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wierzonymi nam funkcjami i obo- cić dwa przekłady rękopiśmienne -
wiązkami przypisanymi piciom, Wladyslawa Tarnowskiego (1945) 
przystosowanymi do spełnienia w re- i A. Mikołajewskiego (1950) - któ
lacjach wzajemnych - pryskają ni- re nigdy jednak nie przekroczyły 
czym barwne mydlane bańki, jest to ramp·y, oraz fragmenty przetłuma
właśnie praktyczny przykład Krecz- czone przez Stanisława Koźmiana 
marowskiej sentencji . Wystarczyło- (1886), Jana Kasprowicza (1923, 
by spojrzeć na dzieje interpretacji 1931) Tadeusza Białkowskiego 
WIECZORU w kolejnych epokach (1933). 
teatru - od fin de siecle' owej choć- W 130-letniej historii przekładów 
by koncepcji tej sztuki jako komedii publikowano komedię jedynie 
qui pro quo i błazenady, przez jej w wielotomowych zbiorowych wyda 
międzywojenną interpretację w kate- niach sztuk Szekspira i to z rzad
aoriach słonecznej feerii lirycznej, aż I ka, bo w sumie siedmiokrotnie. 
po Bergmanowską wizję wieczoru I tak nieźle w porównaniu z edyc
smutnej komedii omyłek - starczy- jami samodzielnymi: od czasu pierw-
łoby, że lustro rozpięte na scenie szego polskiego WIECZORU 
Ilirii móc traktować podobnie do te- TRZECH KROLI, przełożonego 
go lustra, przed którym co rano przez Placyda Jankowskiego pod 
golim11 własną twarz. pseudonimem John Dycalp i wyda

nego pod tytułem POŁNOCN A GO
DZI N A W WILNIE (rok 1845), dru
giej odrębnej edycji komedia docze
kała się w roku„. 1951 (wznowienie : 
1955 w przekładzie Stanisława Dy
gata). 

„.a z życiem książkowym WIE
CZORU - krucho. Ledwie pięciu 
tłumaczy sięgnęło po Szekspirowską 
komedię. Przekładali ją Placyd Jan
kowski (1845), Józef Komierowski 
(1858), Leon Ulrich (1877), Antoni 
Lange ( 1897) i Stanisław Dygat 
( 1951). Dla porządku wypada dorzu-

W chwili obecnej nad przekładem 
WIECZORU TRZECH KRÓLI pra-
cuje Maciej Słomczyński. 

ANDRZEJ ŻURA WSKI 

Wszystko, 
co chcecie 

Już przed Szekspirem znane były 
i literacko opracowywane wszystkie 
niemal tematy, które później on 
sam brał na warsztat. Inne jednak 
stawały się pod jego piórem. Tak 
było z „Hamletem", „Królem Li
rem", „Kupcem weneckim". Tak 
było i z „Wieczorem Tr.zech Króli ' ', 
który przed Szekspirem ujrzał na
wet trzy razy światło sceny. Podob
ną historię znali Włosi, znali Hisz
panie, Francuzi, a także uważni czy
telnicy angielskich powieści. A prze
cież nie potrafimy dziś wymienić 
ani jednego z nazwisk ich autorów. 

Dramaturg epoki elżbietańskiej 
pracował szybko. Niewiele ponad ty
dz;ień trwała pisarska praca. Rów
nież dlatego czerpano tak obficie ze 
znanych wątków, legend, dawnych 
opowieści. Szekspir nie trapił się 
tym. Była to stała praktyka; jego 
talent w komponowaniu teatral
nych scenariuszy przyćmiewał pop
rzedników - fabuły błahe wręcz 
lub zużyte ożywały bogato i zaska
kująco . 

Swoista mag>ia kryła się w tej 
niezwykłej zwykłości Szekspira. Na
ZY_wano ją - barbarzyńską, ale mó
w10no o niej także - romantyczna. 
„Wieczó.r Trzech Króli" obok 
„Snu nocy letniej" czy „.Jak wam się 
podoba" uzmysławia najlepiej ten 
jej walor, bo łączy liryzm i humor, 
elegijną wręcz zadumę i błazeńską 
groteskę w strofach lekkich, pełnych 
ruchu, światła, szalonej dynamiki. 

