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Jesteśmy w św1ecre snu, 
w którym wszystko wyda1c się podwójne. 

Niełatwo oddzielić fo11toz1ę od rzeczywistości, 

o zmysly nosze ulega1q czarom. 
Niczego podobnego nic byto dolqd 

w świecie dramatu. 

((Allardyce Nrcoll, Ozre;e dramatu, Warszawo 1975) 



t ubię myśle< n~ o l;m, 1ok Shokespoo" 
w Londynie 

Zu dobrych slorych czasów, dziś okrytych pleśniq, 
Czorowot czytelników m1łosnq swq pieśnią, 
Burboge'o i Jonsono wykpiwa! przy· winie, 

Jak szaleństwa stolicy wyśmiewał w komedii, 
Jak Romeo i Ju11· opłakiwał losy, 
Jok Leara rozpaczliwie chwytał uchem głosy, 
Jok Desdomony kreślił straszno śmierć w tragedii. 

Wielkie Io były czasy, lecz Je precz odrzucił 
I zomyslany, c"chy, do Stratfordu wrócił, 
Jego szedł uliczkami, wicdzqc, że za chwilę 

W starym kościele spocznie, pod głazem, w mogile. 
O tym jo lubię myśleć Shakespearze 

w Stra1fordzie, 
Jak róże ścino, iak rwie jabłka w swym ogrodzie. 

Edmund Kerchever Chambers 

• 
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ngielskl dramat, który za czasów Elżbiety 

(1558-1604) os;qgnqł szczyty swojej w1clkośc1 i 
rozkwitu, dośc długo wegetował w powrjakoch re
ligiinych misteriów czy też ludowych moralitetow. 
Nową erę otwiera dlań pierwszy „normalny" te
atr zbudowany przez Jamesa Burbage'a na przed
mieściu Londynu i nazwany po prostu „The Theat
rc": tu znalazł swe miejsce młody Witimem Sha
kespeare i byt głownym dostarczycielem tekstów 
dla tego teatru. 

W nurt teatralnego renesansu Anglii włqczyl 

się w lotach dziewięćdziesiątych - o zjawił sic 
w samą porę. Większość wybitnych dramaturgów 
usunęlo się włośnie w cień, zostawiając wolne po
le w dramatycznych szrankach. Stawo Willa jako 
poety byle juz wo wczas ugruntowana: wielką pa
czytnosc1q cieszyły się Jego poematy „Wenus i 
Adonis" i „Lukrecja". Dodatkowym zwycięstwem 

autora było pozyskanie sobie patrona wśrad dwor
skich arystokratów w osobie hrabiego Southampła
na, którl.:mu poematy były poświęcone. 

Nic upłynęło wiele czasu, kiedy publicznosć do
szła do przeświadczenia, że na1pięknicjsze wido
wisko w Londynie u1rzcc mozna w „Teatrze" Bur
bagc'a, przygotowane i napisane przez Jego wla!">
nego dramototwórcę - Williama Shokcspcor ,o. 
Wkrótce królowo pominęło w zaproszeniach inne 
zespoły, zos zespołowi teatru Burboge'a kazało 

dawać u siebie przedstawienia aż sześc razy rocz
nie. Oczy tysięcy landyńczykow spoczęły no pros
cenium „Teatru", gdzie raz po raz dawano nową 
komedię czy nową kronikę historyczną, ktore sta
wały się przedmiotem wytężanej uwagi zgromadzo
nych, p9chwał nowego wątku, zachwytu nad jego 
zaletami. Amatorzy przedstawień czekali z utęsk

nieniem, kiedy no dachu „Teatru" zafurkocze cha-



rqgiew, zwiostu1ąco nową premierę . Czeladnicy 
1 uczniowie cechowi b1egclv sprnwdz1c pod kaledrq 
Swię ego Pawła, czy no ścian 'e nie Ptlylep"ono plo
kGtu z tytułom nowe.i dramy. PrzedsiQbic•'CY tcolroln1 
nie drukowoh tekstu sztuki; kto chciał ją poznać, 

musiał zapłacić za wejście do przybytku Muzy. 
Prości widzowie nie zdawali sobie sprawy, ie są 

