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oanJemmett 

\Nilli arn Shakespeare 

Rezyser. urodził się w Londynie, studiował w Goldsmith's College na Uniwersytecie 
Londyńskim Pracował w wielu znakomitych teatrach Europy: Theatre de Vidy w Lozannie. 
Theatre National de Chaillot w Paryżu, Deutsche-Oper-Am-Rhein w Dusseldorfie. Teatro 
dell'Opera w Rzymie. W 2002 roku otrzymał nagrodę francuskiej krytyki - Revelation 
Theatra!. Był pierwszym angielskim reżyserem zaproszonym do pracy w Comed1e-Frant;aise. 
gdzie wyrezyserował m.in., prezentowane w Polsce, Pocieszne wykwmtnisie Moliera. 
Znany 1est z zainteresowania dramatem 1 teatrem elzb1etańsk1m : wyrezyserował Doktora 
Faustusa Marlowe'a. w ielokrotnie realizował sztuki Shakespeare·a. ostatnio Komedię omyłek 
w Theatre de Vidy. 

Wieczór Trzech Króli 

RickKemp 
.---~~~~~~~~~----. 

Aktor reżyser, dramaturg wykładowca Indiana Unlvers1tyof Pennsylvan1a. Współpracował 
z czołowymi anglelsk1m1 zespołami teatralnymi Compllclte Almeida 1 The Oxford 
Playhouse. wspólnie z noblistą Dano Fo przygotował w London's Riverside Studios 
anglojęzyczną premierę Mistera Buffo, reżyserował równlez własne sztuki Od 2001 
roku pracuje w Stanach ZJednoczonych Reżyseruje 1 grywa w sztukach szekspirowskich, 
w The Pittsburgh Playhouse wyreżyserował m.m .. Hamleta. Jego książka Performance 
Embodied Acting The Cognit1ve Foundat1ons of wkrótce ukaze się w Anglii nakładem 
prestizowego wydawnictwa Routledge 

Dick Bird 
Studiował reżyserię w londyńskim Goldsmith's College. Od 1998 roku pracuje Jako 
scenograf. głównie dla teatrów operowych. ale też baletowych i dramatycznych na 
całym świecie. m.in.: English National Opera. Nowego Teatru Narodowego w Tokyo. 
Teatro Communale di Bologna. Opera Zuid w Maastricht. English National Ballet. 
Współpracę z Danem Jemmettem rozpoczął w 2003 roku. 

Sylvie Martin-Hyszka 
Ukończyła teorię sztuki na Sorbonie oraz studia na prestiżowej Ecole d'Arts Duperre. 
W 1987 rozpoczęła pracę w Theatre du Campagnol. Jako asystent scenografa pracowała 
także w teatrach operowych: Opera Bastille. Opera Garnier i Opera du Rhin. W latach 
2002-2007 pracowała jako scenograf głównie z Iriną Brook. Jej stała współpraca 

z Danem Jemmettem rozpoczęła się w 2000 roku. Razem przygotowali kilka premier 
dla znanych francuskich teatrów dramatycznych i operowych: The~tre de la Ville. 
Theatre de Sartrouville. Opera Comique. Bouffes du Nord. Zaprojektowała kostiumy 
do spektakli w Comedie-Franc;:aise Pocieszne wykwintnisie Moliera (2007) 1 La Grande 
magie Eduardo de Filippo (2009) 
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Arna ud ~,~;~cgę w The;t,e Sornno de v;ncenne; w 2000 mku '°'POGął 
współpracę z Iriną Brook. Reżyserował światło również dla Brunona Gantillona. Helene 
Vincent, Jean-Clauda Gallotta. Od 2001 pracuje głównie z Danem Jemmettem. Ostatnio 
przygotowa li razem La Grande magie Eduardo de Filippo w Comedie-Franc;:aise oraz 
Beatrycze i Benedykta Hectora Berlioza dla Opera-Comique. 

