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WHold Chwalewik 

POETYCKIE I LUDOWE ELEMENTY 

„SNU NOCY LETNIEJ" 

Nic podobnego nie było przedtem na sw1ecie. Zrob ił 
to p'.~nv·szy Szek;:1P'..r. Stworzył nowy typ bajki &cenicz
ne•j, k.tó·ry o.d naziwy elfów (zwanych w ojczyż·:i .:e poe
ty także fairy), my dzisiaj nazywamy „feerią", nde wie
le zasta•:ia\v-iając się na tym, s.kąd słowo to pochodz.i. 
Stworzył z.aś tę olś·niewającą nowość, łącząc w kom
pozycji poetyckiej elementy z rekwizytorni ówczes
nych p€>jantów lite:ratury z .:.nnymi zupełnie, z.r.cze·np
niętymi ze _karbca tradycji ludo\vej. 

J e;;t to jed·:i.a z m11ji:>a.r,dz'.ej po1pularnych i ulubio -
' nych sztuk w re1,:;e<Ttu.arze światowym. Vływołr:la w 

ciągu stuleci niezliczone i różnorodne naśladownict
wa, pobudzając wyobr.ażnię także i znakomitych 1poe
tów, jak np.· w Polsce Sl0w.acki. 

Spróbujmy zbl:żyć się nieco do niej n:Je c<l na>zego 
własnego stanowiska, w czasie, lecz od strony czasów 
dawniejszych, żeby lepiej uprzytomnić sobie sens 
i oryginalność koncepcji poetyckiej Szekspira. Zauważ
my więc przede wszystkim, że utkał on rzecz ncwą z 
wątków starych, z których każdy miał dla ludzi ów
czesnych ·jeszcze pewną aktualność, taką jaką mieć 
może tradycja mniej czy więcej żywa, i dla nich z na 
tury rzeczy mówił więcej niż nam ludziom dzisiej
szym. 

1. Wątkiem ramowym, w którym mieszczą ;:ię inne, 
jest tu uroczystość weselna Tezeusza i H:polity. Dla 
ludzi Renesansu, zakochanych w CeTemoniach i para
d1.::n był to temat ulubiony. I już w X IV wieku, na 300 
lat przed Szek:>pirem, autor taki jak Chaucer, auto;: 
w .erszowanych „Opowieści K antuaryj3kich", prze
praszał czytelników, jeżeli w toku narracji bardzo 
szcz.egółowo nie Ctpisywał wesela. Jest to więc terr..at 
od początku do końca pogodny. Wprawdzie z „Op·o -
wieści Rycerza·' Chaucera (bo od niego właśnie Sz~k
spir wziął ten motyw) - wiemy, że Hipolita była kró 
lową państwa Amazonek, że 1\ezeusz, władca Aten. 
najechał na· królestwo kobiet, Scytią zwane; że opór 
ich złamali Ateńczycy w krwawej bitwie, że Hipolita 
była oblegana i u1egła, bo zakochała slę w zwycięzcy, 
z którym udała się potem do jego państwa. Aluzję do 
tych krwawych dziejów zawierają także słowa Tezeu
sza zaraz na początku utworu Szekspira. 

Dla nas nie są to może rzeczy ważne, ale za cza
sów Szekspira komedie jeszcze w myśl dawniejszych 
tradycji rodzinnych (nie antycznych) pojmowano pow
szechnie jako przejście od nie3zczęścia do szczęścia, 
a więc pomyślny obrót losu. Naodwrót tragedię już 
Chaucer określał jako „przejściowq pomyślność, za 
którą idzie klęska". I to był w zasadzie także punkt 
widzenia Szekspira. A zatem wątek ramowy, nieza 
kłóconych n lczym przygotowań do wesela, n ie jest 
wedle renesansowego rozumienia rzeczy komediowy. 



Należy raczej po prestu do rozrywkowego czysto plan;1 
widowisk dworskich, zwanych popularnie „maskami". 