szczęśliwcami, którym los pozwolił potrzeć no wiel
ki rozkwit teatru narodowego. Z niczego, niby z 
niewyczerpanego rogu obfitości, Jak magik z dziu
rowego kapelusza, z jakieiś tapomn<onej noweli, 
z k<ąiącej ballady, nie wioclamo skąd, wyczoro
wywoł niezrównany Will nawą podnietę dla mo
sowych wzruszeń. Raz po raz przei.ywoło miasto 
niezrównane emocje („.) Pokazano już „Dwóch pa
nów z Werony", „Komedię omyłek" i „S1rocone 
zachody miło!.ci" - teraz Shakespeare prezentuje 
swoje szczytowe osiągnięcie komediowe: „SEN NO
CY LEl'NIEJ" Ci, k1órzy lego dn:o opłoc 1 li wstęp, 

nie wiedzieli, że otrzymaJQ stokrotną wartość wy
danej sumy. N eprze.wonym ciąg iem - bo sztuki 
elżbietańskie nie były podzielone no ol<ty i sceny 
- patrzyli kolejno no dwor księcia ateńskiego, no 
kwatery rzemieślników prowincjonalnego miastecz
ko z grupą śmiesznych amatorów, o wreszcie no 
los z kr6fową elfów Tytanią. Powikłania między 

tymi rożnymi światami, pomyłkami licznych por za
kochanych. noc niespodzianek wprawiły widzów w 
cszołomien1c. 

Szczęśliwy błysk natchnienia, wspomagany lek
turą dziel popularnych w elżbietańskiej Anglii, skie-
1owa! uwagę poety no Tezeusza Hippo!ilę oraz opisy 
ich zaślubin . Tezeusz, hohalersko postać: legend 
greckich, kroi Aten, wódz tryumfalnej wyprawy 
przeciw Amazonkom , nadawał się wybornie no 
centralną postać widowisko. Olśn1ewa1ąco wyobroż
nia pisarza powołało do życia dwór Tezeusza z je
!IO dworzanami 1 grupą rzemieślników, wyczorowa- · 
to w pobli.ż.u Aten los i .zaludniło go postaciami 
ze świata lantastycznego, królem Oberonem, jego 
małżonką, rusałkami i elfami. Oryginalnym wkła

dem poety było wprowadzenie do orszaku Obero
na postaci obrotnego, złoshwego Puk.a, zwanego 
p-:zez ludzi Robinem - Dobrym Druhem 1 powie
rzenie mu przodującej roli w królestwie czarów. 



Uroczystość weselno, no którą Shakespeare 
przygotowywał „SEN NOCY LETNIEJ" (matko hra
biego Southampton poślubiło dosto1niko dworu Elż

biety boroneto Thomasa Henege), odbyło się 2 
majo 1594 roku i dolę tę uważać możemy za po
czątek n1esłychonych tryumfów tej komedii, która 
stworzono pozornie dla uświęcenia 1edne1 uroczys
letści staje się do dzrś okazją do wie iego ko
mediowego widowisko, ilekroć teatry sięgają po jej 
czorodzie-jski wątek. 

(Stan isław Helsztyński, Shakespeare, 
Warszawo 1974) 

Uroczystość weselno hrabiny Morii Southampton 
baroneta Thomasa Heneoge odbyła się prawdo

podobnie w starym pałacu Southomptonów, poza 
murami Londynu. Siedzibo rodu hrabiny Morii, go
tycki gmach z obszernym dziedzińcem, no który 
wychodziły wzdluź każdego piętro galerie i kruż

ganki i który łączył się z rozległym, zalesionym 
ogrodem pałacowym, nadawał się wyśmienicie do 
urządzenia tu przedstawienia w dzień ślubu. Poro 
Oroczystości, ustalono no ostatnie dni kwietnia i po
czątek moja, okres tradycyjnego święta ludowego, 
jok i topografia rezydencji hrabiowskiej poddawa
ły poecie pomysł oprawy reżyserskiej i scenerii 
widowiska. 
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r.iłologowic dawno JYŻ odkryli diabelsktle pocho
:lzen1c Puka. Puk był pa prostu jednq z nazw dia
bła; stroszono nim kobiety 1 dzieci na równi z wil
<ołak'iem. 