Piotr Kamiński 

Wi llian 1 Shakespeare 

Tłumacz, krytyk muzyczny i dziennikarz. odznaczony w 1997 roku francuskim Orderem 
Sztuki i Literatury. Współpracował z Polskim Radiem . publikował przekłady z literatury 
francuskiej i angielskiej, prowadził wykłady z historii opery w PWST w Warszawie. Po 
warszawskiej inscenizacji Amadeusza Shaffera {reż . Roman Polański. Teatr na Woli, 
1981). przy której współpracował jako doradca muzyczny, wyjechał do Francji na 
zaproszenie Romana Polańskiego, by zrealizować z nim francuską premierę tej sztuki. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego osiadł we Francji, gdzie był dziennikarzem RFI (1982-
2010), współpracował z miesięcznikiem muzycznym Diapason i rozgłośnią France
Musique. Opublikował dwa tomy przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. 
Jako doradca artystycznywspółpracował z Andrzejem Sewerynem przy przedstawieniach 
w Comedie Franc;:aise. Teatrze Narodowym i Teatrze Telewizji, a także z Janem Englertem 
w Teatrze Narodowym, Jackiem Gąsiorowskim w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz 
z Agnieszką Holland jako konsultant muzyczny przy filmie Copying Beethoven. Dla 
Teatru Polskiego w Warszawie dokonał restauracji i adaptacji Cyda w tłumaczeniu Jana 
Andrzeja Morsztyna, którego premiera odbyła się 29 kwietnia 2011. 
Obecnie pracuje nad przekładami sztuk Williama Shakespeare'a. 

Wieczór Trzech Króli 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Szekspir 
Po raz pierwszy to nazwisko - najchlubniejsze imię w dziejach ludzkości - zostało wymienione 
publicznie w roku 1547, kiedy to. jak się dowiadujemy. niejaki Thomas Shakespeare został 
powieszony za rozbój. Chodzi prawdopodobnie o dziadka Williama. Wszystko co wiemy 
o życiu Williama Szekspira można zmieścić na jednej stroniczce. Mam na myśli to, co wiemy 
na pewno. a nie, co wnioskujemy lub czego się domyślamy. 

William Szekspir urodził się któregoś, bliżej nie określonego dnia kwietnia 1564 roku (data 
23 kwietnia. będąca rzekomo również datą jego śmierci, jest z pewnością Jedynie zręcznym 
i sentymentalnym wymysłem jakiegoś wielbiciela z XVll wieku). w Stratford-on-Avon, 
miasteczku jeszcze dzisiaj niewielkim, a wtedy zapewne bardzo małym, leżącym nad brzegiem 
spokojnej rzeczki u podnóża pięknych wzgórz, którymi jest odgrodzone od niezbyt odległej 
Walii. 

Ojciec początkowo pracował na roli. potem handlował skórami i drewnem, a nawet przez 
pewien czas piastował stanowisko mera. ale wkrótce cały majątek i pozycję społeczną utracił. 
Matka. Mary Arden, pochodziła z bardzo zacnej, również chłopskiej rodziny, która w miasteczku 
osiadła już dawno i w której nikt z przodków nie został powieszony. 

William. trzecie z ośmiorga dzieci, odebrał takie wykształcenie, o Jakie mógł zadbać proboszcz 
ze Stratfordu, a potem z żadną szkołą nie miał JUŻ do czynienia. W wieku osiemnastu lat musiał 
ożenić się z Anne Hathaway, panną starszą od niego o lat osiem, bo ją uwiódł. Ukończywszy 
dwadzieścia jeden lat. porzucił żonę i troje dzieci. które zdążyły już przyjść na świat. i ruszył 
do Londynu. W legendzie. uporczywie i od dawna powtarzanej, utrzymuje się, że musiał uciec 
z rodzinnego miasteczka w obawie przed Sir Thomasem Lucy, miejscowym panem, któremu 
z parku ukradł sarenkę. Po czym następuje biała plama, całkowity brak jakichkolwiek świadectw. 
Biografowie robili. co mogli. żeby tę niewiedzę o siedmiu latach życia Szekspira czymś wypełnić: 
twierdzono więc. że albo przebywał we Włoszech, albo studiował na uniwersytecie. albo też 
był żołnierzem lub kaznodzieją (choć jest jasne jak słońce. że w obu tych zawodach jego talent 
nie mógł się okazać przydatny). Prawda wygląda tak, że nic o tym okresie w życiu Szekspira 
nie wiadomo. A szkoda. bo były to lata, w których kształtowała się Jego osobowość. Natomiast 
w roku 1592 pewien autor sztuk scenicznych ogłosił drukiem pamflet Żołd duchowy. w którym 
z zawiścią obrzuca obelgami „nieokrzesanego wieśniaka. kruka. co stroi się w nasze piórka 
i wyobraża sobie. że potrafi układać wiersze lepiej niż ktokolwiek z nas i choć jest tylko „Jaśkiem 
do wszystkiego" (czyli parobkiem do wynajęcia). myśli. że 1est jedynym Potrząsającym Sceną 
w Anglii". Gra słów jest tu przejrzysta: Potrząsający Sceną (Shakestage) ma naprowadzić na 
Potrząsającego Włócznią (Shakespeare). 
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Juliusz Kydryński 

