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Sonet 20 

Natura sama twarz twoją rzeźbiła 
Na wzór kobiecy. Oto więc jesteście: 
Chłopiec-dziewczyna! Serce utoczyła 
Słodkie, lecz trwalsze niż serca niewieście 
Oko jaśniejsze, choć nie tak fałszywe, 
Wyzłaca przedmiot, na który upadnie; 
W płci twojej grają wszystkie barwy żywe, 
Wszystkie więc dusze i wejrzenia kradnie, 
.Jako niewiasta wpierw byłeś stworzony, 
Zanim natura, \Vpadłszy w zachwycenie, 
Przydała więcej, niż wziąć byłem skłonny; 

Tak, wzbogacając, opuściła w cenie. 
Skoro dla kobiet jesteś tedy wszytek, 
Mnie oddaj miłość, im zaś jej użytek. 

Jan Kott 

przekład .Jerzy S. Sito 

VlULA 
Jaki to 1uaj jest? 

KAPITAN 
Ili.ria, o pani. 

(Wieczór Trzech Król i ) 

Sonety są prologiem. Prologiem do .zekspirowskie.i ero
tyki, a przynajmniej do erotyki wczesnych komedii. Rze
czywistym tematem Sonetów jest wybór, a raczej niemoż
ność wyboru między chłopcem i kobietą, krucha granica 
między przyjaźnią i miłością. fascynacja każdą urodą i po
wszechność pożądania, którego nie sposób ani zatrzymać, 

ani ograniczyć do jednej płci. Ten sam temat od serio do 
buffo, od dwuznacznej i zwarzonej idylli po kpinc; i szy
derstwo powracać będzie w Dwóch panach z Werony 



i w Straconych zachodach miłości, w .Tak wam się podoba 
i w Wieczorze Trzech Króli, w podskórnym nurcie Kupca 
weneckiego, w miłosnym koleżeństwie i brutalnym odtrą

ceniu Falstaffa przez księcia Henryka. (-) 
Wieczór zaczyna się liryczną fugą z towarzyszeniem or

kiestry: 

.Jeśli muzyka jest miłości strawą, 
Dajcie mi waszej muzyki do zbytku, 
Niechaj apetyt umrze z przesycenia. 
Tę konającą powtórzcie kadencję. 

Liryczna fuga urywa się równie nagle jak muzyka. Dialog 
zaczyna być brutalny i biec szybko: 

KURIO 
Zapolujemy? 

KSIĄŻĘ 

Na co? 
KURIO 

Na jeleniu. 

Od pierwszych wierszy wszystko w Wieczorze jest wie
loznaczne. Polowanie jest na Olivię. Ale polujący jest 
upolowany. Jeleniem-Akteonem jest sam Książę. I znowu 
fraza jak z Sonetów: 

A moje żqdze jak wściekle ogary 
Wciqż mnie ścigają. 

Za chwilę na brzeg morski w tej samej Ilirii wyrzucona 
zostanie Viola z Kapitanem. Z fabułą o parze bliźniąt, 

z których siostra · utraciła brata w katastrofie morskiej za
łatwia się Szekspir w paru wierszach. Intryga jest pre
tekstem; tematem jest przebieranka. Viola, aby służyć 

Księciu, musi udać chłopca. Dziewczęta przebierają się za 
chłopców w baśniach, podaniach i legendach, w folklorze 
wszystkich ludów, w liryce i w epice od Homera do cza
sów obecnych. Ukrywają swoją płeć pod pancerzem, aby 
walczyć na wojnie, pod kapturem mnisim, żeby wstąpić 

do klasztoru, przebierają się w kostium żaka, żeby dostać 

się na Alma Mater. Sredniowiecze zna przebierankę hero
iczną i hagiograficzną. Renesans upodobał sobie w prze
bierance miłosnej. Odnajdujemy ją w komedii włoskiej, 

w pierwszych scenariuszach dell'arte i w zbiorach nowel, 
skąd czerpał Szekspir wątki i motywy swoich komedii. 
Przebieranka miała swoje uzasadnienie w obyczajach: 
dziewczęta nie mogły same podróżować, nie wypadało na
wet im samym spacerować wieczorami po ulicach wło

skich miast. Miliła swoje uzasadnienie teatralne: stwarza
ła z miejsca qui pro quo, ułatwiała intrygę. 
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Będę służyć Księciu, 

Przedstaw mnie jemu jakby za eunucha. 

