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JAN KOTT 

TYTANIA I GŁOWA OSŁA 
(Fragmenty) 

Według najnowszej biografii Szekspira AL. Rowse'a pierwsze przed
stawienie „Snu nocy letniej" odbyło sic; w starym londyńskim pałacu 
Southamptonów na rogu Chaucery Lane i Holbomu. Był to wielki 
późnogotycki dom z galeriami i galeryjkami, które biegły jedne nad 
drugimi wokół otwartego prostokątnego podwórza z przyległym 
ogrodem, po którym można było spacerować. Trudno wyobrazić sobie 
lepszą scenerię dla rzeczywistej akcji „Snu nocy letniej". Już późna jest 
noc i ko6czy się zabawa. Spełniono już wszystkie toasty i ustały ta6ce. 
Na podwórzu stoją jeszcze pachołkowie z latarniami. Ale w sąsied
nim ogrodzie jest ciemno. Przez bramę powoli przemykają splecione 
pary. Wino hiszpa6skie jest ciężkie, kochankowie zasnęli. Ktoś prze
szedł, prysnął sok z jagód, chłopak sic; obudził. Nie widzi dziewczyny, 
która śpi przy nim: wszystko zapomniał, zapomniał nawet, że to z nią 
wyszedł z zabawy. Obok jest inna dziewczyna, wystarczy wyciągnąć 
ramię; już je wyciągnął, już za nią biegnie. Już nienawidzi z tą samą 
siłą, z jaką przed godziną pożądał: 

Ja mam się cieszyć z Hermii? O, żałuję 
Każdej minuty, jaką z nią spędziłem. 
Nie Hermię, l<cz Helenę tylko kocham. 

U Szekspira zawsze jest wspaniała nagłość miłości. Fascynacja 
zjawia się od pierwszego spojrzenia, zaczadzenie od pierwszego zetknię
cia się rąk. Miłość spada jak jastrząb, świat się zapadł, kochankowie 
widzą tylko siebie. Miłość u Szekspira wypełnia całą istotę, jest zachwy
ceniem i pożądaniem. W „Śnie" z tych miłosnych pasji zostaje tylko 
nagłość pożądania: 

LIZANDER 
Niepoczytalny byłem, gdym jej przysiągł. 

HELENA 
Niepoczytalny jesteś, gdy ją rzucasz. 

LIZANDER 
Demetriusz kocha Hermię, a nie ciebie. 

DEMETRIUSZ budząc się 
O, Heleno, bogini, nimfo boska I 

Z czymże, najdroższa, oczy twe porównam? 
Kryształ to błoto. 

1 
I 

„Sen" jest najbardziej erotyczną ze wszystkich sztuk Szekspira. I w 
żadnej chyba z tragedii i komedii poza „Troilusem i Kresydą" erotyka 
nie jest tak brutalna. Dosłowniejsza i bardziej gwałtowna jest tylko w so
necie CXXXV. 

Tradycje teatralne „Snu" są szczególnie nieznośne, i to zarówno 
w swoim wzorcu klasycystycznym, z kochankami w tunikach i marmu
rowymi schodami w tle, jak i w wariancie drugim: operowo-tiulowo-li
noskoczkowym. Teatry od dawna wystawiają „Sen" najchętniej jako 
bajkc; Grimma, i może dlatego ostrość i brutalność sytuacji i dialogów 
zostaje na scenie całkowicie zatarta. Niemal sic; jej nie widzi, niemal sic; 
jej nie słyszy. 

LIZANDER 
Odczep się, kocie: precz, nędzna istoto, 
Albo cię strząsnę z siebie jak gadzinę. 

HERMIA 
Skąd ta brutalność? Skąd ta zmiana, miły? 

LIZANDER 
Co? Miły? Precz, czarna Tatarko, 
Precz, mdłe lekarstwo, obrzydły napoju I 

Komentatorowie .dawno już zauważyli, że w tym miłosnym kwartecie 
kochankowie są niemal nie zróżnicowani. Dziewczyny różnią sic; właś
ciwie wzrostem i kolorem włosów. Może jedna Hermia ma parę indy
widualnych rysów, które pozwalają odgadnąć w niej wcześniejszą 

Rozalinę ze „Straconych zachodów" i późniejszą Rozalindę z „Jak wam 
się podoba". Chłopcy różnią się już od siebie tylko imionami. Całej 
czwórce brak tej wyrazistości i niepowtarzalności, jaką Szekspir już nie
jednokrotnie osiągał. 