Przypisy do Szekspira 
Chronologia powstawania utworów Szekspira notuje (z największym możliwym 

prawdopodobieństwem). że w latach 1598-1601 poeta napisał Henryka V, Wiele hałasu o nic, 
Juliusza Cezara. Jak wam się podoba, Wieczór Trzech Króli i Hamleta. Jeśli przypominam te 
daty, zresztą jak większość dat z tego okresu problematyczne, to po to. żeby unaocznić, iż te 
trzy lub cztery lata były dla dojrzałej twórczości Szekspira latami przełomowymi i niezależnie 
od tego, które z wymienionych dzieł powstało nieco wcześniej . a które nieco póżniej, mamy tu 
w najbliższym sąsiedztwie Hamleta , otwierającego okres powstawania raczej przykrych w swojej 
wymowie „sztuk problemowych" i wielkich tragedii, oraz dwie najznakomitsze i najweselsze 
komedie romantyczne. 

Można snuć rozmaite przypuszczenia na temat. jakie to przyczyny zewnętrzne czy wewnętrzne. 

osobiste, wpłynęły na tak decydującą zmianę w sposobie widzenia i odczuwania przez poetę 
otaczającego go świata, ludzkich spraw i konfliktów, na formowanie się światopoglądu 

pesymistycznego. Ale można też po prostu sądzić. że owa zmiana jest wynikiem pełnej już 
dojrzałości psychicznej i artystycznej poety. I że owe dwie . złote " (czy też „ słoneczne") komedie. 
będąc wspaniałą manifestacją renesansowej radości i bujności życia . jego uroków i wesołości , są 

jednocześnie osobliwym pożegnaniem się z postawą afirmatywną , pożegnaniem niepozbawionym 
nostalgii za czasami beztroski. a może też za mijającą młodością . 

Tym bardziej. że już we wcześniejszym (prawdopodobnie) Jak wam się podoba. jak i w późniejszym 
(zapewne) Wieczorze Trzech Króli nietrudno dostrzec akcenty refleksyjne. a jeśli idzie o Wieczór 
Trzech Króli, sztuka ta nosi również znamię niepokoju, chociaż atmosfera wydaje się tu tak urocza 
i delikatna; ton niektórych scen wykracza otwarcie poza ramy komedii. Z pewnością należą do 
nich sceny z Malvoliem, i to pomimo swej niewątpliwej śmieszności . Jest to śmieszność podszyta 
nieomal grozą. 

Wieczór Trzech Króli, ta „komedia romantyczna w postaci doskonałej", w której .wszystko 
jest bezbłędne" - jest więc wesołym studium ludzkiego szaleństwa, egzemplifikowanego 
perypetiami zakochanych. nieustannym pijaństwem i kawalarstwem Sir Tobiasza. zidioceniem Sir 
Andrzeja, kołtuństwem i samouwielbieniem Malvolia. wreszcie radosnym udziałem w pijackich 
błazeństwach Marii i błazna Feste, który jednak - podobnie jak Probierczyk w Jak wam się podoba 
- jest równocześnie filozofem-komentatorem wydarzeń. 

Sztuka wygrywa motywy znane od dawna w literaturze - lecz owe komplikacje z bliźniakami, owe 
przebieranki, owe powikłania miłosne - o ileż subtelniejszym artystycznie celom tutaj służą, o ileż 
doskonalszy jest ich wyraz poetycki . A przy tym ukryta w sztuce gorycz (nie zanadto, przyznajmy, 
ukryta) jest jakoby prywatną, osobistą sprawą Szekspira, którego celem - zdawałoby się -
naczelnym w tej komedii było dostarczenie londyńskiej publiczności przede wszystkim wesołej, 
karnawałowej zabawy. 

