą w tle
Wielki  dramaturg brytyjski  mógł  być potomkiem  polsko - greckich   emigrantów  a 
jego biografia została po wiekach zafałszowana. 

Pierwsi Polacy w Anglii pojawili się już na przełomie XIV i XV wieku. Głównie byli to 
kupcy lub wysłannicy królewscy. Dopiero sto lat później rozkwit kontaktów polsko-
angielskich dotyczących kultury spowodował, że więcej Polaków decydowało się na wyjazd
do Anglii. 

 Szekspir i  Olbracht Łaski.
Są podstawy do przypuszczeń, że  pobyt księcia  Alasko w Anglii, znalazł jeszcze  głębsze 
odgłosy w literaturze angielskiej,bo  w twórczości Szekspira. Tak pisarze  polscy jak i 
zagraniczni wyrażali przypuszczenie, że  postać Armanda w szekspirowskiej 
komedii:''Stracone  zachody miłości ''( Love  labour lost) stanowi  reminiscencję pobytu  
Olbrachta  Łaskiego w  Anglii i odtwarza właściwości  charakteru wojewody  sieradzkiego, 
nie  mówiąc o innych  postaciach w tragediach  szekspirowskich.  

William Szekspir (ang. William Shakespeare; ur. prawdopodobnie 23 kwietnia 1564, data 

chrztu: 26 kwietnia 1564, w Stratford-upon-Avon, zm. 23 kwietnia?/3 maja 1616, tamże) – 
angielski poeta, dramaturg, aktor. Powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych 
pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru. Napisał 38 sztuk, 154 sonety, a także
wiele utworów innych gatunków. Mimo że cieszył się popularnością już za życia, jego 
sława rosła głównie po śmierci, dopiero wtedy został zauważony przez prominentne 
osobistości. Uważa się go za poetę narodowego Anglii, Eksperci uważają, że większość 
swoich prac napisał między 1586 a 1612 rokiem. Przedmiotem ciągłej debaty jest ich 
chronologia, a nawet kwestia autorstwa większości z nich.  Brak  jest także  danych  co 
do  jego  wykształcenia,  gdzie  je  pobierał  i  u  kogo.

Był jednym z niewielu dramaturgów, którzy z powodzeniem tworzyli zarówno komedie, jak
i tragedie. Sztuki Szekspira zostały przetłumaczone na większość języków nowożytnych, 
inscenizacje mają miejsce na całym świecie. Jest również najczęściej cytowanym pisarzem 
anglojęzycznego świata. Wiele jego neologizmów weszło do codziennego użycia. Lista 
słów, które wprowadził do języka angielskiego, liczy około 600 pozycji. Od lat dyskutuje 
się na temat jego życia, orientacji seksualnej i religijności. Urodził się ( podobno) w 
kwietniu 1564 roku w Stratford-upon-Avon, jako trzecie z ośmiorga dzieci Johna 
Shakespeare’a, rękawicznika i lokalnego polityka, oraz pochodzącej ze znanej i bogatej 
rodziny, Mary Arden. Jego rodzice byli kuzynostwem, ich matki były siostrami. 
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W szkole w Stratford  uczył się łaciny, historii, literatury antycznej i retoryki, zaś jego 
nauczycielami byli magistrowie z Oxford Stratford-upon-Avon – miasto w Anglii, w 
hrabstwie Warwickshire, nad rzeką Avon.

Położone 38 km na południowy wschód od Birmingham i 14 km na południowy zachód od 
stolicy hrabstwa - Warwick. Miasto zamieszkuje obecnie około 24 tys. mieszkańców  ,ale w 
wieku  XVI  liczba  ta  wynosiła  może  kilkaset  osób,  skąd  więc  miałby  tam  być   
uniwersytet w  profesorami z  Oxfordu?  Rzymska nazwa miejscowości brzmi Strata Via, po
polsku: Brodnica. Została tak nazwana ze względu na znajdującą się tam płytką przeprawę 
przez rzekę Avon. Miasto ma ważne znaczenie w historii wczesnej reformacji. To tutaj w 
1555 r. skazano za herezję i spalono na stosie tzw. męczenników oksfordzkich - biskupów 
kościoła anglikańskiego Hugh Latimera, Nicholasa Ridleya i arcybiskupa Canterbury 
Tomasza Cranmera. Miejsce stosu upamiętnia krzyż wybrukowany na ulicy Broad Street, 
niedaleko stoi również XIX-wieczny pomnik poświęcony męczennikom.

Niestety,  rękawicznik  nie  mógł  być  wtedy  żadnym  lokalny  politykiem, zajęcie  to  
był  zarezerwowane  wyłącznie  dla  szlachty  oraz  kościoła ,  więc  są to  bzdury ! 

 Prawdopodobnie w okresie kłopotów finansowych ojca, związanych z nielegalnym 
handlem wełną, ( już  nie rękawicznik  ,ale  handlarz  który  musiałby mieć  hodowlę  owiec
,o czym  nie  ma  danych)  tylko musiał przerwać naukę (jako syn lokalnego ''prominenta 
''mógł pobierać nauki za darmo, nie ma jednak dokumentów potwierdzających ten fakt).
Nic nie wiadomo o tym, żeby w późniejszym okresie kontynuował edukację. Pracował 
w kilku magnackich rezydencjach jako guwerner, sekretarz, a także aktor w dworskich 
przedstawieniach 

 ( o  ile  w  ogóle  jest  to  prawda, ponieważ  jako  guwerner  musiałby posiadać  
ukończone  szkoły  oraz  jakieś  świadectwa ). W 1582 roku osiemnastoletni Szekspir 
ożenił się z Anne Hathaway, która miała wtedy 26 lat. W związku z różnicą wieku, a także z
tym, że Anne była w trzecim miesiącu ciąży, przyjmuje się, że małżeństwo to było 
wymuszone przez jej rodzinę.(jest to  kompletna  bajka  i  bzdura,  z  czego  bowiem    
jako  mężczyzna  utrzymywałby rodzinę, a  kobiety  wtedy  nie  pracowały ?) 

 Mieli ( rzekomo  ) trójkę dzieci: Susannę (ur. 1583) i bliźnięta o imionach Hamnet i Judith, 
urodzone w 1585.                                                                                                           

Hamnet zmarł w 1596 roku; niektórzy przypuszczają, że jego śmierć była jedną z inspiracji 
do napisania Hamleta. Nic nie wiadomo o siedmiu latach jego życia, które nastąpiły po 
przyjściu na świat bliźniąt ( jest to  bardzo ciekawe !)  Ten czas określa się jako the lost 
years stracone lata  (bo tak  jest  najprościej  coś  załatać). Istnieją tylko domysły, co 
mogło dziać się w tym okresie.

 Być może William został aresztowany i osadzony w więzieniu za kłusownictwo. Istnieje 
też teoria, mówiąca, że pracował jako nauczyciel. 
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Możliwe, że w późniejszym okresie walczył jako żołnierz w Holandii lub służył w 
szlacheckiej rodzinie. Przypuszcza się także, że podróżował po kontynencie, gdzie poznał 
takie osobistości jak Michel de Montaigne czy Giordano Bruno   (  i oni wszyscy  go  uczyli
, albo ich  pozabijał  i przywłaszczył  sobie  ich  dzieła  !) 

 Najbardziej prawdopodobna jest wersja, która zakłada, że dołączył do grupy teatralnej w 
Londynie i tam służył jej pomocą (ale  jaką  ?). Pierwsza drukowana wzmianka o 
Szekspirze pojawia się w broszurze Roberta Greene’a z 1592 roku. W tym okresie był on 
już członkiem Trupy Lorda Szambelana, znanej później jako King’s Men.( równie  dobrze  
ta wzmianka  mogła  być  dorobiona  kilka  wieków  później).                                            

W 1598 roku po raz pierwszy wziął udział w przedstawieniu; także wtedy jego nazwisko 
zaczęło pojawiać się w charakterze autora sztuk. Przekaz mówi, że oprócz tego, że pisał dla 
Trupy Lorda Szambelana teksty nowych utworów, zajmował się finansami grupy, grywał 
także niewielkie role w spektaklach, takich jak Jak wam się podoba czy Henryk V. Był 
współwłaścicielem Globe Theatre  (??) Należałoby   jednak raczej  ustalić  daty  
powstania  tych sztuk  oraz  czy  były   także w  ogóle  wystawiane w  wieku  XVI w  
Anglii. 

Wiele z jego dramatów czerpie motywy z literatury dawniejszej. Hamlet, na przykład, 
bazuje na nieprzetrwałym do naszych czasów Ur-Hamlecie, zaś Król Lear na wydanej 
wcześniej sztuce pod tym samym tytułem. Inspiracją do ich napisania były także dzieła 
włoskie i angielskie, takie jak nowele i kroniki  oraz  źródła  polskie.

Dalej  są  to bajki lub  biografia  innej  osoby,  być  może  jakiegoś  prawdziwego 
twórcy  i  pisarza:    O dużej sprawności jako organizatora świadczą zasługi dla Trupy 
Lorda Szambelana. Potrafił zdobyć dla niej możnego mecenasa, jakim był król Jakub I. 
Znalazł także źródło finansowania dla własnych prac, którym było wsparcie zamożnego 
hrabiego, Henry’ego Wriothesley’a. Oprócz tego, że współfinansował budowę Globe 
Theatre, działał także w Blackfriars Theatre (zbudowanym w 1596 roku), którego 
publiczność była bardziej elitarna.Po przeprowadzce do Londynu (Anne Hathaway została 
w Stratford-   dlaczego  ?), w 1604 roku był swatem córki swojego kamienicznika.                
Dokumenty sądowe z 1612 roku dają dowód na to, że Szekspir był lokatorem Christophera 
Mountjoy  zamożnego mieszkańca Londynu.Liczne zachowane z tego okresu dokumenty 
związane z finansami pozwalają stwierdzić, że majątek Szekspira rósł w szybkim tempie  
( dzięki  czemu  i jaki zajęciom  ?)  co pozwoliło mu na zakup domu w dzielnicy 
Blackfriars w Londynie, a także drugiej co do wielkości posiadłości w Stratford, New Plac 
e( brak  dat) .                                                         .

W 1596 roku dzięki staraniom pisarza został nadany przez heroldię herb jego ojcu(?) John
Shakespeare chciał otrzymać go już w 1576 roku, jednak musiał przerwać odpowiednie 
procedury wskutek pogarszania się jego sytuacji finansowej ( jak to ,przecież  pomnażał  
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majątek  i był  bardzo zamożny  ? a  poza tym  urodził się ww  roku 1564 , czyli  miał w
roku 1576  lat 12  ! )  

Dewiza herbowa brzmiała: Non Sanz Droict (pl. Nie bez prawa).   Szekspir wrócił do 
Stratford w 1613 roku ( po  co, dlaczego i co  tam robił , skoro  był  bardzo  zamożny  i 
posiadał  herb szlachecki?) , zmarł w wieku 52 lat, 23 kwietnia 1616. Ostatnie lata życia 
spędził w New Place

I kolejna bajeczka  pełna  nieścisłości: 
New Place - nazwa miejsca w Stratford-upon-Avon, w którym ostatnie lata życia spędził 
William Szekspir.Dom został zbudowany w 1483 roku. Szekspir kupił go za 600 funtów w 
1597 roku, zamieszkał w nim jednak dopiero w 1610 roku. Był drugim co do wielkości 
budynkiem w Stratford, jednocześnie jedynym wybudowanym z kamienia. Po śmierci 
poety, w 1616 roku, dom trafił w ręce jego córki, Susanny Hall.W drugiej połowie XVIII w. 
właściciel budynku, zmęczony nieustannymi wizytami ciekawskich, postanowił wyburzyć 
dom ( dom  szlachcica ? niemożliwe  !  musiałby  być ten dom dziedziczny  i to  na 
pewno  .)  Dzisiaj można oglądać jego fundamenty, dzięki muzeum zorganizowanemu w 
sąsiednim domu, Nash's House.

Został pochowany w absydzie kolegiaty Świętej Trójcy w Stratford. To wyróżnienie 
spotkało go jednak nie ze względu na jego sławę jako pisarza: kupił ten przywilej za kwotę 
440 funtów( kupił po śmierci  czy przed  śmiercią  ??)  Jego pomnik przedstawia go jako 
poetę z piórem w ręce. Na nagrobku Szekspira, pod popiersiem, znajduje się łacińskie 
epitafium i wiersz w języku angielskim. 

Epitafium głosi:

„

IVDICIO PYLIUM, GENIO SOCRATEM, ARTE 
MARONEM,
TERRA TEGIT, POPULUS MAERET, OLYMPUS 
HABET

”

Pierwszą część możemy przetłumaczyć jako „Pylos w osądach, Sokrates w geniuszu, Maro 
w sztuce”. Słowa te odnoszą się do mądrego króla Nestora, władcy Pylos, filozofa Sokratesa
i Wergiliusza (jego cognomen brzmiał Maro). A więc  sami Grecy ! 

Druga część znaczy: „Ziemia go grzebie, ludzie opłakują, do Olimpu należy”.  Olimp to też
grecka góra 

Liczne sztuki tego pisarza, kroniki, komedie i tragedie, są uważane za jedne z najlepszych 
dzieł w swoich gatunkach i arcydzieła angielskiej literatury. Większość z nich została 
wystawiona w Globe Theatre, wybudowanym w 1599 roku, a który spłonął w 1613 roku 
podczas inscenizowania Henryka VIII.  Pisarz występował też jako aktor; jego grupa nosiła 
nazwę Lord Chamberlain’s Men, na cześć ich mecenasa. Po objęciu patronatu nad nią przez 
króla Jakuba I zmieniła nazwę na King’s Men.  Jeśli chodzi o sztuki historyczne, Szekspir 
korzystał z dwóch podstawowych źródeł. 
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Dla dzieł związanych z Rzymem i Grecją są to utwory Plutarcha (w tłumaczeniu Thomasa 
Northa ) zaś te, które są związane z historią Brytanii, bazę czerpią z kronik Raphaela 
Holinsheda. Można je także podzielić na te wydane wcześniej (pierwsza tetralogia) i te 
powstałe w późniejszym okresie (druga tetralogia).                                 

Eksperci dokonują następującego podziału wszystkich jego utworów:

• wczesne komedie i kroniki (np. Sen nocy letniej; ok. 1590–1596)
• utwory z okresu pośredniego (wtedy powstały najbardziej znane sztuki, takie jak 

Otello, Romeo i Julia, Makbet, Hamlet czy Król Lear, a także sztuki problemowe, do 
których zaliczyć możemy Miarkę za miarkę; ok. 1595–1609)                                       
.

• późne romanse (Burza, Opowieść zimowa; ok. 1610–1612)

O ile wcześniejsze dzieła znacznie się od siebie różnią charakterem, o tyle te pisane później 
poruszają podobne tematy, takie jak zdrada, przyjaźń, morderstwo, władza i ambicje. 
Utwory powstałe jako ostatnie zawierają więcej elementów fantastycznych, błyskotliwych 
rozwiązań. Trzeba jednocześnie pamiętać, że nie jest możliwe dokonanie jednoznacznego 
podziału sztuk Szekspira, a wszelkie rozróżnienia są jedynie umowne.

Strona tytułowa Pierwszego Folio, wydanego w 1623 roku

Większość została opublikowana w formacie quarto, jednak pierwsze duże wydanie jego 
dzieł nastąpiło w 1623 roku. Obecnie jest określane mianem Pierwszego Folio (zawiera 36 
dzieł, w tym prawie wszystkie najbardziej znane, oprócz Peryklesa, księcia Tyru i Dwóch 
szlachetnych krewnych); w jego wydanie zaangażowany był John Heminges. Warto 
zaznaczyć, że w międzyczasie ukazywały się też pirackie wersje utworów pisarza, takie 
jak Fałszywe Folio. 

W Pierwszym Folio po raz pierwszy został zawarty tradycyjny podział jego sztuk na 
komedie, tragedie i kroniki, powszechnie stosowany do dzisiaj. 
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Współcześnie pojawiają się też podziały na tzw. sztuki problemowe, które łączą w sobie 
elementy komedii i tragedii (Miarka za miarkę), a także na romanse (Opowieść 
zimowa)Istnieje wiele kontrowersji co do chronologii powstawania jego utworów. Poza tym,
z uwagi na fakt, że nigdy nie wydał autoryzowanej edycji swoich sztuk, ciężko jest ustalić 
ich właściwą wersję; dla niektórych dzieł istnieje kilka różniących się od siebie wydań. 

Ten stan rzeczy sprawia, że ustalenie dokładnej treści utworów jest jedną z głównych 
kwestii nad którymi pochylają się współcześni badacze.

 Ze względu na to, że w jego czasach nie było jeszcze ustalonych zasad pisowni, niektóre 
słowa zapisywał w różny sposób, co potem powodowało, że przepisujący je ( rzekomo  ) 
często zmieniali ich znaczenie ( lub zmieniali  treść i  sens  !)  Istnienie kilku różniących 
się od siebie w szczegółach wydań tego samego utworu jest także tłumaczone tym, że 
Szekspir z biegiem lat wprowadzał w swoich utworach zmiany  (?)Sonety Szekspira to zbiór
154 utworów, traktujących o pięknie, miłości i moralności. Pierwszych 17 skierowanych 
jest do młodzieńca, którego nawołują do małżeństwa i posiadania potomstwa, dzięki czemu 
jego uroda mogłaby zostać przekazana kolejnym pokoleniom. Kolejne (18–126) odnoszą się
do mężczyzny, w którym podmiot liryczny jest zakochany. Utwory 127–152 odnoszą się do 
miłości poety do jego kochanki. Dwa ostatnie sonety, 153 i 154, mają charakter alegoryczny
( bardzo  starożytne  i antyczne   !)                                                                                         

Prawie wszystkie, z wyjątkiem dwóch pierwszych’, pojawiły się w wydawnictwie 
zatytułowanym Shakespeare’s Sonnets, numery 138 i 144 wydane zostały także w dziele 
Namiętny pielgrzym, w 1599 roku. 

Wskazuje to, że były pisane przez dłuższy okres, począwszy od lat 90. XVI wieku. Nie są 
znane okoliczności, w jakich zostały wydane. Pojawia się w nich tajemnicza dedykacja dla 
„Pana W.H.”, który jest opisywany jako „the only begetter” (ten, któremu należy przypisać 
wszystkie zasługi; jedyny ojciec ).                                                                                             

Nie wiadomo, kto jest jej autorem – Szekspir, czy też wydawca sonetów, Thomas Thorp e 
Nie ma także informacji o tym, kim jest ta postać. Być może był to jeden z mecenasów (np. 
Henry Wriothesley), możliwe też, że dedykacja ta jest skierowana do młodzieńca, 
opisywanego w sonetach. Co więcej, nie ma nawet pewności, że Szekspir wiedział o tym, że
sonety zostały opublikowane.

Oprócz sonetów, pisarz był autorem także dłuższych utworów wierszowanych, takich jak 
Namiętny pielgrzym, Gwałt na Lukrecji czy Skarga zakochanej. Wydaje się(co  jest  
domniemywaniem)  że zostały napisane, aby zdobyć przychylność jednego z bogatych 
patronów, którzy mogliby opłacać pracę twórczą Szekspira. Na przykład Gwałt na Lukrecji 
jest dedykowany Henry’emu Wriothesleyowi.   Poza tym, napisał też krótki wiersz Feniks i 
gołąb, alegoryczny poemat o upadku miłości, który miał być wykorzystany jako dodatek do 
długiego utworu Roberta Chestera, Love’s Martyr.
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Chronologia powstawania dzieł Szekspira nie jest możliwa do ustalenia ani pod względem 
ich wydania drukiem, ani pod względem inscenizacji , dlatego, że nie istnieje 
weryfikowalne źródło, z którego można by skorzystać, poza tym wiele z nich zostało 
wystawionych na scenie na długo przed publikacją.Pomijając wersje pirackie (np. Fałszywe 
Folio), większość jego dzieł pozostała nieopublikowana aż do roku 1623, czyli do wydania 
Pierwszego Folio. 

Współcześni pisarzowi nie wymieniają żadnego z jego utworów, które nie przetrwałyby do 
naszych czasów, z wyjątkiem Cardenio i Love's Labour's Won. Jednocześnie jego udział w 
powstawaniu wielu z nich jest przedmiotem ciągłej debaty.Uczeni zrekonstruowali 
chronologię powstawania jego utworów, posługując się w tym celu wieloma wskazówkami, 
takimi jak im współczesne aluzje, odnotowane inscenizacje, wpisy w rejestrze Stationers’ 
Company (instytucji zajmującej się regulacją praw autorskich – które  mogły  być dorobione
dużo  później ), daty publikacji zamieszczone na stronach tytułowych wydań przetrwałych 
do obecnych czasów, badanie stylu, w jakim utwory zostały napisane, a także listą 
zawierającą wiele jego dzieł, wydaną w 1598 roku.Mimo tego, że część naukowców 
zatwierdziłapewną kolejność ich powstawania, wiele dat jest przedmiotem dyskusji i 
powinno być traktowanych jako umowne. Ortodoksyjni badacze odcinają się od tych 
ustaleń. 

