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Bogusław Kierc 

„PANNA PRZEBRANA Z WĄSAMI" 

Tu - d y j a I o g - a rzekłbyś, że z czasu Ty r s o d a M o I i n a, 
Już poczyna się wieczór: panna przebrana z wąsami, 
Kreślonymi widocznie nie męską ręką - ta znowu 
Jak Żyd z brodą, niezgrabność kłamie umiejętnym krokiem. 
Aniołowie w intrygę dramy bez ogródek wchodzą, 
Jak u siebie Cheruby - i widać, że im wygodnie 
Ze skrzydłami z papieru, które chowają się potem 
Na rok przyszły w komodę ... jakkolwiek panienki rosną 
I ze skrzydeł, mniemałbym, wyrasta osoba słuszna. 

Fragment listu Cypriana Norwida Do Bronislall"a Z., 
opisujący imieniny p17~o7.onej SiósLr Miłosi erdzia 

Cervantes opisuje w Don Kichocie fakt, który miał miejsce w 1614 
roku. Pewna szesnastoletnia dziewczyna, „piękna jak tysiąc pereł", 
w złoto-zielonej siateczce z jedwabiu na włosach, odziana w greguesco 
z zielonego jedwabiu i innej złocistej materii - a i bieliznę miała 
zieloną - chodziła w zielonych spodniach. Uciekła z domu w towarzy
stwie brata przebranego za kobietę. Data zdarzenia, jak i skojarzone 
z nią otwarcie Ogrodów Księcia (o których mówi się w Gilu ... ) 
wskazują (a potwierdza to także data wydania Przemyślnej Heleny, 
córki Celestyny, popularnej wówczas książki, którą wymienia Tirso 
w Don Gilu ... ), że Don Gil de las calzas verdes (co można swobodnie 
przełożyć na Pan Idzi w zielonych gaciach albo Don Filon w zielonych 
portkach) napisany został jesienią 1614 lub w pierwszych miesiącach 
1615 roku. ( ... ) 
Pomysł intrygi w Gilu ... nie jest aż tak wyjątkowy, by uznać go za 

wyróżnik oryginalności autora. Sytuacje podobne były i są znane 
widzom teatralnym. Dziewczyna, której narzeczony nie dotrzymał 
słowa, przebiera się za chłopca, przybiera przybrane imię narzeczone
go, ucieka z domu i wikła się w - przebraniem tym sprowokowane 
- przygody. Rywalka usiłuje pozyskać jej miłosne względy. Sama 
bohaterka staje się więc rywalem swojego narzeczonego i rywalem 
narzeczonego rywalki. Ten schemat tak znamienny (zwłaszcza dla 
Odrodzenia), że skatalogowany w systematyce bajek ludowych świata 
(A Th 514), jawi się w Bliźniętach Bandella. Rodzeństwo Paolo i Niku
ola. Niezwykle piękni i podobni do siebie. Paolo uciekł z domu. 



Nikuola zakochała się w Lattancju, który, osierocony, zyskał wielki 
majątek. Lattancjo odwzajemniał miłość Nikuoli do czasu, gdy jej 
ojciec, jadąc w sprawach majątkowych, zawiózł zakochaną do krew
nych, skąd nie mogła nawet pisać do Lattancja. On, zapomniawszy 
o Nikuoli, zakochał się w Katelli. Nikuola dowiedziała się o niewierno
ści kochanka i przebrana za pazia udała się tam, gdzie mieszkał 

Lattancjo, by mu służyć jako Romulo. Nowego pazia użył Lattancjo 
jako posłańca miłosnego do Katelli, która - oczywiście - zakochała 

się w Romulu. Dalszy ciąg tej opowieści, jak i nowela Thomasa 
Lodge'a pod tytułem Rozalina są znane, jeśli nie w oryginalnej, 
źródłowej wersji, to w udoskonalonych już kształtach - dość po
wszechnie. Pierwsza była prawdopodobnie pierwowzorem szekspirow
skiego Wieczoru Trzech Króli, a druga komedii Jak wam się podoba. 

