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W szekspirows iID teatrze ... 

„Dnia 21 września 1599 roku po spożyciu lunchu przeprawiłem 
się ze swoim towarzystwem przez rzekę i byłem w budynku 
teatralnym pokrytym słomą ( ... ) Każdego dnia o godzinie drugiej 
po południu w mieście Londynie grają dwie lub trzy komedie 
w osobnych budynkach, gdzie ludziska się weselą; który teatr gra 
lepiej, zdobywa więcej publiczności. , 

Pomieszczenia są zbudowane w ten sposób, że gra odbywa się 
na podwyższonej scenie i każdy może wszystko wyraźnie wid~ieć. 
Są jednak i osobne galerie, am stoi się wygodniej, a nawet można 
dostać krzesło, ale trzeba za to drożej płacić. Kto zostaje na 
parterze, ten płaci tylko pensa w angielskiej monecie. Kto chce 
usiąść, wpuszcza go się przez jeszcze jedne drzwi i tam opłaca 
znowu pensa. Jeśli chce siedzieć na poduszce i krześle w najwy
tworniejszej części budynku, gdzie nie tylko sam widzi wszystko, 
]ecz jest jeszcze sam widziany, to płaci przy osobnych drzwiach 
jes~cze jednego pensa. W przerwach komedii obnosi się jedzenie 
i napoje pomiędzy publicznością i można pokrzepić się na własny 
koszt . 

. A.ktorzy są bardzo luksusowo i wytwornie ubrani, ponieważ 
w Anglii panuje zwyczaj, że gdy umrze wybitny arystokrata lub 
~z]achcic, to najpiękniejsze jego stroje oddaje się i darowuje 
sługom, a że tym nie wypada nosić takich szat, a raczej im spo
sobne, dlatego zanoszą je do aktorów i sprzedają za marne grosze. 

Każdy ktokolwiek widział grę i akcje aktorów, wie, ile oni 
dzień w dzień uciechy na scenie ludziom dostarczają. 

Na takich i innych zabawach spędzają Anglicy swój wolny czas. 
Z komedii uczą się poznawać inne kraje, a robią to bez obawy, 
mąż i żona w uczęszczanych teatrach, bo Anglicy przeważnie nie 
lubią podróżować, lecz wolą zdobywać wiadomości o innych kra
jach, siedząc w domu i mieć z tego rozrywkę ... " 

Thomas P lat ter 
Kupiec z Bazylei 



Szekspirze, komediową obdarzony weną, 
Przez dowcip swój wrodzony owładnąłeś sceną, 
Na której twe postacie i entuzjazm lotny 
Odnosiły nad ludźmi triumf wielokrotny! 

Michael Dravton 
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. Na brzeg rzeki 
wyrzucona zostanie Viola z Kapita

nem. Z fabułą o parze bliźniąt, z których siostra utraciła brata 
w katastrofie morskiej, załatwia się Szekspir w paru wierszach. 
Intryga jest pretekstem: Dziewczęta przebierają się za chłopców 
w baśniach, podaniach i legendach, w folklorze wszystkich ludów, 
w liryce i epice od Homera do czasów obecnych. Ś edniowiecze 
zna przebierankę heroiczną i hagiograficzną. Renesans upodobał 
sobie w przebierance miłosnej. Odnajdujemy je w komedii włos 
kiej, w pierwszych scenariuszach dell arte i w zbiorach nowel . 
skąd czerpał Szekspir wątki i motywy swoich komedii. Przebie-
1·anka miała swoje uzasadnienie obyczajach, dziewczęta nie 
mogły ame pod.różować, nie wypadało im nawet samym space
rować. Miała swoje uzasadnienie teatralne; stwarzała z miejsca 
qui pro quo, ułatwiała. intrygę. 

Książę, Viola i Olivia nie ma ·ą charakterów; są puści i tylko 
wypełnieni miłością. Nie można ich od siebie rozłączyć. Nie mają 
samodzielnego bytu. Istnieją tylko we wzajemnych relacjach 
i tylko poprzez te relacje. Są zarażeni i zarażają miłością. Książę 
kocha się w Olivii, Olivia kocha się w księci . Tak na powierz
chni dialogu, na górnym piętrze szekspirowskiej przebieranki. 
Mężczyzna, chłopiec, kobieta - miłość ma trzy twarze. To właśni~ 
jest temat Ilirii. Trzy osoby wyczerpują wszystkie postaci miłości. 
Olivia kocha Cezara, Cezario kocha Księcia, Książę kocha Violę. 
Ale Cezario jest przecież Violą. Na środkowym piętrze przebieranki 
Olivia kocha Violę, Viola kocha Księcia, Książę kocha Olivię. Po 
raz trzeci następuje mutacja tego samego trójkąta; W Cezario -
Violi kochają się jednocześnie Olivia i Książę. Iliria jest krainą 
miłosnego delirium. We wszystkich metamorfozach, na wszystkich 
piętrach szekspirowskiej przebieranki tych t oje; Olivia, Viola 
i l{siążę ściga się i może się połączyć. 

