INSTYTUCJA KULTURY
SAMORZĄDU

WOJEWÓD7JWA WIELKOPOLSKIEGO

William Szekspir

\~I~SOł~I~

l'UMOSZl'I
Z \~INDSOl~U
THE i'1ERRY ~NES OF \.\lINDSOR
przekład

STANISŁAW BARAŃCZAK

premiera 31 grudnia 2001
sezon 2001/2002

Spektakl wystawiony
przy finansowym współudziale
Starosty Krzysztofa Ostrowskiego
i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Serdecznie dziękują
Dyrekcja i Zespól
Teatru im. A. Fredry
w

Gnieźnie

On jeden zajrzal w sekret naszych serc tajemnych,
Jak gwiazdy gorejących i jak

otchłań

ciemnych,

Tak samo pulsujących, tak samo realnych,
Tak samo osiąganych -

choć nieosiągalnych .

On jeden nazwa! mi/ość,

nienawiść

On jeden przyjaHz nazwa!,
On jeden

namiętności

i zdradę,

sarnotność i pychę,

pakazal paradę,

Jak astrolog, co gwiazdy pokazuje ciche
Gwiazd przeznaczonych ludziom, gdy będą

umierać

I spośród wszystkich blasków - jeden blask

wybierać.

Stanislaw

Ba li ński,

Niebo Szekspira
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aprawdę zmienić musiał sir John

Falstaff wiele, jeśli nie w całej An.A glii, to choćby w duszy jej królowej.
Oto bowiem władczyni, dla której jakikolwiek wydatek na sztukę teatralną był przynajmniej lekkomyślną rozrzutnością, zamawia u niejakiego Williama Szekspira aktora, reżysera, dramaturga i właściciela
teatru w jednej osobie - sztukę, w której
wspomniany sir John miałby nie tylko wystąpić w roli jednej z głównych postaci, ale
także uderzyć w koperczaki. Zaiste, dziwne to żądanie, zważywszy, że nasz bohater
jest już nieco posunięty w leciech, przeraź
liwie otyły, napuchnięty od hektolitrów
wlewanego w siebie wina, nie zawsze najprzedniejszej marki, na domiar złego zaś
nie śmierdzi groszem. Ale cóż, pan każe sługa musi, jak mówi przysłowie. Jeśli do
tego „panem" jest Jaśnie Pani, to choćby
się waliło i paliło, zadanie musi zostać wykonane, nawet jeżeli ma się na to strasznie mało czasu - zaledwie dwa tygodnie.
W takich to okolicznościach - jak wieść
niesie - powstały Wesole kumoszki z Windsoru. Po dwóch tygodniach od chwili werbalizacji swego kaprysu Elżbieta Wielka ujrzała na deskach windsorskiego teatru
perfekcyjnie zadzierzgniętą, przeprowadzoną i rozwiązaną intrygę. Zapewne wraz ze
swymi dworzanami i co znaczniejszymi
mieszczanami pękała ze śmiechu, śledząc
przygody Imć Pana Jana pośród przyzwoitych i pobożnych mieszkańców, czy wła
ściwiej byłoby powiedzieć mieszkanek grodu, do którego każdej zimy zjeżdżał
królewski orszak. Czy rzeczywiście byli tak
przyzwoici i bogobojni, dopiero się okaże,
na razie jednak wszystko wskazuje na to,
że tak jest naprawdę.
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ak zaczyna Falstaff swój pobyt w Windsorze?
Nie byłby sobą, gdyby nie pokazał szaraczkom,
z kim mają do czynienia. On i jego kompani, zapewne w celu zacieśnienia więzów z tubylcami,
napadają i rabują miejscowych szlachciców niejakiego Mizerka i Spłycia. Od pretensji tego
ostatniego zaczyna się sztuka. Dwójka zidiociałych szlachciurów w towarzystwie równie nierozgarniętego walijskiego księdza udaje się do
pana Page, u którego częstym gościem bywa
sprawca ich nieszczęść, by tam dochodzić sprawiedliwości. Ale pan Page ma córkę - śliczną
Annę. Sprytny pleban Evans pragnie wydać ją
za mąż za Mizerka. Dialog tyczący tej materii
jako żywo przypomina początek niedoścignionej
polskiej komedii - Zemsty Aleksandra Fredry.
Panna Anna bowiem także posiada, jeśli już nie
piękne dobra w każdym względzie, to przynajmniej
sporą sumkę w brzęczącej monecie. Prędko okazuje się, że oprócz popieranego przez ojca Anny
Mizerka do jej ręki kandyduje, mający za sobą
panią Page, francuski doktor Caius i nie cieszą
cy się niczyimi względami, wyjąwszy samą zainteresowaną, młody birbant nawrócony (czy
aby na pewno?), Fenton.
Tak frapująco nakreślony wątek romansowy
zdaje się sugerować, że Wesołe kumoszki z Windsoru będą sztuką o miłości i przeszkodach piętrzą
cych się przed młodymi na drodze do szczęścia.
I zapewne tak by się stało, gdyby nie pojawienie
się Pierwszego Rycerza Królestwa Albionu, Pogromcy Francuzów spod Azincourt, Lwa Wyspiarskiego - czyli sir Johna Falstaffa we własnej
osobie. Ten żałosny opój tylko w pierwszym
swym wystąpieniu nieco przypomina dobrze
nam znanego Falstaffa, bohatera Henryka IV Już
bowiem jego kolejne wejście nie pozostawia złu
dzeń, iż stary Jasio to zupełnie innego kalibru
postać. Na samym wstępie ten ciężko doświad
czony przez los (obwód jego brzuszyska zmniejszył się, o zgrozo, do mniej niż dwóch metrów!)
żołnierz Jego Królewskiej Mości deklaruje się nie
jako ów słynny ze swych, może niewybrednych,