Will iam Shakespeare Wieczór Trzech Króli 

Mówi o tym sam tytuł sztuki. Twelfth Night to dwunasta noc po Bożym Narodzeniu. więc właśnie ów wieczór 
Trzech Króli. zamykający okres świątecznych zabaw. tańców. wesołych szaleństw. w którym wydarzyć się 
mogło wszystko . • co chcecie". 

Małżenstwo kończące Szekspirowską komedię przynosi zwykle uczucie spełnienia i obietnicę początku 
nowego życia dla protagonistów. Oczywiście ten rodzaj zakończenia jest w komedii konwencjonalny - choć 
nie powszechny; ale silna 1 szczególnie Szekspirowska jest towarzysząca mu sugestia uzyskania harmonii 
z naturalnym porządkiem rzeczy. 

Otóż jakkolwiek w zakończeniu Wieczoru Trzech Króli ów .naturalny porządek rzeczy·, jeśli rozumieć pod 
nim będziemy spokój i ład, niezupełnie zostaje przywrócony (bo przecież nie udało się .wypędzić diabła" 
z Malvolia, a także co do przyszłości małżeństw Olivii i Orsina można mieć pewne obawy). to wspaniałe sceny 
i sytuacje komiczne przesłaniają - jak wspomniałem - owo .znamię niepokoju". 

Sonet144 
Dwa ukochania, rozpacz niosąc i otuchę, 
Wabią mnie, jak dwa duchy, w dwie przeciwne strony: 
Jasnym aniołem jest mi mężczyzna; złym duchem -
Kobieta, której włos jest mrokiem nasycony. 
Na stronę piekła chcąc mnie zwerbować, diablica 
Pokusami odciąga od mojego boku 
Anioła. pragnąc skazić jego czyste lica 
Szatańską czernią swego niecnego uroku. 
O to. czy anioł stanie się sam jak szatani. 
Myśl może pytać trwożnie, lecz tego nie zgadnie: 
Oboje są daleko. przyjaźnią związani, 
I drżę. iż anioł z dawna w jej piekle tkwi na dnie. 

Lecz nie dowiem się ; będę trwać w zwątpieniu smętnem. 
Póki zły duch anioła nie naznaczy piętnem. 
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Hieronim Chojnacki 
Mowa kontrolowana 

Błazeństwo, które ośw1ieca 

Twelfth Night or What You Will - Dwunasta noc. czyli święto Trzech Króli albo co chcecie. Jakiego 
typu jest to komedia/ Wydaje się , że nie jest to ani komedia obyczajowa czy komedia sytuacyj na, 
oparta na beztroskim śmiechu , ani też komedia satyryczna, nastawiona na ośmieszanie 

negatywnych zjawi sk s połecznych (jako uboczny efekt satyra jednak w niej się pojawia). Od strony 
formalnej znajduje s ię najbliżej komedii charakterów, tak jak Świętoszek , Skąpiec, Mizantrop 
Moliera, a także - sytuacyjnej komedii pomyłek, opartej na konwencji qui pro quo brata i siostry -
bliźniaków, z happy endem matrymonialnym. 

W komediowym świecie Trzech Króli główną rolę odgrywają dwa wątki: romantyczny i realistyczny. 
Mamy tu dwa środowiska czy światy. Wyidealizowany świat Ilirii , położony „nad Adriatykiem", 
. klimatycznie " zbliżony do włos ki ego renesansu, zapełniają arystokraci, sentymentalni książęta. 

wygnani królowie, piękne damy, wytworni kawalerowie. Wszyscy żyją miłością i pięknem , 

a przytrafiają im się przygody niezwykłe: rozbicia na morzu, cudowne ocalenia, zagubienia, 
odnalezienia i poznania, niesamowite intrygi w przebraniu, wielce skomplikowane miłosne 
perypetie i szczęśliwe małżeństwa , które zamykają czas zagęszczonych wydarzeń, otwie rając 
nawrót codzienności . (. ) 