Pojawienie się Sebastiana w istoci niczego nie zmienia. Seba
stian jest postacią intrygi, w rzeczywistym ramacie nie uczestni
czy. Jest odziedziczony z włoskiej now li i pr~ejęty przez Szekspira 
z dobrodziejstwem inwentarza, żeby mogło nastąpić komediowe 
rozwiązanie. Pojawienie się Sebastiana nie rozprasza zasad.niczej 

„ 

,y :vuznaczności sytuacji miłosnych w Ilirii, raczej ją pogłębia. Kto 
tutaj został oszukany? Olivia czy Książę? Kogo zwiodły pozory? 
Co oznacza ta cała komedia pomyłek? Czy pożądanie należy do 
110rządku natury czy miłości? Olivia zakochała się w Cezario, 
Cezario okazał się Violą. Ale Viola przemieniła się znów w Se
ba tiana. Chłopiec zakochał się w Księciu, ale chłopiec był prze
braną dziewczyną. Nic nie stoi na przeszkodzie drugiemu mał
żeństwu. 

Komedia jest skończona; „Wieczór tuech króli łbo co chceci ?" 
Co chcecie; chłopca czyi dziewczynę? 

wg. „Gorzka Arkadia" 

John Donne 

NA PANIĄ SWOJĄ 

Nie próbuj, pani, ubiorem chłopięcym 
Odmienić ciała sposobów dziewczęcych, 
Nie myśli nawet; obcą będziesz sobie 
Gdy w ludzkich oczach złączysz rzeczy obie ( ... ) 
Wnet cię rozpozna i oblegnie, pani, 

1łoch obojętny, gdy przejazdem staniesz 
W jego krainie; biorąc cię za chłopię, 
Żąd·zy psy gończe ustawi na tropie, 
Któremi lot był goście swe zepsował. 



NA JEDNYM ŁOŻU 

N a jednym łożu obie onej nocy spały, 
Ale różny sen, różny odpoczynek miały; 
Jedna śpi, druga oczu nigdy nie zawiera 
i rapi się i płacze, i schnie i umiera. 
Jeśli też onej ciężkiej, niespokojnej nocy 
snu jej trochę krótkiego przypadiiie na oczy, 
Śni się jej, że to sobie w niebie uprosiła, 
Że się w płeć Bradamanta lepszą obróciła. 
Jako chory, gorączką wielką upalony, 
pragnie bardzo i uś · e w pragnieniu zemdlony; 
W onem śnie rozerwanem, w onym niepokoju 
wszystko mu się o wodzie śni i o napoju; 
Tak i onej na żądzą i na jej pragnieni 
Sen przynosi wesołe i lube widzenie. 
Ocyka się i ręką ocknąwszy wartuje, 
Ale darmo; bo czego szuka, nie znajduje. 

Ariosto „ Orland szalony" 



DZIEWCZY A CHŁO CEM 

- to szeroko znany bo bardzo efek
towny motyw dziewczyny przebranej za chłopca oraz jej niezwy -
łych przygód. Przygody te idą w dwóch kieruknach, tragicznym 

i komicznym. Pierwszy w literaturze po skiej znany w „Smierci 
pułkownika" wyraz najdoskonalszy otrzymał w „Goffredzie" 

assa. Bohaterka saraceńska, Klorynda, ginie w pojedynku z ręki 
7akochanego w niej rycerza chrześcijańskiego, Tankreda. Kierunek 
komiczny doszedł do głosu w „ Wieczorze trzech króli" Szekspira. 