dowcipów, ale zawsze budzący sympatię hulaka, któremu do szczęścia wystarczy odrobina
(choć nie najmniejsza) kseresu, pełna sakiewka, doborowa kompania wesołków jak on sam
i płatne wdzięki Joaśki Drzyj-Prześcieradło- lecz
jako ... prostacka męska dziwka. Aby podreperować swój nadszarpnięty budżet, decyduje się
smalić cholewki do żony bogatego mieszczucha
- pani Ford. Żeby się choć zakochał albo zmogły
go cielesne żądze, ale nie - robi to z rozmysłem,
chcąc położyć swe tłuste łapska nie tyle na
wdziękach urodziwej mieszczki, co na szkatule
jej męża . Wykazuje przy tym daleko idącą zapobiegliwość, albowiem na wypadek niepowodzenia pozostawia sobie furtkę: postanawia uwieść
także żonę znanego nam już Page' a, gdyż i ona
sprawuje pieczę nad mężowską kiesą. Jeśli do
tego pomysłu dodamy koncept, iżby dostarczycielem funduszy niezbędnych, by podjąć zaloty
do pani Ford, został jej chorobliwie zazdrosny
małżonek, który w przebraniu i pod zmyślonym
nazwiskiem Strużki zasila pustą Falstaffową kiesę, aby ten połączył się z panią Ford w miłosnym
uścisku tylko po to, by ów Strużka zyskał argumenty umożliwiające jemu z kolei sięgnięcie po
jej wdzięki - to trzeba przyznać, że na subtelność dowcipu Szekspir się nie silił. Cóż, dwa tygodnie to piekielnie mało czasu ...
Od chwili, gdy listy zostają doręczone i przeczytane, intryga nabiera tempa. Obydwie panie
są nieco zakłopotane niezbyt moralną propozycją Falstaffa, ale z początku nie wydają się zbytnio oburzone. Pani Ford najwyraźniej podobają się zaloty, bądź co bądź, szlachcica, kompana
samego króla Henryka i prawdę powiedziawszy, chętnie podniosłaby swą pozycję, wiążąc się z osobą, w której żyłach
płynie błękitna krew, nawet za cenę (co
sugeruje pani Page) znalezienia się pod
szlachetnie urodzonym i zgadzając się na
jego wymyślne pozycje. Sprawa jednak
przybiera zupełnie inny obrót, gdy wychodzi na jaw, że Falstaff takie same wyznania miłosne poczynił też pani Page. Przyjaciółki od serca (czy jedynie przyjaciółki
i tylko od serca, to kwestia otwarta) zaczynają nagle niemal ziać nienawiścią
do niewczesnego zalotnika i poprzysię
gają mu zemstę. Na przysięgach się nie
kończy: kobiety knują misterną intrygę,