I jest zupełnie tak, jakby w ów 
pierwszy karnawałowy wieczór 
pełen swawoli, śmiechu i zabawy, 
właśnie Szekspir został szczęśliwym 

znalazcą zapieczonego w cieście bo
bu, czyli tym, którego wedle angiel
skiej tradycji mianowano królem 
błaznów, a jego rozkazów, choćby 
najbardziej niedorzecznych, słucha
no z wielką uciechą . 

Tak też słucha.no szekspirowskiej 
opowieści powstałej na ową dwu
nastą noc od Bożego Narodzenia, 
kiedy to wszyscy piją wino z ko
rzeniami, zajadają pierniki, oddają 
się zabawom i tańcom. Rozigrana 
wyobraźnia poety, której jak 
uczestnikom karnawałowej biesia
dy - wolno wszystko, wprawia 
w ruch niemal opętańczy, pełen 
nieprawdopodobieństw, nieprzewi
d ziianych zasadzek 1i fantastycznych 
peryptii. 

Bo są tu i przebranfa i pojedy-

1 

nek, piosenki i wesołe zakończenie 
o triumfie zwycięskiej miłości. Czy
li - jak głosi tytuł - wszystko co 
chcecie. Każdy :z.najdzie coś dla 
siebie. 
Ktoś powiedZliał, że gdyby zgi

nął świat - możnaby go ułożyć na 
nowo zapełniając jedynie szekspi
rowskimi postaciami. Bohaterowie 
„Wieczoru Trzech Króli" zajmowa
liby najbardziej słoneczną część ta
kiej krainy. Bo jest owa Iliria dziw
nie jasna, radosna, wesoła. Z po
zoru nic nie rz.wiastuje jeszcze gwał
towności „tragicznych obszarów". 

.Jest błazen Fes.te potomkiem Ar
lekina - płochego wesołka w var
nej masce na twarzy. Ale rozpoczy
na chyba również ród inny 
mądrych sceptyków, z którego wy
wiedzie się Hamlet. Obaj świadomi 
są. że „błazeństwo krąży nad świa
tem jak słońce ,i ,zarówno wszyst
kim przyświeca". Obaj znajdą się 
w jego władaniu. Błazen - w służ
bie. Zaba·wiać to jego zawód, choć 
powinncścią jest mó\'-'"ienie prawdy. 
Tu tkwi sprze=ość. A przecież po
w;ie o nim Viola - „dość mądry, 
by grać błazna rolę". Jego głowa, 
w przeciwieństwie do stroju 
„pstrokacizny nie nosi". Wesołosć 
grainiczy chwilami ze smutkiem. 
Dziwnym smutkiem, który jest jak 
słowo. Porównuje je błazen z zam
szową rękaw;iczką - „jak ją łatwo 
na złą stronę przewrócić" ... 



Od polskiej prapremiery „W.ieczo
ru Trzech Króli" (Kraków, 21 XII 
1884), a więc w ciągu niemal stu lat, 
obejrzeli widzowie całego kraju po
nad setkę inscenizacji tej komediie. 
Sceniczny jej żywot jest bujny i dłu
gi, choć przecież nie poj a wiła się 
w oświeceniowym teatrze, gd Ziie 
grano już szEkspirowskie przeróbki. 

Dopiero koniec XIX wieku umoc
nił pozycję Szekspira w Polsce. 
Modrzejewska obwieści z emfa
zą - „Jest największy spJ śród wiel
kich". Tę fascynację ilustruje zna
komicie sceniczma ka.riera aktorki. 
Postaci szekspimwskie stanowią 
około jednej trz e.'-C iej wszystkich za
granych przez nią ról. Samą Violę 
pokazała po nad 120 razy. „Pełna 
uderzającego cza.ru" i „niespotyka
nego wdzięku" była zapewne i wte
dy, gdy jako sześćdziesięcioletnia 
kobieta kochała się w księciu 
Orsino. Niez.rówin any Solski (oboje 
z krakowsk1iej prapremiery) prześ-

cignął ją jeszcze. Grał swoją rolę 
15 lat dłużej i zaliczał ją do naj
świetniejszych kreacji. 

Podobno nawet wielki Garrick 
reżyser.ował „Wieczór Trzech Króli", 
choć nigdy w nim nie zagrał. Słyn
ne są inscenizacje Copeau czy Rein
hardta, Meiningenczyków czy Berg
mana. Z polskich - Wiercińskiego, 
Bronisława Dąbrowskiego, Axera, 
Galla, Skuszanki. 
Rrozśmieszał na scenie Czkawka 

Zelwerowicza, wzruszał Orsino 
Adwentowicza czy Osterwy, o ataki 
ś~niechu przyprawiał lVIalwolio Ka
zimierza Kamińskiego , Mieczysława 

Węgrzyna, Frenkla. Żyła Viola Sol
skiej, Ordonćw1ny, Smosa.rskiej, na
wet Zapolskiej ... 