„Czy Io nie ty 
Po wsioch dziewczęta stroszysz i kobiety, 
Zbierasz śmietanę, kręcisz puste żorno 
Lub zamiast masło moż powstaje morno, 
Choc lok się !rudzi gosposia półżywo. 
Ą czasem drożdie odcedzasz od piwo; 
Lub w1edz1esz nocq ludzi no manowce 
Drwiqc z nich i s:zydzqc, że błqdzq 1ok owce? 

(Sen nocy lelnle1, akt li, se. 1, 
przekład Mocie10 Słomczyńsk1ago) 

Było to zawsze ulubione zajęcie wszystkich ludo
wych diobł6w. 
Ola Puko nie islnreje czas i przestrzeń: 
„Opos.zę ziemię wianuszkiem 
W czterdzieści minut." 
(li, 1) 

Mo inteligencję d1obło, iesl demonem ruchu: 
„Co, czyżby sztuko! Więc stanę się widzem; 
Może aktorem, gdy ujrzę potrzebę". 
(Ili, 1) 

Puk nie jest pajacem. Nowel nie jest tylko aktorem. 
To on pociqgo za sznurek wszystkie postacie. Wyz
wala instynkty i uruchomia mechanizm tego świata. 
Puszczo go w ruch i jednocześnie wyszydza. 
(„.) 

Herm10: 
„Mnie nienawidzisz? Za co. Czemu, miły? 
Czyżbym nie była Hermiq? Ty Lysondrem? 
Jestem lok piękna, jaką byłam wczoraj. 
Gdy noc zapadło kochołes mnie jeszcze, 
Noc nie minęło, a tyś mnie porzucił. 



Lysonder: 
Kochom Helenę, nienawidzę ciebie." 
(111, 3) 

U Szekspira zawsze jest wsponioło nagłość m1lośc1. 
"oscynocjo 11owio s · ę od pierwszego spojrzenia, 
zaczadzenie od pierwszego zetknięcia się rqk Mi
łość spada jak jastrząb, świat się zapadł, kochan
kowie widzą tylko siebie. Miłość u Szekspira wy
pełnia colą istotę, jest zachwyceniem i pożąda

niem. „Sen" jest najbardziej erotyczną ze wszyst
kich sztuk Szekspira. 

Kochankowie są wymen!olni. A może włośnie 

o to szło? Bo przeciez colo akcjo tej gorącej nocy, 
wszystko, co się dzieje no tym pijackim porty, po
lega no całkowitej wymieniolnośc1 miłosnych part
nerów. Heleno kocha Demetriusza, Demetriusz ko
cha Hermię, Hermie kocha Lysondro. Potem Ly
sonder ścigo Helenę, Heleno ścigo Demetriusza, 
Demetriusz ścigo Hermię. To · mechaniczne od 
wrócenie pożądań i wymienność kochanek jesl nie 
tylko założeniem intrygi. Redukcja postaci do mi
łosnego partnera wydoje się najbardziej charakte
ryr;'!y'amq cechą lego· elmitnego snu. I moie no1-
bardziej wspótczesnq. 
(.„) 

Metaforyka m1łości, erotyki i seksu u lega w „Snie" 
bardzo 'słotnym przemianom. Szekspir coraz not
rętnlej zaczyna wprowadzać zwierzęcą symbolikę 

erotyzmu. Robi to konsekwentnie, uparcie, niemal 
obscsyjn:e. Snem nocy lelnieJ, o przynajmniej tym 
snem, który dla nos wydoje się nojbordzie1 współ
czesny i odkrywczy, jest przejście przez zwierzę

cość . To jest ten główny temat, który łączy wszyst
kie lrzy odrębne akcje, równolegle prowadzone 
przez Szekspira w „Sn.e" (Tezeusz i Hippolila -
Oberon i Tytan io - dwie pory kochanków). Przez 
lę zwierzęcą erotykę Tytanio i Spodek (w prze
klodz;e M. S lomciyńskiego: Dupek), przejdą w sen
sie zupełnie dosłownym. Spodek zostaje przemie
niony w osia. Ale osioł, w tym koszmarze nocy 
letniej, wcale nie symbolizuje głupoty. Od antyku 
do renesansu osłowi przypisywang jest największa 
potencjo seksualna. 