Kochankowie są wymienialni. A może właśnie o to szło? Bo prze
cież cała akcja tej gorącej nocy, wszystko, co sic; dzieje na tym pijackim 
party, polega na całkowitej wymienialności miłosnych partnerów. Zawsze 
mi się wydaje, że u Szekspira nie ma nic przypadkowego. Puk chodzi 
nocą po ogrodzie i mija pary, które się krzyżują i wymieniają. To Puk 
stwierdza: 

Panna ta sama. lecz inny mężczyzna. 

Helena kocha Demetriusza, Demetriusz kocha Hermie;, Hermia kocha 
Lizandra. Potem Lizander ściga Helenę, Helena ściga Demetriusza, 
Demetriusz ściga Hermię. To mechaniczne odwrócenie pożądań i wy
mienność kochanek jest nie tylko założeniem intrygi. Redukcja pÓStaci 
do miłosnego partnera wydaje się najbardziej charakterystyczną cechą 
tego okrutnego snu. 
I może najbardziej współczesną. Partner nie ma już imienia, nie ma już 
nawet twarzy. Jest tylko najbliżej. Jak w niektórych sztukach Geneta nie 
ma jednoznacznych postaci, są tylko sytuacje. Wszystko staje sic; ambi
walentne. 



HERMIA 
Za co? Co się sulo? 

Czym ja nir Hrrmia? Czyś ty nir Lizandtt? 

Jrsrem tak piękna, jak byłam pmd chwilą. 

Hcrmia nie ma racji. Bo naprawdc; nie ma Herm.ii, tak jak nie ma 
Lizandra. Albo raczej są dwie różne Hermie i dwóch różnych Lizan
drów. Hermia, która spała z Lizandrem, i Hermia, z którą Lizander 
nie chce spać. Lizander, który śpi z Hermią, i Lizander, który ucieka od 
Herm.ii. 

„Sen" wystawiony został po raz pierwszy jako okolicznościowa ko
media, niemalże „prywatna", na uroczystościach weselnych. Najpewniej 
było to wesele świetnej matki Earla of Southampton. Jeśli tak, młody 
hrabia musiał brać udział w pnygotowaniu spektaklu, a zapewne 
i sam w nim grał w towanystwie swoich miłośników. Na wesele matki 
przybyli wszyscy jego kochankowie i kochanki, przyjaciele i pnyja
ciólki, cały ten wspaniały krąg towarzyski, w którym pned paru laty 
Szekspir znalazł sic; razem z Marlowe'em. Chciałbym, aby mic;dzy pierw
szylni widzami „Snu" znajdowała sic; również Czarna Dama z „So
netów". 

Ja proszę tylko o tego chłopczyka. 
Niech ~dz.ie moim paz.icm. · 

Jeżeli „Stracone zachody miłości", pnejnysta komedia o młodych 
ludziach, któny postanowili obchodzić sic; ba kobiet, uznawane są, 
i słusznie, za sztukc; z kluczem, o ileż wic;cej kluczy i kluczyków zawie
rać musi „Sen". Na scenie i na widowni byli sami znajomi, każdą aluzje; 
chwytano natychmiast, pic;kne panie zaśmiewały sic; do rozpuku ukryte 
za wachlanami, mc;żczyini trącali sic; łokciami, pederaści cichutko 
chichotali. 

Daj mi chłopaka. wtedy pójdę z tobą. 

Chłopca, którego Tytania na złość Oberonowi wykradła indyjskie
mu ksic;ciu, Szekspir na sccnc; nie wprowadza. Ale wspomina o nim 
parokrotnie, i to z naciskiem. Dla akcji „Snu" jest on zupełnie niepo
trzebny; bez trudu można było znaleźć sto innych przyczyn sporu 
królewskich małżonków. Widocznie wprowadzenie tego chłopca po
trzebne było Szekspirowi do innych, niedramatycznych celów. Nie 
tylko zresztą ten wschodni pazik jest niepokojący. Obyczaje wszystkich 
postaci, nie tylko „śmiertelnych osób", ale i królewskich, i książc;cych, 
są bardzo swobodne. 