Komedia koriczyła się każdego 
wieczora, by zacząć się znów następ
nego. Wedle słów błazna tak zaw
sze już będz,ie. Czasem tylko zmie
nią się aktorzy. 

AGATA TUSZYŃSKA 

The Glob 

Shakespeare stworzył typ teatru, 
w którym mieści się Brecht i Bec
kett, ale który idzie jeszcze dalej. 
W postbrechtowskim teatrze szuka
my dzi.§ drogi prowadzącej naprzód, 
to znaczy: z powrotem do Shakespe
are'a. U Shakespeare'a introspekcja 
i meta.fizyka niczego nie osłabiają. 
Wręcz przeciwnie: obcując z jego 
sztukami doznajemy wrażeń wstrzą
sających i niezapomnianych, właś
nie dzięki nie stępionej opozycji 
Prostego i Swiętego, dzięki dyshar
monicznemu zgrzytowi różnych to
nacji. Sprzeczności są tu wyjątkowo 
silne - i dlatego właśnie zapadają 
w nas tak głęboko. 

Rzecz jasna, nie wyczanLjemy dru
giego Shakespeare'a. Im wyraźniej 
jednak dostrzeżemy, na czym pole
gała siła shakespeare'owskiego teat
ru, tym lepiej przygotujemy dla nie
go grunt. U świadom'iliśmy sobie 
wreszcie, na przykład, że brak deko
racji w teatrze elżbietaiiskim był 
jedną z największych jego swobód. 
Od dłuższego czasu, przynajmniej 
w Anglii, wszystkie przedstawienia 
pozostają pod silnym wpływem od
krycia, że sztuki Shakespeare'a były 
pisane z myślą o inscenizacji ciąg

łej, że ich filmowa struktura 
zmieniające się krótkie sceny, pierw
szoplanowa intryga przeplatana wąt
kami pobocznymi - tworzyła ca
łościową wizję. Wizja ta odsłania 
się tylko w realizacji dynamicznej, 
to znaczy w nieprze'rwanej sekwen
cji scen - inaczej słabnie ich siła 
i wymowa; taki sam los spotkał 
film wyświetlany z przerwami i in
terludiami muzycznymi między posz-

czególnymi aktami. Scena epoki 
elżbietańskiej przypominała (. .. ) 
strych: był to naturalny, otwarty 
podest - po prostu kawałek prze
strzeni z kilkoma wejściami - i to 
pozwalało dramaturgowi bez wy
siłku wprowadzić widza w niekoń
czący się ciąg iluzji obejmujących 

w razie potrzeby cały realny świat. 
Zauważono już tak.że, że niezm·ien
na architektura elżbietańskiego bu
dynku teatralnego, z płaską, otwar
tą areną (scena), szerokim balko
nem i drugą, mniejszą galerią, była 
schematem uniwersum wedle 
wyobrażeń szesnastowi.ecznego wi
dza i pisarza: bogowie, dwór i lud 
- trz11 poziomy, oddzielone, a jednak 
często stykające się; ten teatr był 
doskorwłą konstrukcją filozoficzną. 

Do dziś natomiast nie w pełni 
doceniono fakt, że swoboda działa.ń 
w teatrze elżbietańskim wiązała się 
nie tylko ze scenerią. Uproszczeniem 
byłoby mniemać, że skoro współcześ
ni realizatorzy szybko przechodzą od 
jednej sceny do drugiej, to tym sa
mym nauczyli się od dawnego teatru 
rzeczy najważniejszej. Istotne jest 
bowiem, że ów dawny teatr pozwa
lał pisarzoici nie tylko swobodnie 
przemierzać świat, ale także gładko 
przechodzić od świata zachowań do 
świata wewnętrznych refleksji. Niyś
lę, że tu właśnie znajdujemy to, co 
dla nas najważniejsze. W czasie 
Shakespeare'a wielkie , odkrywcze 
podróże były rzeczywistością, przy
goda podróżnika ruszającego w nie
znane miała cudowny posmak, któ
ry daremnie staralibyśmy si.ę odtwo
rzyć dzisiaj, gdy nasza planeta nie 
kryje już żadnych tajemnic, a per
spektywa podróży międzyplanetar
nej wydaje się nudna. Jednakże 
Shakespeare nie zadowalał się ta
jemnicami dalekich lądów: poprzez 
twory swojej wyobraźni, wzorowane 
na świecie fantastycznych odkryć -
sięgał do rzeczywistości psychicznej, 
której geografia i dynamika do 
dziś są aktualne i zrozumiałe. 

