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W1LIAM SZI~KSPIR 1564-1616, największy poeta i dramaturg an
gielski. Uosabia 1r~jwyższe o i ą ~nięcia li rerack1ej k ultury renesansu. 
Od wczesnej mlodo:,c! ,:wiązal się z życiem teatralnym Lond~·nu. opus z
czając prowincjonalny Stratford. Istniejąc'~ wzmianki o jego działal

ności oraz dokumenty zachowane w archiwach czynią XIX-wieczny 
spór o istnienie Szek~pira bezzasadnym. Pisał komedie. od w czesnyc11 
rymowanych i niewybrednych, na kon'i rmie sytuacy jnym opartych na· · 
śladownictw Plauta i Terencjusza , po urokliwe fantazje („Sen nocy 
letniej"), popisy stylistyki w świetnie skonstruowanej - „Jak wam się po
doba" czy wirtuozeri jego ostatnich tzw. rom antycznych komedii - „Zi
mowa opowieść" i „Burza'". 

Tworzył również Kroniki: we wczesnej fazie schematyczne i stop
uiowo dojrzewające de niezależnego, S[JPecznego z ogólnie przyjętą za
sadą 3 jedności (ak~.ii, czasu i mieh ca) po!"tretow ania postaci władców 
ang. i ich epok, sz(· :~ególnie w Ry'izardzie lII i Henryku IV osiągajqc 
cioskonalość kreslenia postaci demonicznej, makiawelskiej oraz nie
powtarzalnej figury s:telmowskiego Falstaffa, w t rngediach : od sche
matycznego łańcucha okrucieństw w Tytusie Androniku przez dostoj
ność i popis retoryki Juliusza Cezara. dociek<:nie sensu życia w Ham. 
lecie, anatomizowanie namiętności w Otellu, gromadzenie mądrości prze·l 
udane szaleństwo i ostatecznie poniżen:e w Królu L irze po tragicz11ego 
łotra w Makbecie. Treści swy ch u lworów czerpa ł S«-:ekspir swobodnie 
z istniejących sztuk, romansów, kronik. korz~·stal ze wspńlpracy innych 
ciamaturgów, którzy nieraz mogli byC:· twó.-cam i całych ,_idcink6w, lecz 
kompozycja całości dz1ela, przede w szystkim zaś poetycka jego wartośt 

jest samodzielnym o~iągnięciem Szekspira. 

Okres działalności pisarskiej przypa da na pełnię lat męskich i cechuje 
się wielką intcn ~;ywnością na przełomie stuleci. Syty burzliwej działal

ności teatralnej, wycoi:ał ~ię na ostatnie 5 lat swego życi a do rodzinnego 
Stratfordu, gdzie obecnie zn '1 ,i duje się Muzeum Szekspirowskie oraz 
teatr. 
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PRZEMYSŁA W MROCZKOWSKI 

SEN. HUMOR. RZECZYWISTOSC 

Czym jest „Sen Nocy Letniej"? Czym był w zamierzeniu swego twórcy 
czym być może - jest dla nas? Chcąc odpowiedzieć na te pytania 

pt·zyjrzyjmy się najpierw uważnie tytułowi. Jest to sen. Wśród dominu
jq_cych cech będą więc: zmienność, kapryśność, zaskakujące przeplatanie 
si ę wątków, dziwność, wręcz groteska. Dlatego uczucia młodzieńców 

atf·ńskich przerzucają się tak zdumiewająco z jednej dziewczyny na 
drugą, dlatego Tytania zakochuje się tak absurdalnie i odkochuje w ciągu 
k~lku godzin. Dlatego Chochlik pomyli się kogo z kim skojarzyć. Dla
tego w czarodziejskim lesie (który nazwano głównym bohaterem sztuki), 
w powiecie „kłamliwego księżyca" błądzą, szukając się lub uciekając 

od siebie, spierając sit; ze sobą i za sobą szalejąc, nieszczęśni kochan
kowie, duchy kwiatów i prostoduszni rzemieślnicy. Stąd też swobodne 
S<J,siadowanie ze sobą tak różnorodnych kwiatów i zachodzenie ich na 
s•ebie. Stąd człowiek może rozmawiać z władczynią mgieł i paproci, 
stąd wreszcie może mu wyróść na ramionach ośla głowa. 

