


Czas bowiem nie spoczywa: ledwie przyjdzie lato, 
\ Wiedzie je w srogiej zimy uścisk lodowaty, 
<:-t Aż soki drzew zamarzną, aż lśniące bogato 
~\I'\ Liście opadną, aż sil} w śniegach skryją kwiaty. 
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Czas ~ 
Fascynację Shakespeare'a tajemnicą czasu zaobserwować można już w wersach powstających przez 

lata sonetów. Główna zmienna temperatury uczuć w nich zawartych, począwszy od nagłego rozpa

lenia aż do powolnego ochłodzenia namiętności, była skutkiem opadających w klepsydrze kolejnych 

ziarenek piasku. Jednak prawdziwe apogeum tej fascynacji, objawiające się personifikacją Czasu 

i uczynieniem z niego pełnoprawnego bohatera dramatycznego, a nawet nadbohatera - wszech

wiedzącego narratora, nastąpiło w Zimowej Opowieści, powstałej na przełomie lat 1610-1611. 

Jest to baśniowo odrealniona tragikomedia o nieuzasadnionej zazdrości i jej konsekwencjach, rozgry

wająca się między Sycylią a Czechami w ciągu 16 lat. Król Sycylijski Leontes przyjmuje na swym dworze 

przyjaciela z młodości Poliksenesa - władcę Czech. Gościnność jego żony Hermiony wobec przyby

sza budzi w nim podejrzenia o zdradzie. Targany niepohamowanym uczuciem, wtrąca brzemienną 

królową do więzienia, zaś urodzoną przedwcześnie córkę nakazuje wywieźć z kraju. Chęć poznania 

prawdy kieruje go ku wyroczni Delfickiej. I mimo iż przynosi ona uniewinnienie królowej, władca 

nie wierzy. Wówczas wybucha lawina nieszczęśliwych zdarzeń - umiera ukochany syn Leontesa 

Mamiliusz, zaś chwilę potem targana rozpaczą królowa. I dopiero podwójna śmierć prowadzi do 

opanowania się króla. Po upływie 16 lat dorosła Perdita, porzucona przed laty córka, planuje 

ślub z synem władcy Czech - Floryzelem. Wówczas za sprawą rozpoznania i pomyślnego splo

tu wydarzeń, okraszonych elementami komicznymi i ludowymi następuje szczęśliwy finał. 

Historia ta osnuta jest na kanwie opowieści Pandosto, czyli tryumf czasu Roberta Greena 

(ówczesnego konkurenta i wroga Shakepeare'a, autora pogardliwego pseudonimu dra

matopisarza „Trzęsiscena"), a może też i kroniki Janka z Czarnkowa opisującej losy księ

cia mazowieckiego Siemowita Ili. 



~Pierwiastek polski ~ 
Siemowit Ili po śmierci swej pierwszej żony poślubił drugą - córkę Władysława, księcia ziembickiego. Niektórzy 

poddani uważali ją za cudzołożnicę, nikt jednak nie śmiał powiedzieć o tym księciu, który darzył żonę wielką miło

ścią. Jednakże podejrzenia o niewierność dotarły do siostry Siemowita - księżnej cieszyńskiej, a tym samym i do 

niego. Wówczas książę uwięził niewierną małżonkę, mimo braku dowodów na jej rzekome winy, a ponieważ była 

brzemienna darował jej życie. Gdy kobieta powiła chłopca, książę polecił uduszenie niewiernej i wydalenie syna 

z miasta. Przez lata dręczyły Siemowita wyrzuty sumienia za czyn, którego dokonał bez należytych dowodów 

na przewinienia żony. Następnie po upływie długiego czasu odnalazł chłopca, rzekomy dowód zdrady księżnej. 

Młodzieniec tak bardzo przypominał księcia Siemowita, że władca pokochał go żarliwą miłością. 



jt Sycylia i Czechy 
re dwa tak różne miejsca akcji to próba odpowiedniego umiejscowienia zróżnicowanych kultur. 

:iycylia w dramacie występuje jako nosicielka tradycji klasycznej (chociażby odwołanie do staro-

5reckich bóstw, takich jak Apollo czy Wyrocznia Delficka), gdzie panuje przepych, wystawność, 

Nyrafinowany tryb życia , zaś ceremoniał stanowi wartość nadrzędną. Skupienie władzy absolutnej 

·odzi jednak zło (ukryte pod bezzasadnymi podejrzeniami Leontesa - tyrana), godzące w niewinnych. 

