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rok'u 1564 umiera Michał Anioł Buona
rotti - malarz, rzeżbia·rz, architekt, 
jedna z najpotężniejszych indywidual-

nosc1 twórczych "''łaskiego renesansu. W tym 
samym roku przychodzi na świat Wiliam Szek
spir, genialny dramaturg angielski. Daty te 
mieszczą się mniej więcej w połowie stulecia, 
które - dzięki odkryciu Ameryki przez Krzy
sztofa Kolumba - zamknęło średniowiecze, 
otwarło dzieje nowożytne. 

Nie tylko te dwa nazwiska przydały świet
ności i ·rozgłosu litera turze, sztuce, nauce 
u progu nowej ery. Daty wielkich wydarzeń 
znaczą lata pierwszego, nowożytnego stulecia 
jak niebotyczne słupy. 

W literaturze i sztuce: 
„Kuszenie św. Antoniego" i „Barka oblqka

nych" Hieronima Boscha . „Traktat o malar
stwie" Leonarda da Vinci. „Gargantua i Pan
tagruel" Rabelais'go, „Jerozolima Wyzwolo
na" Tassa, „Don Kichot" Cervantesa ... l aż 
trzy przekłady Biblii: niemiecki Lutra, polski 
Wujka i angielski Tyndale'a i Coverdale'a . 



W nauce i filozofii: 
„Pochwała głupoty" Erazma z Rotterdamu, 

„Utopia" Tomasza Morusa, „Książę" Macchia
vcllego, „De revolulionibus orbium coele
stium" Kopernika, „De Jmmani corporis fabri
ca" Versaliusza, „Próby" Monlaigne'a, dzieła 
astronomów: Tycho de Brahe i Galileusza. 

W kronice dziejów i podróży: 
Po Krzysztofie Kolumbie wypływa na mo

rza Vasco da Gama i opływa Przylądek Dobrej 
Nadziei, Magellan odbędzie podróż dookoła 
świata, Cortez podbija Meksyk, Pizarro - Pe
ru. Ignacy Loyola założy założy zakon jezui
tów, Giordano Bruno spłonie na stosie. Koro-

nacje, wojny, bunty, detronizacje, ekskomuni
ki. „ I jeszcze rzeź Hugonotów w noc świętego 
Bartłomieja, i ścięcie Marii Stuart„. 

Średniowiecze ściera się z nowożytnością. 
Epoka Odrodzenia zbiega się w Anglii z prze
łomowym okresem zmian społecznych i gos
podarczych. Na widowni dziejowej pojawia 
się nowa warstwa, nowa siła polityczna -
burżuazja, warstwa prężna, obrotna, łaknąca 
władzy i bogactw. Pieczętuje się nie herbem 
lecz pieniądzem. Anglia z kraju rolniczego 
przekształca się w kraj kupców i hodowców, 
kolonizacja otwiera szerokie rynki zbytu dla 
towarów angielskich. Z drugiej strony kolonie 
dostarczają taniego surowca i rąk do pracy. 
W następstwie odkryć rozwija się żeglarsh o, 
człowiek renesansu poznaje kraje nieznane 
dotychczas ludzkości, zrywa nie tylko z prze
Sćłdami geograficznymi średniowiecza ale 
i z jego ciasnymi granicami myśleni . Zb n
krutował średniowieczny porządek wyrażany 
v.r sztywnych formułach malarskich i liternc
kich, w scenicznych moralitetach amatorskie
go te~tr:i. Czł~nviek odkrył pełn ię życia w jego 
barwie 1 sensie. Ludzie przestali hamować swe 
uczucia i zaczęli wyraża(: je w posób obcy 
scholastycznym prawidłom, świat stał się ol
brzym~m teatrem, a teatr·-- jak powie szekspi
rowski Hamlet - „zwierciadłem, postawionym 
przed przyrodą". 

. W ~ej epoce i wśród takich wielkośc i i prze
mian zył I tworzył Wiliam Szekspir, geniu z 
~ra~~t~, . którego istnieniu nie dowierzają 
1 .dz1s1aJ _Jes~cze spekulanci literaccy omal że 
rne w teJ mierze, jak nie dowierzają istnieniu 
i autorstwu Homera. 