Tytuł stwierdza również, że jest śniony w letnią noc (w oryginale: 
Midsummer Night - noc w środku lata - co kojarzy się z naszą nocą 
sobótkową). 

Poeta nie zawaha się czerpać pełną garscią ze skarbó w· ludowych gadek, 
z piękna przyrody swego kraju, zaklinając jedno i drugie swoimi nie
powtarzalnymi wierszami w niedościgle wzory sztuki. Wśród czarów 
snu na pierwsze miejsce wysuną się te, które rządzą porywami serca: 
,.Sen Nocy Letniej" w kilku tonacjach mówi o miłości. 

W chwili gdy trzydziestoletni przeszło Szekspir stanął przed zadaniem 
napisania „Snu Nocy Letniej", dysponował on już bogatymi możliwoś
ciami, zarówno w zakresie własnych twórcz~•ch dokonań jak i dorobku 
literackiego epoki. 

W dziedzienie poezji możliwości te obejmowały, obok wspomnianego 
szerokiego tchu (epickiego), giętki, barwny i bogaty .ięzyk oraz obrazo
·wanie w znacznym stopniu mitologiczne. Chodziło teraz o to, aby ele
menty mitologiczne ożywić, splatać je z ludowymi i narodowymi. Jeżeli 
iclzie o tradycyjny teatr, mógł poeta sięgnąć do wzorów komed!i antycz-
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nej, z jej akrobacjami konsztownej intrygi, lub do farsy średniowiecznej, 
niezbyt zresztą bogato \V Anglii reprezentowanej. Był wreszcie teatr 
misteriowy, ważny dzięki wielopłaszczyznowości swej techniki i głębi 

problematyki, ale wystawiany niezręcznie i surowo, jak teatr rzemieśl
ników w „śnie Nocy Letniej''. 

Jego autor chciał teraz pokazać poezję wysokiej klasy na scenie. Tam, 
w postaci komediowej miab ta poezja nabrać blasku życia. Wyrosła 

1e'. nad funkcję ornamentu, aby należeć do tworzywa i zamysłu pisarza. 

A jeżeli teraz widz zapyta o stosunek tego wszystkiego do „zwykłego" 
życia, ludzkich potrzeb i myśli? Wtedy odpowiemy, myśli poeta, że ten 
sen coś znaczy i to nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych, bio
rących udział w weselnych godach. 

Sądzicie, że komedia, to rzecz błaha, godzina spędzona na miłym 
wytchnieniu? Tak, także to, ale u mnie nie tylko to. Przyjrzyjcie się 

Lizandrowi, gdy z pewnością siebie wygłasza zdanie: „wolą mężczyzny 
rozum rządzi przecie'· właśnie w chwili, gdy odwraca się od swej uko
chanej, a wola jego wydaje się conajmniej czystym kaprysem. Przyj
r<:yjcie się Spodkowi, tak niezachwianemu w poczucie swej ważności 

'"' świecie, gdy z oślą głową na karku wymyśla od osłów Ryjkowi. Czy 
naprawdę jesteście pewni , że wam się podobne rzeczy nie przytrafiają? 
Jeżeli tak, to jak najgorzej, bo właśnie wskazywałem w poetyckim ob
n.zie komedii, że najgorsza jest pewność siebie. To się przedłuża, gdyż w 
s7tuce coraz to ktoś rn, kogoś patrzy z góry. 

W języku innym niż poetycki nazywa się to, że realistyczną prawdę 
•o człowieku ukazał satyryczny obraz ludzi wzajemnie się z boku ogląda
jących. 

W ten sposób humor zyskuje m1sJę odkrywczą w stosunku do rze
czywistości. Nie chodzi tylko o ironię wobec Spodków i zapominających 
c całym świecie kochanków, ale też wobec ludzi teatru. Chodzi o zesta
wienie ze sobą różnorndnych i do pewnego stopnia przeciwstawnych 
grup, za którymi sto.ią różne „porządki" rzeczywistości. Co za efekt 
p,dy prototyp zwiewnej Goplany rozlrncha się w prymitywnym a bez
d<::nnie głupim De n ku (Spodku). Nie chodzi jednak tylko o zewnę
trzny efekt, chodzi o „dialektyczne" i dramatyczne pokazywanie rzeczy
\\ istości. 
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Czym jest „Sen Nocy Letniej" dla świata nowoczesnego? 