Bo Hipo~ta. butna :uruuonka 
I wojownicza twoja nałożnica ... 

Grecka królowa Amazonek dopiero co pnestala być kochanką króla 
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elfów, a Tezeusz miał jeszcze niedawno miłosne konszachty z Tyta
nią. Informacje te nie mają żadnego zn.aczcnia dla fabuły, nic z nich 
nie wynika, mącą nawet cnotliwy i nieco patetyczny obraz nancczeń
skiej pary zarysowany w pierwszym i w piątym akcie. Są to niewątpli
wie aluzje do osób i zdaneń współczesnych. 

Ro'l.'izyfrowanie aluzji i odnalezienie wszystkich kluczy i kluczyków 
do „Snu" nie jest chyba możliwe. I nie jest nawet potrzebne. Nie jest 
chyba również najważniejsze ostateczne ustalenie, na jaką to uroczystość 
weselną Szekspir pośpiesznie wykańczał i dostosowywał swój „Sen 
nocy letniej". Dla aktora, inscenizatora i reżysera konieczna jest tylko 
świadomość, że „Sen" był wsp61czesną sztuką miłosną. Właśnie współ
czesną i właśnie miłosną. I to bardzo prawdomówną, bardzo brutalną 
i bardzo gwałtowną. Po „Romeo i Julii" był „Sen" jak gdyby „nouvel
le vague" teatralną. 

Sknydla elfów i greckie tuniki są tylko kostiumem, i to nawet nie 
poetyckim, ale karnawałowym. Jakże łatwo sobie wyobrazić, że na 
ślubie wspanialtj Countess, matki Earla of Southampton, czy też na in
nym. równie świetnym weselu, odbywa sic; wielka zabawa. Bal jest 
w kostiumach stylowych i fantastycznych. Na dwone włoskim, a po
tem w Anglii, aż do reakcji purytańskiej, bal maskowy był ulubioną 
rozrywką i nosił nazwc; „impromptu masking". 

Ale już opustosialy wszystkie sale. Odjechał wspaniały kawaler 
pnebrany za północnego Oberona, któremu towanyszył orszak c~p
ców w skórach i kołpakach z jelenimi rogami. Tuż po północy poie
chali pic dalej do jednej z tawern za Tamizą. Jeszcze pncdtcm znikli 
chłopcy i dziewczc;ta w greckich tunikach. Ostatnia odjechała Tytania, 
której kolczyki z wielkich jak grochy różowych pereł budziły pow
szechny podziw. Rozeszli sic; halabardnicy, dopaliły sic; łuczywa. Wczes
nym rankiem po krótkim śnie gospodarz wyszedł do ogrodu. Na mic;k
kiej trawie spały jeszcze splecione ze sobą pary: 

Dzień dobry! Dawno po świętym Walentym, 
A leśne ptaszki dopirro się parzą? 

Hermia zerwała sic; pierwsza, choć poszła spać ostatnia. Dla niej była 
to noc najbardziej szalona. Dwukrotnie zmieniała kochanków. Jest 
zmc;czona, ledwo może ustać na nogach. 

Nigdy tak jeszcze nic byłam zbolała. 
Spryskana rosą. pokluta przez ciernie, 
J nogi moje już mnie nic chcą słuchać. 

Jest zawstydzona. Nie bardzo jeszcze sobie zdaje sprawc;, że to 
dzień. Jeszcze nie potrafi wrócić. Jeszcze przez pół jest we władzy nocy. 
Za wiele wypiła. 

A mnie jak gdyby rozłupW oko. 
Wszystko podwojone widzę. 



Cała scena rannego obudzenia kochanków pełna jest tej brutalntj 
i gorzkiej poezji. którą każda stylizacja teatralna zabija i niszczy. 

Projek1 dekoracji 

Metaforyka miłości, erotyki i seksu ulega w „Śnie" bardzo istotnym 
przemianom. Na początku jest jeszcze całkowicie tradycyjna : miecz 
i rana, róża i deszcz, łuk Kupida i złoty grot. Zderzenie dwóch rodza
jów obrazowania uderza w monologu Heleny, który jest kodą pierwszej 
sceny pierwszego aktu. Jest to właściwie monolog odautorski, jakby 
rodzaj songu. w którym po raz pierwszy zapowiedziany zostaje filozo
ficzny temat „Snu". Jest nim Eros i Tanatos. 