Tak Viola, jak Rozalina są teatralnymi siostrami Juany. Nie dla 
porównywania obu autorów przypominam te wątki. Zajmuje mnie 
„nadwartość" przebieranki, która w wymienionych tu przypadkach 
słuzy także wyszydzeniu sytuacji międzyludzkiej (głównie erotycznej) 
poprzez ukazanie jej karykaturalnie, nienormalnie, niezgodnie z natu
rą, a raczej z powszechnie przyjętą opinią wobec natury. Szyderstwo 
obniża tutaj jej prawdziwy żywioł. Ściąga z niej etyczną maskę 
antropocentryzmu. Pojętego jakby powyżej natury. ( ... ) 

Jak wiadomo, we włoskiej komedii dell'arte zerwano z tradycją 
powierzania ról kobiecych chłopcom, albowiem - jak napisał Ojciec 
Bianchi - „chłopcy ci, pozbywając się charakteru swojej płci, nie 
mając hamulca wstydliwości przyrodzonej kobietom, z tym większym 
bezwstydem przedstawiają ruchami ciała czynności zupełnie nieprzy
stojne skromności kobiecej". 

Hiszpania pierwsza przejęła się włoskimi nowinami. Od czasów 
Lopego de Vegi wiele aktorek zyskało sławę grając role komiczne. Ale 
i teraz Ojciec Bianchi nie byłby zapewne ukontentowany, bo kiedy 
kobiety posiadły scenę ostatecznie, zaczęły grać role męskie z ogrom
nym - szczególnie w Hiszpanii - powodzeniem. Przebieranki kobiet 
w stroje męskie należały tu nie tylko do spraw teatru, ale do obycza
jów. Utrwaliły je dzieła pisane, a także tradycja przekazywana żywym 
słowem (powtórzona w romancach): 
i pokochał Martinosa młody infant aragoński 
ten Martinos kim jest matko co uczynił matko ze mną 
[ ... ) 
czy dzieweczka jest młodzieńcem czy młodzieniec jest dzieweczką 

( Romance de la Doncel/a que fue ' a la guerra 
z Kwiatu nowego starych romanc 
Jarosława Marka Rymkiewicza) 

Bogusław Kierc, „Teatr daremny", Wrocław 1980 

,, Jan Kott 

WIELOZNACZNOŚĆ PŁCI 

W teatrze elżbietańskim czternastoletni chłopcy, a czasem nawet 
o rok lub dwa starsi, ale oczywiście zawsze przed mutacją, grali role 
dziewcząt i nawet dojrzałych kobiet*. Ten chłopiec musiał być podob
ny do onnagata w tradycyjnym kabuki. Ale w japońskim teatrze 
konwencja nie zostaje nigdy na scenie obnażona i ułuda nigdy brutal
nie przerwana. W teatrze szekspirowskim co najmniej dwukrotnie 
konwencja zostaje na krótką chwilę gwałtownie odsłonięta, iluzja staje 
się sceną w teatrze i, jak w efektach obcości, czas teatralny staje się na 
tę chwilę czasem widzów i. ten, który przedstawia, nie jest tym albo 
raczej tą, którą odgrywa. ( ... ) 

Młodziutki aktor, zanim mu się puści broda, gra dziewczynę, która 
się przebiera za chłopca w pół tuzinie szekspirowskich sztuk. Ale 
przynajmniej w dwóch arcydziełach szekspirowskiej komedii prze
branie nie jest tylko konwencją i nie służy wyłącznie zawikłaniom 
i rozwiązaniu miłosnej intrygi. W „Wieczorze Trzech Króli" i w „Jak 
wam się podoba", niepokojącym serio w tych błyszczących allegro 
o szczęśliwych rozwiązaniach, tematem gorzkim, nie do końca od
słoniętym i jeszcze ciągle nie odczytanym przez teatr, jest wieloznacz
ność płci. 

• Kobiety pojawiły się na scenie w Anglii dopiero za Restauracji . Najbardziej pożądany
mi rolami przez młode aktorki były dziewczyny przebierające się za chłopców w kome
diach Szekspira . Role te nazywały „breeches parts'', (role w pluderkach). Mogły w nich 
po raz pierwszy pokazywać wysoko nogi. I była to jedna z przyczyn powodzenia tych 
komedii . 