( P. Brook, Pusta przestrzeń, 
Wars;;awa 1977, s. 106-107.) 
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Wieczór izaczyna się liry,ozną fugą 
.z towarzyszeniem orkiiestry : 

Jeśli muzyka jest mi!ośct strawą, 

Dajcie mt waszej muzyki do 
zbytku. 

Niechaj apetyt umrze z przesycenia, 
Tę konającq powtórzcie kadencję. 

Ekspozycja sprawia wrażenie pęk
niętej str.wny. Albo zer1wanej. Po
dobna jest do uwe11tury, w której 
po paru tak,tach zmieszały się in
str,umenty. Od pierwszej sceny mu
zylka i liryka jest w dysonansach. 
Orkiestra uriwała; rozpoczyna na 
nowo. Na próżno: 

Skończcie! .Tuż pierwszej n ie ma 
pleśń slodyczy. 

Ząd.ze są głodne, ale dławią się 
włas11ym apetytem. Monolog Księ
cia ma styl1is,tyke i dykcję, którą 
znamy z SONETÓW. Stylistyka jest 
wyrafinowana, dykcja jest auten
tyczna. Ma •W sobie napięcie i nie
pol)cój. M•iłość jest wejściem w sfe
rę ry2yka i niepewności; ws2ystko 
jest w .niej moż.liwe. 

Tyle form zmiennych mllość 
w sobie miefrl, 

że jest dziwactwem I fantazją 

czystą. 

Ten pośpiech obrazów znamy tak
że z SONETó·W. Liry:cz,na fuga ury
wa się równie nagle jak muzyka. 
Dialog zaczyna być brutalny i biec 
szybko: 

KURIO 
Zapolujemy? 

KSIĄŻĘ 

Na co? 
KURIO Na jelenia. 

Od pierwszy-eh wierszy wszyst
ko w WIECZORZE jest wieloznacz
ne. P olowanie jest na Oliwię. Ale 
polujący jest upolowany. Jeleniem 
- Ak1teonem jest sam Książę. I zno
wu fraza jak z SONETÓW: 

.1 moje żqdze jak wściekle ogary 
Wciqż mnie :lclgają. 

Za chwilę na brzeg morski w tej 
samej Ilirii wyrzucona zostanie Vio
la z Kapibanem. Z fabułą o parze 
bliźniąt, z których siostra utraciła 
brata w katastrofie morskiej, załat
wia się Szekspi·r rw pa.r.u wierszach. 
I·ntryga jest pretekstem; tematem 
jest przebieranka. Viola, aby słu
żyć Księciu, musi udać chłopca. 
Dziewczęta przebierają się za chłop
ców w baśniiach, podaniach i legen
dach, w folklorze wszystkich ludów, 
w liryce i w epice od Homera do 
czasów obecnych. Ukrywają swoją 
pleć pod pancerzem, aby walczyć na 
wojnie, pod kapturem mnisim, żeby 
wstąpić do klasztoru, przebierają 
się w kostium żaka, żeby dostać s'ię 
na Alma Mater. średniowiecze zna 
przebierankę heroiczn ą i hagiogra
ficzną. Renesans upodobał sobie 
przebierankę miłosną. Odnajdujemy 
ją w komedii włoskiej, w pierw
szych scenariuszach dell'arte 
i w zbiorach nowel, skąd czerpał 
Szekspir wątki i motywy swoich 
komedii. Przebieranka miała swoje 
uz.asadniienie w obycza jach: dziew
częta nie mogły same podróżować, 
nie wypadało nawet im samym spa
cerować wieczorami po ulicach 
włoskich miast. Miała swoje uzasad
nienie teatralne: stwarzała miejsce 
qui pro quo, uła,twiała intrygę. 