Wiele nowoczesnych inscenizacj i podkr ślilo przede wszystkim poezję, 

jako wartość nadrzędną. samą w sobie stanowiącą całość, względnie jako 
pr·zędziwo baletowych popisów, dla mniej lub więcej pomnożonych elfów. 
Il•ne wydobywały komizm przedsta wienia ateńskich rzemieślników. 

Tymczasem trzeba c~ojrzeć poprzez poezję (jako skrótową drogę) wiel
ki, a tu swoisty realizm Szekspira. \Vidzimy go tak w sylwetlrnch rze
mieślników, jak i w postaci Tezeusza i zajętym przez niego dystansie 
v stosunku do wydan-:eń czarodziejskiej nocy. Sceny z Tezeuszem, to 
kontrast do księżyco\\'ych mamideł, to oprawa i rama scen nocnych. 
Hama ta, po renesansowemu złocona, ,;wkańcza" dzieło i jest najbliższa 
01.aczającej je rzeczywistości, nie przeszkadza ona jednak, że obraz 
r:-zez nią zamknięty ukazuje prnwdę życia p rzy pomocy swoich środków . 

Ta prawda nie straciła na wartości mimo, i:e zmieniło się wszystko co 
uwarunkowało napisanie sztuki: stosunki spo!eczno-gospodarcze, idee, 
konwencje obowiązujące artystę. 

Nie stacila również siły S\ 'ego uroku natura, przechowywana i wciąż 
żywa w opisach poetyckich. 

Dziś, gdy teatr jest ; reguły teatrem dl<l mas, warto uświadomić sobie 
sprawę stosunku teatru elżbieta1iskiego do jego odbiorców w świetle 

,,Snu Nocy Letniej" . '.,~ jednej strnn.v to widowisko pisane było dla pu
bliczności wybranej. Z drug iej strony tea t r ó vczesny był teatrem bardzo 
s;oerokich kół. I w „Snie Nocy Letniej'' m amy olrnzję obserwować histo
ryczny podkład tej popularności. Interludium rzemieślników to wyraźny 
śiad teatru granego p rzed Renesansem przez lud dla ludu .. Jego prymi
tywizm bawi, ale łagodna pobłażliwość· Tezeusza utrudnia przypuszcze
nie, że poeta chciał „ugodzić" teatr cechowy. Uśmiech swobodnej ironii 
"Wydaje się raczej aJresowany do każdej teatralnej pretensjonalności. 

Smieszności musiały byc' wyjaskrawione poprzez ukazanie prymitywizmu. 

Niezależnie od nieprzemijających wal'tości, trwałych aspektów dzieła 

sztuki, które stanowL1 o jego aktualności dla późniejszych epok, każda 
:;. nich ma prawo patrze'ć na dzieło własnymi oczyma, dawać własną 
S\•oją wersję nie wychodząc .-:byt poza ram.v intencji autora. 

PRZEMYSLA W l\IROCZKOWSKI 
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ROGUSLA W KIEHC 

MIŁOSNA ZABAWA 

P o przekroczeniu tego pi·ogu. za kttirym . l:-t jcm:v się dorosłymi, zaczy
namy udawać, że to, co dla nas prawdzi wie w;iżne i poważne nie jest 
zabawą. Zapominam · w i.iw 1. ru; , że już to udawanie że Ważne i Poważne 
zabawą nie jes t - je·;t zabaw,1 ! Nie Pl 1.e~ taj cmy się bawić do końca ży
cia. A nawe t i po nim u ządzaj <J nam zabaw , która nazywa się po
grzeb ... 

Już widzę subtelne. obu rze nie w oczach, s łyszę ostrą przyganę; bo jakże 
•c. wypisywać ta kie i '"ecz~· , gd;.: za eh\ •i lę m a my być przychylni komedii' 

.:.... A po co tu przy :-; ... ~Hsci ·1' 

Pytanie brzmi zaczepnie i o raż '.iw i e - a jed nak spróbujcie na nie 
odpowiedz i eć . 