Warto zresztą bhżej się przyjrzeć całemu bes
tiarium przywołanemu przez Szekspira w „Snie". 
Pod wpływem romantycznej tradycji las w „Snie" 
wydoje się ciągle powtórzeniem Arkad .i. Tymcza
sem naprawdę jest to raczej los zamieszkały przez 
diabły i strzygi(„.) Los jest zawsze u Szekspira 
wyobrażeniem Natury. Ale Naturą 1est nie tylko 
los. Naturą są instynkty, które są w nas samych. 
Sq one również szalone jak sw ial: „gdyż" zako
chani, lok jak obłąkani, majQ umysły rozgorączko

wane, o wyobrożn10 ich kszto1tu1e więcej, niz 
chłodny umysł byłby w stanie pojąć." 

Temat miłości powroci raz jeszcze w starej tra
gedii o Pyromie i Tyzbe, odegranej no zokonczenie 
„Snu" przez trupę pono Pigwy Kochankowie roz
dzieleni są murem, nie mogą się dotknąć widzą 

się tylko przez szparę. Nigdy n e połączą się ze 
obą. No miejsce spotkania przyjdzie głodny lew. 

Tyzbc ucieka w poplochu. Pyrom odnajdzie jej 
skrwawioną chustkę 1 przebije się sztyletem. Tyzbe 
wroci, odnajdzie trupo f'yramo i przeb11e się tym 
samym sztyletem. Swiat jest okrutny d la prawdzi
wych · kochanków. Swial jest szalony 1 szolono 1esl 
miłość. W łym wielkim szolcnsłwie Natury i Histori ' 
::hw1le szczę5c10 są krótkie. 

„Jak sen niedługi, jak sen szybkonogi, 
Jak bly~kawica pośród mroków nocy, 
Która odsiania ziemię i niebiosa 
Wsciek le no chwilę, a nim człowiek zdąży 
Zawołać : „spojrzcic!", już jq pożerają 

Szczęki c iemnośc i . Z laką to prędkoscią 
Wszystko co jasne, popada w r uinę . " 

(I , 1) 
(Jon Ko l t, Tybnio 1 głowo osła, w: Szekspir wspol
czesny, Worszowa 1965) Cytowane frogmenly „Snu 
11ocy letniej" wg przekładu Moc1e10 Słomczyli-

sk.iego. 
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.,MOWA SHAKESPEARE'A JEST ZŁOTOUSTA I MIO
DOPŁYNNA. MOIM ZDANIEM, GDYBY MUZY 
CHCIAŁY MóWIC PO ANGIELSKU, NASLADOWA
ŁYBY SUBTELNIE CYZELOWANE ZDANIA SHA
KESPEARE'A." 

(Francis Meres, w roku 1598) 

(),dy! wk<><hoo" Io jok obtąkoo,, 
'Aojq umysły rozgorqczkowanc, 
Ą wyobraźnio ich kszlałluje więcej, 
"łiż umysł chłodny byłby w stan·e poJqć. 
Warro!, poeta, człowiek zakochany 
Sq utworzeni wszyscy z wyobrażni. -

Jeden z nich wid~ więcej diabłów, nłżll 

Zdało pom1eśc1c coły obszar piekło, -
To obłqkony. Podobnie szalony 
Jest i kochanek. Postrzega urodę 
Pięknej Heleny w obliczu Cyganki. 

Poeto akrem zatacza w natchnieniu 
Z ziemi ku niebu 1 z n'eba ku ziemi. 
Gdy wyobrażn10 nosuwo morzeniu 
l<.szłałty nieznane, poeta swym piórem 
Je ucieleśnia, przydając nicości 

Miejsce no ziemi i nadojqc imię. 
Tak umie igrać wielka wyobrafoia (.„) 

(Sen nocy letnie/, akt V, se. f, 
przekład Mocieio Slomczynskic
go) 
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