mającą ośmieszyć

i pognębić sir Johna. P~ni
Ford chce przy okazji upiec jeszcze jedną pieczeń - przekonać męża zazdrośnika o swej stałości i nienagannym prowadzeniu się. Pani Page
natomiast pragnie wydać swą córkę za doktora, pan Page ma nadzieję na udany związek
córki z Mizerkiem, sama Anna zaś marzy o spę
dzeniu nocy z Fentonem. Rzecz jasna, to wła
śnie jemu udaje się wyjść zwycięsko z rywalizacji o rękę dziewczyny, konkurenci zostają
wystrychnięci na dudków i omal nie spędzają
nocy poślubnej z młodymi chłopcami. Gdy
Anna i Fenton cieszą się swymi młodymi ciałami, Falstaff zostaje po raz trzeci, tyn1 razem
ostatecznie, upokorzony, a Ford przekonany
o niewinności żony. Oklaski na widowni i peł
na kasa aktorskiej trupy Williama Szekspira.
Oprócz, niemal tragicznego w tym momencie,
sir Johna wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi,
lecz gdy opadnie kurtyna i uspokoją się emocje, przychodzi czas na przemyślenia.
Co jest takiego w sztuce mistrza ze Stratfordu, że z chęcią ogląda się ją również po kilkuset
latach od chwili powstania? Bo przecież nie feeria niesmacznych niekiedy dowcipów, konceptów i postępków. Także postaci drugiego planu
zostały skrojone dość szablonowo. W Wesołych
kumoszkach z Windsoru nie znajdziemy pogłębio
nego wizerunku psychologicznego bohaterów,
nie znajdziemy niczego poza niewybrednym
śmiechem, a to wszak nie gwarantuje ponadczasowego, światowego sukcesu scenicznego. Co
zatem sprawia, że nasza komedia nie została odstawiona do lamusa niepamięci, jak tyle innych
sztuk, które swego czasu biły rekordy popularności - jak choćby Chlop milionowy - a dziś nikt
o nich nie pamięta? Czy gdyby rzeczywiście nie
niosła z sobą jakiegoś uniwersalnego składnika
obrazu świata, wystarczyłoby samo nazwisko jej
autora? Być może tak. Wszak najgorsza sztuka
Szekspira jest lepsza niźli najlepsze nawet dzieło większości innych dramaturgów. Takie rozumowanie jednakowoż prowadzi do niepotrzebnej absolutyzacji i prędzej czy później wyjdzie na
jaw cała jego naiwność. Postawię zatem jeszcze
raz, nieco inaczej je formułując, pytanie: czy rzeczywiście niczego poza tym, o czym już wspomniałem, nie znajdziemy w opowieści o perypetiach sir Falstaffa w Windsorze?
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O moru sytuacyjnego jest w niej

czywście, oprócz niezbyt wybrednego hu także

hu-

mor słowny: karkołomne łamańce językowe,
którymi popisują się postaci drugoplanowe, stanowią pokaźną część ich wypowiedzi. Język bohaterów skrzy się tego rodzaju dowcipem na
niespotykaną dotąd u Szekspira skalę. Do osób
przodujących należy tu doktor Caius, Francuz
z pochodzenia, i pleban Evans, Walijczyk, czyli
dla Anglika językowy obcokrajowiec. Ten typ
humoru szczególnie bliski jest właśnie Anglikom i bawi ich nieodmiennie od stuleci. Inny
zabieg językowy opiera się na nieznajomości
słów pochodzenia łacińskiego, co prowadzi do
ich przeinaczania tak, że zupełnie zmieniają
znaczenie, stając się źródłem zabawnych nieporozumień. Królową malapropizmów jest tu
pani Chybcik, gospodyni Caiusa. Zabawy języ
kiem, która w Wesołych kumoszkach obejmuje
znacznie większy niż wspomniałem zakres (polegam.in. na nadużywaniu pewnych, modnych
wówczas słów czy zestawianiu różnych sposo-