Przebieranka była rzeczą zwykłą. Ale w tej scenie mię
dzy Violą i Kapitanem uderza od razu brutalność sformu
łowali. W pierwszej wersji komedii, jak utrzymują specja
liści, Viola miała śpiewać piosenki, które potem powie
rzono Błaznowi. Dlatego Kapitan przedstawia ją Księciu 

jako włoskiego kastrata. Ale nawet z tą poprawką jest 
w tej propozycji coś szokującego. Młoda dziewczyna ma 
się przemienić w eunucha. Jakby nagle powiało grozą. Jak 
wszystko u Szekspira jest to zamierzone. Te same słowa 

raz jeszcze zostaną powtórzone. Tylko dobitniej: 

Więc bądź eunuchem, ja twym milczkiem będę, 
Niech zgasną oczy me, gdy zdradzi jęz ·yk. 

Przebieranka była rzeczą zwykłą, ale tutaj, w Wiec.w
rze, ma coś drażniącego. Dziewczyna przebiera się za 
chłopca, przedtem jednak chłopiec przebrał się za dziew
czynę. Na scenie elżbietańskiej role kobiece grane były 

przez chłopców. Było to ograniczenie, wiedzą o tym dobrze 
historycy teatru. (-) Ale przynajmniej dwukrotnie z ogra
niczenia uczynił Szekspir temat i teatralny instrument ko
medii. Wieczór Trzech Króii i .Jak wam się podoba zosta
ły napisane na scenę, w której chłopcy grają role dziew
cząt. Przebieranka jest tutaj podwójna, jak gdyby rozgry
wa się na dwóch piętrach: chłopiec przebiera się za dziew
czynę, która przebiera się za chłopca . 

Czerwień i biel śniegu 
Zręczną natura pomieszala ręką. 
Bylabyś, pani, zbytnią okrutnicą, 
Gclybyś te wdzięki poniosla. do grobu, 
Nie zostawiając światu żadnej kopii. 

(-) W Wieczorze mówi to paź Księcia do hrabiny Oli
vii, dziewczyna przebrana za chłopca do chłopca przebra
nego za dziewczyn1;. Ale dziewczyna przebrana za chłopca 
jest chłopcem przebranym za d z iewczynę. 

Jaki to kraj jest? 
Iliria, o pani. 

Jesteśmy ciągle w Ilirii. W tej krainie dwuznaczność 
jest zasadą i miłości, i komedii. Naprawdę Viola nie jest 
przecież ani chłopcem, a ni dziewczyną. Viola-Cezario jest 
„chłopcem-dziewczyną" z Sonetów. Na ten instrument na
pisana została muzyka Wieczoru . 
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Wierz mi, ch!opcze, 

Bo kto by nazwać chciał ciebie mężczyzną, 
Ten by prześlepi! twq m!odq urodę. 
A ni tak gładkich, ani tak szkarłatnych 
Wara nie ma Diana. Z panieński C>JO aardlo 
Głos nie wychodzi tak clźwi czny i srebrny. 
IHasz w sobie wszystki e uroki dziewczyny. 

Książę, Viola, Olivia nie mają charakterów; są puści 
i tylko wypelnieni miłością. Nie można ich od siebie roz
łączyć. Nie mają samodzielnego bytu. Istnieją tylko we 
wzajemnych relacjach i tylko poprzez te relacje. Są za
rażeni i zarażają ·miłością Ks iążę kocha s ię w Olivii, Oli
via kocha się w Cezario, Cezario kocha się w Księciu. 
Tak na powierzchni dial ogu, na górnym piętrze szekspi
rowskiej przebieranki. Mę:i:czyzna, chłopiec, kobieta - mi
łość ma trzy twarze, ja k w Sonetach. To właśnie jest 
temat Ilirii. Pierwszq osobą jes t tutaj Książę. (- } 

Miłość w Ilirii jes t napr<1wdę cielesna, gwaltowna i nie
cierpliwa, nie daj4ca si - w pełni ani zaspokoić, ani od-

wzajemnić. 

