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William Shakespeare
“STRACONE ZACHODY MI£OŒCI ”
“Dlaczego Shakespeare?”
Teatr IOTA , który przyzwyczai³ ju¿ swoich odbiorców do formu³y „teatru czytanego”, siêgn¹³ po raz kolejny po klasykê - Szekspira.
Tym razem przypomni nam komediê „Stracone zachody mi³oœci” w przek³adzie Leona Ulricha oraz sonety w przek³adzie Jana
Kasprowicza , co œwietnie wpisuje siê w obchody czterechsetnej rocznicy œmierci tego twórcy.
Mo¿na by zapytaæ, jaki jest sens siêgania po starocie sprzed kilkuset lat i co z tego, ¿e Szekspira? Od razu przychodzi mi na myœl
najs³ynniejsza chyba scena z „Ferdydurke” – lekcja jêzyka polskiego, która po parafrazie mog³aby brzmieæ nastêpuj¹co:
- „znawca” kultury: Dlaczego w twórczoœci Szekspira mieszka nieœmiertelne piêkno? Dlaczego Szekspir wzbudza w nas zachwyt i
mi³oœæ? Dlatego, ¿e wielkim twórc¹ by³!
- przeciêtny u¿ytkownik kultury: Ale nikogo nie zachwyca!
- „znawca” kultury: Ale t³umaczy³em tysi¹c razy, ¿e wielka literatura, bêd¹c wielk¹, musi zachwycaæ, a wiêc zachwyca!
I tu przejœæ trzeba do refleksji na temat kanonu wykszta³cenia wspó³czesnego Polaka i jednoczeœnie wspó³czesnego Europejczyka,
na temat definicji kultury i wykszta³cenia. Kultura to nie tylko to, co „ tu i teraz”, kultura to ci¹g³oœæ dokonañ artystycznych ludzkoœci,
tak¿e tych sprzed tysiêcy lat, z którymi nieustannie obcujemy - czy to poprzez oryginalny tekst, czy poprzez jego interpretacjê
i przetwarzanie w dzie³ach wspó³czesnych. Wielkie dzie³a s¹ nieustannie obecne (a wiêc ¿ywe!) w œwiadomoœci twórców
i odbiorców. Tak jest te¿ z dzie³ami Szekspira - s¹ wci¹¿ czytane i wystawiane na deskach teatralnych, wci¹¿ na nowo t³umaczone
( polecam niedoœcignione przek³ady Barañczaka). Dlaczego? Bo zawieraj¹ uniwersalne i ponadczasowe prawdy o ludzkiej naturze
i na tym polega ich wielkoœæ. Ponadto zachwycaj¹, podane w pomys³owej oprawie: naturalnoœæ jêzyka i rymów, bogactwo metafor i
trafnoœæ spostrze¿eñ dotycz¹cych ludzkich charakterów, ujêtych krótko i dowcipnie.

.…
Ten sznurek pere³ mam od Longavila,
I list, którego d³ugoœæ przesz³o mila.
KSIÊ¯NICZKA.
S¹dzê, ¿e lepiej by³by siê przys³u¿y³,
Gdyby list skróci³ a sznurek przed³u¿y³.
A oto (w ogromnym skrócie) fabu³a utworu, w której pojawiaj¹ siê: mi³oœæ, zawiœæ i humor - a przede wszystkim, szczêœliwe
zakoñczenie. Oto przyjaciele przysiêgaj¹ sobie, ¿e przez najbli¿sze trzy lata poœwiêc¹ tylko nauce. Poza tym bêd¹ spaæ tylko trzy
godziny dziennie, raz w tygodniu bêd¹ odbywaæ œcis³y post oraz, co najwa¿niejsze - nie bêd¹ spotykaæ siê z ¿adnymi kobietami.
Tymczasem z wizyt¹ na dwór ksiêcia Navarry , gdzie toczy siê akcja, ma przybyæ francuska ksiê¿niczka wraz ze sw¹ przeurocz¹
damsk¹ œwit¹. Kawalerowie decyduj¹, ¿e mimo wszystko dotrzymaj¹ swojej obietnicy, ale - jak od dawna wiadomo - rozum ma
swoje racje, a serce swoje Nie dziwi wiêc, ¿e panowie postanawiaj¹ zerwaæ swoj¹ przysiêgê i za wszelk¹ cenê sprawiæ, ¿eby
piêkne panie dworu zakocha³y siê w nich. Stanie siê tak, jeœli dotrzymaj¹ rocznych œlubów wstrzemiêŸliwoœci. Otwarte zakoñczenie
utworu mo¿e sugerowaæ, i¿ Szekspir myœla³ o napisaniu dalszego ci¹gu tej historii.
I jeszcze s³ów kilka o sonetach – kolekcja liczy 154 utwory, których tematem s¹ m.in. mi³oœæ, piêkno, polityka, moralnoœæ,
jednak mi³oœæ przede wszystkim, ale maj¹ one niewiele wspólnego z sonetami czasów Szekspira - otwarcie mówi¹ o seksie, kpi¹ z
romantycznie pojmowanej mi³oœci, to znowu¿ j¹ s³awi¹. By³y pisane przez d³u¿szy okres, ale jedyne wydanie sonetów za ¿ycia
autora mia³o miejsce w 1609 roku. Do dziœ tkwi w nich nie odkryta tajemnica - otó¿ wiêkszoœæ utworów skierowanych jest do
M³odzieñca. Nawo³uj¹ go do ma³¿eñstwa i posiadania dzieci, aby jego uroda by³a przekazana nastêpnym pokoleniom. Czy¿by
osoba mówi¹ca by³a w nim zakochana? Niewykluczone. Kolejne sonety odwo³uj¹ siê do mi³oœci poety do jego kochanki, a dwa
ostatnie sonety, maj¹ charakter alegoryczny - ich adresatem mo¿e byæ Kupidyn. Nie wiadomo, czy postaci s¹ fikcyjne, czy te¿
Szekspir zawiera w wypowiedziach w¹tki autobiograficzne – jeœli tak jest, nieznana jest to¿samoœæ adresatów. Pojawiaj¹ siê jednak
pewne hipotezy. Otó¿ romantyczny jêzyk wypowiedzi skierowanych do M³odzieñca mo¿e œwiadczyæ o homoseksualnym lub
platonicznym zwi¹zku autora z adresatem. Byæ mo¿e jednak deklarowana mi³oœæ jest tylko czystym zabiegiem literackim. Czarna
Dama (kochanka) jest opisywana jako osoba o czarnych w³osach, z ciemn¹ skór¹. Mia³a romans z autorem, jednak nie pozosta³a
mu wierna. Wypowiedzi skierowane do kochanki maj¹ wyraŸnie seksualne pod³o¿e, w przeciwieñstwie do tych z udzia³em
M³odzieñca. Kim by³a owa dama? Czy to Emilia Lanier, córka muzyka przyby³ego do Anglii z Wenecji, czy wytwór wyobraŸni poety?
Wiele pytañ, niewiele pewnych odpowiedzi, du¿o hipotez. Byæ mo¿e zachêci to pañstwa do wnikliwej lektury dzie³ tego artysty.
Zapraszamy!
Iwona Zofia Rosa
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