Wśród trzydziestu siedmiu komedii kronik 
historycznych i tragedii, które Szekspir poda
rował Anglii i światu, „Wieczór Trzech Króli" 
uz_nali kr!'.tycy i znawcy za jeden z najznako
mitszych I najbardziej dojrzałych jego utwo-



rów. Niewątpliwie jest nim przede wszystkim 
·w zestawieniu z innymi jego komediami. Po
wrót z fantastycznego nieorna] świata „Jak 
wam się podoba" do surowej powszedniości 
„Wesołych kumoszek z Windsoru" nie stał się 
stratą dla twórczości pisarza, przeciwnie zawa
żył w dużej mierze na jego następnej z kolei 
komedii, którą właśnie był „Wieczór Trzech 
Króli". Po tym arcydziele ro?świegotanej Mu-

zy komedie powstałe później są już kopciusz
kami przy królewnie. Oczywiście z zachowa
niem szekspirowskiej skali w oce nie. Nowy 
utwór rozgrywa się co prawda także na baj2-
cznej scenie, w Ilirii, prowincji włoskiej (dzi
siejszej Dalmacji), bo wtedy Włochy były dla 
angielskich romantyków krainą cudowności, 
nie grodzonym miedzami światem poezji i mi
łosnej intrygi, niemniej postacie narysowane 
są realniej, akcja jest bogata i pełna dosadnoś
ci, całość zaś mocniej dotyka ziemi niż leśna 
fantazja z ardeńskich borów. Rozpływają się 
gdzieś melancholijne nastroje, pogodne uspo
sobienie poety, jego świeży, ·wypływający 
z radości życia humor, omal że nie frywolna 
beztrnskość jeszcze raz tryskają błyszczącą ra
cą w górę, żeby już w przyszłości przygasnąć. 
Żaden poważny ton „Kupca weneckiego" czy 
choćby z ,i\.Yiele hałasu o nic" nie przeszka
dza tej komedii w wewnętrznej spoistości, 
w komedyjności nastrojóv\r. Wprawdzie i tu 
od czasu do czasu przewinie się bardziej cier
pkie słówko o obłudzie miłości i przyjaźni ale 
jest to tylko słowo, nie fa k t. Pretensje czy za
rzuty rodzą się 7 nieporozumień i pomyłek 
i zawsze kierowane są pod nievvłaściv.rym ad
resem, najczęściej do tych, co tej miłości 
i przyjaźni są najwierniejszymi z wiernych, po 
prostu rycerzami bez przy gany i skazy. Skargi 
przebrzmiewają szybko jak echa, humor od
zyskuje swoje przywileje i prawa, i pod ;ego 
władzą jednoczą się - sentymentalność księ
cia Orsyno, wierność pamięci zmarłych Oliwii, 
żarty błazna; psikusy; wyrządzane rządcy Mal
wolio przez frywolną dworkę i sługę-fagasa, 
którym asystują bez skrupułów panowie To
biasz Czkawka i Andrzej Chudogęba, niezrów
nani w przyjemnej sztuce używania życia pi
jacy i samochwalcy. v\Tszystko to razem skła
da się na obraz pełny w S"\vym wyrazie, urze
kający niespożytą siłą komizmu. 



A wydawało siE; z początku , że wszyscy uto
ną po uszy w smutku . T·rzy główne postacie 
ni posiadały się z żałoby. Książe skarżył s i ę 
na nieoclw7ajC>rnn io ną miłoś · hrabiny, Oliwia 
na znak żałoby po śmierci brat zapowiedziała 
wycofanie' się na si edem lat z kręgu przyjemno
ści t go świata, biedna \ iViola, któ ra ledwo 
us zła z życiem, kiedy okręt rozbił się na morzu, 
przeżywa podobn y jak Oliwia ból po stracie 
brata, co płynął jak ona na nieszczęsnym ża
glowcu . 

.1\le _ks i c ia _ra tuje od nad.mie rnej depresji 
poezja 1 nad z_1e1a, hrabim~ miłość: - silnie jsza 
od. ~rzys 1ąg zyc 1a w samotnośc i, .o f iarę mor
skiej katastrofy uspokojenie kapitana, że wi
'.iz_iał jak w rn >m en ta c h niebezpieczeństwa brat 
jej, roztropnie 

do strzaskcrne90 masztu się p r zy\,viązał, 
i niby l\rinn, na c rzbi eci e delfin a , 
\".1 alczył z lal am i i z n i knął w oddclli. 

