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Cały Hilton_ wypelniony był szekspirologami. Było blisko tysiąc szekspirologów 
na tym drugim sw1atowym kongresie w Waszyngtonie ( ... ). Ale szczytowym 
momentem kongresu, w przeddzien jego zamknięcia , mial być odczyt Borgesa. 
Jorge Borges na ten kongres specjalne przyjechał. Największa sala Hiltona, już na 
godzinę przed czasem , wypełniona była do ostatniego miejsca.( .. . ) Dwóch panów 
wprowadziło Borgesa. Szli bardzo wolno , trzymając go za ręce. Wydawało mi się 
przez chwilę , że prowadzą figurę z drzewa. Ustawili go wreszcie na podium, przed 
mikrofonem. Cała sala wstała, owacja trwała wiele minut. Borges się nie poruszył . 
Oklaski wreszcie ucichły, Borges zaczął poruszać ustami. Z mikrofonów dobiegł 
szum. Z tego monotonnego szumu można było tylko z największym trudem 
wyłowić jedno słowo , które wracało i wracało jak ciągle to samo wołanie 
z dalekiego okrętu zagłuszane nieustannie przez morze: 
Szekspir, Szekspir, Szekspir .. 

Mikrofon był umieszczony za wysoko . Ale nikt na całej sali nie miał odwagi, żeby 
podejść i opuścić mikrofon przed starym ślepym pisarzem. Borges mówił godzinę 
i przez godzinę tylko to jedno słowo - Szekspir, dobiegało słuchaczy. Przez tę 
godzinę nikt nie wstał , nikt nie opuścił sali . Dopiero kiedy Borges skonczył, wstali 
wszyscy i wydawało się , że ta ostatnia stojąca owacja nie skonczy się nigdy. 

Odczyt Borgesa miał tytuł: „Zagadka Szekspira" Jak Mówca w „Krzesłach " 
wezwany został , żeby rozwiązać zagadkę. I jak Mówca w „Krzesłach" , który 
z gardła potrafił wydobyć tylko niezrozumiałe dźwięki, Borges rozwiązał zagadkę: 
Szekspir, Szekspir, Szekspir ... 

Jan Kott, .Szekspir współczesny", Kraków 1999, cz. 2. 
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. Jedn.ą z uderzający~h ce.eh s~tuki jest porzucenie scenerii, w której ogniskowały 
się dosw1adczen1a głowneJ częsci widowni - wąskich uliczek Londynu - na rzecz 
pól i lasów Windsoru. Jest to swiadomie dokonana zmiana atmosfery, przejscie 
od znamiennego dla stolicy bezpardonowego i szalbierczego współzawodnictwa 
które lubili czynić przedmiotem swoich eksploracji Jonson i Thomas Middleton: 
do przysłowiowej czystosci wiejskiej prowincji, gdzie, w zgodzie z najlepszymi 
tradyCjam1, sielankowa cnota tryumfuje nad sliską ogładą wielkiego miasta. 
To wycofanie się z przepojonej duchem zaciekłej konkurencji życia dworu 
czy metro.palii . pozwoliło zastąpić łapczywych miejskich handlarzy, 
prostytutki 1 niec1erpllwych spadkobierców dobrodusznymi przedstawicielami 
prowincjonalnej drobnej szlachty. 

Umożliwiło również naszkicowanie czarującego portretu miłej i nie zepsutej 
Ani Page, tej „pardzo uroczej pałamutki". Sztukę przenika atmosfera szacunku, 
jaki bohaterowie żywią do swoich własnych cnót, zgodnych z odwiecznym 
mieszczańskim systemem wartosci. Tytułowym wesołym kumoszkom chodzi 
w równej mierze o pomszczenie uwłaczającej ich charakterom obrazy, jak i o żart 
polegający na udzieleniu nauczki staremu lubieżnikowi, z którego strony nie grożą 
im zresztą ani przez chwilę rzeczywiste fizyczne awanse. 