Przebieranka była rzeczą zwykłą, 
ale tutaj, w WIECZORZE, ma coś 
drażniącego . Dziewczyna przebiera 
się !za chłopca, pnzedtem jed,nak 
chłopiec 1pnzebrał się za dziewczynę. 
Na scen ie elżbietańskiej role kobie
ce grane były przez chłopców. Było 



to ograniczenie, wiedzą o tym dob
rze historycy teatru. Role kobiece 
w dramatach szekspirowskich są 
wyrazme krótsze od męskich. 
Szekspir zdawał sobie sprawę z mo
żliwości aktorskich chłopców. Mog
li grać dziewcząta, już z trudem 
stare kobiety. Ale jak chłopiec mógł 
pckazać kobietę dojrzałą? W całym 
teatrze szekspirowskim, więcej na
wet, w całym elżbietańskim, takich 
ról jest niE1zmiernie mało. Szekspir 
lękał się przekazać Kleopatrę 
w scenach miłosnvch, wolał o nich 
relacjonować. Między Makbetem 
i jego żoną sprawy seksu nie są do 
końca wyjaśnio ne; łóżko było dla 
nich wypaloną ziemią albo w tej 
parze mężczyzną była kobieta. Ale 
przynajmniej dwukrotnie z ograni
czenda uczynił Szekspir temat i tea
tralny instrument k omedii. WIE
CZÓR TRZECH KRÓLI i JAK 
W AM SIĘ PODOBA zcstały napisa
ne na scenę, w której chłopcy gra
ją role dziewcząt. Przebierank3. je3t 
tutaj podwójna, jak gdyby rozgry
wa się na dwóch piętrach: chłopiec 
pro:ebiera się za dziewczynę, która 
przebiera się za chłopca. 

Czerwień I biel śniegu 
Zręczną natura pomleszala ręką. 

Bylabyś, pan!, zbytnią okrutnicą, 

Gdyby te wdzięki poniosta do 
grobu 

Nie zostawiając światu żadnej 

kopii. 

Porównywano ten ustęp z SO
NET AMI. Raz jeszcze powtarza się 
w WIECZORZE ta sama stylistyka 

dykcja . Nawet słowa są podobne: 

Rzeźbtta w tobie pieczęć znakomitą 

Chce, by z niej tedy sztuk kilka 
odbito. 

Mężczyzna adresował to wezwanie 
do chłopaka, który jednocześnie był 
jego miłośnikiem i protektorem. 
W WIECZORZE mówi to paź Księ-
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cia do hrabiny Oliwii, diiiewczyna 
przehrana za chłopca do chłopca 
przebra1nego za dziewczyJlę. Ale 
dziewczyna przebrana za chłopca jest 

chłopcem przebranym za dziewczy
nę. 

Jaki to kraj jest? 
Iliria, o pani. 

Jesteś.ny ciągle w Ilirii. W tej 
krainie dwuznaczność je t zasadą 
i miłości i komedii. Na.prawdę Vio
la nie jest przecież ani chłopcem, 
2.ni dz,iewczyną. Viola-Cezario jest 
„chłopcem-dziewczyną" z SONE
TÓW. Na ten instrument napisana 
została muzyka WIECZORU. Viola 
jest jednocześnie efohm i andro
gyne. 

Wierz ml, chtopcze, ' 
Bo kto by nazwać cheial ci.eble 

męzczyzną, 

Ten by prześlepi! twą mlodą urodę. 

1\ni tak glad.kich ani tak 

sz karla t n yc h 
Warg nie ma Diana. Z panieńskiego 

gar dla 
Głos nie wychodzi tak dźwięczni; 

i srebrny 
Masz w sobte wszystkie uroki 

dziewczyny. 

Książę, Viola, Oliwia nie mają 
charakte ów; są puści i tylko wy
pełnieni miłością. Nie można ich od 
siebie rozłączyć. Nie mają samodziel
nego bytu. Istnieją tylko we wza
jemnych relacjach i tylko poprze z 
te relacje. Są zarażeni i zarażają 

miłością. Książę kocha się w Oliwii, 
Oliwia kocha się w Cezario, Ceza
rio kocha się w Księciu. Tak na po
wier.zchni dialogu, na górnym pięt
rze szekspirowskiej przebieranki. 
Mężczyzna, chłopiec, kobieta - mi
ł o ść ma tnzy twarze, jak w SONE
T ACH. To właśnie jest temat IHrii 
Pierwszą osobą jes,t tutaj Książę. 
Uosabia EROS SOCRATICUS: 

Ni e ma kobiety, 
Która by mogla wytrzymać 

namiętność 

Podobną mojej, bo serce kobi.ece 
Nie jest tak wielkie, by znieść 

ją umialo. 
Ich mi!ość ~ądzq nazywa się tylko, 
Nie uczuciem serca, ale podniebienia. 