Nie wierzę, że po to jedynie, by spełni ć swój kulturalny obowiązek 
s Lc;wieni a się w Jm,1 tucj U. lu • : r l "c .n ) eh p rndukuJ cy 1.:h plotkę 

e .-otyczną z s urowca • 1o lurc11Jnt .~.o , ! /. z - puw::.z chnie ,manego z wy
p :sów szkolnych - Wili ama S?.ek:, iir A wi c po co ·~ Po to, by się bawić. 
!~u nawet, g i r zecz jest u'. u U lilie s m utna, wasze przejęcie się do łez 
t n:gedią scenic·rn 1 !J . i ~ U: ci - - tal ioe .:e~t t. a b, twą 

Dla Platona b ' la sp 1·awą naj pmvaż n ie 1szą . \.Vi e lu pó:lniejszych filozo
f.:'w uznało j ą za rod ło l ultu r . 'Ca k trakt uje zabawę w swojej 
Ś \\" ietnej książce holender. k i myśli..'iel Johan Hui zinga . Nie kryję, że jego 
„Homo ludens"" wspi~ra swo im nu ton i etem i naszą intuicję. To właśnie 
ta m znaleźliśmy pr:~)·kl. d z j ęz~ ko .iapońsk i l!.,\O będący dowodem na to, 
c<· na pocz.ą\ku tej nDtnt l ; i m .;::,Jo "''} ' da'.Yac 5 ię <:grzytem. 

Otóż j apońska Uf)D~ejmo„ć · ęz_vku \ ·u du dz i ś .ieszcze zamiast formy : 
,. Dowiedziałem się, że umarł W dm ojciec·· - da je t::iką: „Doszło do m ojej 
\'.'iadomości, że w asz !)<m o.i •1e . ;:a ba•vi! ~ i ę \ · „·mierć"". Wśród wielu re
welacji, którymi olśniewa w a niuly Hulencl l'1·, jest i la, że w mowie In
dian - Czarnych " 't t"~ u:'..v wa si· te.gu :.a k '. o słowa na określenie dzie
':' i(!cej za bawy i na <>i ; r : 1 _,n;e n!edoz wnlonych stosunków miłosnych . 
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Cóż wspólnego ma język Czarnych Stóp z językiem „Snu nocy letniej". 
W przypadku tego jednego zabawo-erotycznego określenia - niemal 
wszystko. Zabawa i erotyka są w szekspirowskiej arcykomedii niepo
dzielne. Jak w karnawale. Rządzą tu wyjątkowe prawa. Prawa snu, 
nocy, której odpowiada nasza noc świętojańska i jej obyczaje. Kar
nawał dopuszcza to, co „normalnie" jest niedozwolone. Podobnie jak 
dla podświadomości karnawałowym rozpasaniem bywa sen. Ta nie 
ostrość praw karnawału i snu, powabna groza i groźny powab odcisnęły 
się w ludowych zaklęciach: 

Nasięirnle 

rwę cię §miale 
pięcią palc6w, .~z6stą dionią, 
niech się za mną chłopcy gonią, 
duzi, mali, 
by mi się wszyscy zalicali. 

To ziele miłosne mogla zdobyć dziewczyna tylko w odpowiednim cza
sie, w pierwszy czwartek na nowiu, o północy - jeśli udała się do lasu 
nago, a potem idąc ku roślinie odwróciła się tyłem, zrywała ją trzyma
jąc ręce za plecami. Wtedy wymawiała cytowane zaklęcie. I to była -
najpoważniej traktowana - zabawa. Jak teatr. 

We „Śnie ... " ustawicznie przypomina się tę prawdę: jesteście w teatrze. 
Wszystko co dzieje się w tej komedii, tlzieje się akurat w takim samym 
(i w tym samym) czasie, jaki upływa od przygotowań - do zagrania 
przez rzemieślników farsy o Pyramie i Tyzbe. Ta ich rzecz jest karyka
turą wszystkich równoległych zaistniałych perypetii miłosnych. „Sen" 
jest sztuką o ... teatrze. O teatrze miłości, pozorów ... o teatrze demasku
jrcym swoją teatralność 7. zalotnym be'.lwstydem. Zabawowo wyzywa
jącym. Jak berliński „Amor" Caravaggia. Wła'nie ten Amor bliższy jest 
Pukowi niż starym i sentymentalnym wyobrażeniom milutkich bożątek 
miłości. Bo Puk jest ironic'.lnym, kpiarskim przedrzeźnianiem Amora. 
Amora złośliwie radosnego, przekornie szydliwego. To właśnie on jest 
P!ątaczem wątków miłosnych, to on nakłada wszystkim i zdejmuje mas
ki, ale i on przypomina: 
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Wiedzcie, że to sen Jedynie 
I :u1.raz ,ittk sen przeminie. 
Nief'h t11 c,7/;i spr11w<1 b/,1clw 
N11d wand jak sen się wahtt, 
Trw:1jcie w tym śnie Jak w zabawie. 