JAKI  Z  TEGO  WNIOSEK  ? 

Prace tego autora miały ogromny wpływ zarówno na teatr w jego czasach, jak i ten 
współczesny. Dzieła Szekspira stanowią nie tylko najwybitniejsze przykłady zachodniej 
literatury, dzięki nim rozwinął się także teatr elżbietański, poprzez zwiększenie wymagań co
do tego, co można pokazać za pomocą postaci, scenariusza lub fabuły.Jego twórczość 
pozwoliła, żeby sztuki teatralne zostały docenione przez intelektualistów, zadowalając 
jednocześnie tych, którzy szukają zwykłej rozrywki.

Teatr w okresie, w którym poeta przybył do Londynu, ulegał licznym zmianom. We 
wczesnych latach jego pobytu najpopularniejsze były sztuki moralizatorskie, wspierane 
przez Tudorów. Postaci tam występujące, które były personifikacją atrybutów moralnych, jak 
i sama fabuła były mało realistyczne; ukazywały wyższość dobra nad złem poprzez farsę i 
slapstick.  

 TO  NA PEWNO  NIE  BYŁ  BRYTON!                                                                      

Jednocześnie na uniwersytetach inscenizowano dramaty rzymskie, głównie po łacinie. Ich 
styl był bardzo formalny, przedkładano długie monologi i statyczność postaci nad 
dynamiczną akcję.

Pod koniec XVI wieku pisarze tacy jak Christopher Marlowe zaczęli zmieniać teatr. Odeszli
od tradycyjnych koncepcji na rzecz sekularyzacji przedstawień. Ich dzieła łączyły w sobie 
poetycki styl i filozoficzne odniesienia uniwersyteckich autorów z łatwą przyswajalnością, 
znaną z utworów moralizatorskich. 
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Jednocześnie były mniej dwuznaczne, rzadziej wykorzystywano alegorię. Inspirowany tym 
stylem, Szekspir wyniósł go na nowy poziom.Reputacja Williama Szekspira rosła 
stopniowo. Za życia i krótko po śmierci był szanowanym, aczkolwiek nieuznawanym za 
wybitnego, poetą. Jego wiersze ukazywały się drukiem częściej niż sztuki. Zdarzało się, że 
był uwzględniany w różnorodnych spisach wybitnych pisarzy. 

W uznawanym za luksusowy formacie Folio wydano zbiór jego dzieł już w 1623 roku, była 
to druga tego typu publikacja w Anglii. W latach 1642–1660 teatr na Wyspach Brytyjskich 
był zabroniony.

 Był to efekt wojny domowej, która doprowadziła do rządów Olivera Cromwella, 
purytanina, a co za tym idzie – ograniczeń swobód obywatelskich w kwestiach takich, jak 
rozrywka. Nie zważając na to, grupy aktorów wystawiały krótkie fragmenty sztuk, wśród 
których znalazły się utwory Szekspira, np. Sen nocy letniej. Później nowa fala osób 
zajmujących się teatrem musiała korzystać z zasobów prac, które pozostały po autorach z 
minionych czasów. Sięgali po dzieła Johna Fletchera, Bena Jonsona, lecz także Szekspira. 
Powodowało to, że jego sztuki przez kolejne lata często pojawiały się na scenie. W nowych 
warunkach, spowodowanych powstaniem unowocześnionych, zmienionych teatrów, do jego
utworów dodano takie elementy, jak muzyka, taniec, oświetlenie, fajerwerki. Teksty uległy 
licznym modyfikacjom (najbardziej znana z nich to wprowadzenie w 1681 roku do Króla 
Leara szczęśliwego zakończenia; wersja ta trwała na scenie do 1838 roku). 

Burza została przekształcona w operę, dodano do niej liczne efekty specjalne.W XVII wieku
nadal pozostawał cenionym pisarzem, nie osiągając takiej popularności jak John Fletcher. 

Na dwie inscenizacje Fletchera przypadała jedna Szekspira. Później jednak stał się bardziej 
cenionym niż współautor Cardenia, uzyskał tytuł najlepszego angielskiego pisarza, którego 
miał już nigdy nie stracić.Pod koniec XVIII wieku jego dzieła powoli uzyskiwały status 
wybitnych, sam zaś poeta był uważany za wspaniałego angielskiego autora sztuk. Był 
jednocześnie uznawany za dramaturga, utwory jego autorstwa wydawały się lepsze do 
wydawania drukiem i czytania niż do inscenizowania. Na początku XIX wieku osiągał 
szczyty popularności. Jego utwory często gościły w teatrach, zdobywając popularność 
wśród widzów ze wszystkich klas społecznych. Krytycy epoki romantyzmu odnajdywali w 
nim barda-idola, uznawano go za symbol angielskiej dumy.  

Ta sława doprowadziła do niespodziewanych, negatywnych reakcji. W XXI wieku 
większość ludzi na świecie poznaje jego dzieła w młodym wieku, w szkole, przez co staje 
się on dla niektórych symbolem nudy, a jednocześnie kultury wyższej. Niemniej jednak, 
Szekspir pozostaje najczęściej inscenizowanym i ekranizowanym (także w Hollywood, 
jednakże tam częściej dzieła tego pisarza są podstawą fabuły, nie zaś dialogów) autorem 
sztuk w historii. 
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Często akcja jego utworów jest przenoszona do czasów współczesnych. Jednocześnie 
istotne jest, że wiele słów w obecnym języku angielskim zostało do niego wprowadzonych 
właśnie przez Williama Szekspira (np. assassination, epileptic, majestic).

Polonica w sztukach Williama Szekspira 

Pierwsza wzmianka o Polsce pojawia się w Komedii omyłek. Drumio z Syrakuz opisując 
otyłą kobietę stwierdza:

 Komedia omyłek Akt III, Scena II, Przekład Stanisława 
Barańczaka

...gdyby z jej szmat wycisnąć łój starczyłoby świeczek na 
polską zimę

                                                                

Wyrażenie polska zima występuje tu w znaczeniu zimy długiej i surowej.

Najwięcej nawiązań do Polski pojawia się w Hamlecie. W I scenie aktu I, Horacy opisując 
Hamletowi wygląd Ducha, nawiązuje do wojen polsko-duńskich:

 Hamlet Akt I, Scena I, Przekład Stanisława 
Barańczaka

...Z tym samym marsem na czole wydawał
Rozkazy, aby rozgromić Polaków,
Ciągnących na nas saniami przez lody

Fragment ten był interpretowany w różny sposób. Występujące w oryginale słowo Pollax 
często tłumaczono jako Polacy (Polacks), ale też jako poleaxe – topór bojowy.  Z tego 
względu w niektórych tłumaczeniach ten polski wątek się nie pojawia np.

 Hamlet Akt I, Scena I, Przekład Witolda 
Chwalewika

...Toporem z sań chwyconym o lód grzmotnął

Scena IV IV aktu Hamleta rozpoczyna się przemarszem wojsk norweskich, dowodzonych 
przez Fortynbrasa, przez Danię. Zapytany przez Hamleta o cel wyprawy, dowodzący 
oddziałem kapitan odpowiada

 
Hamlet Akt IV, Scena IV, Przekład Stanisława 
Barańczaka

...Idziemy zdobyć mały skrawek ziemi:
Ma to-to nazwę, ale nic poza tym.
Za pięć dukatów nie wziąłbym w dzierżawę
tego zagonu. I zresztą Norwegia
Czy Polska więcej na nim nie zarobią
Gdyby go nawet od ręki sprzedały.
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W scenie I aktu V pojawiają się „Pollack warres”:

 
Hamlet Akt V, Scena I, Przekład Józefa 
Paszkowskiego

...To młody Fortynbras:
Wracając z polskiej wojny, daje salwy
Angielskim posłom.

                                                                   

W finale dramatu (Akt V, scena II) wojska norweskie po zwycięstwie nad Polską, ponownie 
wkraczają do Danii. W latach 1561-1582 toczyły się wojny o Inflanty, kiedy to Dania 
chciała w sojuszu z Lubeką utrzymać szlak żeglugowy do zajętej przez Moskwę Narwy zaś 
po stronie Rzeczypospolitej walczyła Szwecja. Imię królewskiego doradcy Poloniusza 
nasuwało podejrzenia, że postać ta była portretem ówczesnego polskiego polityka lub, że 
sam Poloniusz był z pochodzenia Polakiem. 

Tak interpretował sztukę m.in. Krystian Ostrowski, w którego przekładzie z 1870 roku 
pojawiają się wypowiedzi Laertesa Ty biedna Polko, Ty Ofelio droga... i Mój ojciec był 
Polakiem... Polski motyw pojawia się także w komedii Miarka za miarkę, w której Książę 
tłumaczy swoje opuszczenie Wiednia wyjazdem do Polski.

Miarka za miarkę Akt I, Scena III, przekład Macieja 
Słomczyńskiego

...Panu Angelo (…)                                      
Oddałem władzę absolutną w Wiedniu
Sądzi, że podróż do Polski odbywam.

                                                                                                                                                    

Wątek polski przewija się także w Opowieści zimowej. Utwór ten jest trawestacją romansu 
pasterskiego autorstwa Roberta Greene’a z roku 1590, który wplata wątki dramatyczne z 
historii księcia mazowieckiego Siemowita III i jego niewiernej żony (której przypisuje się 
imię Ludmiły). Wypadki te opisał Janko z Czarnkowa, według niego Siemowit 
podejrzewając żonę o niewierność uwięził ją w zamku w Rawie Mazowieckiej, po czym 
bestialsko udusił w 1366. Szekspir zmienił tożsamość dramatis personae, bohaterami 
czyniąc Czechów, a akcję przenosząc na Sycylię.

Dzieła Szekspira, odkryte przez pisarzy epoki romantyzmu, miały duży wpływ także na 
Polaków. Juliusz Słowacki w swoich dziełach często odwołuje się do jego utworów. W 
Kordianie można odnaleźć odniesienia do kryzysu moralnego głównego bohatera (Hamlet), 
pojawiają się też siły nadprzyrodzone (Makbet). W „Balladynie” odnaleźć można wiele 
nawiązań do „Snu nocy letniej” – jak postaci Goplany i Tytanii czy Puk, na którym 
wzorowany jest Skierka. Inne dramaty, jak na przykład Maria Stuart, także odnoszą się do 
dzieł Szekspira. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Balladyna_(dramat)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kordian_(dramat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miarka_za_miark%C4%99
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krystian_Ostrowski&action=edit&redlink=1


O swojej fascynacji pisał także w 1834 roku w liście do matki. Stanisław Wyspiański także 
był zafascynowany twórczością Szekspira. Dokonał interpretacji Hamleta, umieszczając w 
nim również wątki z Makbeta[ miało to miejsce w teatrze im. Juliusza Słowackiego w 
Krakowie. Do jego twórczości odwołuje się także Adam Mickiewicz, który cytuje fragment 
tekstu jednego z jego utworów (Methinks, I see... where? – In my mind’s eyes) w wierszu 
Romantyczność.  W Ferdydurke Witolda Gombrowicza główny bohater, Józio, uznaje 
Szekspira za artystę w pełni i kapłana sztuki  a także za twórcę wspaniałych i pięknych scen 
zbrodni.

Po raz pierwszy tłumaczeniami utworów angielskiego pisarza na język polski zajął się 
Ignacy Hołowiński, który w latach 1839–1841 dokonał translacji 10 utworów. Nie 
prezentowały one jednak wysokiego poziomu, skrytykował je Juliusz Słowacki. Później, w 
1875 roku ukazały się Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), autorstwa 
trzech emigrantów: Stanisława Koźmiana, Leona Ulricha i Józefa Paszkowskiego. Dzięki 
nim cała trójka stała się szeroko znana, przy ich tworzeniu pomagał Józef Ignacy 
Kraszewski. W XX wieku tłumaczeniem dzieł Szekspira zajmowali się m.in. Stanisław 
Barańczak i Maciej Słomczyński – pierwszy człowiek na świecie, który przetłumaczył 
wszystkie jego utwory.

Religia

Na kilka lat przed narodzeniem poety, po okresie niepewności, dokonano ostatecznego 
oddzielenia Kościoła anglikańskiego od Kościoła katolickiego. Z biegiem czasu zaczęto 
wywierać presję na katolikach, aby przechodzili na protestantyzm. Bycie wiernym 
papieżowi stało się nielegalne.                                                                 

Niektórzy historycy uważają, że w tamtym okresie zrodził się w Anglii tajny ruch, łączący 
tych, którzy nie chcieli zmienić wiary. Być może do ruchu tego należał także Szekspir, nie 
ma na to jednak dowodów.Istnieją natomiast dowody na to, że jego rodzina była silnie 
katolicka. Najważniejszym z nich jest dokument, odnaleziony w Stratford, w którym John 
Shakespeare, ojciec poety, zobowiązuje się, że w głębi serca na zawsze pozostanie 
katolikiem. Od czasu odkrycia w XVIII wieku, zaginął i nie można jednoznacznie 
potwierdzić jego autentyczności.  Matka pisarza, Mary Arden, należała do rodziny 
opozycyjnej, silnie sympatyzującej z katolikami. 

Jego córka, Susanna Hall, była w Stratford zarejestrowana jako jedna z tych, którzy 
odmówili przyjęcia komunii świętej, co może także świadczyć o jej pozostawaniu przy 
wierze rodziców Religijność Williama można tłumaczyć tym, że czterech z sześciu jego 
nauczycieli w młodości było mocno wierzącymi katolikami  inny z jego tutorów został 
jezuitą. Mimo tego, że nie jest to jednoznaczny dowód, niektórzy badacze doszukują się w 
jego utworach promowania katolików, połączonego z jednoczesnym dyskryminowaniem 
protestantów.
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Encyklopedia katolicka stwierdza m.in., że:

• jego córki zostały wychowane na protestantki,

• Biblię znał w wersji protestanckiej.                                                                                

Ta sama encyklopedia – po podaniu jeszcze kilku argumentów – stwierdza, iż „wynika z 
tego wniosek niemal pewny, że jeśli sympatie Szekspira były po stronie katolików, to 
niewiele się starał – lub w ogóle – by stanąć na wysokości swych przekonań”.

Innego zdania jest antropolog i literaturoznawca, René Girard, który twierdzi, że dzieła takie
jak Hamlet, czy Zimowa opowieść są manifestem chrześcijaństwa. Mówi się o wielu 
zbieżnościach zainteresowań i biografii owych autorów z wątkami w dziełach Szekspira, o –
jakoby – zakodowanych w tekstach przesłaniach dotyczących autorstwa, wreszcie o 
zbieżności językowej (w tej dziedzinie „króluje” Marlowe, którego prace po wielu analizach
porównawczych wyglądają na pisane tą samą ręką). 

• Szekspir  jako  pisarz  wykazuje olbrzymią wiedzę z wielu dziedzin (takich jak 
prawo, polityka międzynarodowa, historia, filozofia), a także ogromną znajomość 
realiów dworu elżbietańskiego (w tekstach istnieje wiele aluzji dotyczących owego 
dworu), której nie mógł mieć pisarz pochodzący z prostej, częściowo niepiśmiennej 
rodziny. 

• O Szekspirze zrobiło się głośno dopiero po śmierci, wcześniej nie powstał żaden jego
portret, nie zachował się żaden rękopis, nikt też – poza bezpośrednio 
zaangażowanymi w publikację dramatów – nie odnotowuje go jako autora 
popularnych sztuk.

• Szekspir został pochowany jako typowy przedstawiciel średnich stanów 

społeczeństwa, na jego grobie widnieje początkowo wizerunek sakiewki z ziarnem, 
po ponad stu latach zastąpiony przez gęsie pióro.

• Większość miłosnych sonetów adresowana jest do mężczyzny  ( do  Boga  na pewno 
!) .

•  Niewiele wiadomo o tym, co Szekspir robił w latach 1588-1610. Możliwe, że 

przebywał wówczas w odpowiednich kręgach w Londynie, gdzie zgromadził 
wszelkie informacje o funkcjonowaniu dworu, a także dokształcał się w wiedzy 
ogólnej. Jako aktor zaś, doskonale osłuchał się z językiem i stylem popularnych 
wówczas autorów.

• A  typowy wymysł  żydoświński, czyli   rzekomy  homoseksualny romans mógł się 
przytrafić autorowi przebywającemu daleko od rodziny i w specyficznej atmosferze 
cyganerii aktorskiej.



                                                            

 Warto zauważyć, że badacze, którzy w XVII i XVIII wieku zajmowali się tym tematem, nie
mogli uwierzyć w homoseksualizm pisarza. W 1640 roku Ben Jonson zmienił tekst sonetów,
tak aby wydawało się, że wszystkie są adresowane do tajemniczej damy, po czym wydał je 
drukiem; w krótkim czasie stały się najbardziej znaną wersją sonetów i pozostały nią aż do 
1780 roku, kiedy to opublikowano je w oryginalnej formie-  lub też  było  na odwrót !Dla 
niektórych (np. Isaaca Asimova )  postać Antonia z Kupca weneckiego jest melancholijna ze
względu na niespełnione uczucie do Bassania, który sam się poświęca, by umożliwić 
przyjacielowi znalezienie żony. Osobną kwestią są jego stosunki z żoną, Anne Hathaway. 
Mimo że mieli trójkę dzieci, nie widywali się często – Szekspir mieszkał w Londynie, 
podczas gdy jego żona, razem z dziećmi w Stratford. Co więcej, istnieją podejrzenia, że ich 
małżeństwo było wymuszone ciążą   a pisarz nigdy nie był z niego zadowolony.  

 W swoim testamencie zapisał żonie zaledwie drugie najlepsze łóżko (według wielu 
historyków taki zapis nie odbiegał od normy; w czasach Szekspira większość majątku 
zostawiano w spadku dzieciom, w nadziei, że będą się opiekować rodzicami). Jednocześnie 
Szekspir pozostawił część swoich oszczędności kolegom: Johnowi Hemingesowi, 
Richardowi Burbage’owi oraz Henry’emu Condellowi, prosząc w testamencie, aby zakupili 
sobie obrączki dla zademonstrowania łączącej ich przyjaźni.  

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Condell&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Burbage
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Heminges
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anne_Hathaway_(%C5%BCona_Williama_Szekspira)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melancholia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kupiec_wenecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Jonson
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                   CZY   SZEKSPIR  MÓGŁ  BYĆ  ZAMORDOWANY

                             I   CZY ZATARTO  PO  NIM ŚLADY

Tomasz Gabiś

Shakespeare (Szekspir) William (ur. 23 IV ? 1564 r. w Stratfordzie nad Avonem, zm. 23 IV 
1616 r. tamże) – angielski dramatopisarz i poeta.
Angielski historyk prof. H. Trevor-Roper napisał, że z wszystkich nieśmiertelnych geniuszy 
literatury nikt nie jest bardziej nieuchwytny jako osoba niż Szekspir. Mimo iż od ponad stu 
lat prowadzi się poszukiwania najdrobniejszych nawet śladów jego życia, poszukiwania, 
których intensywność,zakres i skrupulatność nie mają precedensu w historii badań 
historycznych i literackich, to największy z Anglików nadal pozostaje zagadką jako 
człowiek-twórca będący rozpoznawalną osobą z krwi i kości.



  Życie tego, kto stworzył „literackie klejnoty koronne europejskiej cywilizacji” ciągle jest, 
jak to ujął Charles Dickens, „subtelną tajemnicą”. Krytyk teatralny i szekspirolog J. Gross 
zauważył, że Szekspir stale się wymyka biografom: już prawie go doganiają, ale on znika za
rogiem. Wedle Marka Twaina biografie Szekspira przypominają okaz brontozaura w 
muzeum nowojorskim – trochę kości i tona gipsowych rekonstrukcji. Te kości to 
odnalezione w archiwach dokumenty – urzędowe, suche i bezosobowe, zaś gipsowe 
rekonstrukcje to domysły, anegdoty, niczym nie potwierdzone hipotezy, plotki, mity, 
tradycje i przekazy. Autor wydanej w 2004 roku wielkiej biografii Szekspira S. Greenblatt 
stwierdził, że „każde biograficzne studium Szekspira jest ćwiczeniem w spekulacji”. I 
rzeczywiście, w tych często opasłych księgach na każdej stronnicy napotkamy zwroty typu: 
„być może”, „zapewne”, „jest możliwe”, „nie jest niemożliwe”, „nietrudno sobie 
wyobrazić”, „łatwo się domyślić”, „nie ma powodu, żeby nie zakładać”, „nie można 
wykluczyć”, „mamy prawo domniemywać”, „wolno przypuszczać” etc., etc. Biografii 
literackiej, intelektualnej, duchowej Szekspira nie można odtworzyć, ponieważ nie zostało 
po nim nic, co wiązałoby się z jego rolą dramatopisarza i poety. 

Nie istnieje żaden dokument, który identyfikowałby go jako twórcę Snu nocy letniej czy 
Juliusza Cezara. Oprócz kilku podpisów na dokumentach prawnych, w tym na testamencie, 
nie mamy niczego, co zostało napisane jego ręką – ani jednego słowa. 