Motyw ten z upodobaniem opracowany przez poetów i nowelis
tów włoskich występuje od wieków również w literaturze lud -
wej, nie jest obcy również folklorowi polskiemu. Jedno z opowia
dań weszło w obręb literatury hagiograficznej jako żywot św. Ma
rynusa. Zakonnika noszącego to imię oskarżono, iż poza murami 
klasztoru dopuścił' się cudzołóstwa i spłodził dziecko. Przetrzymał 
on konsekwencje swego czynu i doczekał się rehabilitacji dopiero 
po śmierci, gdy okazało się, że był kobietą. Opowiadania takie 
krążyły w średniowiecznym folklorze i wydały owoc, który narobił 
ogromnego hałasu o charakterze poniekąd naukowym. Z opowieści 
o cnotliwej Ildegundzie i jej przygodach w habicie męskim wy
rosła na gruncie rzymskim „Opowieś,' o papieżu Janie tego imienia 
VIll"; w ujęciu tym uczonej niewieście udało się wywieść w pole 
nie tylko zakonników ale nawet całą organizację kościelną, b 
potrafiła przywdziać tiarę papieską. Papieżyca nie potrafiła prze
łamać jednak praw natury, zaszła w ciążę i poroniła w oczach 
uroczystej procesji, co zresztą przypłaciła życiem. 

W wersji rycersko-komicznej dziewczyna przyodziana nie 
w habit, lecz zbroję, bierze udział w wyprawach wojennych, po
konuje groźnych przeciwników, co przypłaca niekiedy życiem, 
wpada jednak czasem w sytuacje bez wyjścia gdy musi poślubić 
królewską córkę. Pomysły tego rzędu genialnie wykorzystał Ariosto 
·w poemacie „Orland szalony" o przeprawach bohaterki Brada„ 
manty. 
Wyrosłe na tej li "i opowieści mów"ą o przygodach dziewczyny, 

która w zastępst 1Vie ojca, brata lub kochanka s uży w wojsku, 
gdzie dochodzi nawet do topnia generała i naraża się na przeróżne 
p 'by usiłujące u talić "ej płeć. Dzięki nadzwyczajny pomocni ... 
kum z prób tych wychodzi zwyci~sko ]ub w wypadku, gdy stała 
się przedmiotem miłości król wny, z dziewczy y zamienia się 
w młodzieńca. 
śladów tej odwiecznej tradycji epickiej opatrzyć by się można 

nawet jeszcz w „Grażynie" Mickiewicza. 

wg. „Słownika folkloru polskiego' 



WILIAM SZEKSP R 

SONET XX 

Natura sama twarz twoją rzeźbiła 
Na wzór kobiecy. Oto więc jesteście: 
Chłopiec - d~iewczyna! Serce uroczyła 
Słodkie, lecz trwalsze niż serca niewieście, 
Oko jaśniejsze, choć nie tak fałszywe, 
Wyzłaca przedmiot, na który upadnie; 
\V płci twojej grają wszystkie barwy żywe, 
Wszystkie więc dusze i wejrzenia kradnie. 
Jako niewiasta wpierw byłeś stworzony, 
Zanim natura, wpadłszy w zachwyc nie, 
Przydała więcej niż wziąć byłem skłonny. 
Skoro dla kobiet jesteś tedy wszytek, 
Mnie oddaj miłość, im zaś jej użytek. 

tłum. Jerzy S. Sito 

ELŻBIETAŃSCY SCHOLARZY 
lubowali się w pedantycznych d·ocie

kaniach literackich. Nie uznawali tytułu własności do drukowa
nych wątków i nie mieli za złe Shakespeare'owi, że bez skrupułów 
b'erze, co jest pod ręką. Wyćwiczeni w sekretach mitologii, po
dziwiali, iż - jak król Midas - wszystko, czego się dotlmie, za
mienia się w złoto: z byle podrzędynch ramot stwarza czystą 
i.11oezję. 