Z drugiej strony nie w odosobnieniu, ale w połączeniu z eksponowanym środowiskiem wysoko 
urodzonych istnieje „ świat parteru elżbietań s kiego teatru " (..) To świat ludzi nastawionych 
hedonistycznie, którym radość sprawia spożywanie ciężkiego piwska i czkanie po nim beztrosko 
na cały teatr, środowisko bliskie postaciom Chudogęby, Czkawki , Fabiana i Marii, ale także 

purytańsko usposobionego Malvolia. jednego spoś ród obłudników i nietolerancyjnych krytyków, 
zwalczających teatr i rozrywki . Nie daje on powodów do zbytniego optymizmu (. ). Pomiędzy 
dwoma planami krą ży postać mądrego błazna Feste, który nie akceptuje obowiązujących reguł, 
a j ednocześnie odsłania wspólną dla obu światów ufilozoficznioną, ponurą prawdę o sensie życia . 

Komedia Twelfth Night Jest Jedyną sztuką Szekspira opatrzoną podtytułem Badacze utrzymują, że 
tytuł odnosi się do rzekomej prapremiery dnia 6 stycznia. a także do nastroju ostatniego wieczoru 
świątec znego okresu. w którym Anglicy tradycyjnie organizowali zabawy, przedstawienia, tańce 
karnawałowe. Dominowa! wów czas żywioł wesołości, któ ry przybiera! także formę buntu 
przeciwko autorytetom, szyderczego rytuału odprawianego po Bożym Narodzeniu przez 
przedstawicieli podporządkowanych kręgów społecznych. ( .. ) Byt to czas, kiedy wszystkie role 
ulegały odwróceniu : powaga mieszała się błazeństwem , rozsądek stawał się szaleń stwem. 

autorytet był celem szyderstwa. To odwrócenie ról wydaje się najważ niejszym wydarzeniem : świat 

stawał się innym teatrem, w którym miały miejsce przebieranki, zamiany ró l, niezwykle intrygi. 
błazeń stwa, co nierzadko rodziło poważne pytania odziane w błazeńską szatę . 
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Duch takiego karnawału unosi się nad komedią Szekspira w chwili, gdy płeć ulega maskaradzie, jak w transformacji 
Violi, która znalazła się w nieznanej krainie i próbuje szczęścia w męskim stroju pod imieniem Cezaria. Podobnie 
maskaradowo-karnawałowy duch towarzyszy Oliwii, kiedy wbrew postanowieniu zakochuje się bez pamięci w Cezariu, 
słudze Orsina, biorąc przebranie za prawdę . Cezario-Viola w roli pazia darzy Orsina tajemną miłością , ponieważ nie 
może się przyznać. że jest Violą . Jest i druga miłosna sytuacja, w której sługa kocha się w osobie stojącej wyżej jego 
stanu: Malvolio, zarządca Oliwii, zakochuje się w swojej pani, wpadając w pułapkę iluzji własnej wielkości. $wiat Ilirii 
to zakątek, gdzie bliźniacy są identyczni, gdzie istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, a narcystyczny książę potrafi 
zaakceptować kobietę, która pięć minut wcześniej funkqonowata jako mężczyzna. 

Bohaterowie tego utworu Szekspira są ludźmi niezwykle elokwentnymi. Mam na uwadze przede wszystkim głównych 
bohaterów, którzy jawią się jako osoby wyrażające się w sposób wyrafinowany, wykwintny, daleki od zwyczajnej, niedbałej 
mowy potocznej, a ponadto zdradzają metajęzykową znajomość psychicznych skutków i perswazyjnych efektów 
swoich wypowiedzi. Popisując się sztuką oratorską niekiedy ujawniają, że do rozmowy długo się przygotowywali, uczyli 
się tekstu na pamięć jak aktorzy, zatem nie mówią spontanicznie i żywiołowo, lecz odgrywają niejako wyuczoną rolę. 
Wydaje się , że ten aktorski rys ich istnienia jako podmiotów mówiących to manifestacja konwencji „teatru w teatrze" . 
Jesteśmy świadkami takich ich świadomych działań - w tym głównie działań i gestów słownych - które są interakcyjną 
kontrolowaną komunikacją . 