Nie ma rękopisów, szkiców, pierwotnych wersji utworów, dzienników, notatek, listów, 
wspomnień, nie ma juveniliów odzwierciedlających rozwój języka i stylu, nie ma świadectw
edukacji, treningu literackiego, przygotowań do literackiej kariery. Nie wiemy, czy chodził 
do jakiejś szkoły. Nie wiemy, jak przebiegała jego ewolucja intelektualna i literacka, kto go 
uczył, instruował, prowadził, wspomagał jego talent. Nie mamy niczego, co by sam o sobie 
i swoim życiu napisał. Nie mamy jego opinii na temat innych dzieł, innych twórców, na 
temat literatury, teatru, sztuki, filozofii, religii, polityki, nauki. Nie zapisano jego sądów o 
ludziach, wydarzeniach i ideach.

 Nie pozostały po nim żadne przedmioty związane z literaturą, np. książki z jego 
prywatnego księgozbioru. Nie odnaleziono żadnych listów pisanych przez niego ani listów 
wysłanych do niego przez pisarzy lub inne osobistości życia literackiego czy teatralnego. 
Nikt z jego współczesnych nie wymienia Williama Shakespeare’a – kupca ze Stratfordu w 
swoich listach (oprócz listów biznesowych), wspomnieniach, dziennikach, pamiętnikach; 
nikt nie wspomina o tym, że go spotkał i z nim rozmawiał. Nie znaleziono żadnych 
dokumentów o związkach łączących go z innymi znanymi ludźmi epoki – arystokratami, 
pisarzami, myślicielami, uczonymi, filozofami ani dokumentów świadczących o jego 
uczestnictwie w jakimkolwiek ruchu czy środowisku intelektualnym, literackim, 
artystycznym, teatralnym. 



Nie ma dokumentalnych dowodów na to, że miał jakichś nauczycieli, przyjaciół, 
towarzyszy, którzy przekazaliby mu swoje doświadczenia i wiedzę, dawali rady, z którymi 
dyskutował o sprawach intelektualnych, literackich, religijnych, politycznych. Nie wiemy 
nic o jego zainteresowaniach, studiach i podróżach. Nikt nie dedykował mu swoich 
utworów, co było wówczas powszechnym obyczajem.                                                             

Nikt z jego rodziny, przyjaciół, sąsiadów czy innych mieszkańców Stratfordu nie pozostawił
żadnego świadectwa mówiącego nam coś o życiu Szekspira jako pisarza, człowieka teatru 
lub aktora.W 1592 roku opuścił odległą od Londynu o 4 dni drogi, liczącą 1500 dusz 
mieścinę Stratford, pojawił się w stolicy i „nastąpiło tajemnicze przeobrażenie 
prowincjonalnego młodzieńca bez żadnego właściwie zawodu i bez widoków na przyszłość 
we wschodzącą gwiazdę londyńskich teatrów” (W. Lewik). Jak to ujął prof. J. Dover 
Wilson: „nagle kurtyna się odsłania i pokazuje go jako już sławnego, ważnego aktora, 
znanego poetę i dramaturga”. Z Williama Shakespeare’a robi się „Will-I-am Shake-speare”, 
„potrząsający włócznią” tak jak Pallas Atena, patronka greckiego dramatu. Około 
1610 roku Szekspir powrócił na stałe do Stratfordu i pędził spokojny żywot zamożnego 
drobnomieszczanina. Na temat ostatniego okresu życia Szekspira pisał P. Mroczkowski:

 „Oczywiście trudno jest sobie wyobrazić tytana ludzkich porywów kontentującego się 
załatwianiem drobnych interesów i rozmówkami z przyjaciółmi przy piwie w małym 
miasteczku – a taki nieledwie obraz zostawiają nam przekazy dokumentów”.                         

Kiedy zmarł, żaden z kolegów po piórze go nie opłakiwał, nie napisał żałobnej elegii, nie 
złożył mu pośmiertnego hołdu. Szekspir zszedł ze sceny tak samo tajemniczo, jak się na niej
pojawił. Pochowany został w Stratfordzie, a na płycie nagrobnej umieszczono 
czterowierszową inskrypcję: O przyjaciele, na Jezusa rany/Proch uszanujcie tutaj 
pogrzebany/Błogosławieństwo przyjaznej mi duszy,/A klątwa temu, kto me kości ruszy 
(przeł. W. Lewik). Być może lęk przed klątwą nie pozwolił nigdy przenieść szczątków 
Szekspira do Opactwa Westminsterskiego, aby mógł spocząć obok innych wielkich 
angielskich poetów.

Nie wiemy nawet, jak naprawdę wyglądał, bo nie dysponujemy ani jego opisem, ani 
portretem namalowanym za jego życia. Nie wiemy, skąd twórca „arlekinowatego” portretu, 
umieszczonego w pośmiertnym zbiorowym wydaniu dramatów z 1623 roku (tzw. I Folio), 
brał wzór i kogo naprawdę przestawia ten portret. Wybitny portrecista angielski Thomas 
Gainsborough stwierdził, że nigdy nie widział głupszego oblicza. Prof. Trevor-Roper uznał, 
że jest to pozbawiona wyrazu twarz wiejskiego głupka. Z kolei popiersie Szekspira 
wystawione między 1616 a 1623 r. w stratfordzkim kościele Św. Trójcy bardziej pasuje, jak 
się wyraził prof. J. Dover Wilson, do zadowolonego z siebie zamożnego rzeźnika niż do 
zmarłego poety.Mamy najdokładniejszy z możliwych życiorys Szekspira, ale jest to 
życiorys kupca, handlowca, inwestora, właściciela i dzierżawcy nieruchomości, udziałowca,
dzierżawcy poboru gminnych podatków, uczestnika procesów sądowych. 



Wiemy, że znał się na nieruchomościach, dzierżawach, hipotekach, transakcjach, 
pożyczkach i poręczeniach. To człowiek pochłonięty dorabianiem się i kochający pieniądze.
Kiedy jeden z jego dłużników uciekł ze Stratfordu, Szekspir ścigał poręczyciela pożyczki z 
surowością godną żydowskiego lichwiarza Shylocka, bohatera jego dramatu Kupiec 
wenecki.

Jeśli pominąć poszlaki wskazujące na Szekspira jako na trzeciorzędnego aktora i 
udziałowca czerpiącego zyski z teatru, to jego biografia zrekonstruowana na podstawie 
dokumentów okazuje się biografią przeciętnego przedstawiciela klasy średniej, który 
odniósł sukces społeczny i materialny. Sprzyjało to zresztą późniejszemu rozwojowi kultu 
Szekspira, wpisującego się w ideologiczną mitologię „demokratycznego kapitalizmu”. 
Szekspir ze względu na swoje niskie pochodzenie stał się bohaterem klasy średniej, 
„Jankiem Muzykantem”, któremu się powiodło, kupcem-samoukiem potwierdzającym 
obietnicę „I ty możesz zostać geniuszem”.

Ów samorodny geniusz i common man w jednej osobie pochodził z rodziny analfabetów i 
do późnej młodości mówił dialektem hrabstwa Warwick. Jego dzieci również były 
analfabetami i nie mogły przeczytać choćby fragmentów dzieła swojego ojca, który 
uznawany jest za „ojca języka angielskiego”. W całkowicie niepojmowalny sposób 
rodzinny łańcuch analfabetyzmu przerwany został przez największą eksplozję literackiej i 
językowej kreatywności, jaka wydarzyła się w historii języka angielskiego i angielskiego 
piśmiennictwa.                                                                        

Wyjaśnić to może jedynie „zasadnicza niepojmowalność geniusza” (S. Schoenbaum).

Zasób słów używanych przez Szekspira w jego dziełach jest kilkakrotnie większy niż 
przeciętnego człowieka, dwukrotnie większy niż np. Miltona. Był mistrzem i kreatorem 
języka, jego wkład w angielską frazeologię jest wielokrotnie większy niż innych pisarzy, 
wzbogacił język angielski w nowe słowa jak żaden inny pisarz. 

Ten syn analfabetów z prowincjonalnej dziury, gdzie mówiono dialektem trudno 
zrozumiałym w Londynie, wykazuje językową zręczność i gęstość aluzji klasycznych, nie 
mającą sobie równych w ówczesnej literaturze angielskiej. W poetyckich partiach jego 
dramatów odnajdujemy: „ton ostry jak smagnięcie bicza, nieoczekiwane metafory 
rozrywające zwyczajowe obrazowanie, dosadność wyrażeń, cuda słowne i poetyckie, zwartą
i skomplikowaną składnię wypełnioną igraszkami powtórzeń” (Marta Gibińska).Dziełem 
Szekspira jest również jeden z najsłynniejszych zbiorów liryki światowej, cykl 154 
numerowanych sonetów wydanych w 1609 roku. Stanowią one największą zagadkę 
literacką wszechczasów, albowiem po prawie 400 latach,  jakie upłynęły od chwili ich 
wydania, badacze ciągle nie potrafią rozpoznać ich autobiograficznego tła, rozszyfrować 
aluzji, zidentyfikować występujących w nich postaci.                                     



Choć kilka pokoleń szekspirologów głowiło się nad Sonetami, to, jak zauważa ich tłumacz 
Stanisław Barańczak, o okolicznościach ich powstania i publikacji wiemy zadziwiająco 
mało. Te niezwykle prywatne wiersze ukazujące, pisze Barańczak, bohatera w stanie 
poniżenia, wybuchów zazdrości, litości nad sobą, lęku, niekiedy wręcz masochistycznego 
samoupokorzenia, zostały wydane bez wiedzy i zgody autora. Poeta nie miał nic wspólnego 
z publikacją swoich najintymniejszych wyznań mogących zaszkodzić jego reputacji, nie 
przygotowywał rękopisu do druku, nie dokonał korekty. Nie wiemy, jak dostały się w ręce 
wydawcy, czy ktoś je wykradł autorowi, dlaczego poeta nie zareagował na ich publikację 
etc. Wszystkie te pytania do dziś pozostają bez odpowiedzi.

Inną kwestią powracającą w „kontrowersji wokół Szekspira” jest zdumiewający dla wielu 
fakt, że spośród należących do kanonu 37 jego dramatów, dzielonych konwencjonalnie (bo 
jednoznaczne przyporządkowanie gatunkowe nie zawsze jest możliwe) na tragedie (np. 
Hamlet, Romeo i Julia, Król Lear, Makbet), komedie (np. Komedia pomyłek, Poskromienie 
złośnicy, Stracone zachody miłości, Wiele hałasu o nic, Jak wam się podoba, Wieczór 
Trzech Króli, Wszystko dobre, co się dobrze kończy, Burza), kroniki historyczne (np. Henryk
IV, Henryk V, Henryk VI, Ryszard III, Henryk VIII), jedynie akcja komedii Wesołe kumoszki 
z Windsoru toczy się w świecie, który autor dobrze znał i do którego należał. 

Wszystkie pozostałe dramaty toczą się w środowisku królewskim lub 
arystokratycznym. 

Szekspir portretuje najwyższe kręgi społeczno-polityczne, mimo iż nie mógł pozostawać z 
nimi w intymnej bliskości; odsłania wewnętrzne mechanizmy polityczne domów 
panujących, pokazuje walki o władzę toczone w łonie klasy politycznej, polityczne 
machinacje, ambicje, rywalizacje, intrygi, zdrady, spiski na szczytach władzy. Jest rzeczą 
zdumiewającą, że człowiek pochodzący z klasy średniej mógł pisać tak, jakby miał bliski 
kontakt z ludźmi z najwyższych kręgów politycznych i z pierwszej ręki posiadł wiedzę o 
sprawach państwowych i arkanach władzy.Postaci arystokratów są u Szekspira 
przekonujące i naturalne, mówią językiem swojej warstwy. 

Przedstawia je tak, jakby znał bardzo dobrze ich sposób myślenia i działania, ich postawy, 
uczucia i namiętności, kod obyczajowy, etykietę i maniery, ich rozrywki i interesy. 
Natomiast ludzie z niższych stanów, z wyjątkiem specyficznych charakterów żydowskiego 
lichwiarza Shylocka i Falstaffa, to postaci karykaturalne i humorystyczne, przedmiot 
komedii lub farsy rozbawiających elitę z pałaców. Nie są oni brani poważnie, chyba że stają 
się groźni jako tłum podatny na manipulacje demagogów. Syn rękawicznika ze Stratfordu 
przejmuje całkowicie arystokratyczny punkt widzenia, z którego lud jest widziany jakby z 
zewnątrz, trochę jako inny gatunek, jako pospólstwo bez żadnego prawa do uczestnictwa w 
sprawach państwowych i politycznych.                                                                        



W utworach kupca ze Stratfordu nie ma ani znajomości, ani sympatii dla członków klasy 
pracującej czy średniej, jest natomiast znajomość arystokracji i sympatia do niej. To 
sytuacja całkowicie odmienna niż u innych dramatopisarzy mieszczańskiego pochodzenia 
tamtego czasu, u których postacie mieszczan są naturalne i przekonujące, zaś arystokraci to 
karykatury, często pokazywane mało życzliwie.

Szekspir jako self-made-man, człowiek z gminu, „dorobkiewicz”, który pnie się w górę, 
winien wyznawać wartości i postawy potrzebne dla odniesienia materialnego sukcesu, 
tymczasem w swoich sztukach przyjmuje on konsekwentnie arystokratyczny punkt 
widzenia i utożsamia się z arystokratycznym systemem wartości.Obdarzany niekiedy dość 
pogardliwym mianem „handlarza słodem i lichwiarza” (James Joyce) czy wręcz „prostaka 
ze Stratfordu” (Henry James), socjologicznie należy Szekspir do klasy średniej, ale 
psychologicznie i ideologicznie do arystokracji. 

Jego polityczno-społeczny światopogląd tak bardzo różni się od ideologii mieszczańskiej, że
Walt Whitman uznał, iż sztuki historyczne Szekspira zrodziły się z temperatury i pulsu 
europejskiego feudalizmu, ucieleśnionego w średniowiecznej arystokracji. Whitman 
twierdził wręcz, że mówi w nich do nas któryś z owych feudalnych „wilczych hrabiów” lub 
ich potomek.                                                                                          

Są one „przedśmiertnym krzykiem feudalizmu” (Charles Vere), w którym rozbrzmiewa 
pochwała hierarchicznego ładu społecznego, szlachetnego urodzenia i dziedzicznych 
przywilejów. Znajdziemy w nich kult honoru i, zadziwiającą jak na człowieka parającego 
się lichwą, głęboką rezerwę wobec władzy pieniądza. „Jego spojrzenie na świat i ludzi jest 
bez wątpienia arystokratyczne. Ustanowiony ład jest dlań mistyczną harmonią, królowie 
rządzą na mocy boskiego prawa, każda uzurpacja wobec tej harmonii i tego prawa jest 
czymś niewybaczalnym” (H. Trevor-Roper). Zarazem, jak zauważył S. Greenblatt, 
wyrażona w dramatach Szekspira głęboka fascynacja monarchią i ambicjami arystokracji 
nigdy nie jest prostą, tanią apolegetyką, co z kolei nie oznacza, że i historyczne sztuki 
Szekspira nie były narzędziem politycznej dydaktyki i protudorowskiej propagandy.

Jak w obliczu jego politycznego i społecznego „konserwatyzmu” widzieć należy problem 
konfesji Szekspira, dyskutowany od czasu, kiedy w 1801 roku René Chateaubriand rzucił 
przypuszczenie, że Szekspir był katolikiem. Na przykład S. Greenblatt w najnowszej 
biografii S. opowiada się za tezą o jego katolicyzmie, bo umożliwia mu to pokazanie 
stratfordzkiego wieszcza jako członka prześladowanej mniejszości, outsidera pozostającego 
w konflikcie z dominującym porządkiem państwowo-kościelnym. Szekspir byłby zatem 
„konserwatystą” wiernym starej wierze, a zarazem buntownikiem w sytuacji, kiedy została 
ona przez władzę zepchnięta do podziemia. Ale dokumentów na temat jego wyznania brak, 
choć istnieją dowody na katolickie koneksje rodzinne i środowiskowe. Zatem skazani 
jesteśmy na twórczość, a ta nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakiego 
wyznania był Szekspir. 



Niektórzy autorzy usiłowali nawet udowodnić, że był on autorem świeckim, wręcz 
sceptykiem, bluźniercą i wrogiem religii. Ci, którzy traktują Szekspira jako narodowego 
wieszcza Anglosasów, zawsze skłonni będą widzieć w nim prawowiernego i lojalnego 
członka kościoła anglikańskiego i odkrywać „protestanckiego ducha u Szekspira”, 
„protestancką propagandę w Otellu” czy „psychologię kalwinizmu w Makbecie„. Inni zaś 
twierdzić będą, że „świat pojęć i wartości pisarza był par excellance katolicki” (Jacek 
Bartyzel).

 Nie wydaje się jednak, żeby spór ten mógł być ostatecznie rozstrzygnięty ze względu na 
teologiczną niedookreśloność utworów Szekspira i ich podatność na różne interpretacje. 
Pewne jest, że nie ma u Szekspira wrogości wobec rzymskiego katolicyzmu, są natomiast 
sympatie katolickie, duch katolicki, przyjazny afekt do Kościoła rzymskokatolickiego i jego
rytuałów. Jednak wpływ doktryny katolickiej oraz w szerokim tego słowa znaczeniu 
katolickie, a nie protestanckie widzenie człowieka i świata, mogło być zgodne z 
przynależnością do kościoła anglikańskiego, szczególnie,

 że trudno wykryć u Szekspira mocne religijne zaangażowanie. Być może, jak chcą 
niektórzy, w obliczu schizmy, religijnego chaosu, głębokich wyznaniowych podziałów,walk 
i prześladowań, stojąc wobec dramatycznych wyborów polityczno-religijnych uciekł on do 
stworzonej przez siebie teatralnej i poetyckiej duchowej ojczyzny.

Vladimir Nabokov pisał o S.: „Imię jego jest jak proteusz. Co chwila rodzi nowe sobowtóry 
(…) Kim on jest? William X., sprytnie złożony z dwóch lewych rąk i maski. Kto inny? 
Osoba, która powiedziała (nie po raz pierwszy), że chwałą Boga jest rzecz ukryć, chwałą 
zaś człowieka ją odnaleźć. (Z nieprawej strony, przeł. R. Śmietana, Kraków 1995, str. 103).

Ów proteuszowy William X., tajemnice jego życia i twórczości ciągle zaciekawiają umysły, 
pobudzają wyobraźnię i skłaniają do tego, by próbować odnaleźć to, co ukryte. Jego dzieło 
otwarte jest na coraz to nowe interpretacje i dezinterpretacje, np. te dokonywane przez 
współczesnych neomarksistów, którzy ekspansję imperialną Anglii czynią kluczem do 
szekspirowskiego kanonu, a w Burzy widzą alegorię europejskiego kolonializmu. Dokonuje 
się niekiedy „filosemickiej” reinterpretacji postaci Shylocka lub odczytuje Hamleta jako 
alegorię kosmologiczną. 

Ten ostatni przykład jest godny odnotowania, gdyż w inny sposób niż to czyniono 
wcześniej, wyjaśnia obecność wątków polskich w Hamlecie. Amerykański badacz P. Usher 
dowodzi, że Hamlet jest alegorią walki różnych modeli kosmosu i transformacji starego 
systemu w nowy. Akcja sztuki rozgrywa się w Danii, bo stamtąd pochodził astronom 
Tychon Brahe, który stworzył hybrydalny model kosmosu łączący geo- i heliocentryzm. Ten
model reprezentują Rosencrantz i Guildenstern – postaci noszące nazwiska krewnych 
Tychona Brahe.                                                                   



 Król Klaudiusz ucieleśnia system Klaudiusza Ptolemeusza, zaś Hamlet nie przypadkiem 
studiuje w Wittenberdze – ośrodku kopernikańskiego heliocentryzmu. W aluzjach 
zawartych w sztuce Usher dopatruje się odniesień do angielskiego astronoma Thomasa 
Diggesa (1546-1595), który przyjął model kopernikański i wysunął koncepcję 
nieskończonego wszechświata. Guildenstern i Rosencrantz giną i klęskę ponosi system 
Tychona Brahe, ginie król Klaudiusz i klęskę ponosi system geocentryczny, ginie też i 
Hamlet, ale Fortynbras, który będzie jego następcą, udał się do Polski, gdzie zdobył „mały 
skrawek ziemi”, czyli złożył hołd na grobie Kopernika. Fortynbras powracający z 
Polski i angielscy posłowie w ostatniej scenie symbolizują dwa zwycięskie systemy: 
polski system Kopernika i angielski system Diggesa.

Są dzisiaj tacy, którzy najchętniej usunęliby Szekspira z kanonu europejskiej i 
amerykańskiej kultury jako „Białego Martwego Mężczyznę”, są inni hołdujący 
szekspirowskiej „wieszczolatrii”, która w skrajnych przypadkach przeradza się w swego 
rodzaju świecką religię. Zaś lewicowi „kulturowi materialiści” i „nowi historycyści” 
zwalczając „romantyczną fikcję indywidualnego samotnego geniusza”, zamieniają dramaty 
Szekspira w „produkt kolektywu”, którego członkami oprócz samego autora, inicjującego 
jedynie proces twórczy, są inni pisarze, aktorzy, drukarze, wydawcy.