BOGUSLAW KIERC 

Z PRZEKORNEJ MĄDROSCI SZEKSPIRA 

Miłość z obłędem ma wspólne podłoże 
I wyobraźnię, ktora fantazjuje 
Więcej. niż chłodny rozum pojąć może. 
Wariat i zakochany i poeta, 
Wszyscy trzej z wyobraźni są utkani. ... 

„Sen Nocy Letniej" 

. .. Byli już przede mną, 
Albo się mylę, byli już rog· cze. 
I dziś, i teraz właśnie, kieciy mówię, 
Mąż jest niejeden, co żony dłoń trzyma, 
Nie myśLic, biedny. że może przed chwilą 
Staw jego spu 'cił i ryby mu wybrał 
Sąsiad śmiechalski, najkochańszy sąsiad. 
Jest \ tym pociecha myśleć, że są ludzie, 
U któryc:1 sąsiad, właśnie tak jak u mnie, 
Mimo ich woli bramy poroztwierał. 
Gdyby rozpacza! k żdy mąż zwiedziony, 
Każdy dziesiąty człowiek już by wisiał. 
Nie ma lekarstwa: nierządny planeta 
Potężnym wpływem rozsiewa zarazę 
Na wschód i zachód, północ i południe. 
Nie ma barykad na kobiety wiarę .... 

„Opowieść Zimowa" 
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... $wiat jest teatrem, aktorami ludzie, 
Którzy kolejno wchodzą i znikają. 
Każdy tam aktor nie jedną gra rolę, 
Bo siedem wieków dramat życia składa. 
W pierwszym więc akcie słabe niemowlątko 
Na piersiach mamki ślini się i kwili, 
Następnie uczeń z teką, zapłakany, 
Z rumianfi twarzą jak poranne niebo, 
Slimaczym krokiem wlecze się do szkoły; 
Potem kochanek, jak miech wzdychający, 
Pisze sonety do brwi swej kochanki; 
Z kolei żołnierz, dziwnych przekleństw pełny, 
Z brodą jak kozioł, drażliwym honorem, 
Żywy, gwałtowny, do sporów pochopny, 
Leci w gardzieli armat szukać sławy, 
Tej pustej bańki; następnie więc sędzia, 
Z okrągłym brzuchem, na kapłonach spasły, 
Z surowym okiem, podstrzyżoną brodą, 
Zdań mądrych pełny i nowych przykładów, 
Gra swoją rolę: później, w szóstym wieku, 
Chudy pantalon w pantoflach się zjawia, 
Nos w okulary ujął, a u boku 
Sakwy zwiesił; w przestronnych pończochach, 
Które zachował od lat swej młodości, 
Gubią się drżące, pokurczone łydki, 
Głos męski wrócił do dziecka dyszkantu, 
Cienki, Ś'Niszczący jak piszczałki tony; 
Aż i mi koniec przychodzi akt siódmy, 
Koniec historii zdarzeń dziwnych pełnej, 
Pamięć zagasła w drugim niemowlęctwie, 
Bez zębów, oczu, smaku, bez wszystkiego. 

.,Jak Wam się podoba" 

Bo miłość duszą patrzy, a nie okiem, 
Dlatego amor jako ślepy słynie . 

Ani też miłośc nie bywa rozsądna, 
Skrzydła bez oczu to pęd lekkomyślny, 
Przeto malują miłość jako dziecko, 
Bowiem Ei.ę złudą kieruje w wyborze. 
I tak jak psotni chłopcy czasem kłamią, 
Tak samo amor lubi wiarołomstwo. 

„Sen Nocy Letniej" 
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