W „Wieczorze Trzech Króli" już w drugiej scenie, kiedy Viola ląduje 
na wybrzeżu Ilyrii : „Thou shalt present me an eunuch to him". Dygat 
w pięknym zresztą w całości przekładzie tłumaczy: „Przedstaw mnie 
jemu jakoby śpiewaka!. .. Ja umiejąc śpiewać, (Muzyki różnym przema
wiać językiem,) szybko zostanę cennym jego sługą ... ". Niektórzy 
szekspirolodzy przypuszczali jeszcze do niedawna, że Viola miała 
śpiewać, zanim ją zastąpił w tej roli błazen Feste. Ale Szekspir wybrał 
tutaj dla „śpiewaka" księcia słowo brutalne: „kastrat" . I o parę 

wierszy dalej jeszcze raz je powtórzył ustami Kapitana lubownika 
Violi: „A więc bądź mu eunuchem, ja będę twym milczkiem ... " 
(1.2.61). 

U Szekspira nie ma słów przypadkowych, zwłaszcza tak wyskakują
cych z poetyckiej dykcji i tak tutaj wiele znaczących jak „eunuch". 
Viola już jako Cesario w najbardziej wieloznaczącym z monolo
gów-wyznań mówi: „O maskarado! Tyś grzeszną zabawą, / Potężną 
bronią w ręku złego ducha ... " (2.2.26). Wolałbym tłumaczyć: „prze
branie". W fundamentach chrześcijańskiej antropologii człowiek ma 
jedną duszę i jedno ciało. Przebranie za inne ciało jest grzechem, stąd 
od Tertuliana i Orygenesa wyklęcie teatru. Jedno ciało i jedną płeć. 
Udanie odmiennej płci jest pokusą szatana. 

Oto szarada! Pan mój w niej się kocha, 
Ja, stwór nieszczęsny ... 

-„And I ( poor monster) ... ". Potwory bajeczne i mitologiczne urągają 
klasyfikacji, łączą lwią głowę z torsem kobiety i skrzydłami orła albo 
tors kobiety z ptasim dziobem. Eunuch i obojniak są także „po
tworami". Mediacją anatomiczną między ciałem mężczyzny i kobiety 
jest hermafrodyta. Mediacją platońską i jeszcze bardziej powszechną 
u florenckich i elżbietańskich neoplatoników była androginia: 

... że jestem mężczyzną, 

Daremnie wzdycham za miłością pana, 
że zaś kobietą, bieda ci Oliwio! 

(2.3.35) 

Fragment eseju Jana Kotta z: „Zeszyty Literackie" nr 32, Paryż 1990 
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W. H. Auden 

FALSTAFF 

( ... ) Rola Falstaffa ma dla aktora tę olbrzymią zaletę , że pozwala mu 
myśleć o jednej rzeczy - grze dla publiczności. Ponieważ Falstaff żyje 
w wiecznej teraźniejszości i nie istnieje dla niego świat historyczny, nie 
ma dlań różnicy między tymi na scenie a tymi na widowni i jeśli aktor 
pojawiłby się w jednej scenie w kostiumie elżbietańskim, a w następnej 
w cylindrze i szlafroku, nikt nie byłby zaskoczony. Wypowiedzi 
wszystkich innych postaci są, podobnie jak nasze własne, uwarun
kowane przez dwa czynniki: sytuację zewnętrzną - jej pytania, 
odpowiedzi i polecenia - i wewnętrzną potrzebę odsłonięcia się przed 
innymi. Ale wypowiedzi Falstaffa mają tylko jedną przyczynę - jego 
absolutny upór, w każdej chwili i za wszelką cenę, w odsłanianiu siebie. 
Nie zauważylibyśmy przesunięcia połowy jego wypowiedzi z jednej 
kwestii do innej, ponieważ prawie wszystko, co mówi, jest wariacją na 
temat ,jestem, czym jestem". ( ... ) 

W świecie Falstaff a jedynym miernikiem wartości jest ważność, to 
znaczy od innych żąda on tylko uwagi, a boi się jedynie zignorowania. 
Czy inni klaszczą mu, czy wygwizdują, nie ma znaczenia; liczy się siła 
gwizdów lub oklasków. ( ... ) 

Falstaff w rzeczywistości nigdy nic nie robi, ale ani na chwilę nie 
przestaje mówić i dlatego na publiczności sprawia wrażenie nie próż
niaka, lecz człowieka o niewyczerpanej energii. Nigdy nie jest zmęczo
ny ani znudzony ( ... ) 