Things base and vile. holding no quantiiy. 
Lovl~ can tran~posc to form and <lignity . 
U>V< looks nOI wi1h the eycs. but with the mind. 
And thcr<fore is wing"d Cupid painted blind. 

Najtrudniejszy do interpretacji jest dwuwiersz końcowy i w swojej 
wieloznaczności niepokojący. Mamy tutaj w obrazowaniu uderzające 
podobieństwo do formuł neoplatoników florenckich, jak przede wszyst
kim Marsilio Ficino i Pico della Mirandola. W ·oparciu o doktrynę 
orficką głosili oni swoisty mis.tycyzm Erosu. Najsłynniejszy był paradoks 
Mirandoli w „Opera": „Ideo amor ab Orpheo sine ocułis dicitur, quia 
est supra intellectum". Miłość jest ślepa, ponieważ jest ponad intelek
tem. Slepota daje spdnienie i ekstazę. „Uczta" Platona, pojmowana 

Projekt kostiumu Herm.ii Projekt kostiumu Teu:usza 



bardziej mistycznie lub bardziej konkretnie, była ulubioną lekturą 
i neoplatoników elżbietańskich. Ale za wzorem florenckim ten neopla
tonizm miał w kręgu Soutbamptona posmak wyraźnie: c:pikurtjski. 

„Mind" wydaje: się oznaczać tutaj wyobraźnię i pożądanie. U Szek
spira zawsze są przełamane stereotypy. Neoplatońskiej dialektyce Mi
łości zrodzonej przez Piękno i kulminującej w Rozkoszy (,,Amor 
igitur in Voluptatem a Pulchritudine dessinit") Szekspir przeciwstawia 
Erosa brzydoty zrodzonej przez pożądanie: i kulminującego w szaleń
stwie. Amor, dzieciak z zawiązanymi przepaską oczami, który na 
oślep strzela z łuku, został w tym monologu przywołany. Ale: tylko na 
krótką chwilę. Bo obrazowanie jest o wic:lc: bardziej abstrakcyjne: 
i wkracza już w zupełnie: inną sferę znaczeń: · 

Wings. and no cycs. figurc unh~y haste. 

Ślepy Amor przemieniony został w monologu Heleny w pędzącą na 
oślep Nike instynktu: „Skrzydła bez oczu w pędzie bez pamięci". 
Ten właśnie obraz Schopenhauer zapożyczył ze: „Snu". 

Ale ta ślepa Nike pożądania jest jednocześnie: ćmą. Od tego właśnie 
monologu Heleny Szekspir coraz natrętniej zaczyna wprowadzać 
zwierzęcą symbolikę erotyzmu. Robi to konsekwentnie, uparcie:, niemal 
obsesyjnie. Przemiany obrazowania są tutaj tylko zewnętrznym wyra
zem gwałtownego odejścia od p~trarkowskiej idealizacji miłości czy
stej. Snem nocy letniej, a przynajmniej tym snem, który dla nas 
wydaje się najbardziej współczesny i odkrywczy, jest przejście przez 
zwierzęcość. To jest ten główny temat, który łączy wszystkie: trzy 
odrębne akcje, równolegle prowadzone: przez Szekspira w „Śnic:". 
Przez tę zwierzęcą erotykę Tytania i Spodek przejdą w sensie zupełnie 
dosłownym. nawet wizualnym. Ale w ciemną zonę animalnej erotyki 
wchodzi również miłosny kwartet kochanków: 

HELENA 
Jc:st<m jak wyżd twój, o Demetriuszu, 
Chociaż mnie bijesz. j.a si~ jednak łaszę, 
O. daj mj być swym wyilem, gardź mną. bij mnie„. 

I jeszcze raz: 

Już nic gorszego spotkać: mnie nic może 
Niż to, i< tylko psem jestem dla ciebie. 

Wyżły krótko trzymane na smyczy, rwące się do gonitwy albo ła
szące się do swojego pana, pojawiają się często na gobc:linach flandryj
skich przedstawiających sceny myśliwskie. Były one: ulubioną dekoracją 
ścian w królewskich i książęcych pałacach elżbietańskiej Anglii. Ale 
tutaj tym wyżłem łaszącym się do swojego pana nazywa samą siebie 
dziewczyna. Metaforyka jest brutalna, niemal masochistyczna. 