Zdanie to nasuwało się świadomym rzeczy widzom z górnych 
pięter szczególnie obse1·wującym „Wieczór trzech króli", oparty 
na opowiadaniu Barnaby Richa o Apoloniuszu i Silli, który z kolei 
c7erpał z wersji włoskich, a zwłaszcza z komedii „Gl'Ingannati". 
Nie to jednak było ważne, lecz to, czym wzbogacił temat Will. 
Wprowadził na scenę dwór wielkiej damy Oliwii, a w nim typo
wych domowników i rezydentów z magnackich siedzib angielskich: 
11ijanicę sir Toby'ego Czkawkę, mało mądrego szlachetkę Chudo
gębę, powiernicę pani, obrotną Marię, a szczególnie intendenta, 
f. urytanina Malvolia. Ten na deskach teatru „Pod Kulą Ziemską" 
r iał się centralną figurą sztuki. „ 
Ci z mieszczan i mieszczanek, którym nie w smak były rygory
styczne, świętoszkowate praktyki i morały sekciarskich purytanów, 
śledzili z uciechą psoty i figle płatane nadętemu zarozumialcowi, 
zwłaszcza kiedy otoczenie wmówiło mu, że jego pani kocha się 
w nim i chce, żeby ją adorował. Przywtanali z aplauzem słowom 
Tl)biasza: 
- Czy myślisz, że dlatego, iż jesteś cnotliwy, to już ma nie być 
na świecie pierników i piwa? 
- Tak źle nie będzie - śmiali się widzowie - nie zabraknie 
piwa; będą pierniki i imbir będze zawsze palił nasze podniebienie. 
nWieczór trzech Króli" znalazł takie uznanie u młodych prawni
ków, aplikantów w kolegium Middle Temple, że sprnwadzili Zespół 
Szambelański do siebie na dzień 2 lutego 1602 z prośbą o występ. 
Była to uroczystość Matki Boskiej Gromicznej, doroczna zabawa 
kolegium, na którą przeznaczali pięć funtów szterlingów. 

Kolegium mogło urządzić przedstawienie, bo posiadało wspaniały 
hall zbudowany w latach 1562-72, nadający się doskonale na 
teatr. Miał on na ścianach rzeźbioną boazerię oraz piękny pułap 
w stylu tudorskim. Była to najwspanialsza z dotychczasowych sal, 



w których produkowali się Słudzy Lorda Szambelana. Srednio
wieczna, królewska prawie, potężna siedziba rycerzy templariuszy, 
zbudowana na zachód od murów miasta, z ogrodami, zbiegającymi 
d;) brzegów Tamizy, ze swymi gmachami świeckimi i kościelnymi, 
pełnymi tablic pamiątkowych, rzeźb i grobowców. Wybudowany 
świeżo hall, wzniesiony za panowania królowej Elżbiety, bił 
wszelkie rekordy tudorskiej architektury. Sala liczyła sto stóp 
długości, czterdzieści szerokości, pięćdziesiąt wysokości, zachwy
<:ała szczególnie dębowymi krokwiami pułapu i meblami. Królowa 
tak była zachwycona tym cudem architektury, że stół do hallu 
kazała zrobić z najgrubszego dębu, rosnącego w jej królewskim 
parku w Windsorze, a na zrobienie kredensu przekazała belki histo
rycznego statku Drake' a, zwanego „Złotą Łanią". Podziw widzów 
budził brązowy wysoki kandelabr pod galerią muzykantów, służąc 
do zawieszania na nim kutej w spiżu lampy. 
,,Wieczór trzech króli" nadawał się doskonale do odtworzenia na 
tle tej tudorskiej sali, bo dwór Oliwii nosił wszelkie cechy auten
tyzmu i bez wątpienia wzorowany był na elżbietańskim arystokra
(ycznym dworze, takim jak u Heskethów w Rufford lub Stanleyów 
w Knowsley. 
Tradycja przedstawienia w roku 1602 nie zaginęła nigdy wśród 
aplikantów kolegium w Middle Temple. W trzysta lat później, 
w roku 1902, odegrano ją tu powtórnie dla uczczenia tej osobliwej 
okazji. 
Jeden z praktykantów, John Manningham, zostawił dość ciekawy 
opis samego przedstawienia z dnia 2 lutego 1602 roku w ich 
kolegium: 
„Podczas naszej uroczystości zagrano sztukę pt. „Wieczór trzech 
króli, albo co chcecie", bardzo podobną do komedii omyłek lub 
Menechma Plantowego, a jeszcze bardziej i ściślej podobną do 
sztuki włoskiej zwanej Inganni. Zawiera ona świetny pomysł -
pewna pani, młoda wdowa, każe wierzyć swemu ochmistrzowi, 
ie jest w nim zakochana. 
Zostaje wprowadzony w błąd zmyślonym listem, ułożonym jakoby 
przez jego panią, pełnym ogólników, mówiących, co się jej w nim 
podoba. najbardziej, jakie robi ruchy, jak się uśmiecha, jak ubiera 
itd. Kiedy wreszcie oświadcza się, pani daje mu do zrozumienia, 
że jest niespeła rozumu". 

Stanisław Helsztyński -
„Człowiek ze Stratfordu". 
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