• 

f 

• 

I dalej, w tym samym wybuchu: 

O, nie równaj tego, 
Co ja w miłości pragnę dać Olivii, 
Z tym, co kobi eta zciolna 

odwzajemnić. 

W Ilirii o miłosci mówią wszyscy 
wierszem. Wierszem wytwornym, aż 
nieraz zbyt wysilonym. Autentycz
ny dramat rozgrywa się pod spodem 
tej dworskiej retoryki. Czasami tyl
ko zostanie złamany i na powierzch
nię wydobywa się krzyk. Tak krzy
czy Oliwia po pierwszym odejściu 
Cezaria: 

A więc tak Łatwo zarazić się 

dżumą! 

Tak samo mógłby krzyknąć Ksią
żę albo Viola. Wszystkie postacie są 
po trochu jasnym chłopce."11 i Czar
ną Damą. Wszystkie dziedziczą gorz
ką wiedzę o miłości. Miłość w Ilirii 
jest naprawdę ·cielesna, gwałtowna 
i niecierpliwa, nie dająca się w peł
ni ani zaspokoić, ani odwzajemnić. 

że jest mężczyzną. 

Daremnie wzdycham za mttośc!ą 

pana, 
że zaś kobietą, biada ci, Olivio! 

Podobnie jest w SONET ACH: trzy 
osoby wyczerpują wszystkie posta
cie miłości. Oliwia kocha Cezaria, 
Cezario kocha Księcia, Książę ko
cha Oliwię. Ale Ce,zario jest prze
cież Violą. Na środkowym piętrze 
szekspirowskiej przbieranki Oliwia 
kocha Violę, V:iola kocha Księcia, 
Książę kocha Oliwię. Szekspirowski 
trójkąt uległ nowej modyfikacji; 
tworzy go teraz mężczyzna i dwie 
kobiety albo raczej mężczyzna, 

dziewczyna i kobieta. 

Oto szarada! Pan mój w niej się 

kocha, 
Ja, stwór nieszczęsny, w nim nie 

mniej się kocham, 
Ona znów we mnie, zawiedziona 

oszustwem. 

Viola jest dziewczęcym chłopcem 
dla Oliwii i chłopięcą dziewczyną 

dla Księcia. Szekspirowska andro
gyne gra chłopca dla Oliwii i dziew
czynę dla Księcia. Po .raz trzeci na
stępuje mutacja tego samego trój
kąta. W Cezario-Violi, w chłopcu
-dziewczynie kochają się teraz jed
nocześnie Oliwia i Książę. Iliria jest 
krainą miłosnego delirium. Szekspi
rowskie imiona i Jlazwy często ma
ją zdolność ukrytych asocjacji. Koło 
się zamknęło,· ale jest to ci r c u
l us v i t i os us. We wszystkich 
metamorfozach, na wszystkich pięt
rach szekspirowskiej przebieranki, 
tych troje: Oliwia, Viola, Książę, 
ściga się i nie może się połączyć. 
Jak drewniane konie na karuzeli, je
żeli posłużyć się określeniem Sar
tre'a. Viola-Cezario niezmiennie krą
ży między Oliwią i Księciem. 

Pojawienie się Sebastiana w isto
cie niczego nie zmienia. Sebastian 
jest postacią int.rygi, w rzeczywis
tym dramacie miłosnym nie uczest
niczy. JE.st odziedziczony z włoskiej 
noweli i przejęty przez SzekspLra 
z dobrodziejstwem inwentarza, że

by mogło nastąpić komediowe roz
wiązanie. Ale nawet w perypetiach 
tej konwencjonalnej postaci nie re
zygnuje Szekspir z dwuznaczności. 
Aura inwencji w Ilirii ogarnia 
wszystkich: 

Nie moglem zostać , albowiem 
pragnienie 

Ostre jak sztylet gnalo mnie 
za tobą. 

Antonio, drugi z kapitanów okrę
tu, kocha się w Sebastianie. Ocalił 
go .z katastrofy i towrzyszy mu te
raz w perypetiach, ściągając go po 
całej Ilirii. Jest wierny i odważny, 
ale zarazem śmieszny i pospolity. 
Sebastian jest bliźniakiem i sobow
tórem Violi. Jeżeli Viola była chło
pięca, Sebastian musi być dziewczę
cy. Brodaty olbrzym ściga teraz po 
Ilirii dziewczęcego chłopca. To już 
przedostatnia z metamorfoz WIE
CZORU. 