<iedy akcja dramatu przenosi się za morze - do Czech, można dostrzec arkadyjskość krainy, w której 

natka natura jest nadrzędną władczynią, gdyż to jej plony gwarantują przetrwanie, nie zaś tyrańska 

Nładza ludzka. Potwierdzają to odwołania do bóstw zapewniających obfitość plonów jak Prozerpi-

1a, Flora czy Mojry. Sielankowe sceny pasterskiego święta, rubaszni chłopi, sprytni jarmarczni kupcy

· oszuści to tylko część lokalnego folkloru, w którym wychowywała się porzucona sycylijska księżniczka. 

choć w dramacie obydwie krainy oddalone są od siebie jedynie morzem, co każe wątpić w geograficzną 

~dukację Shakespeare'a, warto zauważyć, iż wówczas Czechy podlegały monarchii Habsburskiej, która 

:lzierżąc rozległą władzę posiadała dostęp do morza. 

jt Baśniowość 
Brak racjonalnych argumentów, będących potwierdzeniem gwałtowności i porywczości Leontesa oraz wy

Nołanej przez nią lawiny zdarzeń, to problem interpretacyjny, wykazujący brak psychologizmu postaci. War

to jednak podkreślić, że Leontes jest jedynym Shakespearowskim bohaterem, u którego zazdrość jest wytwo

-em wyłącznie jego wyobraźni. Dzięki temu można obserwować zachowanie króla wobec nagłego przypływu 

Jczuć, które doprowadziły do zbrodni, wywołując tym samym poruszenie i przerażenie. 

Zderzenie dwóch odrębnych krain, z których jedna przypomina starogrecką mekkę rozkoszy, to element budują

:y baśniowość dramatu. Dodatkowo alegoryczność imion, składowa owej baśniowości, potwierdza tę celowość 

kompozycyjną. Warto przyjrzeć się chociażby znaczeniu imion bohaterów: Leontes - Lew, Perdita - utracona, Flo

ryzel - Flora (kwiat), Poliksenes - obcego pochodzenia, czy Mamiliusz - pierś, lub ssący pierś - delikatny i kruchy. 

Z kolei imię Pauliny, niestrudzenie przekonującej króla o niewinności żony, wywodzi się od Pawła apostoła, zaś ety

mologia imienia wiernego sługi Camilla, związana może być z Marcusem Furiusem Camillusem - dowódcą rzymskim, 

którego sukcesy na polu bitwy sprawiły, że nadano mu przydomek „drugiego założyciela Rzymu"'. 

Por. J. Bartyzel, Bajka prawdziwa i smutna czyli Zimowa opowieść Williama Shakespeare' a 
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!\ ~ Leontes - Sebastian Fabijański 
\l 1J!' Mamiliusz - Kamil Mrożek 
g, 11!!1 tQ Camillo - Bartosz Wesołowski 
~.~ iA ca c:rav~ Antygonus-Łukasz Borkowski 
~ Kleomenes - Filip Kosior \ ..... I Dion - Mateusz Nędza 
~-V ilit Poliksenes - Julian Świeżewski 
~ ~CD Floryzel - Karol Dziuba 

OS ~5. Archidamus - Mateusz Nędza 
!t Stary Pasterz - Piotr Bulcewicz 
,. Syn Pasterza - Tomasz Olejnik 

~ tft Autolikus - Stefan Pawłowski 
' Dozorca więzienny- Stefan Pawłowski 
O> C/1" Hermiona - Joanna Derengowska/Angelika Olszewska 

~" Perdita - Paulina Szostak 
'9 • Paulina - Monika Mara/Katarzyna Leśniakiewicz 

Emilia - Małgorzata Mikołajczak 

Madzia - Julia Trembecka /Monika Janeczek 
Dorka - Ewa Jakubowicz/Aneta Gołębiewska 
Czas - Piotr Marzecki 
Pan I - Piotr Bulcewicz 
Pan li - Piotr Marzecki 
Pan Ili - Tomasz Olejnik 
Marynarze - Karol Dziuba, Filip Kosior, Piotr Marzecki, 
Kamil Mrożek, Mateusz Nędza, Tomasz Olejnik, 
Stefan Pawłowski, Julian Świeżewski 



Instytutu Teatrulr1c..go 

[']

AKADEM I A 

kul . • TEATRALNA 

tł. turaonlinep1 ;;s~ 