Pewne jest jednak, że zawsze aktualne będą słowa Bena Jonsona adresowane do 
nieżyjącego już autora Antoniusza i Kleopatry„: „Lśnij, o gwiazdo poetów”. Pod tą gwiazdą 
można ciągle znajdować odczucie świętości i całości bytu, odkrywać bogactwo ludzkiej 
egzystencji, przyswajać sobie antymaterialistyczny i antymerkantylny system wartości, 
weryfikować swój stosunek do prawdy, do języka, do tradycji, a nawet do zwierząt, bo jak 
pisał prof. 

Trezor-Roper, współczucie Szekspira jest zawsze „z biednym ściganym jeleniem, z ptakiem 
złapanym w sidła, z zajeżdżonym koniem, z niedźwiedziem szczutym psami dla rozrywki”.   
Włoski pisarz G. di Lampedusa zauważył, że miedzioryt umieszczony w zbiorowym 
wydaniu dzieł Szekspira z 1623 roku to tylko maska osłaniająca prawdziwą, ale 
niewidzialną twarz. Ta niewidzialna twarz odkrywana jest stale na nowo, i dlatego zapewne,
jak się powiada, każda epoka tworzy sobie własnego Szekspira.

(Pierwodruk: Encyklopedia Białych Plam, tom XVI, Radom 2005)      
http://www.tomaszgabis.pl

Janko z Czarnkowa żył prawie 250 lat przed Szekspirem. Angielski dramaturg albo sam 
czytał jego kronikę, albo opierał się na dziele kogoś, kto znał pracę Polaka ….albo 
ponieważ pochodził z Polski  utrzymywał  kontakty ze swoim krajem...                                  

http://www.tomaszgabis.pl/


Dzieło Greene’a było romansem pasterskim, czyli utworem - pisanym prozą i przeplatanym 
wierszem - którego temat stanowi wyidealizowana miłość wśród pasterzy lub arystokratów 
w pasterskim przebraniu. „Zimowa opowieść” to romans z licznymi cechami tragedii. 
Analogie fabuły sąjednak uderzające.Szekspir mógł zapożyczyć historię od Greene’a, bo 
zwykł czerpać motywy z literatury dawniejszej, co wpisywało się w prawa epoki. (…) 

Pytanie, czy Szekspir znał też kronikę Janka z Czarnkowa? Z polskich historyków na 
podobieństwo utworów Greene’a i Szekspira do wydarzeń rawskich po raz pierwszy zwrócił
uwagę już w 1873 r. Kazimierz Stadnicki, członek Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Nieco później, w 1881 r., do tych samych wniosków doszedł Stanisław Koźmian. Zaś ku 
wnioskowi, że Szekspir nie tylko skorzystał z romansu Greene’a, ale i zapewne znał dzieło 
Janka z Czarnkowa, przychylał się Paweł Jasienica. Nie ma jednak bezpośrednich 
dowodów, że polska kronika została w interesujących nas latach przetłumaczona na język 
angielski bądź w innej formie znalazła się w kraju nad Tamizą. Pytanie, w jaki sposób oraz 
dlaczego Szekspir i Greene mogliby zainteresować się wydarzeniami, które ponad 200 lat 
wcześniej rozegrały się na terenie dzisiejszej Polski?

WOJNA DUCHOWNYCH

Po otrzymaniu tytułu przewodniczącego kapituły katedralnej w Płocku syn Siemowita
III Henryk został - przy protekcji ojca - także prepozytem łęczyckim. Ta ostatnia 
godność stała się zarzewiem konfliktu między mazowieckim księciem a 
arcybiskupem gnieźnieńskim Janem Suchywilkiem.                                                       

Prepozytura ta została nadana na mocy szczególnego uprawnienia kurii papieskiej. Nie
podporządkował się owej decyzji arcybiskup i wbrew postanowieniom papieskim na 
wakujący urząd mianował Jana Pełkę z Grabowa. Bracia i krewni Pełki pobili i 
ograbili przedstawicieli księcia mazowieckiego, którzy usiłowali w imieniu Henryka 
wejść w posiadanie majątków prepozytury. W odpowiedzi na to Siemowit III wysłał 
oddział wojska, który napadł na zamek łowicki i zniszczył jedną ze wsi należących do 
arcybiskupstwa. Spór ostatecznie rozstrzygnięto dzięki mediacji króla Polski i Węgier 
Ludwika Węgierskiego. Werdykt był korzystny dla księcia.

INSPIRUJĄCA POLSKA

Szekspir szukał inspiracji w starożytnej klasyce oraz dziełach włoskich, angielskich i z 
innych krajów. Co ważne, od XVI w. także utwory polskich uczonych trafiały w odpisach 
rękopiśmiennych do angielskich bibliotek uniwersyteckich, do księgozbioru parlamentu i na
dwór królewski. Zainteresowanie Rzecząpospolitą Obojga Narodów brało się m.in. stąd, że 
demokracja (szlachecka) zwyciężyła u nas nad absolutyzmem. 

Ustrój Rzeczypospolitej przeciwstawiany był innym krajom kontynentu, pogrążonym w 
waśniach. Rozległość i potęga państwa polsko-litewskiego sprawiały, że i w Anglii i śmiało 
duże zapotrzebowanie na informacje o jego mieszkańcach, prawach czy sile militarnej. 
Dowodem na to są liczne wydania pierwszego informatora o Polsce - „Polonii” Marcina 
Kromera z 1578 r.



Ponadto ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej doczekał się opisu w dziele, które uzyskało na 
Zachodzie duży rozgłos. Była to rozprawa biskupa, królewskiego sekretarza i dyplomaty 
Wawrzyńca Goślickiego „De optimo senatore” (O najlepszym senatorze) z 1568 r. 

W języku angielskim została wydana dwukrotnie (a nigdy w polskim!) i stała się w Anglii 
dziełem bardzo popularnym, które wywarło pewien wpływ na tamtejszą myśl polityczną. 
To, że do jej czytelników należał Szekspir, podkreślał w swoich publikacjach prof. Janusz 
Tazbir. Badacze dopatrują się śladów znajomości utworu Goślickiego w Szekspirowskim 
„Hamlecie”. Dramaturg miał przejąć do swego arcydzieła nie tylko pewne zwroty i 
koncepcje polityczne, lecz także imię i postać Poloniusza. W „Hamlecie” pojawia się też 
wątek jakiejś wojny w Skandynawii.                                                                    

 Niezależnie więc od tego, że znał dzieło Greene’a, Szekspir na pewno słyszał o Polsce. 
Lecz dodatkowym źródłem wiedzy o tym, co wydarzyło się kilka wieków wcześniej na ma-
zowieckim dworze, niekoniecznie musiała być „Kronika” Janka z Czarnkowa.

ZMIANA PŁCI    

Dlaczego Szekspir zmienił w sztuce płeć porwanego dziecka? Pisarz wydawał się 
zafascynowany androgynicznością (występowaniem u jednej osoby cech kulturowo 
przypisywanych i kobietom, i mężczyznom). Obserwował ją w teatrze, gdzie w role 
żeńskie wcielali się chłopcy. W „Sonetach” androgyniczny jest młodzieniec 
posiadający idealną kobiecą urodę. W sztukach Szekspira androgyniczne stają się 
kobiety, które przebierają się za chłopców.

  JAK ŻYD  SAMUEL  IRELAND  UKRADŁ  PRAWA  AUTORSKIE 

  Książka '' Słynne  fałszerstwa  i oszustwa''  str 311-331( Wydawnictwo  Bellona),  
Magnusa  Magusssona , ujawnia  machinacje  tego żydowskiego machera z  końca  XVIII  
wieku  i  podrobienie  przez  niego wielu  dokumentów  wraz z  podpisami  i testamentem  
Szekspira.

Przedtem  jednak  pierwszy testament  także  mógł  być  sfałszowany

 Dwudziestego trzeciego marca 1616 roku Szekspir zmienił testament - równo miesiąc 
przed swoją śmiercią - testamencie chciał uniezależnić swoją córkę Judytę od męża (bardzo 
postępowe jak na tamte czasy). Zapisał - drugie co do jakości - łoże na rzecz żony. 
Niektórzy dopatrują się w tym akcie zemsty poety na niej, ale to łoże to po prostu łóżko, na 
którym spali. Prawdopodobnie ona sama chciała by dokonał tego zapisu, dzięki któremu 
mogła je zatrzymać (miała prawo do jednej trzeciej majątku męża).  Ale testament 
uwzględniał też dwóch kolegów .                               

Aktorów z Trupy Jego Królewskiej Mości,byli to John Heminges i Henry Condell. 
Otrzymali pierścienie, które były symbolem ważnego zadania do wykonania powierzonego 
przez umierającego. To oni wydali tzw. Pierwsze Folio w 1623 roku, to oni uratowali około 
połowy sztuk dramatycznych Szekspira.



Wiemy, że na Szekspira duży wpływ wywarł Owidiusz, Szekspir na pewno miał poezje 
Owidiusza w tłumaczeniu Artura Goldinga, a najprawdopodobniej znał też oryginał łaciński
Choć to najpopularniejszy dramaturg w historii, wiemy o nim strasznie mało.

 I dlatego już od I  połowy XVIII wieku zaczęto podawać w wątpliwość, że to on napisał te 
wszystkie arcydzieła. W gronie wątpiących, poza profesorami od literatury i wariatami 
przeróżnej maści, byli m.in. Mark Twain, Henry James, Zygmund Freud i Charles Chaplin.
Wątpiący stawiali zdroworozsądkowe pytania: skąd tyle talentu i wiedzy u syna 
rękawicznika, który to rękawicznik podpisywał się krzyżykiem?

 Przecież Szekspir nie skończył żadnego uniwersytetu, uczył się tylko w przeciętnej szkole 
w Stratfordzie nad Avonem. Dlaczego zatem jego utwory świadczą o błyskotliwej 
znajomości wielu dziedzin nauki (prawo, historia czy astronomia) i wielu języków (greka, 
łacina, francuski, hiszpański)? Skąd wzięły się w nich przekonujące opisy realiów życia w 
innych krajach, zwłaszcza we Włoszech, skoro Szekspir nie podróżował? No i skąd u 
takiego prostaka dogłębna znajomość obyczajów dworskich?
Z Szekspirem jest też ten problem, że jego rękopisy się nie zachowały, bazujemy na tzw. 
pierwszym folio z jego utworami, wydrukowanym w roku 1623, a więc już po jego śmierci. 
Za jego życia wzmianki o nim były raczej wątłe. Zgonu również nie odnotowano hucznie. 
John Ward, pleban ze Stratfordu, zanotował ledwie: 

"Shakespeare, Drayton i Ben Jonson mieli wesołe spotkanie i chyba za dużo 
wypili,   bo Shakespeare zmarł na gorączkę wówczas złapaną".

                                                    
                     CZY  WTEDY  GO ZABILI  ? ALBO  OTRULI ?

           Czy  kiedykolwiek  pił  nadmiernie , skoro  był  tak etycznym człowiekiem?

Podobnie jak biografia tak i twórczość Williama Shakespeare'a budzi wiele wątpliwości. 
Nie zachował się żaden z jego rękopisów. Za życia Shakespeare'a ukazało się w 
wydaniu pirackim zaledwie siedem jego sztuk. Były one niedokładne i miejscami 
niepoprawne stąd nazywane są Bad Quartos (od in quarto). Oprócz nich ukazało się 14 
sztuk autoryzowanych, nazywanych Good Quartos, które w części pokrywały się z Bad 
Quartos. W roku 1623 ukazało się wydanie Mr. William Shakespeare's Comedies, 
Histories & Tragedies opracowane przez Johna Hemingesa i Henry'ego Condella, 
członków trupy Sług Lorda Szambelana na podstawie manuskryptów i częściowo Good 
Quartos wydanie zawierające 36 sztuk Shakespeare'a, które obecnie nazywamy First Folio
(Pierwsze Folio). Ta edycja ustaliła kanon szekspirowski i stała się podstawą wszystkich 
późniejszych wydań. 

 KIM  BYŁ  LORD  SZAMBELAN ?

Wiadomo, że w testamencie Szekspir zapisał córce "stodoły, stajnie, sady, ogrody, 
grunty i czynsze", a żonie "swoje drugorzędne łóżko z wyposażeniem". O dziedziczeniu 
książek czy jakichś literackich zapisków nie ma tam ani słowa!



Złota włócznia
Gdy zaczęto negować autorstwo Szekspira, musiał się pojawić ktoś na jego miejsce. 
Wysunięto kilka kandydatur, za każdą stoją jakieś argumenty. Powstałe w roku 1957 
Shakespeare Oxford Society optuje, tak jak film Emmericha, za de Vere'em, mimo że 
zachowane do dziś poezje tegoż są "kompetentne, ale nie imponujące". Orson Welles 
mówił: "Myślę, że hrabia Oksfordu napisał Szekspira. Jeśli nie zgadzasz się ze mną, zwróć 
chociaż uwagę, że jest mnóstwo zabawnych koincydencji, które to wyjaśniają". Przykłady 
tych koincydencji, poza pochodzeniem, wykształceniem i praktyką literacką?                        

W herbie de Vere'a jest lew potrząsający włócznią - a potrząsać włócznią to "shake spear" 
(swoją drogą w herbie Szekspira jest srebrny sokół trzymający złotą włócznię). W Biblii 
należącej do de Vere'a znaleziono podkreślenia wersów, które pojawiają się w "Sonetach" 
Szekspira i w przemowach Falstaffa.

 (…..)     Gdy przeglądałem rozległą literaturę na temat Szekspira nie Szekspira, 
zrozumiałem, że brakuje mi w niej jakiegoś tropu polskiego. Może więc, dla ukojenia 
naszych narodowych kompleksów, warto byłoby przykonfabulować np., że Szekspir, 
lubujący się wszak w kronikach królewskich, skrobnął kiedyś kawałek o umierającym w 
Knyszynie Zygmuncie Auguście (1520-72). Ponieważ jednak ów dramat okazał się skrajnie 
drastyczny - August pławił się wtedy w rozpuście, jego ostatnią kochanką była mieszczka 
warszawska Barbara Giżanka, a gdy umierał, jego prywatny majątek natychmiast 
rozkradziono - sam Szekspir, kimkolwiek był, uznał, że lepiej go zniszczyć albo 
przynajmniej bardzo dobrze ukryć.

"Anonimus", reż. Roland Emmerich, Wielka Brytania-Niemcy, 2011      http://wyborcza.pl/

W heraldyce sokół występuje na całym świecie od Wysp Salomona, poprzez Islandię aż do 
herbów maharadżów Jodpuru i Kiszangaru.

Jako ptak używany do polowań symbolizuje męstwo, gorliwą służbę, poświęcenie, ducha 
zwyciężającego materię (materia jako królik), pogoń za upragnionym celem. Z racji 
polowań tylko na duże ptaki jest symbolem wielkoduszności, jako że woli zginąć niż jeść 
padlinę. Jest też alegorią rycerza-kochanka - który wyrusza na bój by powrócić dodamy 
serca. 

Herb szlachecki. 
W polu błękitnym sokół złoty (kruk, jastrząb ?) z pierścieniem w dziobie... może jednak  
nas  Szekspir nosił  pierścień w uchu  ?  Sokół  jest  także w  herbie  Ropczyc i  wielu  
innych w Polsce.                                                                                                        

Początków historii teatru należy szukać w starożytnej Grecji, gdzie w 534 roku p.n.e. 
odbyły się pierwsze Wielkie Dionizje. Teatr rozwijał się również w starożytnym Rzymie, a 
następnie został zaadaptowany przez chrześcijańskie średniowiecze. Od oświecenia nastąpił
powrót do antycznych koncepcji teatru, które jednak uległy znacznym modyfikacjom. 
Rozwijał się teatr neoklasycystyczny. Osobnym zjawiskiem na tle epoki była twórczość 
Szekspira.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
http://wyborcza.pl/
http://gazetapraca.pl/szukaj/m-niemcy
http://gazetapraca.pl/szukaj/m-wielka+brytania


KUPIEC WENECKI

Pożyczka pod zastaw kawałka własnego ciała? Na takie ryzyko podyktowane przez 
żydowskiego bankiera Shylocka godzi się wenecki kupiec Antonio. Chce bowiem 
finansowo pomóc swojemu przyjacielowi Bassanio ubiegającemu się o rękę bogatej Porcji, 
a tylko Żyd może pożyczyć potrzebną sumę. Jednak kupiec musi w ciągu trzech miesięcy 
zwrócić dług, bo inaczej Shylock będzie mógł egzekwować spłatę kredytu.   „Komedia 
niedorzeczna, okrutna i genialna” – pisał o sztuce Tadeusz Boy-Żeleński. Shakespeare 
przygląda się w niej grze pozorów, naturze przyjaźni i nienawiści...... Pyta, czym jest prawo 
i sprawiedliwość.

CZY  RODZINA  SZEKSPIRA  LUB SAM  SZEKSPIR  MIESZKAŁ W  
GDAŃSKU ? 

The Gdańsk Shakespeare Theatre (Polish: Gdański Teatr Szekspirowski) is a 
Shakespearean theatre in Gdańsk, Poland. It is built on the site of a 17th-century 
theatre, known as the Fencing School, where English travelling players performed 
works of English Renaissance theatre. The leading figure in the project to construct 
the new theatre is Jerzy Limon,a founder of the Gdańsk Shakespeare Festival.

Gdański Teatr Szekspirowski (polski: Gdański Teatr Szekspirowski) to teatr szekspirowski 
w Gdańsku. Jest zbudowany na miejscu XVII-wiecznego teatru, znanego jako Szkoła 
Szermierki, w którym podróżujący po angielsku gracze wykonali dzieła teatru angielskiego 
renesansu. Wiodącą postacią w projekcie budowy nowego teatru jest Jerzy Limon, 
założyciel Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. 

It has been built by architect Renato Rizzi in the light of Limon's research which 
suggests that the Fencing School was modelled on the Fortune Playhouse in London. 
Though not an attempt at an exact reproduction, the new theatre combines elements 
from the design of these earlier theatres with modern technology. It opened in 
September 2014.
                                                                                                                                                    
Został zbudowany przez architekta Renato Rizzi w świetle badań Limona, które sugerują, że
Szkoła Szermierki była wzorowana na Fortune Playhouse w Londynie. Choć nie jest to 
próba dokładnej reprodukcji, nowy teatr łączy elementy projektu wcześniejszych kin z 
nowoczesną technologią. Otwarty został we wrześniu 2014 r. 

Gdańsk was one of the most important destinations for English travelling players in 
the first half of the 17th century.Their first documented visit was in 1601.  
(Shakespeare died  in 1616).  Typically they would perform at the courts of Königsberg
and Warsaw during winter, and in Gdańsk or Elbląg in the summer. Performances in 
Gdańsk took place during St. Dominic's Fair, in August.

Gdańsk był jednym z najważniejszych miejsc dla angielskich graczy podróżujących w 
pierwszej połowie XVII wieku. Ich pierwsza udokumentowana wizyta miała miejsce w 
1601 r. (Szekspir zmarł w 1616 r.). Zazwyczaj występowali na dworze królewskim i 
warszawskim zimą, a latem w Gdańsku lub Elblągu. Występy w Gdańsku odbyły się 
podczas sierpniowych targów św. Dominika. 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Dominic's_Fair
https://en.wikipedia.org/wiki/Elbl%C4%85g
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Playhouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk_Shakespeare_Festival
https://en.wikipedia.org/wiki/English_Renaissance_theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_language


 The Fencing School (shown on the right), engraving by Peter Willer published in 1687
Gdańsk's first public playhouse was built during this period. Known as the Fencing 
School (Fechtschule), it hosted a variety of other entertainments and activities besides 
the theatrical. After comparing an engraving by Dutch artist Peter Willer published in 
1687 to the dimensions given in the builder's contract of 1600 for the Fortune 
Playhouse in London, 

The Fencing School was replaced in the 1740s on the same site, or adjacent to it, by a 
new municipal theatre known as the Comedy House (Comoedienhaus).This was then 
demolished in the early 19th century, and the site used for housing.The city's Great 
Synagogue subsequently stood there until it was demolished by the Nazis in 1939. The 
site was later used as a car park.

Szkoła szermierki (pokazana po prawej), rytownictwo autorstwa Petera Willera 
opublikowane w 1687 r
W tym okresie wybudowano pierwszy gdański publiczny plac zabaw. Znana jako Szkoła 
Szermierki (Fechtschule), oprócz teatru gościła wiele innych rozrywek i zajęć. Po 
porównaniu ryciny holenderskiego artysty Petera Willera opublikowanej w 1687 r. Z 
wymiarami podanymi w kontrakcie budowlanym z 1600 r. Dla Fortune Playhouse w 
Londynie.Szkołę szermierki zastąpiono w latach 40. XVIII wieku w tym samym miejscu 
lub w sąsiedztwie nowym teatrem miejskim zwanym Domem Komedii (Comoedienhaus), 
który następnie został rozebrany na początku XIX wieku i był wykorzystywany pod 
zabudowę mieszkalną. Wielka Synagoga miasta następnie stała tam, dopóki nie została 
zburzona przez nazistów w 1939 r. Później przeznaczono ją na parking.
 