Podobnie jak w Sonetach trzy osoby wyczerpują wszyst
kie postacie miłości. Olivia kocha Cezaria, Cezario kocha 
Księcia, Książę kocha Olivię. Ale Cezario jest przecież. 
Violą. Na środkowym piętrze szekspirowskiej przebieranki 
Olivia kocha Violę, Viola kocha Księcia, Książ.ę kocha 
Olivię. Szekspirowski trójkąt uległ nowej modyfikacji; two
rzą go teraz mężczyzna i dwie kobiety albo raczej męż

czyzna, dziewczyna i kobieta. 

Oto szarada! Pan mój w me3 się kocha, 
Ja, stwór nieszczęsny, w nim nie mniej się kocham, 
Ona znów we mnie, Zl ied:iona oszustw em. 

Viola jest dziewczęcym chłopcem dla Olivii i chłopięcą 
dziewczyną dla Księcia. Szekspirowska androgyne gra 
chłopca dla Olivii i dziewczynę dla Księcia. Po raz trzeci 
następuje mutacja tego samego trójkąta. W Cezario-Violi, 
w chłopcu-dziewczynie kochają się teraz jednocześnie Oli
via i Książę. Iliria jest krainą miłosnego delirium. Szek
spirowskie imiona i nazwy często mają zdolność ukrytych 
asocjacji. Koło się zamknęło, ale jest to circulus vitiosus. 
We wszystkich metamorfozach, na wszystkich piętrach 
szekspirowskiej przebieranki, tych troje: Olivia, Viola 
i Książę, ściga się i nie może sic; połączyć. Jak drewniane 
konie na karuzeli, jeżeli pos!użyć się określeniem Sartre'a. 
Viola-Cezario niezmiennie krąży między Olivią i Księciem. 

Pojawienie się Sebastiana w istocie niczego nie zmienia. 
Sebastian jest postacią intrygi, w rzeczywistym dramacie 

G 
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miłosnym nie uczestniczy. Jest odziedziczony z włoskiej 
noweli i przejęty przez Szekspira z dobrodziejstwem inwen
tarza, żeby mogło nastąpić komediowe rozwiązanie. Ale 
nawet w perypetiach tej konwencjonalnej postaci nie re
zygnuje Szekspir z dwuznaczności. Aura inwersji w Ilirii 
ogarnia wszystkich: 

Nie moglem zostać, albowiem pragnienie 
Ostre jak sztylet gnalo mnie za tobą. 

Antonio, drugi z kapitanów okrętu, kocha się w Seba
stianie. Ocalił go z katastrofy i towarzyszy mu teraz w pe
rypetiach, ścigając go po całej Ilirii. Jest wierny i odważ
ny, ale zarazem śmieszny i pospolity. (-) Sebastian jest 
bliźniakiem i sobowtórem Violi. Jeżeli Viola była chłopię
ca, Sebastian musi być dziewczęcy. Brodaty olbrzym ściga 
teraz po Ilirii dziewczęcego chlopca. To już przedostatnia 
z metamorfoz Wieczoru. 

Pojawienie się Sebastiana nie rozprasza zasadniczej dwu
znaczności sytuacji miłosnych w Ilirii, raczej ją jeszcze 
pogłębia. Kto tutaj został oszukany? Olivia czy Książę? 

Kogo zwiodły pozory? Co oznacza ta cała komedia omy
łek? Czy pożądanie należy do porządku natury czy miło

ści? Miłość jest szalona. A natura? Czy natura może być 
obłąkana i bezrozumna? Olivia zakochała się w Cezario, 
Cezario okazał się Violą. Ale Viola przemieniła się znowu 
w Sebastiana: 

Pozór cię uwiócll, ale w tym oszustwie 
Natitra celów swych nie pomyliła . 