Warto zresztą bliżej się przyjrzeć całemu bestiarium przywołanemu 
przez Szekspira w „Śnie". Pod wpływem romantycznej tradycji -
utrwalonej, niestety, w teatrze: przez muzykę Mendelssohna - las 
w „Śnie" wydaje się ciągle powtórzeniem Arkadii. Tymczasem napraw
dę jest to raczej las zamieszkały przez diabły i strzygi, w którym czarow
nice i wiedźmy mogą znaleźć bez trudu wszystko, co jest potrzebne do 
uprawiania ich praktyk. 

You spotted snakc:s with double toague, 
Thomy hedgebogs, be not seen; 
Newts, and blind-worms, do no wrong; 
Come not, oear our fairy queen. 

Tytania układa się do snu na łące pośród dzikich róż, powojów, 
fiołków i stokrotek, ale kołysanka, którą przed zaśnięciem nucą jej 
towarzyszki, wydaje ~ię dość przerażająca. Po żmijach o rozdwojonym 
języku, kolczastych jeżach, padalcach i nietoperzach wymienione zo
stają z kolei długonogie i trujące pająki, chrząszcze i ślimaki. Taka ko
łysanka nie zapowiada najprzyjemniejszych snów. 

Bestiarium „Snu" nie jest przypadkowe. Wysuszona skóra żmii, 
utarte na proszek pająki, chrząstki nietoperza występują w każdej 
farmakopei średniowiecznej czy renesansowej jako leki na niemoc 
erotyczną i różnego rodzaju przypadłości kobiece. Wszystkie te stwo
rzenia są lepkie, śliskie i kosmate, nieprzyjemne w dotknięciu i często 
budzące gwałtowny wstręt. Ten wstręt podręczniki psychoanalizy 
określają jako psychonerwicę. Zwierzęta wymienione w tej kołysance 
nuconej przed snem dla Tytanii: węże, ślimaki, nietoperze i pająki, 
należą również do ulubionego bestiarium freudowskiego sennika. 
W takim właśnie śnie każe Oberon pogrążyć kochanków: 

By na icb czoła zszedł podobny śmierci 
Sen ołowiany , nietoperzoskrzydly. 

Dwór Tytanii stanowią: Pease-Blossom, Cobweb, Moth, Mu.stard
-Seed. Strąk grochu, Pajęczyna, Ćma i Gorczyca zostały we wszyst
kich polskich przekładach, od Koźmiana do Gałczyńskiego, przemia
nowane i zdrobnione na Groszek, Pajęczynkę, Ciemkę i Gorczyczkę. 
Zaciążyło tutaj znowu odczytywanie „Snu" wyłącznie jako romantycz
nej feerii. W teatrze ten orszak Tytanii przedstawiany jest prawie 
zawsze w postaci skrzydlatych duszków podskakujących i ulatujących 
w powietrze albo baleciku niemieckich krasnoludków. Sugestia ta jest 
tak silna, że nawet komentatorom tekstu trudno się od niej uwolnić. 
Wystarczy jednak zastanowić się nad doborem i znaczeniem tych nazw: 
strąk grochu i gorczyca, ćma i pajęczyna, aby przekonać się, że należą 
one do miłosnej apteczki wiedźm i czarownic. 

Dwór Tytanii wyobrażam sobie jako staruchy i starców, zaślinio
nych, bezzębnych i trzęsących się, którzy chichocząc rajfurzą swoją 

panią potworowi. 



Próby sytuacyjne 

A kogokolwiek ujrzy, gdy się zbudzi, 
Lwa czy niedźwiedzia, wilka czy buhaja, 
Przedrzeźniającą małpę lub pawiana -
W każdym z rych stwoncń na śmierć się zadurzy. 

Oberon wyraźnie zapowiada, że za karę Tytania będzie spała ze 
zwierzęciem. I znowu dob6r tych zwierząt jest bardzo charakterystycz
ny, zwłaszcza w drugiej z kolejnych gróźb Oberona: 

Bt it ouncc. or cat, or bcar, 
Pard or boar with bristlcd hair„. 