The Theatrum Gedanense Foundation was founded in 1991, with Charles, Prince of 
Wales as its patron. In 1993 it established Shakespeare Week, which in 1997 became 
the Gdańsk Shakespeare Festival. The annual event accompanies Gdańsk's St. 
Dominic's Fair. In 2004 the Foundation initiated an architectural competition for the 
new theatre, won in January 2005 by Italian architect Renato Rizzi.Construction 
became possible when European Union funds were offered in 2007. In September 2009 
the groundbreaking ceremony took place. Construction started on 5 March 2011.

Theatrum Gedanense Foundation została założona w 1991 roku, a jej patronem był Karol, 
Książę Walii. W 1993 r. Ustanowił Tydzień Szekspirowski, który w 1997 r. Stał się 
Gdańskim Festiwalem Szekspirowskim. Coroczna impreza towarzyszy gdańskim targom 
św. Dominika. W 2004 r. Fundacja zainicjowała konkurs architektoniczny na nowy teatr, 
wygrany w styczniu 2005 r. Przez włoskiego architekta Renato Rizzi. Budowa stała się 
możliwa, gdy w 2007 r. Zaoferowano fundusze Unii Europejskiej. We wrześniu 2009 r. 
Odbyła się przełomowa ceremonia. Budowa rozpoczęła się 5 marca 2011 r. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk_Shakespeare_Festival
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles,_Prince_of_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles,_Prince_of_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Synagogue,_Danzig
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Synagogue,_Danzig
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Playhouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Playhouse


12  kwietnia  2011.   PODRÓŻE  WIELKA  BRYTANIA onet.pl

Archeolodzy dotarli do warstw ziemi, której nie ruszano od 400 lat. Wykryto m.in. 
kamienne dachówki dające wyobrażenie o tym, jak budynek mógł pierwotnie wyglądać, 
kości zwierząt, a także przedmioty codziennego użytku:                                                          

glinianą fajkę i ołowiane odważniki używane w kuchni.W zależności od tego, na co natrafią 
archeolodzy, rozkopany teren sam w sobie może stać się turystyczną atrakcją. Po 
zakończeniu prac prowadzonych przez archeologów z Birmingham i obliczonych na 7 
miesięcy zostanie urządzona wystawa znalezionych artefaktów.Szekspir kupił New Place w 
1597 r. Dom był główną rezydencją jego żony Anne Hathaway i jej córek z Szekspirem. W 
1610 r. Szekspir sam sprowadził się na New Place i mieszkał tam przez ostatnie 6 lat życia.  
Dom przy New Place pochodzi z 1483 r. i był częściowo zbudowany z nowatorskich 
wówczas materiałów budowlanych, jak cegła. Za życia Szekspira nieruchomość uchodziła 
za drugą co do wielkości w mieście. W 1759 r. została przebudowana, a następnie zburzona.
Wiktoriański antykwariusz James Halliwell-Phillipps w 1860 r. prowadził tam amatorskie 
wykopaliska, ale według ocen współczesnych archeologów miejsce to może wciąż kryć 
wiele oryginalnych pozostałości

(….) W czasach elżbietańskich wędrowały po kraju trupy aktorów. W roku 1587 
Shakespeare prawdopodobnie przyłączył się do jednej z nich i być może w tym samym roku
przybył do Londynu. 

Po tak zwanych straconych latach, w których według jednej z hipotez Shakespeare 
mógł podróżować po Europie..

(…) Po śmierci dramaturga dom pozostał w rodzinie tylko do 1670 roku, później 
przerobiono go na zajazd nazwany „Maidenhead”. Kolejni właściciele zmieniali i dzielili 
budynek, przez pewien czas urzędował tu nawet rzeźnik. Turyści pojawiali się jednak od 
początku, a na oknach sypialni, w której miał urodzić się William, skrobali swoje podpisy. 
Pierwsza data, jaka się pojawia, to rok 1806; swoje imię wyrył tu Walter Scott, w domu 
bywali też inni, późniejsi literaci, Dickens czy Mark Twain. Bardzo wcześnie, bo w 1847 r. 
budynek stał się własnością narodu, wyburzono też przylegające domy, by zmniejszyć 
ryzyko pożaru.                                                                                                                            
Lata później postawiono obok betonowy moloch w stylu wczesnych domów kultury, który 
dziś jest miejscem wystawy z meblami i książkami z epoki. Linia rodziny Szekspirów 
szybko wygasła. Tradycje rodzinne kontynuują jedynie potomkowie siostry dramatopisarza, 
Joan Hart. Dziś mieszkają w Nowej Zelandii. Paul, który oprowadzał nas po domu, poznał 
ich, gdy przybyli z wizytą. – Wyznali, że nie ma w nich zdolności aktorskich ani pisarskich, 
pozostała jednak żyłka do interesu.  



  Szekspir pozostawił rodzinę i wyjechał do Londynu, by rozpocząć karierę aktorską. Wracał
jednak, by kupować nieruchomości, w samym Stratford miał ich 5. Między innymi New 
Place, pierwszy w mieście murowany dom. 

Kupił go od zdesperowanego sprzedawcy za niską cenę. Nie spodobało się to synowi 
desperata, który otruł z tego powodu własnego ojca  !!!!

W miejskiej bibliotece, 100 metrów od domu, w którym urodził się dramaturg i jakieś 500 
od miejsca gdzie umarł, półki uginają się od książek na jego temat. Pełne są też nawiązań, 
wariacji czy kontynuacji. Pojawia się literatura przygodowa, w której Szekspir walczy z 
piratami ratując całą Anglię, są liczne biografie pełne spekulacji na temat jego życia oraz 
seria komiksów w stylu japońskiej mangi na podstawie jego dramatów. Bill Bryson w 
książce „Shakespeare” przyznaje, że dramaturg stał się obsesją naukowców. Wszystko, co 
wiemy o jego prywatnym życiu, to pojedyncze zapisy z ksiąg parafialnych, sądowych i 
kupieckich. W biografiach pojawia się zatem jedynie 5 procent faktów, a reszta to 
spekulacje. Uczeni skupiają się więc z całą mocą na samych dramatach.W Stratford, nad 
rzeką Avon, na obrzeżach miasta stoi Kościół Świętej Trójcy. Tutaj znajduje się grób i 
popiersie Williama Szekspira, zrobione kilka lat po jego śmierci, prawdopodobnie 
zatwierdzone przez rodzinę. Tak mógł wyglądać słynny bard. Cóż… Mark Twain pisał o 
tym wizerunku: „Rzeczywiście głębokie, głębokie, subtelne, subtelne poczucie jakby cisnął 
go pęcherz”.           Na  podstawie: http://www.sepekswiata.pl( Jarek Sępek)

Zamek z polskim Hamletem w tle

W duńskim zamku Kronborg miało paść słynne Być albo nie być – oto jest pytanie. To 
właśnie w jego murach Szekspir umieścił akcję Hamleta. W podziemiach tej twierdzy kryje 
się także jej własny duch – hrabia Ogier Duńczyk. Niegdyś temu dzielnemu rycerzowi sam 
Karol Wielki miał wybaczyć zabójstwo bratanka, pod warunkiem że weźmie udział w 
kampanii 
przeciw Saracenom. Dziś zaklęty w kamień hrabia czeka na przebudzenie, a ma ożyć, gdy 
jego ojczyzna stanie w obliczu śmiertelnego zagrożeniu. Jednak wielkie legendy wokół 
zamku Kronborg to zaledwie przedsmak jego rzeczywistej potęgi.                                          
 Czym twierdza w duńskim Helsingør zapisała się w historii? 

Forteca z polskim akcentem
W 1381 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie na świat przyszedł polski 
książę Eryk Pomorski.   To właśnie jego osobie twierdza Kronborg zawdzięcza swoje 
istnienie. Zanim w latach 20 XV wieku rozkazał wybudowanie imponującej fortecy, musiał 
jeszcze zdobyć władzę w Skandynawii. Przyszło mu to niezwykle łatwo. W wieku 8 lat 
adoptowała go Małgorzata I, królowa Danii, Szwecji i Norwegii, i niemal od razu 
wyznaczyła go na swego następcę. 
Gdy tylko Eryk Pomorski ukończył 15 lat, zasiadł na tronach we wszystkich trzech 
państwach. Jednym z ważniejszych wyzwań dla nowego władcy było zachowanie pełnej 
kontroli nad cieśniną Sund. By umocnić swoją pozycję w tym regionie, polski książę 
postanowił zbudować kilka fortec wzdłuż cieśniny. 



Najpotężniejszą z nich była twierdza Krogen (pol. hak), w przyszłości przekształcona na 
zamek Kronborg. W 1420 roku Eryk Pomorski rozpoczął budowę ogromnej fortecy w 
miejscu, gdzie znajdował się najwęższy przesmyk na cieśninie Sund.

Gdy tylko twierdza powstała, polski książę wprowadził myto za przepłynięcie cieśniną.
Jego pomysł okazał się na tyle skuteczny, że opłata była pobierana przez ponad 400 lat, a 
zamek znany był każdemu żeglarzowi w Europie.

Od początku swojego istnienia zamek Kronborg był na ustach wszystkich żaglarzy świata. 
Do 1847 roku nie było statku, którego kapitan nie zacumowałby przy murach fortecy, by 
wnieść opłatę za przepłynięcie cieśniną Sund. W przeciwnym razie czekała go salwa z 
armat i bynajmniej jej celem nie było oddanie mu honorów. Jednocześnie życie na zamku 
dynamicznie rozwijało się, a okoliczne miasteczko Helsingør zyskiwało opinię centrum 
kultury, do którego coraz częściej zaglądali przybysze ze wszystkich stron Europy.Legendy 
o zamku Kronborg rozchodziły się równie szybko jak podróżowali magnaci odwiedzający 
fortecę. Niektóre z nich dotarły wprost do Szekspira i to najprawdopodobniej one 
zainspirowały go do umiejscowienia akcji Hamleta w murach tej twierdzy. Od XVII wieku 
na zamkowej scenie regularnie przedstawia się sztuki Szekspira. Unikalny klimat zamku
Hamleta sprawił, że wystawiane w nim dramaty Szekspira z roku na rok przyciągały coraz 
więcej widzów. W 1816 po raz pierwszy odbył się Festiwal Szekspirowski na zamku 
Kronborg. Impreza organizowana jest do dziś. Każdego roku w sierpniu na deskach sceny 
zamkowej można obejrzeć sztuki Szekspira w wykonaniu czołowych teatrów świata.    Na 
podstawie tekstu: redakcja   http://www.unityline.pl/blog/  

    Obraz narodów europejskich w „Kordianie”  Juliusza  Słowackiego

Kordian jako starszy – około dwudziestoletni mężczyzna - pragnie zdobyć wiedzę o 
świecie, poznać siebie: „Obym się sam ocenił, skoro świat ocenię...” Wyrusza w podróż po 
Europie. W Anglii, rozmówiwszy się z Dozorcą w londyńskim James Parku, przekonuje się 
o dominacji pieniądza. Musi zapłacić za miejsce siedzące, im więcej zapłaci, tym więcej 
miejsca będzie mu przysługiwało:                                                              
                               „Na jednym lord się kładzie, a na drugim nogi,
                                               A na trzecim kapelusz, to trzech pensów suma.”
Wieczorem po parku nie spacerują „czuli miłośnicy” – zakochani czy romantycy, mrok 
kryje dłużników i bankrutów, bo nocą nie ściga ich prawo. 

 Za odpowiednią sumę można nabyć wszystko: miejsce, grób, godność, tytuł. Czasem 
trzeba nawet posunąć się do oszustwa. Wszystko po to, by jakoś żyć. Opuszczając Londyn, 
Kordian wie, że „pieniądz rządzi światem”. 
Przyjeżdża do Dover i na kredowej, nadmorskiej skale czyta Króla Leara Szekspira. Lecz 
nie odnajduje w słowach poezji nic prócz pustki. Rzeczywistość rozbija marzenia. Proza 
codzienności deformuje poetycki urok. Życie różni się od lirycznych wizji. Literatura 
okazuje się marą, ułudą, kłamstwem, przepaścią. 



Kordian chciałby wierzyć w siłę poetyckiej wyobraźni, lecz w materialnym świecie okazuje 
się to niemożliwe, mówi:                                                                                  
                                       „Szekspirze! duchu! Zbudowałeś górę 
             Większą od góry, którą Bóg postawił.(...)
                   Wolałbym ciemną mieć na oczach chmurę
                                   I patrzeć na świat oczyma twojemi.”

W bogatej włoskiej willi spotyka się z Wiolettą. Pomimo niemiłych doświadczeń z Laurą, 
nadal próbuje uwierzyć w moc miłości. Wiloletta jednak nie docenia i nie rozumie siły 
uczucia, ją także zdominowała potęga pieniądza. Zapewnia adoratora o miłości, lecz gdy ów
wyznaje, iż stracił cały majątek i przyjdzie im żyć w ubóstwie, złorzeczy mu i nie stara się 
nawet zatrzymać kochanka: 

                                 „Przegrałeś moje serce razem z klejnotami (...)
                                        Niechaj cię głód zabije, zapali pragnienie!...”
Kordian wyjeżdża. Miłość, jak się okazuje, także można kupić. By ocalić choć jeden 
autorytet moralny, bohater odwiedza w Watykanie papieża. Błaga go o litość i 
błogosławieństwo dla cierpiącego ludu – dla Polaków. Lecz i tu boleśnie się rozczarowuje, 
bo ojciec święty zajmuje się bardziej swoją ulubienicą – papugą Luterkiem – niż losem 
cierpiętników.  

                            Niech się Polaki modlą czczą cara i wierzą... (....)
 Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę.”

Świat nie przystaje do wizji Kordiana, jest zbyt trywialny, brak w nim miłości, poezji. Od 
nikogo nie można oczekiwać wsparcia duchowego. Bohater czuje się wyalienowany. 
Pozostaje sam. Wyrusza na szczyt Mont – Blanc, by zbliżyć się do Boga i Jemu 
opowiedzieć o swoich doświadczeniach i marnej życiowej wiedzy – 

                              „Modlitwa ludzka, po tych lodach droga
                                           Myślom płynącym do Boga.”
Mówi jeszcze o poezji – mógłby władać ludzkimi umysłami i być „najwyższą myślą 
wcieloną”, ale po co, jeśli w poezji nie tkwi żadna siła. Kordian zwierza się Stwórcy:
                            „Uczucia po światowych opadały drogach...
                                               Gorzkie pocałowania kobiety – kupiłem...
                                                          Wiara dziecinna padła na papieskich progach...”

                                                                  
Wędrówka Kordiana uzmysławia mu, że w Europie brak zainteresowania i zrozumienia 
polskiej sprawy. W Anglii rządzi pieniądz, zaś papież, jest gotów potępić 
narodowowyzwoleńcze ambicje Polaków. Jedyne wyjście widzi bohater w indywidualnej 
próbie wyzwoleńczej walki.   
       
Jak się okazuje również ta droga nie prowadzi do celu – odzyskania wolności przez Polskę. 



Fragment  angielskiego opracowania : 
A month before his death in April 1616 William Shakespeare sent for his attorney and 
dictated the terms of his will. He must have suspected or feared that he was nearing his end, 
although the fever that killed him didn’t take a real grip until the last week and, indeed, the 
night before his death he was still eating and drinking with friends.

Miesiąc przed śmiercią w kwietniu 1616 r. William Shakespeare wysłał po swojego 
adwokata i podyktował warunki swojej woli. Musiał podejrzewać lub obawiać się, że 
zbliża się do końca, chociaż gorączka, która go zabiła, nie opanowała go aż do 
ostatniego tygodnia, a nawet w noc przed śmiercią nadal jadł i pił z przyjaciółmi. 

Shakespeare is probably the most famous of all Englishmen. One of the things he is famous 
for is the effect he had on the development of the Early Modern English language. For 
example, without even realising it, our everyday speech is full of words and phrases 
invented by Shakespeare. He was able to do that because English was changing as people 
modernised it in their normal workaday speech. One of the ways the grammar was changing
was that inflectional endings (suffixes that indicated the word’s grammatical functions in the
way that many modern languages still have) had largely disappeared. Modern English was 
becoming wonderfully flexible and that was the background to the Renaissance explosion of
the inventive language we see when we look at the poetry of the time. 

Szekspir jest prawdopodobnie najbardziej znanym ze wszystkich Anglików. Jedną z 
rzeczy, z których słynie, jest wpływ, jaki wywarł na rozwój wczesno nowoczesnego 
języka angielskiego. Na przykład, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nasza 
codzienna mowa jest pełna słów i zwrotów wymyślonych przez Szekspira. Był w stanie 
to zrobić, ponieważ angielski zmieniał się, gdy ludzie unowocześniali go w swojej 
normalnej mowie pracy. Jednym ze sposobów, w jaki zmieniała się gramatyka, było to,
że fleksyjne zakończenia (sufiksy wskazujące funkcje gramatyczne tego słowa w 
sposób, w jaki wciąż funkcjonuje wiele współczesnych języków) w dużej mierze 
zniknęły. Współczesny angielski stawał się cudownie elastyczny i to było tło do 
renesansowej eksplozji wynalazczego języka, który widzimy, gdy patrzymy na poezję 
tamtych czasów. 

Shakespeare was a leading figure in that.Writers were able to invent new uses for words 
with great freedom. For example, Caesar is able to say: ‘The wild disguise has almost 
anticked us all.’ An antic is a fool, which is a noun. Shakespeare turns it into a verb ‘to make
a fool of.’ English was being set free to go where writers wanted to take it in their poetry. 

Szekspir był postacią wiodącą pod tym względem. Pisarze mogli z wielką swobodą 
wymyślać nowe zastosowania słów. Na przykład, Cezar jest w stanie powiedzieć: 
„Dzikie przebranie prawie nas wszystkich zaszkodziło”. 

http://www.nosweatshakespeare.com/julius-caesar-play/
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Wybryk to głupiec, który jest rzeczownikiem. Szekspir zamienia go w czasownik 
„robić z siebie głupka”. Angielski został uwolniony, aby iść tam, gdzie pisarze chcieli 
wziąć go poetę 

Shakespeare takes it where he likes throughout his texts, transforming the English language,
pointing to the way we use it today. (Modern English is still changing and developing, of 
course, and you are playing a vital role in that as you pick up and use new phrases, borrow 
foreign words, incorporate other dialects into your speech and so on.)    There was a huge 
inflow of other European vocabulary into the English language as a result of Renaissance 
cross-pollination. That created new variations for English words. It allowed endless 
possibilities for Shakespeare. In Love’s Labours Lost he is able to exploit multiple meanings
of one word to create a sentence like ‘Light, seeking light, doth light of light beguile.’ – 
‘intellect,’ ‘wisdom,’ ‘eyesight’ and ‘daylight’. Generally speaking, the grammar of Early 
Modern English is identical to that of Modern English so there is little difficulty in that 
regard. 

Szekspir zabiera go tam, gdzie lubi w swoich tekstach, przekształcając język angielski, 
wskazując sposób, w jaki go dzisiaj używamy. (Współczesny angielski wciąż się 
zmienia i rozwija, oczywiście, i odgrywasz w nim istotną rolę, gdy zbierasz i używasz 
nowych fraz, pożyczasz obce słowa, włączasz inne dialekty do swojej mowy i tak dalej.)
Nastąpił ogromny napływ innego europejskiego słownictwa na język angielski w 
wyniku renesansowego zapylenia krzyżowego. To stworzyło nowe odmiany angielskich 
słów. To dawało Szekspirowi nieograniczone możliwości. W Love's Labors Lost jest w 
stanie wykorzystać wiele znaczeń jednego słowa, aby stworzyć zdanie takie jak 
„Światło, szukanie światła, światło światła, zwodzenie”. - „Intelekt”, „Mądrość”, 
„Wzrok” i „Światło dzienne”. Ogólnie rzecz biorąc, gramatyka wczesnoangielskiego 
angielskiego jest identyczna z gramatyką współczesnego angielskiego, więc pod tym 
względem nie ma trudności. 

There is one issue that seems to bother newcomers to Shakespeare, however. Teachers will 
often find students complaining: ‘All those thees and thous . It’s soooo old-fashioned and I 
can’t be bothered with it.’ Once again, this usage was in a state of transition and, as always, 
Shakespeare exploits that.  

In Modern English we use the word “you” as both the singular and the plural form. In Old 
English, thou was used for addressing one person; ye for more than one. You was around 
then, and while thou and ye were used as a subject of a clause, you was used as the object. 
By the time of Early Modern English, the distinction between subject and object uses of ye 
and you had virtually disappeared, and you became the norm in all grammatical functions 
and social situations. 

http://www.nosweatshakespeare.com/resources/shakespeare-old-english/
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Jest jednak jedna kwestia, która wydaje się niepokoić przybyszów do Szekspira. 
Nauczyciele często zauważają, że uczniowie narzekają: „Wszystkie te i tysiące. Jest tak
staroświecki i nie mogę się tym przejmować. ”Po raz kolejny to użycie było w fazie 
przejściowej i jak zwykle Szekspir to wykorzystuje. We współczesnym języku 
angielskim używamy słowa „ty” jako formy liczby pojedynczej i mnogiej. W 
staroangielskim używano Cię do zwracania się do jednej osoby; dla więcej niż jednego.
Byłaś wtedy w pobliżu i podczas gdy ty i ty byliście wykorzystywani jako przedmiot 
klauzuli, byliście wykorzystywani jako przedmiot. Do czasu wczesnego nowożytnego 
języka angielskiego rozróżnienie między przedmiotem i przedmiotem użycia ciebie i 
ciebie praktycznie zniknęło i stałeś się normą we wszystkich funkcjach gramatycznych 
i sytuacjach społecznych. 