Pojawienie się Sebastiana nie rO!z
pras.za zasadniczej dwuznaczności 
sytuacji miłosnych w Ilirii, raczej 
ją jeszcze pogłębia. Kto tutaj został 
oszukany? Oliwia czy Książę? Kogo 



zawiodły pozory? Co oznacza ta ca
ła komedia omyłek? Czy pożąda
nrie należy do porządk1u natury czy 
miłości? Miłość jest S•zalona. A na
tura? Czy natura może być obłąka
na i bezrozu1mowa'? Oliwia zako
chała się w Cezario, Cezario okazał 
się Violą. Ale Viola przemieniła się 
znowu w Sebastiana: 

Pozór clę uw!ódl, ale w tym 
oszustwie 

Natura celów swych nie pomyUla. 

Chłopiec zakochał się w Księciu, 
ale chłopiec był przebraną d ziewczy 
na. Nic nie stoi na przeszkodz ie 
drugiemu małżeństwu: 

Pan twó j cię zwalnia. Za wierne 
ustug!. 

Tak poklócone z naturą ple! 
twojej 

Od dzisiaj będziesz panią twego 
pana. 

Komedia skończona: WIECZÓR 
TRZECH KRÓLI a 1 bo CO CHCE
CIE. Co chcecie: chłopca czy dziew
czy,nę? Aktorzy zdejmują kostiumy: 
Książę, potem Vio-la i Oliwia. Nastą
piła ostatnia z metamorfoz miłosne
go trójkąta. Pozostał mężczyzna 
i dwóch chłopców. Ale wróćmy jesz
cze na scenę. „Natura celów swych 
nie pomyliła ... " Chłopiec grai dziew
czynę, która grała chłopca; potem 
chłopiec stal się z po.wrntem dziew
czyną, która znowu zamieniła się 
w chłopca. Viola 'Przeistoczyła się 
w Cezaria, potem Cezario stał się 
Viola. która przeistoczyła się w Se
bastiana. A więc ostatecznie, co 
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w tej komedii omyłek było pozo
rem? Odpowiedź jest jedna: Płeć. 
Miłość i pożądanie przechodzi 
z chłopca na dziewczynę i z dziew
czynv na chłopca. Cezario jest Vio
lą i Viola jest Sebastianem. Dwor
ski wzór idealnej miłości został zi
ronizowany do końca. Albo pokaza
ny najbardziej realistycznie. 

So fuH of shapes ts fancy 
That te a!<>ne ts high-fantasttca! 

Ze wszystkich utworów Szekspira I 
najbardziej ariostyc:zine są .JAK 
W AM SIĘ PODOBA i WIECZOR 
TRZECH KRÓLI. Mamy w nich 
podobne przemieszanie patosu i iro
nii, drwiny i liryki. To przemiesza
nie technik i rodzajów literackich 
bardzo jest współczesne i niesłusz
nie cofa się przed nim teatr. Jeszcze 
bardziej z naszej epoki jest dwu
znaczny stosunek do szaleństwa. Al
bo raczej do ucieczki w szaleństwo, 
w mitologię i w przebierankę. 

Na kontraście między wyrafinowa
ną poetyką miłosnych wyznań 
i brutalnym rysunkiem scen rodza
jowych zbudowany jest WIECZÓR 
TRZECH KRÓLI. I :anowu, jak 
w Lesie Ardeńskim, pomieszaniu 

I gatu:nków i stylów odpowiada skłó
cony obraz świata . świat ten jest 
jednak zawsze rzeczywisty i zawsze 
ten sam, go111zki, okrutny i upaja
jący, świat na który nie można przy
stać, ale od którego nie ma uciecz
ki, świat, którego nic nie usprawie
dliwia poza ty m, że tylko on istnie
je. 

Krytycy przeciwstawiają dwa 
skrzydła, dwa wątki, dwie fabuły 
WIECZORU TRZECH KRÓLI: wyi
dealizowany obraz miłości - krwis
tej kompanii panów Chudogęby 
i Czkawki; ułudę - rzeczywistości. 
WIECZÓR TRZECH KRÓLI i JAK 
W AM SIĘ PODOBA uważane są 
powszechnie za najbardziej roman
tyczne z komedii. Ale ze ws.zyst
kich współczesności szekspirowskich, 
od elżbietańskiej po naszą, najfał
szywszą była jego współczesność PO

m a ntyczna i pozostawiła za sobą 
najfatalniejszą tradycję teatralną. 
I trzeba naprawdę być zupełnie 
głuchym na Szekspira, żeby w tym 
krążeniu Violi bez początku i koń
ca między Oliwią i Księciem nie 
usłyszeć nic więcej poza ro'.Ilantycz
ną i sentymentalną muzyką miłoś
ci. 