bów wysławiania

się)

nie można już zaliczyć do
i niesmacznych, świadczy
ona o mistrzostwie we władaniu piórem, którego wielu mogłoby Szekspirowi pozazdrościć.
Ale wciąż poruszamy się w obrębie humoru.
Może zatem rację mają ci, którzy uważają tę
sztukę za beczkę śmiechu i nic więcej, niemal
odmawiając jej miana komedii i degradując do
roli mieszczańskiej farsy? Bo i farsowości tutaj
wiele: zidiociali bohaterowie, porzucane wątki,
komiczne sytuacje, błazen w roli głównej
i triumf statecznego mieszczaństwa, o ustalonej
i niezmiennej hierarchii moralnej. Jakże to
wszystko dalekie od Jak wam się podoba czy Wieczoru Trzech Kr6li, w których śmiech splata się
ze łzami, a optymizm zakończenia z gorzką repomysłów płaskich

fleksją.

Postaci mają całą historię, wewnętrzne
życie, a Szekspir tak wiele nam mówi o czło
wieku i jego świecie, który mimo gigantycznych
zmian kulturowych i cywilizacyjnych, w swej
istocie pozostaje taki sam - bo tak naprawdę
to, co istotne w człowieku, nigdy się nie zmienia. Jakże odległe, ale i bliskie zarazem. Wesole
Kumoszki z Windsoru pozostają bowiem sztuką,
która wyszła spod pióra autora Hamleta i niesprawiedliwością byłoby odmawianie jej cech
tak znamiennych dla jego pisarstwa. Pozorny
brak jakiegokolwiek głębszego przesłania nie
powinien nikogo zwieść: ono istnieje, ale maska błazenady ukryła je nieco głębiej i ogląda
jąc czy czytając dramat, trzeba się nieco natrudzić, aby je dostrzec. Jakie zatem jest owo
przesłanie? Odpowiem przewrotnie: takie, jakie chcemy, aby było. Szekspir nie dlatego uznawany jest przez kolejne pokolenia za jednego
z największych geniuszy literackich wszech czasów, że wykłada kawę na ławę. W jego utworach tkwią nieprzebrane możliwości interpretacyjne, nierzadko ledwie zaznaczone, a jednak
istotne.

William Szekspir
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Wesolych kumoszek wiele możemy się dowie... dzieć o miłości. O miłości sprzedajnej i interesownej, o tej jej odmianie, która zawsze
przydarza się innym, nie nam.
Najjaskrawszym przykładem czerpania finansowej korzyści z miłości (a przynajmniej
chęci zarobku na niej) jest Falstaff, ale interesuje nas on tu najmniej, jako że jawnie określa się jako męska prostytutka. Materialna gratyfikacja uzyskiwana z erotycznych interakcji
kieruje wszak postępowaniem właściwie
wszystkich bohaterów, którzy z miłością i seksem mają w sztuce, choćby pośrednio, do czynienia. Page'owie pragną więc powiązać swą
fortunę z bogactwem przyszłego męża ich córki. Starania małżonków o „właściwy" ożenek
Anny są charakterystyczne dla zapobiegliwych
mieszczan i nie byłoby w nich nic dziwnego,
praktyka to bowiem dość powszechna w tej
sferze nawet i dziś, gdyby nie to, że w czasach
Szekspira, w elżbietańskiej Anglii, była niemal
niespotykana, zwłaszcza wśród mieszczan warstwy zajmującej wszak nie najwyższy
szczebel społecznej drabiny. Otóż warto wiedzieć, że dwa państwa ówczesne, oba leżące
na krańcach tamtejszego cywilizowanego
świata - Anglia i Najjaśniejsza Rzeczpospolita, pozostająca pod rządami Zygmunta III
Wazy - chlubnie wyróżniały się na tle reszty
Europy jako kraje, w których panna miała prawo wybrać sobie kawalera wedle własnego
uznania. Szekspir zatem jest tu bystrym obserwatorem społeczeństwa i przemian w nim
zachodzących, trafnie przewidując, w jakim
kierunku owe tendencje zmierzają .
A czegóż za swe wdzięki może żądać pani
Ford? Przede wszystkim romans ze szlachcicem
podniósłby jej prestiż towarzyski. Ale to nie
wszystko. Wyrafinowanie miłosnej sztuki,
choćby pozostawało jeno w sferze wyobraźni tej
mieszczki, dałoby jej pewnie większe zadowolenie z sypialnianych uciech i stanowiło miłe
urozmaicenie nudnego pożycia z maniakalnym