Yet had become old-fashioned and so, when we see it in the Authorised Bible (‘Oh ye of 
little faith’) we are seeing that, in spite of the fact that you may think you understand the 
language in the Bible better than you do Shakespeare, Shakespeare is more modern!

By Shakespeare’s time in Early Modern English you was being used for both singular and 
plural, but in the singular it also had a role as an alternative to thou and thee . You was used 
by people of lower status to those above them (such as ordinary people to nobles, children to
parents, servants to masters), and was also the formal way for the upper classes to talk 
to each other. By contrast, thou and thee were used by people of higher rank to those 
beneath them, and by the lower classes to each other; also, strangely enough, in addressing 
God, and in talking to witches, ghosts, and other supernatural beings.                                     

Stały się jednak staromodne i dlatego, kiedy widzimy to w Autoryzowanej Biblii 
(„Och, mała wiarę”), widzimy to, mimo że możesz myśleć, że rozumiesz język biblijny 
lepiej niż ty zrobić Szekspira, Szekspir jest bardziej nowoczesny!

W czasach Szekspira we wczesnym nowożytnym języku angielskim byłeś używany 
zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, ale w liczbie pojedynczej miał on 
również rolę alternatywy dla ciebie i ciebie.

Byliście przyzwyczajeni przez osoby o niższym statusie do tych nad nimi (takich jak 
zwykli ludzie do szlachty, dzieci do rodziców, służący do panów), a także byli 
formalnym sposobem na rozmowę ze sobą klas wyższych. Przeciwnie, ty i ty byliście 
przyzwyczajeni przez ludzi wyższej rangi do tych pod nimi, a przez niższe klasy do 
siebie; co dziwne, zwracając się do Boga i rozmawiając z czarownicami, duchami i 
innymi istotami nadprzyrodzonymi. . 

 As a refection of the higher status of males in the male/female context a husband might 
address his wife as thou , and she might reply respectfully with you .The use of thou and 
you also had an emotional dimension. 



Thou commonly expressed special intimacy or affection; you , formality, politeness, and 
distance. That form is still used in French today in the use of vous and tu .                             

Thou might also be used by an inferior to a superior, to express such feelings as anger and 
contempt or to be insulting and this is one of the areas where Shakespeare is able to get 
extra levels of meaning by showing disrespect by one character for another’s status. The use
of thou to a person of equal rank could be used as an insult. 

W związku z wyższym statusem mężczyzn w kontekście mężczyzny / kobiety mąż może
zwracać się do swojej żony tak, jak ty, a ona może z szacunkiem odpowiedzieć tobie. 
Wykorzystanie ciebie i ciebie miało również wymiar emocjonalny. Powszechnie 
wyrażałeś szczególną intymność lub przywiązanie; ty, formalność, grzeczność i 
dystans. Ta forma jest nadal używana w języku francuskim do dziś w vous i tu.
Możesz być również wykorzystywany przez gorszego od przełożonego, do wyrażania 
takich uczuć, jak gniew i pogarda lub do obrażania, i jest to jeden z obszarów, w 
którym Szekspir jest w stanie uzyskać dodatkowe poziomy znaczenia, okazując brak 
szacunku dla jednej postaci dla statusu innej . Wykorzystanie ciebie wobec osoby 
równej rangi może być wykorzystane jako zniewaga. 

Sir Toby Belch advises Sir Andrew Aguecheek on how to write a challenge to the Count’s 
youth, Viola: ‘if thou thou’st him somethrice, it shall not be amiss’ (Twelfth Night). 

(Read more on this topic on our guide to meanings of thee and thou.)Shakespeare was acutely 
aware of the way the Early Modern English language that he grew up with was changing 
and it is yet another way that he was able to create the levels of meaning that made him such
an enduring writer. When students take the trouble to understand the use of the thees and thous 
they are able to appreciate the additional meaning rather than seeing them as a difficulty.      
http://www.nosweatshakespeare.com/resources/shakespeare-early-modern-english/

Sir Toby Belch doradza sir Andrew Aguecheekowi, w jaki sposób napisać wyzwanie do 
młodości hrabiego, Violi: „jeśli będziesz nim kiedyś, nie będzie to nie w porządku” 
(Dwunasta Noc).
(Przeczytaj więcej na ten temat w naszym przewodniku po znaczeniach ciebie i ciebie.)
Szekspir był doskonale świadomy tego, jak zmieniał się wczesny nowoczesny język 
angielski, w którym dorastał, i jest to kolejny sposób, w jaki mógł tworzyć poziomy 
znaczenia, które uczyniło go tak trwałym pisarzem. Kiedy uczniowie starają się 
zrozumieć użycie tych i tysięcy, są w stanie docenić dodatkowe znaczenie, zamiast 
postrzegać je jako trudność. 
http://www.nosweatshakespeare.com/resources/shakespeare-early-modern-english/ 

                                      THOU w  języku  polskim  oznacza  TY .
                    ''The use of thou to a person of equal rank could be used as an insult.''

                      Ty -   «zaimek odnoszący się do osoby, do której zwraca się mówiący» 
                             Vous - w języku  polskim ' WY ' liczba  mnoga.

http://www.nosweatshakespeare.com/resources/shakespeare-early-modern-english/


                                   SakSper i   nazwiska  polskiej szlachty
Sapieha, Sasin, Secimski, Siewruk, Sobuś, Sokoł, Sokołowicz, Sokołowski, Sokół, Solecki, 
Sołonski, Sołouwski, Sołowski, Sosnowski, Spiegajło, Spigajło, Stan, Staniewicz, Staniński,
Stankowski, Stano, Stanowski, Stawicki, Stawiski, Stępski, Strebejko, Stryżowski, 
Strzemeski, Strzeszkowski, Strzyżewski, Strzyżowski, Styrpejko, Suchszewski, Sudraski, 
Sudrawski, Sudrowski, Sulimowski, Skrzypczyk, Sułocki, Suszycki, Sutocki, Suzin, 
Swirtun, Szewerdzic, Szołomicki, Szymanowski, Szystowski, 

            BIOGRAFIAMI  NASZEGO  MISTRZA ORAZ  WIELOMA  PORTRETAMI        
ZAJMOWALI SIĘ  PRAWIE  WYŁĄCZNIE  BRYTYJSCY  ŻYDZI W  XIX  WIEKU  
     lub się podpisywali pod  cudzymi dziełami  kradnąc  prawa  autorskie  oraz  handlowe:

Na  przykład:
This drawing by Sir Nathaniel Curzon, dated 1708, purports to depict Anne Hathaway.

      Z  TEJ  LINII  CURZONA   CZYLI   ROZBIORU  POLSKI  (dygresja  historyczna)      

Linia Curzona – proponowana linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich opisana 
w nocie z dnia 11 lipca 1920 roku, wystosowanej przez brytyjskiego Ministra Spraw 
Zagranicznych lorda Curzona do Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych RFSRR 
Gieorgija Cziczerina. Przebieg linii oparty został na "Deklaracji Rady Najwyższej 
Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie tymczasowej granicy 
wschodniej Polski" z 8 grudnia 1919 roku.Dyplomacja brytyjska w nocie z 11 lipca 1920 
roku, w trakcie konferencji w Spa, zaproponowała linię demarkacyjną wojsk polskich i 
bolszewickich w toczącej się wówczas wojnie polsko-bolszewickiej. Linia wzięła swoją 
nazwę od nazwiska George Curzona – szefa brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych
(ang. Foreign Office).  Koncepcję linii podchwycił i zarekomendował Philip Kerr, osobisty 
sekretarz Davida Lloyd George'a, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii. 

Kerr korzystał z rad niskiego rangą urzędnika Foreign Office - Lewisa Namiera (Ludwika 
Niemirowskiego). 

Namier urodził się w polskiej rodzinie o korzeniach żydowskich, studiował we Lwowie, a 
następnie na Oksfordzie i bardzo dobrze znał realia Europy środkowo-wschodniej. To 
właśnie Lewis Namier był faktycznym autorem projektu linii znanej jako linia 
Curzona.Linia przebiegała od Grodna przez Jałówkę, Niemirów, Brześć, Dorohusk, na 
wschód od Hrubieszowa, dalej na Kryłów, skąd na zachód od Rawy Ruskiej i na wschód od 
Przemyśla aż do Karpat.   W ogólnych zarysach linia oparta została na linii opisanej w 
"Deklaracji Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie 
tymczasowej granicy wschodniej Polski", podpisanej przez Georges'a Clemenceau – 
Przewodniczącego RadyNajwyższej Mocarstw dnia 8 grudnia 1919 roku  i uważanej za 
wschodnią granicę obszaru, na którym rząd polski ma prawo do urządzenia własnej 
administracji, w terminie przewidzianym przez 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Stano


Traktat pokojowy z 28 czerwca 1919 roku. "Deklaracja" ta jednocześnie jednak nie  
przesądzała dalszych stypulacji – "Prawa, z jakimi Polska mogłaby wystąpić do terytoriów 
położonych na wschód od wymienionej linii, są wyraźnie zastrzeżone (Les droits que la 
Pologne pourrait avoir a faire valoir sur les territoires situés a l'Est de ladite ligne sont 
expressément réservés)...                                                                                                 

                                           

   Bibliografia do postaci  Szekspira:   

                 Wikipedia oraz  inne  źródła wg adresów internetowych  poddane  analizie.

                                                                                                                                                    

                                              RYCINA  POLACY W ANGLII 

                



                                                           

                                                                     

                        1.                                           2.                                               3. 

Śląska rodzina szlachecka wywodząca się z wysp brytyjskich. Kolebką rodu była 
osada Baildon koło Bradford w hrabstwie York (Anglia). 

Praprzodkiem rodu był szeryf Hugo wymieniony w dokumentach z 1195 r. 
Pierwszym na Śląsku był John Baildon, który przybył tutaj w 1793 r. za namową 
hrabiego von Redena, dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego. John Baildon 
uznawany jest za prekursora nowoczesnego hutnictwa na Śląsku. Z jego udziałem 
powstały m.in. huta w Gliwicach (z pierwszym na kontynencie wielkim piecem na 
koks), huta żelaza w Królewskiej Hucie, „Hohenlohe” w Bytkowie oraz walcownia 
blachy z Blachowni. Najważniejszym dziełem była budowa huty „Baildon” na 
pograniczu Katowic i Dąbia.Był projektantem pierwszego na kontynencie żelaznego 
mostu (zbudowany w Łazanach koło Strzegomia na rzece Strzegomce). Po teściach, 
gliwickiej rodzinie Galli, odziedziczył dobra Bełk, gdzie zamieszkał. John zmarł w 
1846 r. Został pochowany na cmentarzu hutniczym w Gliwicach.     

WIZERUNKI WILLIAMA  SHAEKSPEARA  SĄ  BARDZO RÓŻNE                 

 BARDZO  GRECKI  I SZLACHECKI W TYPIE  POLSKIM         
                                                                                             a  ten po  prawej   już  mniej  



                
     WYGLĄDA  JAK  ANGIELSKI MIESZCZANIN  LUB JAKIŚ  KAZNODZIEJA , 
na środkowym zdjęciu widać  kolczyk w prawym  uchu , a  katolicy nie nosili  takich  
kolczyków .  Po  prawej stronie  być  może  jest  to  jakiś  krewny lub  malarstwo 
epokowe  , które jest   bardzo  podobne.   Nauki  filozoficzne , literatura  i  poezja  oraz  
religia ,  astronomia i inne , były domeną  Greków .  To  Grecy  stworzyli podwaliny  pod  
całą  naukę  na świecie  więc  musiał  to  być  albo  Grek  albo  spolonizowany Grek , który 
wyjechał  na Wyspy  Brytyjskie , aby tam  nauczać i wychowywać  prostactwo angielskie, 
lub jakiś  Polak  który się  tam  urodził  . 

 Astronomia w utworach Williama Szekspira
Agnieszka Janiuk  (  fragmenty  ) 
William Szekspir, najwybitniejszy dramaturg i narodowy poeta angielski, żył w latach 
1564–1616. Był autorem około 40 sztuk teatralnych, zarówno tragedii, jak i komedii, 154 
sonetów oraz innych utworów. 

W swoich dziełach w niezwykły sposób potrafił połączyć lekkość i humor, nieraz groteskę, 
czasem makabrę, z poetyką i filozoficzną głębią. 

Jego dzieła wskazują ponadto na wyjątkowo szeroką wiedzę i znajomość współczesnych 
autorowi osiągnięć nauki, w tym astronomii.

Ta ostatnia nie była wprawdzie czymś nadzwyczajnym w wieku XVI, gdy przeciętna 
wiedza na temat zjawisk zachodzących na niebie była w społeczeństwie dużo większa niż 
obecnie. Wiązało się to na przykład z powszechnym zastosowaniem astronomii w nawigacji
morskiej — dziedzinie bardzo ważnej w epoce wojny z hiszpańską Wielką Armadą. 
Również samo niebo nocne było w tych czasach dużo lepiej widoczne nawet w centrum 
Londynu.                                                 
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 Z drugiej strony, erudycja Szekspira u niektórych badaczy wzbudzała pewne zastanowienie.
Po pierwsze, wątpliwości narosły wokół momentu powstania niektórych dzieł, a po drugie 
— dotyczyły liczby autorów i samej osoby: 
Szekspir nie pochodził z arystokracji, lecz był synem rzemieślnika i ukończył jedynie szkołę
lokalną w Stratford.Gdy mówimy o dziełach Szekspira, pierwszym utworem, który od razu 
przychodzi nam na myśl, jest „Hamlet” i jego nieśmiertelne Być albo nie być… Przesłanie 
egzystencjalne tego utworu jest ponadczasowe — lecz spójrzmy nań okiem astronoma. 

Zdaniem niektórych, cały dramat można potraktować jako kosmiczną alegorię.

Wiadomo, że Szekspir korespondował z matematykiem, Thomasem Diggesem, synem 
optyka i prawdopodobnego twórcy jednej z pierwszych lunet — Leonarda Diggesa. W 1576
r. Thomas Digges opublikował dzieło o orbitach ciał niebieskich, w którym proponuje, że 
wszechświat jest nieskończony i zawiera nieskończoną liczbę gwiazd podobnych do Słońca.

W modelu tym łączy koncepcję heliocentryczną z koncepcją nieograniczonego 
wszechświata, dającą początek tak zwanej Nowej Astronomii. Digges podziwiał i był 
zainspirowany postacią Marcellusa Stellatusa, autora poematu „Zodiacus Vitae”, w którym 
wyrażał on zdumienie ogromem otaczającej nas przestrzeni.

Jedną z pierwszych postaci na scenie „Hamleta” jest Marcellus, obwieszczający istnienie 
Ducha, który jest jego zdaniem faktem, a nie przywidzeniem.
 Można powiedzieć, że podobnie astronom musi w swej codziennej pracy uwzględnić 
dychotomię między tym, co się wydaje (ponieważ to, co widzimy, to tylko obrazy obiektów 
kosmicznych na dwuwymiarowej sferze niebieskiej), a tym, co jest rzeczywiście, lecz nie 
podlega bezpośredniemu eksperymentowi.                                                                               
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Na ramie portretu wypisane są nazwiska jego przodków Alegoryczność „Hamleta” może 
także dotyczyć przedstawienia w tle dramatu historii rewolucji kopernikańskiej. Uzurpujący
sobie prawo do tronu król Klaudiusz reprezentuje wówczas Klaudiusza Ptolemeusza, autora 
obowiązującej przed Kopernikiem koncepcji geocentrycznej. Król Klaudiusz sprzeciwia się 
wyjazdowi Hamleta na studia do Wittenbergi, która, jak wiadomo, była jednym z 
pierwszych ośrodków, gdzie zyskała uznanie teoria Kopernika (jej zwolennikiem był 
Joachim Retyk).       
                                                               
Z kolei drugoplanowe postacie dramatu, fałszywi przyjaciele Hamleta — Rosenkrantz i 
Guildenstern, reprezentują duńskiego astronoma Tychona de Brahe, autora hybrydowego 
modelu kosmosu, w którym nieruchomą Ziemię obiega Księżyc i Słońce, zaś wokół Słońca 
krąży pozostałe pięć planet. Imiona tych postaci widnieją wszak wśród wykazu przodków 
na ramie autoportretu Tychona. Uczony ten, znany ze swego narcyzmu, rozsyłał ów portret 
wraz z kopią swej księgi.

Jednak „Hamlet” kończy się tak, że Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją, zaś na scenę 
wkracza Fortynbras, który właśnie powrócił z Polski… Sama sztuka powstała 
najprawdopodobniej w roku 1601, który był również rokiem śmierci Tychona de Brahe  
Nie wszystkie dzieła Szekspira można jednak traktować jako jednoznacznie opowiadające 
się za teorią heliocentryczną. Na przykład Makbet w drugim akcie wypowiada słowa 
zapowiadające grozę mającej nastąpić tragedii, nieuchronnej jak fakt, że stała w swych 
posadach jest Ziemia. Również w „Wesołych kumoszkach z Windsoru” stałość Ziemi jest 
w wypowiedzi Forda synonimem sytuacji pewnej, tak samo jak fakt, że Falstaffa można 
zawsze znaleźć w tym samym miejscu — czyli w karczmie.  Dalej, w kronice historycznej 
o Królu Janie, ból wyrażany w III akcie przez Konstancję jest porównywalny swym 
ogromem do ciężkiej Ziemi, zaś w dramacie „Troilus i Kresyda” bohater jest wierny swej 
wybrance podobnie jak środkowi Ziemia. 

W tej samej sztuce Ulisses nazywa Słońce tym jasnym planetą (zwróćmy uwagę na polski 
przekład Leona Ulricha: planeta jest w rodzaju męskim), tym samym zaliczając je do ciał 
obiegających Ziemię, choć jest wyjątkowo jasne. Również Ulisses, w akcie I dramatu, 
porównuje godność i mądrość Nestora do osi, na której niebo krąży — metafora ta obrazuje 
ruch całej sfery niebieskiej wokół nieruchomej Ziemi, która jest oparciem i podporą świata, 
podobnie jak Nestor dla Hellenów.

Oprócz Ziemi i Słońca częstym symbolem i źródłem metafor u Szekspira jest 
Księżyc.rzypisywany był mu wpływ na ludzkie losy, a także związek z przypływami morza,
co wyraża w swej wypowiedzi Falstaff w „Henryku IV”: (…) Jak morze prowadzeni 
jesteśmy przez czystą i szlachetną Panią Lunę, pod opieką której kradniemy (…)

Księżyc uosabia również zmienność ze względu na to, że może pojawiać się w różnych 
fazach. W „Tymonie z Aten” bohater zmienia się i z bogacza zostaje pustelnikiem, podobnie
jak Księżyc, gdyż nie miał już od kogo pożyczać — słońc nie było pożyczać mu zdolnych. 
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Metafora ta odzwierciedla wiedzę autora o tym, że Księżyc świeci światłem 
odbitym.Zmienny jest też Otello w swych uczuciach do ukochanej Desdemony, mówiąc: 
Czyż ja chcę oddać się w jarzmo zazdrości? Jak Księżyc zmiennym być w swych 
podejrzeniach? Również Julia wzdraga się przed przysięgą Romea na światło Księżyca, 
gdyż oznaczałoby ono niestałość jego miłości do niej.

Szekspir był zamiłowanym obserwatorem nieba, o czym może świadczyć na przykład 
następująca kwestia z dramatu „Otello”,    w której obywatel opisuje rozpętujący się sztorm:
Wichrem szarpana fala z groźną grzywą zda się uderzać w Wielką Niedźwiedzicę i gasi 
ognie, co stoją na straży Gwiazdy Polarnej.W scenie tej gwiazdozbiór Wielkiej 
Niedźwiedzicy widoczny jest nad horyzontem, w który biją fale, zaś ognie stojące na straży 
gwiazdy polarnej to Beta i Gamma Ursae Minoris.

Oczywiście, Szekspir znał również gwiazdozbiory Pasa Zodiakalnego. Ulisses w akcie II 
„Troilusa i Cressidy”, mówiąc o zarozumiałym Achillesie, do którego nie należy iść z 
poselstwem, tylko go zawezwać, nawiązuje do angielskiego przysłowia „nieść węgiel do 
Newcastle” w odniesieniu do gwiazdozbioru Raka: Tylko by tuczył dumę dość już tłustą. 
Tylko by węgli przyrzucał Rakowi (…).