2. Elementy komedii w powyższym znaczen:u zacie
rają natomiast losy par: Demetriusza i Heleny, Lizan
dra i Hermii. Bardzo mało tu charakterystyki 0·3Ób, 
całą uwagę skupia autor na zmiennych perypetiach ich 
miłosnego losu. Tu bezsprzeczni~ mamy na początku 
coś w rodzaju n.e;zczęścla , potem i pomy~lny koniec: 
powrót do pierw3zych ukochanych. Ale począt.kowe 
rozterki i nawet niebezpieczeństwo nie wywołują w 
nas głęoozych wzruszeń, stale bowiem mają w sobie 
CXJŚ z humoreski. I t:en wątek nie je3t pomyślany w 
poważnym stylu komediowym, bo by się zbyt u::oamo
dzielnił, a przeznaczony je;t do tego, aby wspólistnicć 
obok czterech czy pięciu innych. 

3. Je:>zcze mniej komediowo przedstawiają się dzie
je zatargów króla z królową elfów: Oberona i Tytanii: 
od śmiesznej kłótni poprzez szereg śm:es:i:nych zabie
gów i pomyłek Puka do pojednania. Jest to (z punktu 
widzenia ludzi renesansu) pseudo-komedyjka, żart z 
komedii, tymbardzlej wyraźny, że dla ludzi ówcze3-
nych elfy nie były tak opromienione poezją piękna, 
jak stały się następnie pod wpływem nieporozumień 
(tak chyba trzeba to nazwać), wprowadzonych przez 
poetów romantycznych. Według podań ludowych i 
według Szekspira główne cechy ich psychiki są raczej 
nieprzyjemne: małostkowość i złośLiwość. Szekspir 
wprowadził tu śmiało nie licząc się z modą humani
styczną, zalecającą naślado.wnictwo wzmów staro.żyt
nych, rodzime motywy baśni ludowej, z brawurą, nie 
mającą może sobie równej w poezji świata. Historia 
zaś elfów znana byla wszystkLm miłośnikom literatury 
równi.eż ze źródła literackiego - z innej opowieści 
wspomnianego już Geoffrey'a Chaucera· 

Kiedy król Artur, który był w estymie 
Wielkiej u Brytów, rządził w tej krainle, 
Lud czarodziejski mieszkał tutaj wkoło. 
Królowa elfów z kompanią wesołą 
W pląsach na łące zielonej igrała ... 
O bardzo dawnych czasc.ch mówią przecie, 
Bo teraz elfa nikt nie ujrzy w świecie. 
Teraz pobożnych kwe3tarzy bez liku, 
I świątobliwych różny ch zaimnników, 
Którzy, jak pyłki w słońcu tak się ro.ja. 
I każdy gaik, strumyk niepokoją. 
I błogosławią kuchnle i komnaty. 
Niewiast alkowy, kasztele i chaty, 
Grcdy warowne i wysokie wieże. 
Stajnie, obory, stodoły, śpichlerze. 
Każdy W.3i skrav,;ek i zaułek miejski, 
Przeto wyginął ludek czarodziej;ki. 

(Z „Opowieści Damy z Bath". Przekład Heleny 
Pręczkowskiej). 

A zatem już w XIV wieku z powyższych powodów 
w istnienie elfów nie wierzono. Szekspir zatem aktua
lizuje tu motyw za jego czasó~ raczej _już_ wyrażn~e 
baśniowy, aczkolwiek nie nalezy zapommac o tym, ze 
renesans był zresztą okresem, kiedy z powagą wskrze
szano różne stare zabobony. Szekspir spodziewając się 
ataku zwłaszcza ze strony purytanów, oburzonych 
wprowadzeniem na scenę b.ijki (więc rzeczy „niepraw
az1wef') w tak1eJ oarwności i rozmiarze, z góry parował 
zarzut, nazywając sztukę już w tytule Snem -
(przywidzeniem) i nie dając żadnego innego podtytu
łu. 