Chłopiec zakochał się w Księciu, ale chłopiec był prze
braną dziewczyną. Nic nie stoi na przeszkodzie drugiemu 
małżeństwu: 

Pan twój cię zwalnia. Za wierne usl.ugi. 
Tak pokłócone z naturq płci twojej ( ... ) 
Od dzisiaj będziesz panią twego pana. 

Komedia jest sk01"1czona: , Wieczór Trzech Króli albo Co 
chcecie? Co chcecie: chłopca czy dziewczynę? Aktorzy 
zdejmują kostiumy: Książę, potem Viola i Olivia. Nastą

piła ostatnia z metamorfoz miłosnego trójkąta. Pozostał 

mężczyzna i dwóch chłopców. Ale wróćmy jeszcze na sce
nę. „Natura celów swych nie pomyliła ... " Chłopiec grał 

dziewczynę, która grała chłopcu; potem chłopiec stał się 

z powrotem dziewczyną, która znowu zamieniła się w chłop
ca. Viola przeistoczyła się w Cezaria, potem Cezario stał 

się Violą, która zamieniła się w Sebastiana. A więc osta
tecznie, co w tej komedii omyłek było pozorem? Odpo-
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wiedź jest jedna : płeć. Miłość i pożądanie przechodzi 
z chłopca na dziewczynę i z dziewczyny na chłopca . Ce
zario jest Violą i Viola jest Sebastianem. Dworski wzór 
idealnej miłości został zironizowa ny do końca. Albo po
kazany najba rdzie j r ealistyczni e. 

So ful! of shapes is fancy, 
That it alone is high-fantastical.* 

(-) Namiętność jes t jedna, ma tylko różne twar ze: 
mężczyzny i kobie ty, wstrętu i adoracji, nienawi śc i i po
żądania . (-) 

* Tyle form zmiennych miłość w sobie mieści, 
Ze jest dziwactwem i fan la zjq czystą . 

fragmenty rozdz ia łu Gorzka Arka
di a [w:] J an Kott Sze k spir w spót
czesny, \~Ta rszawa 1965 r. 

Jerzy Limon 

„Wieczór Trzech Króli" na scenie 

Samuel Pepys w swoim słynnym Dzienniku (1663) za
uważył - po obejrzeniu Wieczoru Trzech KróH w te
atrze - że sztuka ta nie ma żadnego związku z tytułem, 
ani t e ż z dniem, na który wypada święto Trzech Króli. 
w zasadzie jest to zagadka do dziś nie rozstrzygnięta przez 
szekspirologóv.r. Wszystkie rozważania nie wychodzą poza 
sferę domysłów. Jedynie Leslie Hotson, jeden z najbar
dziej kontrowersyjnych uczonych naszego stulecia, przed
stawił w swej głośnej książce The First Night of Twelfh 
Night (1954) interesującą hipotezę, w myśl której tytuł 
sztuki należy powiązać z wizytą włoskiego księcia, Virgi
no Orsina - a więc noszącego to samo nazwisko, co Ksią
żę w komedii - w Londynie, pod koniec 1600 roku. Cu
dzoziemski arystokrata został przyjęty z honorami przez 
królową Elżbietę I, a wieczorem, szóstego stycznia (czyli 
w dzień święta Trzech Króli) wystawiono na dworze na 
jego cześć „komedię z muzyką i tańcami" . Zachował się 

nawet list księcia do żony, w którym szczegółowo opisuje 
rnzliczne a trakcje wieczoru, napomykając przy tym zdaw
kowo o komedii. Niestety, nie wymienia jej tytułu, ani też 

nie daje opisu akcji, co umożliwiałoby jednoznaczną iden
tyfikację dramatu. 

Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście Szekspir napisał tę 

sztukę na zamówienie dworu i jaki miałby cel w nadaniu 
scenicznej postaci, nie tak w koilcu świetlanej, nazwiska 
honorowego gościa. W każdym razie pierwszą wzmiankę 

o faktycznym wystawieniu tej właśnie komedii znajduje
my w Dzienniku Johna Manninghama, gdzie pod datą 

2 stycznia 1602 roku czytamy: „widzieliśmy sztukę zwaną 
Wieczór Trzech Króli albo Wszystko co chcecie, bardzo po
dobną do Komedii Omyłek czy też Menaechmi Plauta ... 
gdzie sprytem wielkim sprawiono by zarządca uwierzył, 

że jego owdowiała pani kocha go, przez sfałszowanie listu 
jak gdyby pisanego od niej... w którym mówiła mu, co 
w nim jej się najbardziej podoba i zalecając mu odpowied
nie ruchy i uśmiech i części garderoby etc. A kiedy do
stosował się do tego, wierząc we wszystko, wzięto go za 
szaler1ca." Powyższy opis akcji sztuki jest w pewnym sen
sie cha rakterystyczny dla jej recepcji w XVII wieku: w re-

!l 



lacji Manninghama główną postacią jest zarządca Malvo
lio i wokół niego cala akcja się rozgrywa. Co więcej, kie
dy tę sztukę wystawiono na dworze Jakuba I w styczniu 
1623 r., w sposób znamienny zmieniono jej tytuł na ... Mal
·volio. A Leonard Digges, autor poetyckiego wstępu do wy
dania poematów Szekspira, pisał w 1640 r., iż to właśnie 
Malvolio z przewiązanymi na krzyż podwiązkami przy
ci<1gał widzów do teatru. Niewątpliwą przyczyną szczegól
nej popularności Malvolia w tym okresie był fakt, iż su
rowy w obyczajach zarządca był przedstawicielem puryta
nów, zaciekle zwalczających teatr - tę „świątynię diabla" 
i wszelkiego bezecei1stwa, a którym dramatopisarze odpo
wiadali na scenie kąśliwą satyrą. Purytanin stal się nawet 
typem komediowym, przewijającym się przez rozliczne dra
maty epoki. Satyra była formą obrony i to nie bezpod
stawną: zabiegi zacietrzewionych purytanów doprowadziły 
w ko11cu do zamknięcia wszystkich teatrów londyńskich 

w IG42 r. 

Wiec::ór Trzech Króli wznowiono dopiero po ponownym 
otwarciu teatrów w epoce Restauracji, jednak bez więk
szych sukcesów; dopiero wiek XVIII przyniósł pewne za
interesowanie widzów i krytyków komedią. Zaczęto wów
czas rozpatrywać ją całościowo, a nie tylko jako satyrę na 
Malvolia-purytanina. Samuel Johnson, największy autory
tet tego okresu, pisał w 1765 r„ iż „w poważnej części 

jest to sztuka pisana z elegancją i łatwością, a w niektó
rych lżejszych scenach wybitnie wesoła. Chudogęba jest 
za rysowany z wielką starannością, lecz jego charakter jest 
w dużej mierze wynikiem naturalnej głupoty, przeto nie 
jest właściwym obiektem dla satyryka. Monolog Malvolia 
jest prawdziwie komiczny; to jego duma wpędza go w za
sadzkę szyderstwa. Malżei1stwu Olivii... brakuje cech praw
dopodobiei1stwa i brak w nim właściwej nauki przynależ
nej sztuce, gdyż nie jest wiernym odbiciem życia". Szuka
no zatem w dramacie nauki, morału, lekcji życia. 