zazdrośnik i em . Jeśli

dobrze jej się przyjrzeć, to
właśnie pani Ford zyskuje najwięcej na pognę 
bieniu Falstaffa: pozbywa się nieapetycznego
konkurenta i zarazem przekonuje męża o swej
względem niego stałości. Ten wydaje się na tyle
zadowolony, iż w przyszłości nie będzie zadrę 
czał połowicy podejrzeniami, ona zaś, pewna
jego wiary w jej nieskazitelność, może bez żad
nych zahamowań urzeczywistniać najskrytsze
marzenia. A do niewinnych owe pragnienia nie
należą ...
Może i chce nas przekonać o swej wierności, o czym rada nierzadko wspomina, ale, jak
mówi Pismo, po owocach ich czynów poznacie
ich. A czyny te zdają się nie świadczyć najlepiej o małżonce windsorskiego zazdrośnika; już
scena z listem daje wiele do myś l enia. Po wielokroć czytałem Wesole kumoszki z Windsoru i nigdy jakoś nie uderzyła mnie instynktowna niechęć którejkolwiek z pań do sir Johna. Wręcz
przeciwnie: do chwili wyjścia na jaw gry na dwa
fronty każda sprawia wrażenie, jakby miała
ochotę iść z n im do łóżka. A jeśli nie z nim, to
z pierwszym lepszym szlachcicem, który wyda
im się wystarczająco pociągający. Także intryga, którą knują, jest wielce podejrzana . Zwróć
my uwagę raz jeszcze na scenę spotkania obu
dam po otrzymaniu miłosnych liścików. Zachowują się tak, jakby łączyła je nie tylko koleżeń
ska zażyłość, także w kontaktach z Falstaffem
niemal zawsze są razem. Czy to nie dziwne, że
gdy jedna umawia się z sir Johnem, zaraz pojawia się druga? Oczywiście, powie ktoś, takie
są wymogi akcji, wszak Page' owa ma niby to
zawiadamiać Fordową o nadchodzącym mężu
zazdrośniku. Jeś l i jednak połączymy ich wzajemną skłonność ku sobie i ku mężczyznom
zarazem, nietrudno będzie dostrzec skrywane
pragnienie, by spędzić upojne chwile w więk
szym, trzyosobowym gronie. Jednocześnie dość
wyraźnie zaznacza się pomiędzy nimi konkurencja o wzg l ędy tego, wszak znienawidzonego, mężczyzny, który uosabia tu już nie Falstaffa
jako konkretną postać, ale przedstawiciela płci
męskiej w ogóle. Szekspir nie byłby sobą, gdyby nie zaznaczył, choćby tylko aluzyjnie, tej
strony ludzkiej natury, czyli zwierzęcego, biologicznego seksualizmu.
Ów biologizm nie jest obcy również Annie.
Ta dosyć peryferyjna i w swym rysunku blada