4. Akcja rzemieślników, inscenizujących spektakl 
amatorski dla rozrywki księcia Tezeusza, wiąże się 
na ~ściślej z akcją główną - elementów komed,owych 
zas nie zawiera am odrobiny. Stanowi za to uplano
wany p·rzez po.etę kontrast komiczny, aczkolwiek z 
pewno3cią dyskretniejszy, niż się utarło w praktyce 
t eatralne; za czasów nowszych. Dla widzów renesan
sowych te amatorskie poczynania inaczej były śmiesz
ne niż dla nas. Rodzima ludowa tradycja teatru ama
torskiego, przede wszystkim rzemieślniczego·, do nie
dawna była silna i jeszcze nie całkiem wygasła. W za
sadzie więc przedsięwzięcie rzemieślników ateńskich 
?e .. Sn'.! Nocy Letniej" samo przez się nie mogło oczom 
widza renesansowego wydawać się śmieszne, bo nie 
było niczym nadzwyczajnym, nie było też nic śmiesz
nego w tym, że cieśla Pigwa był i autorem tekstu po
etyckiego i reżyserem-amatorem. A wreszcie i umow
ność tego przedstawienia, naLeżąca do tra<lycji teatru 
ludowego, jeżeli wywoływała niewczesny śmiech nie
których widzów, to po to, aby stropiła ich zaraz subtel
na uwaga księcia, który z przekonaniem i smakiem 
przypatruje się stylowemu w swoim rodzaju widowis
ku: 

I najlepsze przedstawienia w tym rodzaju są 
co'~ajwyżej tylko odbiciem rzeczywistości, a naj
gorsze nie będą od tamtych gorsze, jeżeli na<lro
bimy je własną wyobraźnią". 

Zatem grupa rzemieślników „ateńskich" nie była 
zbiorowiskiem dudków, lecz normalną grupą ludzi 
pracy, artystów-amatorów. 

I Szekspir nie ośmiesza w zasadzie ani ich poziomu 
umysłowego, ani ich inicjatywy artystycznej. Smiesz
ne rzetelnie są tylko dwa drugorzędne raczej szcze
góły: 1) ~tyl literacki sztuki stano·wiący parodię poe
tyckie.i powiastki Owidiusza o Pyramie i Tyzbie, 2) 
język Spodka, który nie umie używać trafnie wyrazów 
pochodzenia obcego; ale tylko takich. Koledzy nie silą 
się na to i mówią dorzecznie. 

5. A wreszcie „teatr w teatrze" bajka o „Pyramie 
i Tyzbie" odegrana jako „interludium", tj. wstawka 
rozrywkowa podczas uroczystości weselnych, tworzy 
coś w rodzaju osobnego moty•wu ze względu na swój 
dość znaczny rozmiar. Ciekawsza od niej jest obrona 
teatru ludowego i tradycji rodzimej sztuki podjęta 
przy tej okazji przez najintellgentniejszego w tym 



gronie - Tezeusza. Prawdopodobnie widzieć w tym 
należy wypowiedzianą z góry replikę Szekspira, który 
do swojej sztuki tak śmiało i nowatorsko wprowadził 
elementy baśni ludowej i przez usta T.ezeusza starał 
się uprzedzić możliwe ataki ze strony humanistów, 
pedantów i purytanów. W tym celu skrytykował 
(ustami księcia) wyobraźnię, zaznaczając konieczność 
zwierzchnictwa rozsądku. I wariat, i poeta, i zakocha
ny ulegają nierozsądnej wyobraźni: nie miała to być 
wcale w założeniu pochwała poezji. Wyobraźnię poj
mowali ludzie renesansu jako władzę niższą, praca jej 
była cenna dopiero, jeżeli wyniki zostały należycie 
skontrolowane przez rozum. Szekspir potwierdził to 
pojmowanie ogólne w jednym z najpiękniejszych po
etycko urywków sztuki, a nazwał ją SNEM, aby w za
łożeniu już obronić celowo zgromadzenie w niej 
wszelkich potrzebnych mu dla celu poetyckiego ana
chronizmów. 
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Tezeusz, książę Aten 