Pawian, buhaj, kocur, żbik, dzik i wieprz - wszystkie te zwie
rzęta wyobrażają jurność, a niektóre z nich odgrywają doniosłą rolę 
w seksualnej demonologii. Spodek zostaje ostatecznie przemieniony 
w osła. Ale osioł w tym koszmarze: nocy letniej nic: symbolizuje wcale 
głupoty. Od antyku do renesansu osłowi przypisywana jest największa 
potencja seksualna i wśród wszystkich czworonogów obdarzony ma 
być najdłuższym i najtwardszym fallusem. 
Wyobrażam sobie Tytanię jako dziewczynę bardzo wysoką. bar

dzo płaską i bardzo jasną. o długich rękach i nogach, podobną do 
białych Skandynawek, które spotykałem wieczorem na rue de: la Harpe 
i na rue Huchette, jak szły przylepione do Murzynów o twarzach sza
rych albo tak czarnych, że aż niemal granatowych. 

Ty jesteś mędrzec i piękność zarazem. 

Sceny między Tytanią i Spodkiem przemienionym w osła rozgrywa
ne są w teatrze często humorystycznie. Ale myślę, że jeśli można tutaj 
mówić o humorze, to tylko w angielskim znaczeniu tego słowa i że ra
czej jest to „humeur noir", okrutny i skatologiczny, jak często 
u Swińa. 

Wiotka, czuła i liryczna Tytania pragnie zwierzęcej miłości. Puk 
i Oberon przernionego Spodka nazywają potworem. Krucha i słodka 
Tytania potwora ciągnie do łóżka, niemal silą, niemal gwałtem. Takiego 
kochanka chciała. O takim kochanku marzyła. Tylko nigdy, nawet przed 
samą sobą nie chciała się do tego przyznać. Sen ją wyzwala z oporów. 
Przez poetycką Tytanię, która nie przestaje: szczebiotać o kwiatkach, 
gwałcony jest monstrualny osioł. 

TYTANIA 
Księżyc jest dzisiaj cały zapłakany, 

A gdy on płacze to z rum wszystkie kwiatki 
N ad gwałtem. który z dziewic zrobił matki. 
Usta mu zwiążcie. U wińcie sic; cie.ho. 

Tytania ze wszystkich osób dramatu najdalej i najgłębiej wchodzi 
w ciemną strefę seksu, gdzie: nic: ma już piękna i brzydoty i zostaje: już 



tylko zaczadzenie i wyzwolenie. W kodzie pierwszej sceny zapowiadała 
już Helena: 

Rzeczom lichym i n~znym użycza 
Miłość W"Oku i kształty przemienia. 

Miłosne sceny między Tytanią i osłem powinny wydawać się jed
nocześnie nierzeczywiste i realne, fascynujące i odpychające. Budzić 
zachwyt i obrzydzenie, przerażenie i wstręt. Powinny być dziwne 
i straszne zarazem. 

Chodź, usiądź rutaj, na tym łożu kwietnym, 
Niech twe powabne policzki popieszczę, 
Niech r64 wcpo~ w twoją lśniącą glow~. 
I uszy twoje widkie ucałuj~. 

Tytanię pieszczącą osła namalował Chagall. Na tym obrazie osioł 
jest smutny, biały i bardzo czuły. Myślę, że szekspirowska 1'ytania, 
która pieści maszkarę o oślej głowic, powinna być raczej bliższa groź
nym wizjom Boscha i wielkiej grotesce: nadrealistów. I że właśnie teatr 
współczesny, ten teatr współczesny, który przeszedł przez poetykę nad
realizmu, absurdu i brutalnej poezji Geneta, potrafi po raz pierwszy tę 
scenę pokazać. Wybór malarskiej inspiracji jest tutaj szczególnie ważny. 
Wśród wszystkich malarzy Goya jest może jedynym, który w swojej 
fantastyce wszedł może: jeszcze dalej niż Szekspir w ciemną zonę zwierzę
cego erotyzmu. Myślę o „Caprichos". 

Jan Kon „ Sukaplr wsp61Q.(:joy" 
Warsu"''a 196J, s. z6J-l79 
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Kasa czynna w godz. 16-19 (pr6cz poniedziałków) oraz w soboty i niedziel< na godzi
nę przed spektaklem. Przedsprzedaż bil<tÓw indywidualnych i zbiorowych prowadzi 
również Biuro Obsługi Widzów w godz. 8- 1 6. 