Wyrażenie to oznacza wykonywanie czegoś bez sensu, a tutaj odwołuje się do faktu, że 
Słońce przebywa w Raku w najgorętszym miesiącu lata, którego nie trzeba już dodatkowo 
ogrzewać.Dalej, gwiazdozbiory pojawiają się jako określenie kierunków świata, na przykład
w nieco zabawnej scenie III w akcie 4 „Titusa Andronicusa”. Strzelanina, którą 
zorganizował przeciwko samozwańczemu nowemu cesarzowi wódz rzymski Tytus, wraz z 
przyjaciółmi Marcusem i Publiusem, okazuje się całkowicie bezładna, gdy czytelnik zda 
sobie sprawę, że strzelcy, zapewne również odurzeni nieco winem, mierzą raz na łono 
Panny, to znowu na rogi Byka i Barana.

 Akcja rozgrywa się zapewne zimą, około północy, gdy nad wschodnim horyzontem 
pojawia się właśnie gwiazdozbiór Panny, zaś Baran znika za horyzontem zachodnim. 

Dramat ten, zwany w podtytule „Najżałośniejszą tragedią rzymską” i uważany za wstępny 
szkic do „Makbeta”, jest niezwykle krwawy. Powstał około 1592 r. jako dzieło młodzieńcze 
28-letniego wówczaSzekspira. 

Ten okres w jego twórczości zwany jest przez niektórych „okresem Tarantinowskim”, ze 
względu na wyjątkowo brutalne sceny krwawych porachunków i okaleczeń, połączone z 
czarnym humoremKomety i meteory były często obserwowanymi zjawiskami na niebie, 
które w czasach elżbietańskich budziły w ludziach na ogół podziw pomieszany z grozą. 

W „Henryku IV” (cz. I, akt I, sc. 2), groźne komety (w oryginale „meteors”) określa się jako
z jednej ulepione gliny, zgodnie z naszą współczesną wiedzą, że są to okruchy skalne 
obecne w przestrzeni międzyplanetarnej i pochodzące z odłamków planetoid lub komet. 
 Te ostatnie w czasach Szekspira były uważane za zwiastuny nieszczęścia: w dramacie 
„Juliusz Cezar” śmierć bohatera tytułowego obwieszcza właśnie widok komety, co zauważa
Kalpurnia w scenie 2 II aktu.  Jak wspomniałam, astronomia była w powszechnym użyciu w
nawigacji, ale także w życiu codziennym — używano na przykład zegarów słonecznych. 
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W akcie II, scenie 7 komedii „Jak wam się podoba” Jakub wyciąga z kieszeni zegarek — 
występowały również wersje kieszonkowe zegarów słonecznych. 

Z kolei w nocy często podawano godzinę na podstawie położenia gwiazd, jak na przykład w 
„Henryku IV” (cz. I., akt II, sc. 1), gdy Wóz Dawidowy (czyli Wielka Niedźwiedzica) znajduje się 
nad kominem, co oznacza godzinę 4 rano. 
W części drugiej tego dramatu autor zdradza z kolei znajomość almanachu i położeń planet, 
mówiąc ustami Księcia Henryka o koniunkcji Saturna i Wenus (akt II, sc. 4). Także we 
„Śnie nocy letniej” bohaterowie sprawdzają w almanachu, jaka będzie faza Księżyca w dniu
ślubu Hipolity z Tezeuszem i planowanej premiery sztuki. Jak wiadomo, przygotowujący to 
przedstawienie wraz kompanami Pigwa nie grzeszył rozumem, w związku z czym sprawdził
tylko, że Księżyc świeci, lecz nie sprawdził fazy. Ostatecznie okazało się, że rolę Księżyca 
musi zagrać człowiek z latarnią.Szekspir był pilnym obserwatorem i wiedział, że punkt 
wschodu Słońca zależy od pory roku. „Juliuszu Cezarze” (w akcie II, scenie 1) spiskowcy 
dyskutują o tym, gdzie Słońce pokaże swe pierwsze blaski w dniu planowanego zamachu —
czyli w Idy Marcowe. Będzie to miejsce tuż nad Kapitolem, bliżej ku północy, ponieważ 
dzień będzie już wówczas dłuższy
                                                                 
Jak duża była wiedza Szekspira na temat problemów współczesnej mu astronomii, 
świadczyć może wypowiedź Karola w dramacie „Henryk IV” (cz. I, akt I, scena 2), który 
wspomina, że Marsa orbita do dziś nieznana, odnosząc się tutaj do niepewnych losów 
Wojny Stuletniej. Problem z Marsem był zagadnieniem współczesnym Szekspirowi. To 
właśnie na podstawie obserwacji położeń tej planety, Kepler w 1609 r. opublikował dzieło 
„De Motibus Stellae Martis” i zaproponował swoje pierwsze prawo. 

Data powstania samego dramatu „Henryk IV” nie jest znana, jednak powyższa kwestia 
nasuwa wniosek, że było to przed rokiem 1610, gdyż autor nie był jeszcze świadom 
odkrycia Keplera, choć słyszał o problemie z Marsem.

W niektórych fragmentach utworów Szekspira możemy doszukać się nie tylko dużej wiedzy
naukowej, ale nawet pewnych zdolności profetycznych, a w każdym razie dużej intuicji. We
wspomnianej już sztuce „Sen nocy letniej” autor sugeruje, wprawdzie ustami głupca, 
możliwość umieszczenia człowieka na Księżycu. Dalej, w tym samym utworze (akt IV, sc. 
1), Oberon mówi o obiegnięciu całej Ziemi prędzej niż Luny promienie — w czasach, gdy 
podróżowano okrętami, przewidzenie możliwości okrążenia Ziemi szybciej niż w miesiąc 
świadczy o dużej wyobraźni.   

Rekord w tej sztuce pragnął jednak pobić duszek Puk (akt II, scena 1): obiegnie Ziemię w 
minut czterdzieści. Doprawdy, jest to zastanawiająca zbieżność choćby w odniesieniu do 
prędkości współczesnego sztucznego satelity.     Średniowieczna miniatura przedstawiająca 
Bitwę pod Agincourt (25.10.1415), która była jednym z największych zwycięstw Anglików 
nad Francuzami podczas wojny stuletniej.        
                                                                                                      
O zmiennych kolejach tej wojny opowiada Szekspir w utworze „Henryk IV” Wreszcie 
ponadczasowa wiedza Szekspira przejawia się również w tytule jednego z proponowanych 
we „Śnie nocy letniej” przedstawień, ostatecznie odrzuconego jako nieprzystające do 
radosnej ceremonii zaślubin.    W tytule tym Trzy razy po trzy muzy lamentują nad śmiercią 
nauki zmarłej ostatnio z nędzy (akt V, sc. 1).
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 Jak widać, niezależnie od epoki nauka borykała się z problemem finansowania, czego autor
był świadom.Co do samego autorstwa i dat powstania wielu dzieł Szekspira, jak już 
wspomniałam wcześniej, istnieją pewne wątpliwości. Na przykład w Sonecie 98, 
wątpliwości co do daty jego powstania można próbować wyjaśnić wzmianką o tańcu 
Saturna ze Słońcem

Nie byłem z Tobą tej uroczej wiosny      
  Gdy pyszny kwiecień bogato odziany
          Tchnął w ociężałych wigor swój radosny    
                      I Saturnowi kazał iść w padwany.
 
                                                           
 Obecne   są w wielu utworach odniesienia do wydarzeń astronomicznych, które miały 
miejsce za życia Oxforda, a dalej brak wzmianek na temat zdarzeń po 1604 r., w tym o 
odkryciach Galileusza. O tych ostatnich tak obeznany w astronomii autor musiałby być 
świadomy — astronom Peter Usher w swoich artykułach utrzymuje jednak, że „Hamlet” 
zawiera wiele zakamuflowanych odniesień do odkryć Galileusza, o czym ze względu na 
poprawność polityczną nie można było w XVII w. napisać wprost.O tym, czy Szekspir był 
zwolennikiem astrologii, trudno przesądzić. W jego czasach większość ludzi, w tym 
władców, w jakiś sposób kierowała się wskazaniami astrologii. 

Jednak w wielu miejscach utwory Szekspira świadczą o tym, że był raczej racjonalistą. 
Kasjusz w „Juliuszu Cezarze” (akt I, sc. 2) mówi na przykład, że wina, mój drogi Brutusie, 
nie w gwiazdach, ale w nas samych, żeśmy pachołkami — odpowiedzialność za nasze losy 
ponosimy my osobiście. Podobnie Edmund z „Króla Leara” (w akcie I, scenie 2) twierdzi, 
że składanie winy za własne nadużycia na Słońce, Księżyc, gwiazdy i planety jest jedynie 
wygodną wymówką.Szekspir wydaje się jednak być przekonany, że jakiś wpływ na nasze 
losy kosmos wywiera, jednak zapewne nie taki, jak to opisuje astrologia. W Sonecie 15 
mówi na przykład, że człeka i ziele to samo niebo nagli i hamuje.

Sonet 14.
Nie z gwiazd o losu przypadłościach wnoszę
         Choć z astronomią własną się zadaję                                                                                
                  Ani przewidzieć zdołam ani proszę
                          O plagi różne, susze, urodzaje
                                     Ani przyszłości nie znam co do chwili
Ani każdemu deszcz czy wiatr sprowadzę
               Ani książętom powiem czy zbłądzili
                         Ani co z mapy niebiosów doradzę
                                 Gdyż z Twoich oczu własne czerpię zdanie
Te właśnie gwiazdy zdają się uważać
                   Iż prawda z pięknem złączona powstanie
                        Jeśli potomstwu zechcesz ją przekazać
                                  Albo też straszny los Ci przepowiadam
Tyżeś kres piękna i prawdy zagłada.(.....)                                                                                  
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WIKIPEDIA

Tłumaczenia na język polski

Sztuki Shakespeare’a były wystawiane na ziemiach polskich jeszcze za życia autora. 
Przedstawienie te odbywały się w obcych językach, w późniejszym zaś czasie tłumaczono 
francuskie lub niemieckie przeróbki teatralne[66]. Pierwszym polskim tłumaczem Shakespeare’a z 
oryginału był Ignacy Hołowiński, który w latach 1839–1841 ogłosił 6 tłumaczeń. Z kolei w latach 
1875-1877 ukazały się Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), w przekładach 
Stanisława Koźmiana, Leona Ulricha i Józefa Paszkowskiego, pod redakcją Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Przekłady te z czasem uznano za kanoniczne i wielokrotnie je wznawiano. Łącznie 
w XIX wieku przekłady dramatów Shakespeare’a ogłosiło 27 tłumaczy[69][70]. Podobna liczba 
tłumaczy pracowała nad twórczością Shakespeare’a w wieku XX, wśród nich byli Jan Kasprowicz, 
Maria Sułkowska (która przełożyła Sonety), Roman Brandstaetter, Jerzy Sito, Zofia Siwicka, 
Stanisław Barańczak i Maciej Słomczyński – pierwszy człowiek na świecie, który przetłumaczył 
wszystkie dramaty i utwory poetyckie Shakespeare’a.  W wieku XXI swoje przekłady Hamleta i 
Sonetów wydał Ryszard Długołęcki. Od 2009 r. ukazało się sześć przekładów Piotra Kamińskiego. 

Kontrowersje
Religia
Na kilka lat przed narodzeniem poety, po okresie niepewności, dokonano ostatecznego oddzielenia 
Kościoła anglikańskiego od Kościoła katolickiego. Z biegiem czasu zaczęto wywierać presję na 
katolikach, aby przechodzili na protestantyzm. Bycie wiernym papieżowi stało się nielegalne. 
Niektórzy historycy uważają, że w tamtym okresie zrodził się w Anglii tajny ruch, łączący tych, 
którzy nie chcieli zmienić wiary. Być może do ruchu tego należał także Shakespeare, nie ma na to 
jednak dowodów. 

Istnieją natomiast dowody na to, że jego rodzina była silnie katolicka. Najważniejszym z nich jest 
dokument, odnaleziony w Stratford w XVIII wieku, w którym John Shakespeare, ojciec poety, 
zobowiązał się, że w głębi serca na zawsze pozostanie katolikiem (dokument zaginął, toteż nie 
można jednoznacznie potwierdzić jego autentyczności). 

Matka pisarza, Mary Arden, należała do rodziny opozycyjnej, silnie sympatyzującej z katolikami. 
Jego córka, Susanna Hall, była w Stratford zarejestrowana jako jedna z tych, którzy odmówili 
przyjęcia komunii świętej, co może także świadczyć o jej pozostawaniu przy wierze rodziców. 
Religijność Williama można tłumaczyć tym, że czterech z sześciu jego nauczycieli w młodości było
mocno wierzącymi katolikami, inny z jego tutorów został jezuitą. 
Według Encyklopedii katolickiej jego córki zostały wychowane na protestantki, a Biblię znał w 
wersji protestanckiej. Ta sama encyklopedia – po podaniu jeszcze kilku argumentów – stwierdza, iż 
„wynika z tego wniosek niemal pewny, że jeśli sympatie Shakespeare’a były po stronie katolików, 
to niewiele się starał – lub w ogóle – by stanąć na wysokości swych przekonań”
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Tłumaczenia na język polski

Sztuki Shakespeare’a były wystawiane na ziemiach polskich jeszcze za życia autora. 
Przedstawienie te odbywały się w obcych językach, w późniejszym zaś czasie tłumaczono 
francuskie lub niemieckie przeróbki teatralne. Pierwszym polskim tłumaczem Shakespeare’a z 
oryginału był Ignacy Hołowiński, który w latach 1839–1841 ogłosił 6 tłumaczeń. Z kolei w latach 
1875-1877 ukazały się Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), w przekładach 
Stanisława Koźmiana, Leona Ulricha i Józefa Paszkowskiego, pod redakcją Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Przekłady te z czasem uznano za kanoniczne i wielokrotnie je wznawiano. Łącznie 
w XIX wieku przekłady dramatów Shakespeare’a ogłosiło 27 tłumaczy. Podobna liczba tłumaczy 
pracowała nad twórczością Shakespeare’a w wieku XX, wśród nich byli Jan Kasprowicz, Maria 
Sułkowska (która przełożyła Sonety), Roman Brandstaetter, Jerzy Sito, Zofia Siwicka, Stanisław 
Barańczak i Maciej Słomczyński – pierwszy człowiek na świecie, który przetłumaczył wszystkie 
dramaty i utwory poetyckie Shakespeare’a.  W wieku XXI swoje przekłady Hamleta i Sonetów 
wydał Ryszard Długołęcki. Od 2009 r. ukazało się sześć przekładów Piotra Kamińskiego. 

W 1016 roku Kanut II Wielki (siostrzeniec polskiego  króla Bolesława Chrobrego) i jego armia 
podbili stopniowo całą Anglię. Kanuta uznano za króla. Od połowy VI wieku mnisi irlandzcy 
rozpoczęli nawracanie na chrześcijaństwo ludów zamieszkujących północną część Brytanii. Koniec 
epoki Anglosasów to bitwa pod Hastings w 1066, w której zwyciężył normański najeźdźca Wilhelm
Zdobywca. 

Życie kulturalne skupiało się wokół klasztorów i na dworze królewskim. Przed wprowadzeniem 
chrześcijaństwa i języka łacińskiego, Anglosasi posługiwali się alfabetem złożonym z 33 znaków 
zwanych runami. 
Uczeni zajmowali się tłumaczeniem klasycznych dzieł łacińskich na język anglosaski bądź 
staroangielski. 
                          Ale  uwaga nie greckich !  Skąd  więc Szekspir  znał dzieła  greckie ? 

Kościoły anglosaskie, jak np. kościół w Earls Barton, często mają kwadratowe wieże ozdabiane 
kamiennymi reliefami. 
Anglosascy mnisi sporządzali nadzwyczaj piękne rękopisy. Jeden z mnichów (skryba) przepisywał 
tekst, drugi go ilustrował, a trzeci tworzył wszelkie inne ozdoby. 
Anglosasi wyrabiali także biżuterię. Obrabiali piękne klejnoty i umieszczali na nich wyrzeźbione 
obrazy przedstawiające ich władców albo inskrypcje, które ich chwaliły. Anglosasi wyrabiali także 
naczynia, biżuterię metalową i przedmioty z kości ułatwiające codzienne życie. 
Z małych skrawków odzieży znalezionych w grobowcach archeolodzy wysnuli wniosek, że kobiety
często nosiły długie, powiewne szaty mocowane na ramionach wielkimi broszami. Przy pasach 
noszono sakiewki. Znaleziono też biżuterię – brosze, naszyjniki, szpile i bransolety. Mężczyźni 
zwykle ubierali się w krótkie tuniki wkładane na wąskie spodnie oraz w płaszcze. Niektórych 
mężczyzn chowano z tarczą i mieczem. 

Najsławniejszym królem anglosaskim był Alfred Wielki. Władał w południowej Anglii w IX wieku.
Był utalentowanym żołnierzem, który obronił swoje królestwo przed najazdem wikingów. Był 
wielkim orędownikiem nauki, pod jego panowaniem rozkwitły sztuka i rzemiosło. Za czasów jego 
panowania zaczęto spisywać Kroniki anglosaskie, zapis ważnych wydarzeń w królestwie. Alfred 
był też założycielem wielu ufortyfikowanych miast, zwanych burhs. Miast tych broniły masywne 
wały, za którymi mogli schronić się mieszkańcy uciekający przed nowymi najeźdźcami – 
wikingami. 



Pisownia imienia Szekspira

Drukowany podpis Szekspira, który pojawia się w The Rape of Lucrece , wydrukowany przez 

innego Stratforda Richarda Fielda

Pisownia nazwiska Williama Szekspira zmieniała się w czasie. Za jego życia nie było to 

konsekwentnie pisane ani w rękopisie, ani w formie drukowanej. Po jego śmierci nazwisko było 

różnie pisane przez redaktorów jego dzieła, a pisownia została ustalona dopiero w XX wieku.

Standardowa pisownia nazwiska jako „Szekspir” była najczęściej publikowaną formą za życia 

Szekspira, ale nie była używana w jego własnych odręcznych podpisach. Była to jednak pisownia 

używana jako drukowany podpis dedykacji pierwszych wydań jego wierszy Wenus i Adonis w 

1593 r. Oraz The Rape of Lucrece w 1594 r. Jest to również pisownia użyta w Pierwszym Folio , 

ostatecznym zbiorze jego sztuki wydane po jego śmierci w 1623 roku.

Pisownia nazwy została później zmodernizowana, a „Szekspir” zyskał popularność w XVIII wieku, 

który został w dużej mierze zastąpiony przez „Szekspira” od końca XVIII do początku XIX 

wieku. W epoce romantyzmu i wiktoriańskiej pisownia „Shakspere”, użyta we własnym podpisie 

poety, została szerzej przyjęta w przekonaniu, że jest to najbardziej autentyczna wersja. Od połowy 

XIX do początku XX wieku z różnych powodów używano wielu różnych pisowni; chociaż po 

publikacji Szekspira w wydaniach Cambridge i Globe w latach sześćdziesiątych XIX wieku, 

„Szekspir” zaczął zyskiwać na popularności. Później stało się to nawykiem pisarzy, którzy wierzyli,

że ktoś inny pisał sztuki, używając innej pisowni, gdy odnosili się do „prawdziwego”Stratford upon
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Avon . Z nielicznymi wyjątkami pisownia jest obecnie znormalizowana w krajach anglojęzycznych 

jako „Shakespeare”

Podpisy Szekspira

Willm Shakp
Bellott przeciwko Mountjoy zeznanie
12 czerwca 1612
William Shakspēr
Blackfriars Gatehouse
przenoszenia
10 marca 1613
Hipoteka Wm Shakspē
Blackfriars
11 marca 1616
William Shakspere
Strona 1 testamentu
(od 1817 grawerowanie)
Willm Shakspere
Strona 2 of will
William Shakspeare
Ostatnia strona testamentu
25 marca 1616

Sześć zachowanych podpisów Szekspira pochodzi z dokumentów prawnych.

Istnieje sześć zachowanych podpisów napisanych przez samego Szekspira. Wszystkie są dołączone 

do dokumentów prawnych. Sześć podpisów pojawia się na czterech dokumentach:

• zeznanie w sprawie Bellott v Mountjoy z dnia 11 maja 1612 r

• zakup domu w Blackfriars w Londynie z dnia 10 marca 1613 r
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• hipoteka tego samego domu z dnia 11 marca 1613 r

• jego ostatnia wola i testament, który zawiera trzy podpisy, po jednym na każdej stronie, z dnia 25 

marca 1616 r

Podpisy wyglądają następująco:

• Willm Shakp

• William Shaksper

• Wm Shakspe

• William Shakspere

• Willm Shakspere

• Przeze mnie William Shakspeare

Większość z nich to skrócone wersje nazwy, 
wykorzystujące ówczesne konwencje brewiograficzne . To była powszechna praktyka. Na 
przykład Edmund Spenser czasami podawał swoje imię w całości (pisując imię Edmund lub 
Edmond), ale często używał skróconych form „Ed: spser” lub „Edm: spser”. 