Oprócz tego Falstaff cieszy się reputacją nierządnika, z którym 
żadna kobieta nie jest bezpieczna sam na sam, ale Falstaff sceniczny 
jest zbyt stary na rozpustę, a niemożliwe jest wyobrażenie go sobie 
młodszym . ( .. . ) 

Kiedyś wszyscy byliśmy Falstaff ami. Potem staliśmy się istotami 
społecznymi obdarzonymi superego. Większość z nas nauczyła się 

godzić z tym, ale są tacy, którzy nostalgię za stanem niewinnego 
przekonania o własnej ważności odczuwają tak silnie, iż odmawiają 
zaakceptowania dorosłego życia i odpowiedzialności i szukają sposo
bów, aby znów stać się Falstaffami. Najpowszechniej przyjętą techniką 
jest butelka i, co ciekawe, pijący mężczyźni ujawniają swoje intencje 
hodując pijacki brzuch. 

Na plażach można zauważyć, że mężczyźni i kobiety tyją w różny 
sposób. Otyła kobieta potęguje swoją kobiecość; jej biust i pośladki 
rosną, aż zaczyna wyglądać jak Wenus z Willendorfu. Tłusty mężczyz
na, przeciwnie, wygląda jak skrzyżowanie bardzo małego dziecka 
z ciężarną kobietą. Istniały kultury, w których otyłość kobiety uważa
na była za ideał powabów seksualnych, ale w żadnej kulturze, o ile 
wiem, tłusty mężczyzna nie był atrakcyjniejszy od szczupłego. Jeżeli 
moja własna waga i doświadczenie czynią mnie jakimś autorytetem, 
powiedziałbym, że otyłość u mężczyzny jest fizycznym wyrazem psy
chologicznego pragnienia wycofania się ze współzawodnictwa seksual
nego i, przez połączenie matki i dziecka w swojej własnej osobie, stania 
się samowystarczalnym emocjonalnie. Grecy widzieli Narcyza jako 
wysmukłego młodzieńca, ale myślę że się mylili. Dla mnie to mężczyz
na w średnim wieku z brzuszkiem, bo chociaż trochę wstyd pokazywać 
brzuch publicznie, to jednak prywatnie każdy mężczyzna kocha go 
gorąco; to dziecko wprawdzie nie wygląda zbyt powabnie, ale wszak 
sam je urodził. 
Idąc tu przed tobą, mam minę maciory, która zgniotła wszystkie swoje prosięta prócz 
jednego [ .. . ] 
Mam ja całą szkolę języków w tym moim brzuchu, a nie ma między nimi jednego, który 
by inne wymawia! slowo, jak moje nazwisko: [ ... ]mój brzuch, mój brzuch, mój brzuch to 
moja zguba. 

(Przekład Leona Ulricha) 

Nie każdy otyły mężczyzna jest pijakiem, ale wszyscy mężczyźni, 

którzy piją dużo, stają się grubsi.* Zarazem im więcej piją, tym mniej 
jedzą. ( ... )Pijacy umierają nie z powodu ilości wypitego alkoholu, lecz 
dlatego, że odmawiają spożywania solidnych posiłków i każdy, kto 
opiekował się alkoholikiem, wie, że jedynym sposobem dostarczenia 
potrzebnej ilości pokarmu jest podawanie potraw w postaci płynu lub 
papki, ponieważ alkoholik odrzuca wszelkie dania wymagające żucia. 
Potrawy wymagające gryzienia są dla alkoholika symbolicznym przy
pomnieniem utraty matczynej piersi i wygnania z raju. 

Ale czego nie mogą westchnienia i smutek! Wydymają człowieka jak pęcherz . 

(Przekład Leona Ulricha) 

Zatem Falstaff, a także potoczne idiomy znają ten rodzaj zgryzot, 
który ma taki otłuszczający efekt - wypić piwo, którego się nawarzy
ło, przełknąć zniewagę itd. ( ... ) 

*Wszy.stkie spotkane przeze mnie kobiety, które dużo piły, były lżejsze i szczuplejsze 
od przeciętnych. 