Tragedia
postać

ma/żeńska

doskonale wie, czego oczekiwać po stosunkach męsko-damskich. Rozbudzony dziewczęcy erotyzm bije z niej na tyle mocno, że nawet żałosny Mizerek w swych nieudolnych
zalotach nie stara się być romantyczny i melancholijny, co wszak pasowałoby do opisu stanu duszy dziewczyny, który poznajemy na początku sztuki. Pręży więc wyimaginowane
muskuły i usiłuje przedstawić siebie jako nieustraszonego, zwierzęco silnego samca zdobywcę, pogromcę - nie tyle może niedźwiedzi, co
dziewczęcej cnoty - straszliwego łupieżcę nie
zważającego na konwenanse. Bo tego tak naprawdę oczekuje młodziutka Anna: nie chce
mydłkowatego zalotnika, lecz mężczyzny, któremu nieobca jest brutalna siła. Póki Fen ton jest
dworski i układny, póki wzdycha i jęczy, póty
nie zasługuje na nic innego niźli naigrywanie
się z niego przed panią Chybcik. Ale ten sam
Fenton, gdy porywa, uprowadza w ciemną noc
i gwałtem bierze to, czego pragnie, jest już godzien być traktowany jako równorzędny partner, dla którego można zaryzykować gniew rodziców, wydziedziczenie nawet.

Ostatnia z kobiecych postaci, pani Chybcik,
to przykład bohaterki pojawiającej się na scenicznych deskach od początku istnienia teatru. W jej
osobie sportretował Szekspir nikogo innego jak
starą rajfurkę, płatną pośredniczkę miłości- również jak najbardziej płatnej . Stręczycielkami zostawały zwykle podstarzałe już i nie cieszące
się największym wzięciem adeptki najstarszego
zawodu świata. Po niewielkim retuszu pani
Chybcik jak ulał pasuje do tego obrazu. Nie jest
już młoda, więc o jakimś bujnym życiu
uczuciowym w jej
wypadku mówić nie
można, i choć od czasu do czasu zaściele
jeszcze łoże francuskiego doktora, to
głównym jej zajęciem
jest - by tak rzec protegowanie zamoż 
nych kawalerów pra-

szym przyjrzeniu się im zyskują na głębi i nawet jeśli z braku czasu nie zostały przez autora
nakreślone w pełni, to na pewno nie są jedynie papierowymi konstruktami. Jeśli tylko tego
zapragniemy, ożyją i wyjdą poza scenę, by przechadzać się ulicami Windsoru, Londynu czy
Warszawy - w XVI, jak i XXI stuleciu. Wie lkość
Szekspira polega na tym, że widzi on i przedstawia świat w podwójnej optyce: śmiech za prawiony jest łzami, lecz nawet w najczarniej -

gnących cieszyć się
wdziękami młodej

latorośli Page'ów. Oczywiście, wszystko odbywa się w granicach
ściśle

określonych

norm przyzwoitości,
wszak kawalerowie
owi pragną niczego
innego jak ożenku,
pamiGtajmy jednak,
że to koniec XV wieku - czasów, kiedy to nie wolno było rzucić nawet cienia podejrzenia na pannę z dobrego
domu. Czyżbym więc starał się przekonać Czytelnika, że Anna Page sarna zabiegała o swe wiano? Zapewne nie dziwiłoby to nikogo jeszcze stulecie wcześniej: wówczas wiele młodych panien
aż do zamążpójścia parało się mniej lub bardziej
oficjalnymi formami prostytucji. W czasach, gdy
powstawały Wesołe kumoszki z Windsoru, ten proceder był już wszak przeszłością. Niewykluczone jednak, że stara Chybcik przejrzała seksualne pragnienia Anny i, dorabiając przy tym nieco,
starała się je zaspokoić.
Dalsza analiza kolejnych postaci, na którą nie
ma tu miejsca, dowiodłaby niezbicie, że z pozoru płaskie postaci bohaterów sztuki, po bliż -