WIECZÓR jest tylko pozornie 
sztuką we włoskich kostiumach, któ
ra dzieje się w fantastycznej Ilirii 
WIECZÓR jest komiedią tak samo 
współczesną jak SEN NOCY LET
NIEJ, STRACONE ZACHODY, czy 
JAK WAM SIĘ PODOBA. .Jest przy 
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wszystkich pozorach wesołości ba r
dzo gorzką komedią o elżbieta.ń~ 
skiej do 1 ce vita, a przynaimn.1ei 
o do 1 ce vita na wszystkich 
piętrach i ws.zystkich skrzydłach pa
łacu Southamptonów .. Na to dol
ee vita r.zuca swój cień Malwo
lio, angielski Ta.rtuffe, bardziej ma.że 
jeszcze nienawistnik niż purytanin. 
Nosi na szyi łańcuch ze srebrnę łyż
ką, jest w śmiesznych żółtych poń: 
czachach i podwiązkach na krzyz 
przywiązanych, ale cień, który od 
niego pada, jest czarny. 

Słusznie zauważono, że postać 
błazna łączy obie fabuły komedii. 
On jeden zagląda do obu skrzydeł 
pałacu, błądzi po wszystkich_ jego 
piętrach, wtóruje na tamburynie lut~ 
nistrom Księcia i popija w wesołeJ 
kompanii Czkawki i Chudogęby. 
Spiewa tu i tam, drwi tu i tam, by
wa na komnatach i w izbie czelad
nej. .Jego melancholijną piosenką, 

PLASTYKA RUCHU 

której refren podejmie Błazen 
w KRÓLU LIRZE, kończy się weso
ła komedia. Jest to w muzyce WIE
CZORU dysonans ostatni. 
Błazny w JAK W AM SIĘ PODO

BA i w WIECZORZE są najbar
dziej oryginalnym dodatkiem Szeks
pira do przejętych fabuł. Jeżli mą
drość staje się błazenadą, bła zenada 
staje się mądrością . Jeżeli świat sta
nął na głowie, tylko fik ając kozioł
ki można zająć właściwą pozycię. 
To są pierwsze założenia błazeó
skiej logiki. świat z wszystkich rob~ 
błaznów. Poza błaznami. Oni jedni 
spod powszechnej błazenady uciekli 
pod błazeńską czapkę. Feste i Pro
bierczyk już nie są klownami, ich 
żarty przes.tały być zabawne. Sąnie
przy jemni. Ich funkcją jest dezinte
gracja; żyją w świeci nagim, bez 
wiary i bez liturgii, odartym z mi
tów, zredukowanym do wiedzy bez 
z:ludzeń. 

JAN KOTT 
„Szekspir współczesny" 

- HENRYK SA WICKI 
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Wiliam Szekspir 

Kiedym był chłopcem beztroskim i miłym, 
Choć deszcz i wiatry, choć wiatr i deszcz. 
Błazeńskie sprawki za.ba.wą mi były . 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 
A gdym osiągną! już swó.i wiek dojrzały, 
Choć deszcz i wiatry, choć wiatr i deszcz, 
Jak przed !otrz kiem drzwi się zamykały, 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 
A gdy w małżeński, zgubo, związek wszedłem, 
Choć deszcze i wiatry, choć wiatr i deszcz. 
Jnż moja mina zupełnie mi zrzed!a, 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 
A gdy W•ieczorem kładłem się do łóżka 
Choć deszcze i wiatry, choć wiatr i deszcz. 
Głowę pijaną ćmiła faramuszka, 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 
Dawno już temu, jak ziemia s 1;worzona, 
Choć deszcze i wiatry, choć wiatr i deszcz. 
A nam cóż o to? Komedia skończona, 
Grać ją będziemy tak wkoło dzień w dzień. 

Przekład Stanisława Dyga.ta 
(Wieczór Tr.zech Króli albo 
Co chcecie, Warszawa 1960, 
akt V, sc. I) 
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