Fredson Bowers, [w:] posłowie do .. Wesołych kumoszek z Windsoru", Kraków 1998. 



Główny wątek, w którym cnotliwe windsorskie kumoszki, pani Ford i pani Page, 
zastawiają pułapkę na zepsutego Falstaffa, przedstawia zwycięstwo solidnych 
mieszczańskich wartości zagrożonych przez światowca z zewnątrz. Szekspir 
czerpie tutaj z bogatej tradycji średniowiecznego moralitetu oraz z cechujących się 
niewybrednym humorem opowieści erotycznych ze światka mieszczańskiego, 
zwanych fabliaux. Jak to często bywa w komediach Szekspira, bohaterki stają się 
motorem działań innych postaci i trudno nie zgodzić się tutaj z Falstaffem, że one 
są najważniejsze, nie tylko ze względu na opiekę nad domowymi finansami. ( ... ) 

Ostatni akt „Wesołych kumoszek ... " jest pokazem kunsztu dramaturgicznego 
Szekspira. Idealizuje on w niej angielską prowincję, być może wzorowaną na 
rodzinnym Stratfordzie , odwołując się również do folkloru angielskiego poprzez 
wprowadzenie postaci Herne'a i elfów. Choć w tej przebierance ironicznie obsadza 
panią Chybcik jako Królową Elfów, to pozwala na zachowanie magii tych zabaw: 
oto nie tylko Falstaff zostaje nabrany, ale także rozważna pani Page i jej małżonek, 
nie licząc ich potencjalnych zięciów. Dzięki temu zabiegowi Szekspir doprowadził 
oba wątki do ciekawego zakończenia i nie tylko pozwolił postaciom dramatu (oraz 
czytelnikom) śmiać się z Fastaffa, ale także Fastaffowi (i nam) śmiać się z jego 
prześmiewców. 

Jacek Fabiszak, Marta Gibińska, Marta Kapera, .Szek.spłr. Lel.6ykon", Kral<ów 2003. 
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Funkcja zabawy w wyższych swych formach daje się w przeważającej mierze 
wywieść z dwóch najistotniejszych aspektów, pod jakimi się przejawia. Zabawa 
jest walką o coś lub przedstawianiem czegoś. Obie te funkcje mogą się również 
łączyć w ten sposób, że zabawa „przedstawia" walkę o coś albo też stanowi rodzaj 
zawodów: kto potrafi najlepiej coś przedstawić. 

Przedstawienie może polegać wyłącznie na tym, że widzom prezentuje się coś 
naturalnie danego. Paw i bażant wystawiają na pokaz przed swoimi samiczkami 
przepyszne upierzenie, lecz w tym już mieści się wystawianie na pokaz czegoś 
niezwykłego, szczególnie osobliwego. Jeśli zaś ptak kroczy przy tym tanecz~1e, 
rzecz staje się przedstawieniem, wyjściem z powszedniej rzeczyw1stosc1, 
przeniesieniem owej rzeczywistości do wyższej sfery. Nie wiemy, co dzieje się 
wówczas w ptaku. W życiu dziecka takie wystawianie na pokaz pełne już jest 
obrazowości . Naśladuje coś innego, przedstawia coś piękniejszego, 
wznioślejszego lub też niebezpieczniejszego od tego, czym zazwyczaj jest. 
Dziecko przekształca się w księcia albo ojca , albo w wiedżmę, albo tygrysa . 
I tak dalece wychodzi przy tym z siebie , iż wierzy już niemal , że naprawdę tym 
„jest", nie zatracając jednak w pełni świadomości „zwykłej rzeczywistości" . 
Gra jest urzeczywistnieniem pozornym, obrazowaniem, czyli przedstaw1an1em 
lub wyrażaniem za pomocą obrazu . 

Johan Huizinga, „Homo ludens", Warszawa 1985. 