Teatr „ The Globe"

dostrzec nieśmiało roz nadziei, na scenie - jak
w życiu - wielkość współistnieje z podłością,
tchórzostwo - ze szlachetnością, a bohaterowie
nie tylko mają zagrać swe role, lecz roją też sny
i marzenia. Być może nigdy, podobnie jak my,
ich nie urzeczywistnią, ale zawsze będą one nieodłączną częścią ich osobowości. Bo w końcu
pani Ford nie musi zdradzić męża, pani Page
niekoniecznie znajdzie spełnienie w ramionach
przyjaciółki i jakiegoś galanta jednocześnie,
a słodka Anna może odnaleźć szczęście u boku
nieśmiałego, romantycznego młodzieńca. Nikt
jednak nie zabroni im marzyć, nikt nie odbierze im głęboko skrywanych pragnień i fantazji,
także tych seksualnych. Nikt - nawet Szekspir.
szej

ciemności można

błyskujące światełko

Cz)' ko111eclia

lo lrageclia?
"\."\"'\świat marzeń nie ucieka się bez powo-

\IV du,

lecz dlatego, że nie wystarcza nam
realna egzystencja, że w marzeniach odnajdujemy te moce, których nie potrafimy wykrzesać
z siebie na jawie, w marzeniach wreszcie świat
i ludzi łatwiej określić, zdefiniować, a co za tym
idzie, pojąć i zaakceptować. Poszukiwanie wła
snego miejsca w świecie, prawdy o sobie i innych, to motywy pchające postaci komedii do
takich a nie innych działań. Bo czy rzeczywiście
Spłyć to nikt inny niż nadęty bufon, który mówi

Teatr „The Swan"

tylko urzędniczym żargonem, a poza tym nie potrafi komunikować się ze światem? Czy Mizerek to naprawdę jedynie zdziecinnialy idiota, nie
widzący nic oprócz swojego wiatraczka? Rzecz
jasna, nie. Każdy z nich skrywa się za jakąś rolą,
maską, w głębi duszy zaś okazuje się być nieszczęśliwym, samotnym człowiekiem, który rozpaczliwie usiłuje znaleźć odpowiedź na odwieczne pytania ludzkości: kim jestem, czym jest

świat.

A Falstaff to być
może jeden z tych zuboża
łych szlachciców, którzy za
wszelką cenę starają się zachować pozory swej dawnej społecznej kondycji,
a rola, jaką przychodzi mu
grać przed drobnomieszczańskim światkiem, nudzi go i budzi weń lekkie
obrzydzenie. Wszak caly świat to scena, aktorami
ludzie, napisał genialny William w Jak wam się
podoba.
Rolą Spłycia jest być sędzią pokoju, Mizerka
niezgułą, a Evansa - walijskim plebanem w obcym kraju. Zauważmy, jak każdy z nich usilnie
stara się nawiązać kontakt z drugim człowie
kiem. Evans, który wszak nie jest głupi, takim
się zdaje poprzez nadmierne gadulstwo, nie zawsze bowiem uda mu się powiedzieć coś mą
drego. Stara się, by zaakceptowało go hermetyczne towarzystwo angielskiej prowincji, lecz
gdy nieustannie kaleczy angielszczyznę, staje
się dlań coraz bardziej obcy. Podobnie Caius.
Zwróćmy uwagę na scenę, gdy zostaje sam. Co
mówi? Nie wiemy, bo używa języka francuskiego - swojego języka. Jego gwałtowność to
jedynie poza, ochronny pancerz, mający zabezpieczyć go przed zranieniem przez świat. Podobnie ma się rzecz z innymi bo ha terami i bohaterkami sztuki. To z samotności i poczucia
wyobcowania biorą się te wszystkie komiczne
czy czasami wręcz niebezpieczne usiłowania, by
przekroczyć granice samego siebie, chwile,
w których zaciera się różnica pomiędzy ja i nieja. Wszelako w o ileż szczęśliwszym położeniu
znajdują się mieszkańcy Windsoru od takich,
na przykład, bohaterów Komedii omylek (by pozostać w kręgu sztuk zbliżonych do farsy), którzy pomimo pogodnego zakończenia nie są
pewni tego, kim są naprawdę. Młody sługa
Dromio zadaje tam pytanie o tożsamość: jeśli ja
to nie ja, to kim jestem ja? O to samo, w nieco
zmienionej formie, zapyta
w najbardziej krytycznym dla
siebie momencie Lear, o tym
debatować będzie Hamlet,
to samo pytanie pojawi się
w wielu innych sztukach angielskiego dramaturga.