Romantyzm, a za nim i cały wiek XIX przynosi zupeł
nie inne odczytanie Wieczoru Trzech Króli. Ostrze satyry 
zostaje wyraźnie stępione. Szczególnie widać to na przy
kład zie interpretacji postaci Malvolia. Patrzy się na niego 
prawie z życzliwością, a co najwyżej z pobłażaniem. Wil
liam Hazlitt powie nawet w 1817 r., że w sztuce „zbyt 
okrutnie potraktowano biednego Malvolia", a wtóruje mu 
Charles Lamb, stwierdzając, bez ogródek, iż w swej isto
cie Malvolio nie jest komiczny, bowiem jego pycha jest 
wrodzona i nie będąc pozą, nie powinna być przedmiotem 
satyry. W tymże okresie uwaga widzów i krytyków kon
centruje się jednak na innych postaciach, związanych prze· 
de wszystkim z wątkiem miłosnym. A.W. Schlegel (1811) 
zauważył, że sztuka „traktuje miłość jako dziedzinę wy
obraźni raczej, niż serca", a zasadnicze słabostki głównego 
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wątku skontrastowane są z „nieskrytym absurdem" postaci 
całkowicie komicznych. Zestawianie wątku romantycznego 
z komediowym dominuje odtąd w opracowaniach krytycz
nych i realizacjach teatralnych. Z jednej strony idealizo
wano Violę, widząc w niej uosobienie miłości czystej i ide
alnej, i przeciwstawiano jej sir Toby'ego i Chudogębę, 

prostackich i gruboskórnych pijaczków. Krytykowano też 

Księcia Orsina, który „bardziej kocha swą własną miłość, 

niż swą panią", a także za jego sentymentalizm. W Wie
czorze Trzech Króli widziano przede wszystkim „ciepło 

i płomienną radość życia", chociaż nie brakło i zarzutów 
wobec Szekspira iż napisał sztukę, w której „zarozumiały 

Malvolio jawi się jako postać pierwszoplanowa, a w dru
giej kolejności pijacy i błazen; żaden z nich nie wzruszy 
niczyjego serca; i dopiero, gdy spojrzymy poza nich, od
czytujemy piękno postaci, pozostających za nimi w pół

mroku." Niemniej w teatrze to nie Malvolio, lecz Viola 
s taje się postacią numer jeden. „Sama melodia jej słów 

wywołuje Izy w oczach", pisał w 1831 r. James Boaden. 

Przy wielości różnorodności inscenizacji Wieczoru 
Trzech Króli w obecnym stuleciu, trudno o autorytatyw
ne uogólnienia. W scenografii nastąpi! odwrót od bogatych 
i wymyślnych, nieomal „operowych", zmiennych dekoracji 
ubiegłego stulecia. Ze zrozumiałych względów nie widzi 
s ię w teatrze „świątyni tkliwych uczuć i westchniei1", cze
go konsekwencją będą inscenizacje zrywające z roman
tyczną i idyllyczną tradycją. W wielu przypadkach po raz 
pierwszy błazen staje się jedną z głównych postaci. W 
koi1cu on jeden widzi naprawdę jak się rzeczy mają, „jak 
się świat kręci". W skrajnym ujęciu W.H. Audena, czy 
Jana Kotta, będzie nawet Wieczór Trzech Króli „komedią 
gorzką", pełną awersji do elżbietai'lskiego „dolce vita" i do 
ułudy, czy zakłamania w jakim ludzie żyją. Dla wielu kry
tyków i reżyserów stanowi ta sztuka „pożegnanie" Szek
sp ira 7. beztroską komedią. 

Niewątpliwie jednak największy wpływ na współczesne 
inscenizacje teatralne i krytykę miał - klasyczny ju:t. 
dziś - artykuł Josepha Summersa, „Maski Wiec.::oru 
Trzech Króli" (1955). Autor ten jako pierwszy zauważył, że 
sztuka ta jest w pewnym sensie nietypowa dla komedii 
szekspirowskiej: brak w niej obiektywnych i niejako ze
wnętrznych przyczyn konwencjonalnego spiętrzenia trud
ności przed kochankami (np. nie ma tu nieugiętych rodzi
ców, sprzeciwiających się związkowi ich dzieci). Można 
nawet powiedzieć, że sytuacja w jakiej znajdują się mło
dzi w Ilirii jest nieomal idealna dla nie skrępowanych ni
czym zalotów westchniei1 i miłosnych uniesień. To, że tak 