Widok pijaka jest nieprzyjemny, słuchanie go nieznośne, a jego 
rozczulanie się nad sobą - godne pogardy. Niemniej, jako że nie jest 
on jedynie bankrutem doczesnym, lecz także bankrutem świadomym, 
jest dla wstrzemięźliwego obywatela obrazem niepokojącym. Jego 
odmowa zaakceptowania realiów tego świata, jakkolwiek dziecinna, 
zmusza nas do innego spojrzenia na świat i do zastanowienia się nad 
przyczynami, dla których go akceptujemy. Pijak może sobie zadawać 
cierpienie sam, ale jest to rzeczywiste cierpienie i przypomina nam ono 
wszystkie cierpienia tego świata, o których wolimy nie myśleć, od 
chwili bowiem gdy zgodziliśmy się na ten świat, nabyliśmy nasz udział 
w odpowiedzialności za wszystko, co się tu przydarza. ( ... ) 

Śmiech i miłość mają pewne cechy wspólne. Śmiech jest zaraźliwy, 
ale, w przeciwieństwie do siły fizycznej, można mu się oprzeć. Człowie
ka ogarniętego jakąś pasją nie można zmusić do śmiechu; jeśli się 

śmieje, to jest to dowód, że ujarzmił już swoją pasję. Śmiech jest 
działaniem tylko w specjalnym sensie. Wiele rodzajów działania może 
wywołać śmiech, ale jedynym rodzajem działania wywoływanym przez 
śmiech jest więcej śmiechu; gdy się śmiejemy, czas się zatrzymuje i nie 
można liczyć na żaden inny rodzaj działania. O ludziach ogarniętych 
furią lub histerią mówi się czasem, że się „śmieją'', ale nikt nie może 
pomylić wydawanych przez nich dźwięków z brzmieniem prawdziwego 
śmiechu. Prawdziwy śmiech jest zupełnie nieagresywny; nie możemy 
chcieć, aby ludzie lub rzeczy, które uważamy za zabawne, były inne, 
niż są; nie pragniemy ich zmiany, tym mniej zranienia ich lub 
zniszczenia. Wściekły i niebezpieczny tłum staje się nieszkodliwy pod 
zwpływem mówcy, któremu udaje się zmusić go do śmiechu. Praw
dziwy śmiech jest zawsze, jak mówimy, „rozbrajający". 

Falstaff robi na nas takie samo wrażenie, jakie grzesznik z Lublina 
robił na rabim. 

W Lublinie żył wielki grzesznik. Ilokroć przychodził do rabbiego, ten przyjmował go 
chętnie i rozmawiał z nim jak z człowiekiem prawym i najbliższym przyjacielem. 
Drażniło to wielu chasydów i mówili między sobą: „Czy to możliwe, aby nasz Rabbi, 
któremu wystarczy raz spojrzeć na twarz człowieka, aby poznać najtajniejsze zakątki 
jego duszy, nie wiedział, że ten człowiek jest grzesznikiem? A jeśli to widzi - aby uważał 
go za godnego rozmowy i przestawania z nim?" W końcu zebrali się na odwagę i poszli 
ze swoimi pytaniami do samego rabbiego. Odpowiedział im: „Wiem o nim wszystko tak 
dobrze, jak wy. Ale wiecie, jak kocham radość i nienawidzę przygnębienia. Ten człowiek 
jest wielkim grzesznikiem. Inni żałują chwili, gdy zgrzeszyli, przez chwilę odczuwają 
skruchę, a potem powracają do swojego szaleństwa. Ale on nie zna ubolewania ani 
melancholii i żyje w swojej szczęśliwości jak w wieży. I właśnie blask jego szczęścia 
chwyta mnie za serce." 

Fragmenty eseju W. H. Audena „Pies księcia" w tłum. Anny Tanalskiej z: W. H. 
Auden, „Ręka farbiarza i inne eseje", Warszawa 1988 



Henryk Zbierski 

KOMIZM SŁOWNY 

Angielskość Wesołych kumoszek z Windsoru* polegam. in. i na tym, 
że tu stosunkowo często, w porównaniu z innymi utworami Shakes
peare'a, humor i śmiech biorą się z gwałtu, jaki w najrozmaitszy 
sposób niemal wszystkie postacie tej komedii zadają językowi angiel
skiemu. Pod tym względem jest to rzeczywiście w całej twórczości 
Shakespeare' a utwór wyjątkowy. To, co w innych komediach najwyżej 
stanowiło epizod - taki na przykład, jak malapropizmy (termin ten 
wyjaśnimy niebawem) Dogberry'ego (w przekładzie polskim Ciarka) 
w Wiele hałasu o nic czy mniej liczne wpadki językowe niektórych 
rzemieślników ateńskich w Śnie nocy letniej - tutaj szerokim pasmem 
przechodzi od samego początku do końca sztuki. Tylko Anglicy 
w pełni mogą docenić konieczność tych różnych tortur, jakim pod
dawany jest ich język. 
Łamanie angielszczyzny powinno, nawiasem mówiąc, znaleźć swój 