Egeusz, ojciec He1mii . . . . . . . . ~ . 
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D 
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Hipolita, królowa Amazonek zaręczona z Tezeuszem 
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Teatry w epoce Szekspira 
Z począ'.:kiem p.anow.ania Eliżb:ety , główną widcw1:-iią 

Tttchu teatrn1nego były ;;ka.dem'.e i koilegia pr2•Wl!li
cze. Ale powstające w n:ch utwory hojme zdobione 
pożyczkami od pisarzy starożytnyich, a czasami i wlos
J{ich, za mało ma.ją pra.wdoziwego n-eDwu diramatyczJle
go i zina·czenie ich ogranicza się do wpływ1u, wywartego 
na scenę ludową tj . scenę sbwor:o:oną dla szerak'.·ch 
m.as p<rzez zawodowych akta.rów. Wpływ ten był dość 
znaczny. Łączą się w;ęc w okresie elżbietań3kim tra
dycje średiniowiec.zne z huun.anistycmym.i. 

Aktorzy nie cie:szy<1i się dobrą opinią. Figurowali w 
statuc.je pr,zeci w włóczęgom i wł.adze IPOstępowały .n'.e
raz z nimi b.air>dzo S!.llI'O·wo. Stą,d o.rlid.a.wali ·się pod qpie 
kę mag;natorn i ,na.zyiwali się ·iCh sługami. Tym sposo
bem powstały trupy .różny.eh ·lordów. Najw.ażni e>j sza z 
nich, trup.a hr. Leice.sika Qtrzymała w r. 1574 przywilej 
~yw.ania we wszystkich miastach, a więc i w stoli.cy. 
Lecz purytańsko usposobione władze gminne broniły 
~ '" prteu n~epożądanymi gośćmi. Trzeba było obejść 
zakazy - .a.Morzy u33.<lowHi się •w roik.iu 1576 w części 
miasta, nie,podlegająrej ju:rysdyik·Cji lOTda mer.a, .po 
stronie południowej Tamizy. 

Szybko \Powstawały jed€lll po dlrugim teaky, ośm'.o
b<lczme lub, jak słylI1Ily „Globe" szeksipirowski, owalr.e. 
Parteir lbył od!kryty, dach ohro·nil pnzed desz.czem jooy
nie otaczające .go gatle:rie zi .Jożami i scenę, n-a której 
siedz,ieli po bokaich dostaj.niej.sl wid.izo.wie. 

Jej część prze.dni.a była wyisunięta l!laprz.ód, tak, że 
publkziność otaczala ją kołem. Dalszą część nazy;\.vamy 
sceną właściwą, poz.a inią była je::iz.::ze tak zw.ana ty1na, 
do któ:reij pro.wadziło !Parę drziwi, więc w r azie po•tirze
by :rozsuw.aino kota.ry i Tozszerzano przesbrzeń. Ale nie 
,1 . ym .K.on:ec. Ponad sceną tylną wznosił się budy
nek, w zinainych rysUJnkc:.ch dwupiętrowy. Poszczególne 
sceny dramatu odbywały si~ tam, gdzie było wykonaw
com naJdOgodni.ej. Zresztą istniała pewna konwencja. O
we tylne pokoje bywały sklepami lub a!k;erzami, piętro 