Nieprzypadkowo więc pada ono między
wierszami także w Wesołych kumoszkach z Windsoru. Ale, jak już wspomniałem, windsorczycy
są w o niebo lepszej sytuacji od postaci z innych
sztuk, gdyż to właśnie do ich miasteczka zawitał hiperobcy - szlachetny John Falstaff - i mocą swych intryg dokonał tego, co dotąd nie udało się nikomu. Zjednoczył żyjących obok siebie
mieszkańców i dał im okazję do poznania za równo samych siebie, swoich ukrytych pragnień i skłonności, jak i innych. Sprawił, że
pojawiła się szansa na przełamanie obcości
i prawdziwie dobrosąsiedzkie stosunki. Zapła
cił za to drogo: nic dość, że nie udało mu się
podreperować nadszarpniętych finansów, to
jeszcze przyjęta przezeń rola uczyniła z niego
głupka, naraziła na szwank zdrowie i resztki dobrego imienia. Nam natomiast uprzytomniła,
jak bardzo może ośmieszyć się człowiek owład
nięty obsesyjnie jedną myślą, ideą, jednym tylko pragnieniem - żądzą posiadania czy jakąkol
wiek inną. Każdy fanatyk jest żałosny, nawet
jeśli to jedynie opasły opój czy zazdrosny mąż.
Czy Wesołe kumoszki z Windsoru to zatem
sztuka o samotności, o usilnych próbach samopoznania, o zmaganiach z fundamentalnymi
pytaniami ludzkości, albo o niebezpieczeń
stwach zaprzedania się jakiejś idei, o chęciach
urzeczywistnienia niekonwencjonalnych fanta zji seksualnych? I tak, i nie. Na pewno jest to
zabawna, perfekcyjnie napisana komedyjka
o nieco przyciężkich umysłowo mieszczuchach,
szlachcicu-pijaczynie i dwóch sprytnych kobietach, które biorą odwet za poddanie ich mał
żeńskiej wierności w wątpliwość. Ale nikt nie
może odmówić nam prawa do tego, by za zabawnymi perypetiami i językowymi łamańca 
mi nie dostrzegać też realnego świata - naszego świata. Szekspir nawet w wych najmniej
udanych sztukach chłonie współczesność jak
gąbka, by przywołać Kotta, i w tym tkwi wielkość i nieśmiertelność jego dzieł. Dostrzegamy
więc w jego dramatach to wszystko, o czym
pisałem - i jeszcze więcej. W naszych oczach
nawet lekkie utwory dotykają spraw najważ
niejszych, dodajmy: dla nas najważniejszych.
Bo przecież jutro ktoś inny dojrzy w nich coś
zupełnie innego, najistotniejszego dla niego i tylko dla niego.

Szekspirze,

któryś zstąpi!

do dusz naszych gtębi

I znasz krwi naszej żądzę i nasz lęk golębi,
Znasz nas od dna do szczytu!
Coś zszedł

w noce bezsenne wladców krwią pijanych

I w marzenia promienne kobiet zakochanych,
Stęsknionych

Kto rzeki,

do

błękitu!

żeś ty przeminą!?

Inne stroje jeno!

Dla twojego teatru caly świat dziś sceną,
Twojego glosu

żąda!

I każdy z nas, niepomny czym jego istnienie,
Nagle teraz znów widzi swoje przeznaczenie,
Znowu w niebo pogląda.
Jan

Lechoń,

Do Szekspira
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