odpowiednik w łamaniu polszczyzny w polskim przekładzie. Jeżeli 

w Straconych zachodach miłosnych mówi się, że ich niektórzy bohate
rowie „na wielkiej uczcie języków pozbierali okruchy", to cóż można 
powiedzieć o komizmie słownym bohaterów Wesołych kumoszek 
z Windsoru. Ich lingwistycznych śmieszności nie można ująć w tych 
samych kategoriach. W Straconych zachodach miłosnych nadużycie 
języka wynikało ze zbyt wykwintnego i wyszukanego słownictwa, 

z nadużywania języka przez bardzo wyrafinowanych dworzan króla 
Nawarry i nie mniej wyrafinowane dworki królewny francuskiej czy 
wreszcie ze zbyt pedantycznie uczonych dywagacji Holofernesa. 
W Wesołych kumoszkach z Windsoru, jak przystało na niską komedię, 
z wyjątkiem Falstaffa - który góruje nad wszystkimi innymi wy
szukaniem językowym i, jak stwierdzono, obficie „zakrapia" swoje 
wypowiedzi cytatami lub parafrazami z Biblii, z Philipa Sidneya, 
z Marlowe'a, słowem, dzięki opanowaniu sztuki używania języka we 
właściwy sposób podporządkowuje go swemu dowcipowi - oraz 
także z wyjątkiem grupy mieszczańskiej, która używa języka angiels
kiego wprawdzie w zwyczajny, ale poprawny sposób, tak bardzo wiele 
mająca do powiedzenia reszta postaci łamie angielszczyznę w trojaki 

*„The merry wives of Windsor" - w tłum. Leona Ulricha: „Wesołe windsorskie 
kobiety" („Figle kobiet"); w tłum. Krystyny Serwińskiej: „Wesołe kumoszki z Wind
soru". 

sposób. 1) Nym, stanowiący oddzielną grupę samą dla siebie, naduży
wa modnego słowa „humour". 2) Panowie Evans i Kajusz, obaj 
cudzoziemcy, w niemiłosierny sposób kaleczą zarówno wymowę, jak 
i gramatykę angielską. Evens, który jest Walijczykiem, a więc w sensie 
językowym takim samym nieomal cudzoziemcem, jak doktor Kajusz, 
ubezdźwięcznia spółgłoski dźwięczne i na odwrót oraz zdaje się nie 
odróżniać form czasownikowych od rzeczownikowych, co upodabnia 
jego język do angielszczyzny, np. polskiego ucznia, który jest jeszcze 
daleki od opanowania systemu tego języka. Te łamańce językowe 
mogły bawić każdego przedstawiciela widowni teatru Shakespeare'a 
i apelowały do mniej wybrednych wyobrażeń przeciętnego Anglika, 
sygnalizując to, co jest śmieszne u cudzoziemców. 3) Trzeci rodzaj 
komizmu słownego, chociaż, genetycznie biorąc, także należący do 
komedii niskiej, mógł być adresowany jedynie do tej warstwy publicz
ności teatralnej, która wiedziała, jak stosować wszystkie wyrażenia 
własnego języka, także i te bardziej wyszukane i górnolotne. Ten trzeci 
rodzaj to tzw. malapropizmy. Nazwa „malapropizm" wiąże się z po
stacią komiczną komedii Sheridana pt. Rywale (l 775), której nazwisko 
„Malaprop" już samo przez się jest wymowne i pochodzi od zwrotu 
mal a propos (źle, nieodpowiednia zastosowany). Język angielski 
składa się z równouprawnionego, ale w dużym stopniu niewymiennego 
słownictwa, pochodzącego z jednej strony z czysto germańskiego 
słownictwa anglo-saksońskiego, wprowadzonego w czasie podboju 
angielskiej i częściowo szkockiej części Brytanii przez germańskie 
plemiona Anglów, Sasów i Jutów, a z drugiej strony - ze słownictwa 
przyniesionego na Wyspy Brytyjskie przez Wilhelma Zdobywcę i jego 
rycerską drużynę, słownictwa normandzko-francuskiego, w każdym 
razie o rodowodzie łacińsko-francuskim. Słowa Wacława Potockiego: 
„Kto umie po łacinie, ten wszędzie przejedzie", można w tej sytuacji 
zastosować w tym sensie, że kto wśród współczesnych Shakespeare'a, 
zwłaszcza, kiedy tygiel językowy jeszcze się do końca nie wywarzył, 
łaciny nie znał, ten, zmuszony do używania wyrazów takiego po
chodzenia, nieuchronnie popełniać musiał pomyłki. Trzeba bowiem 
podkreślić, że właśnie ta z dwu części genetycznych i składowych 
języka angielskiego sprawia prostaczkom w sztukach Shakespeare'a 
przeszkody nie do pokonania. Również i pani Malaprop w znacznie 
bardziej oświeconej drugiej połowie osiemnastego wieku na tym właś- . 
nie terenie się potyka. Czy malapropizmy istnieją także w języku 
polskim? O ile wiadomo piszącemu te słowa, żaden komediopisarz 
polski nie . uczynił z nich specjalnego narzędzia wywoływania śmiechu, 
ale w życiu codziennym nieraz słyszymy na przykład, że ktoś „zabił 
kogoś w aspekcie i dlatego dostał mniejszą karę". Tak jak i w angiels-