Trzy podpisy na testamencie zostały po raz pierwszy odtworzone przez osiemnastowiecznego 
uczonego George'a Steevensa w formie faksymilowych rycin. Dwie odnoszące się do sprzedaży 
domu zostały zidentyfikowane w 1768 roku, a sam dokument został przejęty przez Edmonda 
Malone . Fotografie tych pięciu podpisów zostały opublikowane przez Sidney Lee . Ostatnią 
sygnaturę odkrył w 1909 roku Charles William Wallace . 

Chociaż nie jest to uważane za autentyczne, na ulotce znajduje się podpis kopii tłumaczenia dzieł 
Montaigne'a autorstwa Johna Florio , który brzmi „Willm. Shakspere”; została zaakceptowana przez
niektórych uczonych aż do końca XX wieku. na kopii pojawia się inny, na autentyczne 
podpis William Lambarde jest Archaionomia (1568). Mimo rozmazania pisownia wygląda na 
„Shakspere”.

Inne pisownie 

Tablica pamiątkowa na grobie Szekspira w kościele Świętej Trójcy w Stratford-upon-Avon . Jego

imię jest zapisywane jako „Shakspeare”. Obok znajduje się napis na grobie po jego wdowie, Anne 

Hathaway, która nazywa ją „żoną Williama Szekspira”.

Pisarz David Kathman został zestawiono różnice w pisowni nazwiska Szekspira jako 
reprodukowane w Samuel Schoenbaum „s Williama Szekspira: dokumentalnego Życie . Twierdzi, 
że wśród „odniesień nieliterackich” za życia Szekspira (1564–1616) pisownia „Szekspir” pojawia 
się 71 razy, podczas gdy „Szekspir” pojawia się na drugim miejscu z 27 zastosowaniami. Po nich 
następuje „Szekspir” (16); „Shakspeare” (13); „Shackspeare” (12) i „Shakspere” (8). Istnieje 
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również wiele innych odmian, które pojawiają się w małych ilościach lub jednorazowo. Krytycy 
podejścia Kathmana wskazywali, że jest ono wypaczone przez powtórzenia pisowni w tym samym 
dokumencie, nadaje każdemu wystąpieniu tę samą wagę statystyczną niezależnie od kontekstu i nie 
uwzględnia odpowiednio czynników historycznych i chronologicznych. 

RC Churchill zauważa, że wariacje nazw były dalekie od niezwykłych w erze elżbietańskiej :

Imię Sir Waltera Raleigha zostało napisane przez jemu współczesnych: Raleigh, 
Raliegh, Ralegh, Raghley, Rawley, Rawly, Rawlie, Rawleigh, Raulighe, Raughlie lub 
Rayly. Nazwisko Thomasa Dekkera zostało zapisane jako Dekker, Decker, Deckar, 
Deckers, Dicker, Dickers, Dyckers lub (co ciekawe) Dickens. 

Kathman zauważa, że pisownia jest zazwyczaj bardziej jednolita w wersjach drukowanych niż w 
wersjach rękopiśmiennych oraz że w dokumentach prowincjonalnych występuje większa 
różnorodność pisowni niż w dokumentach metropolitalnych. 

Pisownia drukowana 

Strona tytułowa wydania Love's Labour's Lost z 1598 r ., W której imię zapisano jako 

„Shakeſpere”, używając długiego s pośrodku.

Pięćdziesiąt osiem wydań quarto (lub Q ) sztuk Szekspira i pięć wydań poezji zostało 
opublikowanych przed Pierwszym Folio . W 20 sztukach autor nie ma przypisów. Na 15 stronach 
tytułowych jego nazwisko jest łączone, „Shake-speare”, 13 z tych zapisów znajduje się na stronach 
tytułowych zaledwie trzech sztuk, Richard II ( Q2 1598, Q3 1598, Q4 1608 i Q5 1615), Richard 
III ( Q2 1598, Q3 1602, Q4 1605, Q5 1612 i Q6 1622) oraz Henry IV, część 1 (Q2 1599, Q3 1604, 
Q4 1608 i Q5 1613). Łącznik występuje również w pierwszym kwarto Hamleta (1603) i 
drugim Króla Leara(1619). Nazwa wydrukowana na końcu wiersza Feniks i żółw , który został 
opublikowany w zbiorze wierszy w 1601 roku, jest łączona, podobnie jak nazwa na stronie 
tytułowej i poemacie A Lover's Complaint of Shake-speares Sonnets (1609 ). Jest używany na liście 
obsady Ben Jonsona Sejanus His Fall oraz w sześciu aluzjach literackich opublikowanych między 
1594 a 1623. 
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Pisownia bez łącznika „Shakespeare” (lub Shakeſpeare, z długimi literami ) pojawia się w 22 z 58 
kwart.  Tak jest zapisane w pierwszych kwartosach The Merchant of Venice (1600), A Midsummer 
Night's Dream (1600), Wiele hałasu o nic (1600), Wesołe kumoszki z Windsoru (1602), Perykles, 
książę Opona (1609), Troilus i Cressida (1609), Othello (1622). 

Drugi, „dobry” quarto Hamleta (1604) również używa tej pisowni. Jest to również zapisywane w 
ten sposób w niewłaściwie przypisywanym quarto Sir Johna Oldcastle (1600; 1619) i w zbiorze 
wersetówNamiętny pielgrzym (1599). 

Rzadsze zapisy to „Shak-speare” w pierwszym quarto Króla Leara (1608) i „Shakeſpere” w 
pierwszym quarto Love's Labour's Lost (1598). Na błędnie przypisanym quarto Tragedia w 
Yorkshire (1608) jego nazwisko jest zapisane jako „Shakſpeare”, pisownia, która pojawia się 
również w quarto The Two Noble Kinsmen (1634), opublikowanej po Pierwszym Folio. 

James S. Shapiro argumentuje, że imię Szekspira przysporzyło kłopotów zecerom i jest to jeden z 
powodów, dla których najczęściej używa się formy z literą „e” w środku i jest czasami 
łączona. Kathman argumentuje, że każde imię, które można podzielić na dwie wyraźne części, 
może być podzielone na łączniki, zwłaszcza jeśli części te można zinterpretować jako odrębne 
słowa. 

Pisownia w późniejszych publikacjach 

Dodatkowa sekcja odtwarzania w trzecim folio z 1664 r., Przy użyciu pisowni preferowanej 

w angielskiej epoce augustowskiej .

Późniejsze wydania dzieł Szekspira przyjmowały różną pisownię, zgodnie z modą ówczesnej 
nowoczesnej pisowni lub później, próbą przyjęcia tego, co uważano za najbardziej dokładną 
historycznie wersję imienia. Kiedy mówiono o nim w językach obcych, przyswajał sobie jeszcze 
więcej odmian pisowni. XVIII-wieczni francuscy krytycy używali „Shakpear, Shakespehar, 
Shakespeart lub Shakees Pear”.
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Szekspir 

Przejście od „Szekspira” do zmodernizowanej pisowni „Szekspir” następuje w drugim 
druku Trzeciego folio , opublikowanym w 1664 roku przez Philipa Chetwinde'a . To zachowało 
oryginalną stronę tytułową, ale zawierało sekcję z dodatkowymi grami.  Strona tytułowa tego 
nowego dodatku przyjęła nową pisownię. Został również przyjęty przez innych autorów ery 
Restauracji . John Downes i Nahum Tate używają pisowni. 

To było śledzone przez XVIII-wiecznych pisarzy. Pierwszy biograf Szekspira, Nicholas Rowe , 
również przeliterował imię „Szekspir” w swojej książce Some Account of the Life & c. pana 
Williama Szekspira (1709) oraz w jego nowym wydaniu dzieł. Pisownia ta została zastosowana 
przez Aleksandra Pope'a w jego wydaniu Dzieł Szekspira (1725) i George'a Sewella ( Dzieła pana 
Williama Szekspira ).  Pisownia z „e” na końcu, nadal jednak. Rywal Papieża Lewis 
Theobald zachował go w swoim wydaniu Shakespeare Restored (1726), które wyraźnie odrzuciło 
próby modernizacji i odkażania oryginalnych dzieł.

Pisownia „Shakespear” była nadal używana przez uczonych przez cały XVIII wiek, w 
tym Williama Warburtona . Jednak wielu, jak Theobald, wolało pisownię First Folio, w 
szczególności Samuel Johnson . [„Szekspir” był rzadziej używany w XIX i XX wieku, coraz 
częściej przez zwolenników racjonalnej pisowni . William Hazlitt użył go w swojej 
książce Characters of Shakespear's Plays . George Bernard Shaw , zdecydowany zwolennik 
reformy ortografii, nalegał na stosowanie tej pisowni we wszystkich swoich publikacjach. 

Archaising pisowni 

Szekspir 

Edmond Malone użył pisowni „Shakspeare”, która była najbardziej rozpowszechniona w czasach

gruzińskich.
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Materiały archiwalne dotyczące Szekspira zostały po raz pierwszy zidentyfikowane przez XVIII-
wiecznych uczonych, w szczególności Edmonda Malone, który odnotował różnice w pisowni 
nazwiska. Malone preferował pisownię „Szekspir”, używając jej w swoich najważniejszych 
publikacjach, w tym w szesnastotomowym wydaniu wszystkich dzieł dramaturga z 1790 
roku. George Steevens również użył tej pisowni. Steevens i Malone zbadali wolę Szekspira i byli 
przekonani, że ostateczny podpis został zapisany w ten sposób, co również było zgodne z pisownią 
używaną na grobie Szekspira . Jednak Malone przyznał, że podpis był trudny do odczytania, a 
pozostałe zostały wyraźnie zapisane bez końcowego „a”. 

Ta pisownia była nadal popularna w późniejszym okresie gruzińskim . Rzeczywiście, w 
„praktycznie każdym wydaniu” dzieła dramatopisarza z początku XIX wieku przed rokiem 1840 
użyto tej pisowni. Przyjęli ją nawet niemieccy uczeni, tacy jak Friedrich Schlegel i Ludwig Tieck . 

Antykwariusz Joseph Hunter jako pierwszy opublikował wszystkie znane odmiany pisowni imienia,
co zrobił w 1845 roku w swojej książce Ilustracje życia, studiów i pism Szekspira . Opisuje to, co 
było znane w czasie historii imienia Szekspira i wymienia wszystkie jego odmiany, w tym 
najbardziej specyficzne przypadki, takie jak „Shagsper” i „Saxpere”. Połączył to z historią rodziny 
Szekspirów i jej potomków, choć nie był w stanie wiele dodać do materiału zidentyfikowanego już 
przez Edmonda Malone'a. Hunter zauważył, że „istniała nieskończona różnorodność formy, w jakiej
zapisano to imię”. Skrytykował Malone i Steevensa, pisząc, że „w złej godzinie zgodzili się, bez 
wyraźnego powodu, usunąć e z pierwszej sylaby”.  Hunter argumentował, że prawdopodobnie 
istniały dwie wymowy nazwy, wersja z Warwickshire i wersja londyńska, tak więc „sam poeta 
mógłby być nazywany przez jego uczciwych sąsiadów ze Stratford i Shottery, pana Shaxpera, 
podczas gdy jego przyjaciele w Londynie uhonorowali go, jak wiemy z historii, bardziej dostojnym 
imieniem Szekspira ”. Kathman argumentuje, że chociaż możliwe jest istnienie różnych wymowy, 
nie ma powodu, aby tak sądzić na podstawie różnic w pisowni. 

Shakspere 

Strona tytułowa Knight's Pictorial Shakspere , wydanie z 1867 roku.

Według Huntera to w 1785 roku antykwariusz John Pinkerton po raz pierwszy ożywił pisownię 
„Shakspere”, wierząc, że jest to poprawna forma, jak „wyśledzona własną ręką poety” w jego 
podpisach.  Pinkerton zrobił to w Letters on Literature , opublikowanym pod pseudonimem Robert 
Heron.  Jednak późniejszy uczony zidentyfikował odniesienie w The Gentleman's Magazine w 1784
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r. Do godnej ubolewania „nowej mody pisania imienia Szekspira SHAKSPERE”, co sugeruje, że 
trend ten pojawił się od czasu opublikowania przez Steevens faksymile podpisów w 1778 
r. Niemniej jednak Pinkerton dał to szerokie rozpowszechnienie. Pisownia "Shakspere" została 
szybko przyjęta przez wielu pisarzy, aw 1788 r. Londyński wydawca Bell nadał jej oficjalny status 
w swoich wydaniach sztuk. Samuel Taylor Coleridge , który opublikował dużą ilość wpływowej 
literatury na temat dramaturga, użył zarówno tej pisowni, jak i pisowni „Shakspeare”. Jego główne 
prace zostały opublikowane po jego śmierci w nowej pisowni. Pisownia była nadal preferowana 
przez wielu pisarzy w epoce wiktoriańskiej, w tym przez Bractwo Prerafaelitów w The Germ . 

Sprawa była szeroko dyskutowana. Magazyn Gentleman's stał się forum dyskusji na ten 
temat. Odbyła się gorąca debata w 1787 r., A następnie w 1840 r., Kiedy pisownia była promowana 
w książce Frederica Maddena , który upierał się, że nowy rękopis dowodzi, że poeta zawsze pisał 
swoje imię „Shakspere”. Isaac D'Israelinapisał mocno sformułowany list, w którym potępił tę 
pisownię jako „barbarzyński, szorstki szok”. Nastąpiła długa korespondencja, głównie między 
Johnem Brucem, który nalegał na „Shakspere”, ponieważ „należy postępować zgodnie z własnym 
sposobem pisowni własnego imienia”, a Johnem Williamem Burgonem, który argumentował, że 
„imiona należy pisać tak, jak są zapisane w książkach drukowanych większości dobrze 
wykształconych osób ”, podkreślając, że ta reguła zezwala na pisownię„ Shakspeare ”. Do debaty 
włączyli się różni inni uczestnicy.  Szereg innych artykułów dotyczył sporu o pisownię w XIX 
wieku, w którym pisownia „Szakspira” była ogólnie promowana ze względu na to, że była ona 
własnością poety.twierdził, że kontrowersje zostały ostatecznie „uciszone” dzięki odkryciu 
rękopisu, który udowodnił, że pisownia zmieniała się wraz z pogodą: „Kiedy świeciło słońce, 
stawiał„ szóstki ”, / gdy był mokry, wziął„ E ”.  W 1879 r. The New York Times opublikował artykuł
na temat sporu, w którym opisano broszurę Jamesa Halliwella-Phillippsa atakującą trend 
„Shakspere”. 

Pisownia ta była używana przez wielu najważniejszych wiktoriańskich wydawców i badaczy 
szekspirowskich, w tym Charles Knight , którego Pictorial Edition of the Works of Shakspere było 
bardzo popularne, oraz Edward Dowden w Shakspere: krytyczne studium jego umysłu i sztuki . W 
Wielkiej Brytanii New Shakspere Society zostało założone w 1873 roku przez Fredericka Jamesa 
Furnivalla, a w Ameryce, Shakspere Society of Philadelphia przyjęło pisownię. Pierwsza została 
złożona w 1894 roku, ale ta druga nadal istnieje pod swoją oryginalną nazwą. Pisownia była nadal 
powszechna na początku do połowy XX wieku, na przykład w Brander Matthews, Shakspere as a 
Playwright(1913), Alwin Thaler's Shakspere to Sheridan (1922),  i 5-aktowa struktura TW 
Baldwina Shakspere'a (1947). 

Szekspir

Pisownia „Shakespeare” była energicznie broniona przez Izaaka D'Israeli w jego oryginalnym liście
do Gentleman's Magazine . Joseph Hunter również wyraźnie stwierdził, że jest to najbardziej 
odpowiednia pisownia. D'Israeli argumentował, że pisownia drukowana wierszy została wybrana 
przez autora. Podkreślił również, że pisownia reprezentuje właściwą wymowę, o czym świadczą 
kalambury na słowach „wstrząsnąć” i „włócznia” u współczesnych Szekspira. Hunter 
argumentował również, że pisownia powinna być zgodna z ustaloną wymową i wskazywał na 
wiersze, stwierdzając, że „posiadamy wydrukowane dowody w miarę jednolite od osoby” 
wspierającej „Szekspira”.

Chociaż Dowden, najbardziej wpływowy głos krytyki Szekspira w ostatniej ćwierci XIX 
wieku, używał pisowni „Shakspere”, w latach 1863–1866 dziewięciotomowe The Works of William 
Shakespeare , redagowane przez Williama George'a Clarka , Johna Glover i William Aldis Wright, 
wszystkie Fellows of Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge zostały opublikowane przez 
uniwersytet. To wydanie (wkrótce powszechnie znane jako „The Cambridge Shakespeare”) 
przeliterowało nazwę „Shakespeare”. Powiązane wydanie, zawierające tekst Szekspira z Cambridge
Shakespeare, ale bez aparatu naukowego, zostało wydane w 1864 roku jako „The Globe Edition”. 



Stał się tak popularny, że pozostał w druku i stał się tekstem standardowym przez prawie sto 
lat. Dzięki wszechobecności i autorytetowi wydań Cambridge i Globe, popartym nienagannymi 
akademickimi referencjami redaktorów Cambridge, pisownia nazwiska jako „Szekspir” wkrótce 
zdominowała publikacje dzieł Szekspira i o nim. Chociaż ta forma była sporadycznie używana we 
wcześniejszych publikacjach, a inne pisownie nadal się pojawiały, od tego momentu „Szekspir” 
zyskał dominację, którą zachowuje do dziś.

Pytanie dotyczące autorstwa Szekspira

Strona tytułowa pierwszego quarto króla Leara (1608) z łączoną pisownią nazwiska.

Kiedy zwolennicy pytania o autorstwo Szekspira zaczęli twierdzić, że dramaty napisał ktoś inny niż
Szekspir ze Stratfordu, oparli się na fakcie, że istniały różne warianty pisowni, aby odróżnić 
rzekomy pseudonim używany przez ukrytego autora od nazwiska człowieka urodzonego w 
Stratford, który podobno działał jako „frontman”. 

Używanie różnych pisowni było czasem po prostu ułatwieniem, aby wyjaśnić, o którym 
„Szekspirze” chodziło. W innych przypadkach łączyło się to z dyskusją na temat znaczenia, jakie 
należy przypisać „Szekspirowi” jako pseudonimowi. W niektórych przypadkach wynikało to z 
przekonania, że inna pisownia dosłownie sugeruje, jak to ujął RC Churchill, „że musiało być dwóch
mężczyzn: jeden, aktor, którego nazywają przeważnie„ Szeksperem ”lub„ Szekspirem ”, a drugi 
prawdziwy autor (Bacon, Derby, Rutland itp.), którego nazywają „Shakespeare” lub „Shake-speare”
(z łącznikiem). " W niektórych przypadkach wyobrażano sobie nawet trzech Szekspirów: autora, 
aktora i człowieka ze Stratfordu. 

Wybór pisowni dla człowieka ze Stratford był zróżnicowany. Ponieważ wiadomo, że podpisał swoje

imię „Shakspere”, pisząc je w całości, jest to czasami stosowana pisownia. Jednak HN Gibson 

zauważa, że dziwaczna pisownia wydaje się czasami być wybierana wyłącznie w celu 

wyśmiewania go, przez sprawienie, że nazwa wydaje się wulgarna i rustykalna, co jest 

charakterystyczne szczególnie dla Bacona, takich jak Edwin Durning-Lawrence :
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Ta nienawiść [do człowieka ze Stratford] przybiera nie tylko formę brutalnego znęcania 
się i oskarżania o wszelkiego rodzaju haniebne zachowanie, ale także raczej dziecinną 
sztuczkę polowania na wszystkie najbardziej dziwaczne elżbietańskie odmiany pisowni 
jego imienia, oraz wypełnianie swoich stron „Shagspur”, „Shaxpers” i podobnymi 
okrucieństwami; podczas gdy Sir Edwin Durning-Lawrence kończy każdy rozdział 
swojej książki legendą „Bacon is Shakespeare” drukowanymi wielkimi literami.

Niektórzy autorzy twierdzą, że użycie łącznika we wczesnych opublikowanych wersjach nazwy 
wskazuje, że jest to pseudonim. 

Twierdzą, że fikcyjne nazwy opisowe (takie jak „Mistrzowski krawat” i „Pan Pechowy Woo-
wszystko”) były często łączone w sztukach, a także pseudonimy, takie jak „Tom Mów 
prawdę”. Kathman twierdzi, że tak nie jest i że prawdziwe nazwiska były równie często dzielone 
jak pseudonimy. Twierdzi, że pseudonim „ Martin Marprelate ” był czasami łączony , ale zazwyczaj
nie. Robert Waldegrave , który wydrukował traktaty Marprelate, nigdy nie podzielił tego nazwiska, 
ale podzielił je na własne: „Jeśli łączenie miało wskazywać na pseudonim, to dziwne, że 
Waldegrave wielokrotnie dzielił swoje imię i nazwisko, nie potrafiąc podzielić niekwestionowanego
pseudonimu w tych samych tekstach”. 

SPER

Dum spiro, spero. – Póki oddycham [żyję], nie tracę nadziei. 

William = Walenty, Walentyn – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od 

przydomka Valentinus, utworzonego od łac. valens – "mocny, silny, zdrowy". Imię to było 

notowane w Polsce od XIII w. w formie Valentinus, natomiast w formie Walenty i Walentyn .
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