· nie jest, ma ~we źródło w nich samych. Bowiem kochan
kowie Szekspira żyją w świecie iluzji i niczym w teatrze 
wdziewają „maski": w rzeczywistości nie są tym, kogo 
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grają. Tworzy to sztuczną barierę uniemożliwiając~ i_m 
wzajemne poznanie sic;, a także poznanie samyc~ _s1:b1e. 

d ·. -· · ą maską" m1łosci do Książę, na przykła , upaia się sw „ . . . . 
Olivii, kiedy jednak pod koniec sztuki okazuJe się, ze Je~o 
ukochana jest już mężatką, natychmiast przenosi. s:vą mi
łość na Violę, jakby to było zupełnie bez rózmcy kto 
jest obiektem jego uczucia. Olivia, z kolei, nosi „~n~sk~" 
żałoby po zmarłym bracie, składa nawet śluby _pamenskie. 
Kiedy jednak poznaje Violę-Cezaria, zakoc~uJe _się bez 
pamięci, nie zdając sobie sprawy, że kocha iedyme „ma
skę" Violi, która w męskim przebraniu zabiega _o względy 
Księcia. „Maska" surowego purytanina przywdziana pr~ez 
Malvolia kryje człowieka chorego na miłość własną, zze
ranego ;_~mbicją, pełnego żądzy władzy i żąd~y fizycznej: 
Chudogęoa gra w „masce" zalotnika i szlachcica: w swei 
istocie jest po prostu głupcem i tchórzem, niemiłosiernie 
wykorzystywanym przez sir Toby'ego. Jedynym zawodow
cem w tej „maskaradzie" jest błazen Feste i to właśnie 
jego swoista świadomość „zawodowa" różni go w sposób 
zasadniczy od pozostałych postaci. On jeden nie tylko zda
je sobie sprawę w pełni, kim jest naprawdę, lecz także 
w mistrzowski sposób zrywa maski z twarzy innych, sta
rając się im ukazać ich prawdziwe oblicze. Czy odnosi 
to skutek, to inna sprawa. 

Jak już wspomniano, wiek XX cechuje niebywała róż
norodność interpretacji krytycznych i inscenizacji, a tak
że cała gama interpretacji poszczególnych ról. .Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy - i to przyczyną pod
stawową - jest sam tekst utworu, wieloznaczny, umożli
wiający różne odczytania, zgodne poniekąd z podtytułem 
„Co chcecie". Można bowiem Wiecz6r Trzech Króli od
czytać jako rzecz o radości życia, gdzie perypetie kochan
ków są tylko chwilowe, ich miłość w końcu się spełnia, 

a całość akcji zaprawiona jest beztroskim humorem, pio
senkami i rubasznymi żartami. Równie uzasadniona może 
być interpretacja, w której nacisk kładziony będzie na 
dychotomię między miłością wydumaną, dworską, a mi
łość ziemską, fizyczną. Można z Wieczoru Trzech Króli 
zrobić komedię gorzką, filozoficzną, pełną zadumy nad na
turą człowieka i życiem. Akcent leż może paść, jak w gło

śnej inscenizacji Bergmana, na zmysłowość, na pożądanie 

seksualne, które kieruje poczynaniami większości postaci 
dramatu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystkie te 
możliwości w różny sposób wyważać, a nawet mieszać 

z sobą, zawsze pozostając wiernym Szekspirowi. 

Podobnie rzecz ma się z interpretacją poszczególnych ról. 
Sir Toby bywał już grany w tradycji Falstaffa, często jako 
lubieżny pijaczek, próżny zawadiaka, czasem podkreślana 

była jego wrodzona wesołość, kiedy indziej znów - prze
biegłość i chciwość. W niektórych kreacjach aktorskich 
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tryskał energią, witalnością, w innych był melancholikiem, 
topiącym swój smutek w trunku. Jego kompan Chudogę
ba w interpretacji aktora może być cierpliwie znoszącym 
zniewagi i poniżenia poczciwcem, może też być przygłu
pim bufonem, albo i neurotykiem. Orsino bywał już doj
rzałym mężczyzną, a także i młodziutkim arystokratą; 
czasem bezwolny, innym znów razem zdecydowany. Obiekt 
jego westchnieó, Olivia, znacznie odmłodniała w wieku XX. 
Nie jest już stateczną damą w średnim wieku, jak ją 
chciano widzieć w dawniejszych czasach. Często jest bar
dzo młoda i niedoświadczona. Bywa przy tym energiczna, 
przedsiębiorcza, płocha, liryczna, uczuciowa, wesoła i po
ważna. W głośnym przedstawieniu stratfordzkim z 1958 r., 