No i ci dwaj piecze niarze , panowie Andrze j 
i Tobiasz, stroniący od orszak. Li „niepocieszo
nych", zmieniaj ąc y noce v dnie przy lamp
kach wina a cłni w noce w na t(;pstwie przepi
c ia i „kacenjamru" , i te przebieg ła dworka Ma
ria, i ten dowcipny trefniś - filozof, i wreszcie 
purytański i na przekór swe j wol i komiczny, 
intendent hrabiny, Malwolio - dobrane towa
rzystwo dla hrabiny , któ ra pragnie aż sied em 
lal spędzić· w kldszto rze ... Nie, ocl pierwszego 
aktu jesteśmy w uf nym uspo~obieniu: w zyst
kic zawiłości i zma rtw ienia' lej Mcykomedii 
skończ<! się dobrze. I Lak to zaplanował Szeks
pir wpląlując już w tylul „Wieczór Trzech 
Króli lub co chce~ i e" nadziej ę , że publiczność 
która właśni e szóstego slyczni a 1602-go roku, 
w święto Trze h Króli, 09l ądała po raL pie rw
szy perypetie boha le rów komed ii na dworskiej 
scenie w Whilehall , przyjmie kom .dię równie 
przyja7.nic i beztrosko , jak przyjmowała luclo-
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z kościelnP wi dowiska ' '- tym oworocz
okre„ie.„ 

Kied ·z k pir na i. ł ·o edię „Wieczór 
l l'l ech K ro li ', tr udn usta .l i ć: da tę dokładni j . 
Zda n i "<. n t n tern t pod.1J J one . ajczęści -.i 
' po cl r~cznikC1 f' h i c cyklop lliach powtarza 
.., ,!> rok 1600. '1ni j liczn i y ie n„ je jak da
l pm „ -,La11i r1 .., r tuk", rok 16 1 l ub pr zełom t .h 



„ 

dwó 11 lal. Wspołct.esn \ !:>Lek-;p i r N i k ryly K, 
ran< i zek Mer m e w y ;111 n ia te j sztuk i 

w ze tawi jego korn cd ' i i trd ge . łii 
.'tek sp i ·, jak wielu pued n im · po lem, chęt

.r ie s i ~ga l do cud?ych, naj C"z~ ·cic j n grani cz
n e h w c1tkó "' żeb nd ic h sy tuaciac h i tre5 ci 
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budowa.i tabułę S\ 'Oich genic1!n }, Cl> utworÓ\\ . 
Podobnie postąpił i pr7y pisaniu „W ieczoru 
Trzech Króli". \Vśród domni emanych źródeł 

i wątkó v fabularnych „Wieczoru" można by 
wymienić włoskie 7bi o ry now el Bandella (1554) 
i trancuskie „Histoires T ragiques" Belleforesta 
(1570) względni e ich a ngielskie przeróbki. J e
dynie postać Mah\rOlia uznali haclacw za or y
ginalny twór artys tycrnej wyobraźni Szeks
pira. 

„\Nieczór Trzech Króli" to szczytowe osiąg
nięcie w komediopisarstwie angie lskiego dra
maturga . Takiej pełn i wewnP.trznej pogody 
i żartobfrwoś ci, niesforności i kawałów ni 
osiągnął już nigdy ani on sam, ani nikt po nim . 
Komiczno~ć s tarzeje siq szybc iej niż tragizm. 
Ból poprzez stulec ia powstaje podobny bólo
\\,- i, podC?as gcty to , co jedno pokolenie przy
prawiało o śmiech, dla następnego traci już 
mijczęściej P.lementy komizmu. Komizm Rabe
lais'go, riosla, nawet Cervantesa n ie posiada 
już wielu związków z tera źniejszością . 
J niektóre dzieła Moliera przyprószył takż 
kurz czasu. Lecz w wielu komediach Szekspira 
lei więź z dzisiejszością trwa ciągle. Może przy
u yna także leży v\r tym, że wiele jego posta i 

możemy znaleźć w pobliżu siebi . , że - zwłasz
cza w swym komediopisarstwie - przemieszał 
bogów ze zwykłymi śmiertelnikami, ludowość 
ożenił z bujnością renesansu i romantyzmu. 

Na język polski tłumaczyli „Wieczór Trzech 
Króli" P. Jankowski, J. Komierowski, L. Ul
rich, A. Lange i St. Dygat. Polska prapremiera 
odbyła się w roku 1884. 

(Opr . .T . B.) 
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