Pożądanym ideatem pozostaje unikanie prostoty, spontanicznego wyrażania uczuć i myśli, nudnej powszedniości, 
a także unikanie prawdy czy empatii wobec uczuć drugiej osoby. Liczy się umiejętność mówienia intelektualnego, 
wieloznacznego, błyskotliwego i literackiego, to znaczy - podejmowanie słownych potyczek i pojedynków, 
wyrafinowanej gry krasomówczej, która rozpala wyobraźnię. inspiruje do riposty wyposażonej również w metafory, 
porównania, maskarady słowne , oszustwo, drwinę czy ironię. Od początkowej sceny odbiorca wciągnięty zostaje 
do spektaklu życia, w którym mówienie jest sposobem bycia, ale i zabawą , codzienną rozrywką, często przewrotną , 

ironiczną, okraszoną rejestrem chwytów obliczonych na efekt niekoniecznie miły dla otoczenia, zwłaszcza tego, które 
nie potrafi uchwycić sedna i sensu dworowania w mowie(. .. ). 

Najbardziej charakterystyczną cechą Szekspirowskiego języka w komedii jest dwuznaczna gra słów. Widoczna jest 
swego rodzaju fascynacja możliwościami, jakie daje wieloznaczne użycie języka, zwłaszcza wtedy, gdy przebieranka je 
umożliwia. Główne postaci potrafią rozpoznać i ocenić sprawność rozmówcy i klasę stylu wypowiedzi. (. .. ) Podobnie 
czyni błazen Feste, chociaż nie chce on maskować prawdy, lecz ukazać Ją innym, jego gry i sylogizmy maJą odsłonić, 
co ukryte. pozorne, kłamliwe . Jest on w najwyższym stopniu świadom perswazyjnych walorów mowy, co osiąga 
kulminację w operowaniu słowem ,,fool", które uzmysławia relatywność tego, co uchodzi za głupotę w oczach innych. 
(. ) „Rola błazna" w tym ujęciu oznacza permanentny „flirt ze słowam i", który wymaga wiedzy psychologicznej, odwagi 
i głę bokiej mądrości. Jest przy tym niebezpieczny. Viola ostrzega „Tak, to rzecz pewna; kto flirtuje ze słowami, ten im 
się łatwo daje uwieść". Oboje, Viola i błazen, zdają sobie sprawę także z sity błaznującego mówien1a, które „oświeca" . 

Szekspirowski błazen posiada wszystkie walory znawcy. (. .. ) Jego zajęcie polega głównie na zastosowaniu rozlicznych 
retorycznych sztuczek zarówno w celach czysto rozrywkowych, jak i w poważnym zakreśleniu poznawczego 
horyzontu człowieczego losu. w którym powaga miesza się ze śmiesznością. Wielorakość funkcji , które spełnia 
w sztuce w decydujących momentach akcji, czyni z niego w pewnym sensie uosobienie nadświadomości pozostałych 
postaci komedii, a więc jej nadrzędną figurę ideową. 

Rzeczą niezmiernie istotną pozostaje spostrzeżenie, że błazen pojawia się we wszystkich tematycznie ważnych 
scenach komedi i i uczestniczy w kształtowaniu najważniejszej idei : pochwały sztuki teatralnej w teatrze życia . Tym 
samym jego błazeństwo - w zgodzie z Szekspirowską koncepcją sztuki - pełni odpowiedzialną funkcję terapeutyczną 

w trywialnej codzienności: chroni przed skostnieniem, samozadowoleniem, a poprzez negaqę, kpinę, nicowanie tej 
codzienności zmusza odbiorcę do nieustannej metamorfozy. 

Vita activa wymaga odwagi , woli działania , swobodnego, otwartego myślenia. wrażliwości i wyobraźni, umiejętności 
radzenia sobie w nowej sytuacji , zdolnośc i do zmiany ról i teatralnych przebieranek Gorzki to, aczkolwiek dynamiczny 
obraz życia , skoro przeciwieństwem przebywania w najciemniejszych, nieoświeconych przestrzeniach umysłu jest 
błazeńskie „mówienie po mistrzowsku", równe wprawdzie trudom filozofa , lecz podszyte niewiarą w istnienie innych 
perspektyw. 

Jednocześnie , jak to u Szekspira bywa, „wywracanie prawdy na lewą stronę " pokazane jest jako zabawa niebezpieczna. 
w której manipulacja słowem. może doprowadzić do samooszukiwania s ię oraz do bolesnego poniżenia . 
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