mll'rami oblężonego miasta, wzgórzem lu;b nawet ma
sztem okrętu, f.ilairy drzew&n.i, na które Moś się wspi
nał. Nie było bowiem de:korac:ji poza charaikterystycz
nymi przedmiotami, jak ni!). drzewo, s•udJnia, skala, 
wymalQwanymi na szty1wnym płótnie, llllb sp.rzętami 
ipotrz€lbnymi ·do <llkcji, które w miarę pot.rzeby wnoszo
no. Tylko tron królewiski stał ;:arwsze na scenie. Zda
rzało się więc, że widz nie mógł się zc.rientować, gdzie 
rzecz się .dzieje. Pomagano mu na,pi·sami, aile .częściej 
zapewne zdawano się na .auto['.a, k-tóTy w ·p ie1rw1&zych 
wie:nzach •:Sceny .mniej luib bardz,iej Z!ręcznie wp'latał 
wzmiankę o miejscu .aikc-j1 J.u'b '11.awet opisywał je, .nie
raz :bardzo nastrojo'WID. 

Przedstawienia odbywały się popołudniu, przy 
świetle dziennym, więc n ie można było zaciemnić 
sceny. I tu m•.i·sfał .tekst po~nformować publiczmość, a 
raczej WiPły.nąć na jej wyobraźnię. 

Scena klasyc:z,na i oparta na niej francuska usuwała 
epizody k.r.wawe lub trud·ne do odegra.inia z przed oczu 
widzów i wipro.wadzała je w formie opo1wiada.nia. Zasa
oą a-ngiel~kiej sceny ludowej było przedstawiać wszy
stko, o i:le możności , „ad ocu'ios". Stą.d wyi11i1kała ko
nieczność częstej zmiany miejsca, 1nieraz po kb1ku lub 
po kil!kun.~tu wierszach. Wszakże nie wymagało to 
innej dekoracji za każdym ravem, tylko parę słów o
bjaśniających w którejś roli - czasem :z;resztą było 
obojętne gdzie rze.cz się dzieje. Natiomiast przyzwycza
jona była publiczność do barwnych, pięknych kostiu
m.ów i te stanowiły najpoważniejszy w;i. datek trupy. 
Były z pewnymi wyjątkami bez wtzględu ,na czas i 
miejsce akcji, w2fI)ólczes.ne i angielskie. Ku.rtyny nie 
używano, więc .aktorzy przed •posz·czegóJnymi scenami 
wchodzili, a po nich wychodzili, choćby to nie było 
uzasadnione "8.kcją , „trupy" mLtsiano wyno5ić. 

Role kobiece grali chło9cy. Wywoływało to wiehl<:e 
oburzenie purytanów, uważającyeh przebier2.nie s:ę w 
suk:iie innej plci za g;rzech śmi€1I'telny. Ilość statystów 
była ograt1iczona, stąd tłumy i airmie składały się z 
kilku lUJb kil!kun.a.stu ludzi. Puibilicz.ność rekrut.ująca się 
przeważnie ze sfer ludowych, lubowała się w bitwach, 
pojedynkach, zapasach, egzekucjach, tańcach i w ogóle 
w efektach WIZlroikowych, więc d'rama.twg musiał gust 
jej uwz.ględ!n-iać. Musiał terż wplatać sceny komi.czne i 
dostatecznie rubaszne, aby zadowolily 1 nawet naj
mniej kulturalnych widzów. W ogóle IPOeta musiał li
czyć się z wymaganiami publiczności i był zależny od 
teatru, którego warunki k:rępaw111y go •na każdym kro
ku. Najczęściej dostoS10wywał role do składu trupy, 
gdyż pracował na zamówienie. Za sklromne wynagro
dzenie, jakie otrzymywał. oddawał sztukę naby;•,vcy -
tj. brupie lUlb agentowi - na własność. Twórc:zości 
dramatycznej nie zaliczano do literatury, więc nie 
uzn.awano w jej zakresie pl.agatu, robio1no w obcy.eh 
sztuka::.h dodatk.i llllb je tPII"Ze.rabiaino. Stąd często wy
raźne ślady k.Hku piór w j.ednym i tym samym tekście. 
Czasem znów są o•ne dow-0dem ,wspóbpiracownktwa. 

Włady~ław Tarnawski 
(„Literatura angielska") 
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