w wykonaniu Geraldine McEwen, pojawiła się Olivia-ko
ciak, zalotna, młoda i 'kusząca. 

W tym samym czasie, kiedy Oliwia młodniała na scenie, 
błazen Feste znacznie się postarzał. Takim był już w 
1912 r., w kreacji Haydena Coffina, aktora wówczas 50-let
niego. Podobnie i w nowszych inscenizacjach: z reguły 

Błazen jest ukazany jako człowiek w przededniu starości, 
którego trzyma się na służbie nie tyle ze względu na by
strość umysłu, cięty język i dowcip, co z uwagi na „wy
sługę lat". Może on też być zgorzkniałym zawodowcem, 
którego nie bawi już własny humor, może być kochliwy, 
filozoficzny albo też obsceniczny i lubieżny. Wszystkie te 
możliwości kryją się w szekspirowskim tekście. Podobnie 
rzecz się ma w przypadku pozostałych postaci. Maria była 
już na scenie starszą kobietą, albo zupełnie młodą; prostą 

dziewczyną albo wesołą szlachcianką. Viola jest uczucio
wa, a przy tym praktyczna, bywa bezradna, albo przebie
gła. Może być nawet komiczna, jak choćby w momencie, 
kiedy stwierdza stanowczo: „jestem mężczyzną", albo w 
scenie pojedynku z Chudogębą. Oczywiście nadal czołową 
postacią komiczną pozostaje Malvolio. W tradycji teatral
nej jest to rola często porównywana z Shyłockiem, z Kup
ca weneckiego Szekspira. Grali ją często najwięksi akto
rzy, jak Lawrence Olivier, czy Michael Ho1·dern. Również 
i tu mamy cały wachlarz interpretacji: był już Malvolio 
stary i zrzędliwy, był w średnim wieku, a nawet i mło
dy - sprytny i przebiegły, zżerany ambicją i wszelkimi 
środkami usiłujący dopiąć celu. 

Nie sposób w tych paru słowach omówić nawet pokrót
ce wszystkich wybitnych inscenizacji teatralnych Wieczo
ru Trzech Króli. Ledwie zarysowano tu możliwości sce
niczne, jakie kryje w sobie tekst szekspirowski. Możliwo
ści jest wiele i to nie podlega chyba dyskusji. Dotyczy to 
zarówno reżyserii, gry aktorskiej, jak i scenografii. N a 
koniec warto zacytować słowa wybitnego szekspirologa 
Johna Rusella Browne'a, który przed laty (1966) trafnie 
i zwięźle ujął istotę wieloznaczności Wieczoru Trzech Króli: 
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Praktyc:ma konsekwencja swobody interpretacji ma wiel
kie znaczenie: sztuka ta staje się dla nas wyzwaniem do 
uważniejszej i głębszej analizy tekstu, niż to zazwyczaj 
ma miejsce w teatrze. Możemy być pewni, że różnorod

ność kreacji aktorskich i kształtowania nastroju nie musi 
prowadzić do braku jedności. Doświadczenie wyniesione 
z wielu niezależnych inscenizacji i nasza wiedza o wielu 
innych, nie tworzą wielości odrębnych obrazów; każda no
wość jest komentarzem do poprzedniej i w naszej pamięci 
powstaje obraz tej sztuki, rozrastający się ciągle w swej 
zawiłości, głębi i zrozumieniu. Można zatem ufać, że kie
dyś jakaś inscenizacja w pełni odda tę naszą rozwijając<] 

się świadomość." 
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