kim języku, powodem pomyłki jest tu podobieństwo słów „af ekt" 
i „aspekt", co przy nieznajomości łaciny i braku należytej kultury 
językowej mówiącego stanowi tło pomyłki. Podkreślić jednak raz 
jeszcze należy, iż w świadomości Polaka oba wyżej wymienione słowa 
to „wyrazy obce", gdy tymczasem dla osoby mówiącej językiem 
angielskim jako ojczystym takie wyrazy nie są ani obce, ani możliwe do 
zastąpienia. 

Barokowe wręcz bogactwo igraszek Shakespeare'a z językiem, któ
rych celem jest zabawić publiczność angielską, dając jej zarazem tak 
bardzo potrzebne poczucie wyższości czy to nad cudzoziemcami, czy 
to nad prostaczkami, nie wyczerpuje się na tym. Ponieważ komedia 
Shakespeare'a tak bardzo bazuje na humorystycznych spięciach „świa
ta uczonego" ze światem prostaczków, nie zdziwimy się, że i w Weso
łych kumoszkach z Windsoru spotykamy się z tym zjawiskiem. Wobec 
swoich podkomendnych Falstaff jest bezsprzecznie przedstawicielem 
„świata uczonego", sam bawi się malapropizmami Bardolfa, maniery
zmem Nyma i cudzoziemskimi zniekształceniami języka angielskiego 
Evansa i Kajusza i w ten sposób podkreśla ich komiczną funkcję 
poprzez kontrast. Prawdziwym majstersztykiem jest jednak dopiero 
scena pierwsza aktu czwartego, w której pani Żwawińska, „królowa 
malapropizmów" w Wesołych kumoszkach z Windsoru, staje się mimo
woli świadkiem przesłuchania chłopca ze znajomości łaciny przez 
Evansa. Evans, który sam niemiłosiernie kaleczy język nie ti!ko 
angielski, ale także łacinę, denerwuje się, kiedy pani Żwawińska bierze 
nie znane sobie łacińskie wyrazy za różne angielskie świństwa, nieraz 
o szczególnym lokalnym kolorycie. Powstaje tu taka sytuacja, w której 
na gruncie języka „przygania kocioł garnkowi". 

Odbiorca tejże sztuki, pozbawiony możności pełnego zrozumiep.ia 
skomplikowanych i stale działających mechanizmów językowych tak 
bardzo dla niej typowych, zna tylko połowę komedii, tzn. jej nieustają

cą intrygę i wynikające z niej farsowe sytuacje. Stąd, być może, 

w percepcji widza i czytelnika korzystającego z tłumaczenia sztuka ta 
w szczególny sposób ubożeje i jest spychana, bardziej niż na to 
zasługuje, na klasyfikacyjną pozycję farsy. 

Henryk Zbierski, „William Shakespeare", Warszawa 1988 
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