


SEN 
(ERICH FROMM) 

W snach tworzymy jakieś wydarzenia, 
inscen:zujemy dramaty, które są wyra
zem naszych pragnień i lęków (chociaż 
czasem równi!:'ż i naszych intuicji i osą
dów), w czasie s.nu jesteśmy przekona
ni, że nasze marzenia senne są równie 
n:.alne jak ..i:zeczywistość, którą percypu
jemy na jawie. 
Człowi!:'k psychicznie chory albo marzy
ciel pozbawiony jest ca ł ko w i cie 
możności cbiektywn~;;,) spojrzenia na 
świat ZE:\n1ętrzny, ak \\·szyscy jesteśmy 
w mniej szym lub większym stopniu cho
rzy psychicznie lub mniej lub ba rdziej 
pogrą żeni we śnie; nikt z nas nie posia
da obiektywnego spojrzenia na świat, 
jest ono za wHe zniekształcone przez na
sze narcystyczne nastawienie. 

MIŁOŚĆ 
(ERICH FROMM) 

[ ... ] człowiek nie może żyć bez radości 
i miłośc i. Oczywiście z braku radości 
i miłości nie umiera się w sens ie fizjolo
gicznym. W każdym razie takiej przyczy
ny zgonu żaden lekarz by nie podpisał. 
Sądzę jednak, że przy głębszym wejrze
niu oka że się, iż witalność człowieka ule
ga ta k znacznemu osłabieniu na skutek 
braku radości i miłości ,że jest przyczy
ną śmierci liczby ludzi. 

TEATR 
(A NTCN J KĘPIŃSKI) 

Nie darmo słowo aktor pocllodzi od ł a 
cil'lskiego „uge re" - dzia łać . Stoją c wo
bec k onieczności dz iuła nia, m a s ię do 
wyboru w ie le form aktywnoś c i ; cz łowiek 
j edną z nic 'l wy biera i wybraną rolę sta
ra s ię już dobrze odeg rać . Ale fakt , że 
obok roli w yb ran e j i s tnieją też inne, od
r zu cone , i że to, co zos ta!J „odegra ne" 
przez sa mo wy rzucenie na zewnątrz , st a
je s ię czi;ś c i ą świata otaczaj ącego , a nie 
własnego , u więc podlega nie t ylko włas
nP j ohsP r w;:ir··; ; l Pcz t e'l. ot ocze nia, sp ra 
w ia , i-'. w lasna :> k vwność k rytykowan a 
! ,... ... ._ ~ • • • ' - ..... ..... .J .„ .,.... ,.vną.tr:~ i ~~~ 

zewnątrz . Obse rwu jąc s iebie , przyjmuje 
s ię p unkt wid z~ nia otocze nia, a je dno
cześ nie s wój własny. Jest s ię a ktorem , na 
którego patrzą obcy ludzie z widowni 
i k oledzy zza k ulis. 



STANISŁAW BALIŃSKI 

NIEBO SZEKSPIRA 
Kiedy „Sen Nocy Letniej" w bezbłędnym ogrodŻie 
Zakańcza się pogodnie akordem anielskim 
I na otwarte.i scenie. gdzie światło lśni blade, 
Oberon wypowiada o.5tatnią tyradę 
I kłania się widowni z umiarem angielsk im 
- nie wychodź z Regent's Parku , zaszy.i się w ogrodzie. 
Gdzie pachną cierpkie różne i rosy drżą dreszcze. 

Przedstawienie skończone, ale noc trwa jeszcze 
I gwiazdy blyszczq dale.i w lipcowe.i urodzie. 
Oprzyj głowę o drzewo i patrz, jak noc żywa 
Rozwija się nad tobą i fantazję wzywa, 
I już tknięty czarami ów ogród panieński, 
Gdzie ucichł wiatr , a w ciszy zadź:w'i(tc:zala rira, 
Zamienia się powoli w zloty gaj ateński, 
Nad którym wschodzi n iebo tajemne Szekspira. 

I nic się nie zmieniło od tragedii cżasów .. 
Gdy zbliżała się północ i koguty pialu -'-
Choć akcesoria inne: schrony zamiast, lasów, 
Bombowiec zamiast luku, pocisk zamiast strzały, 
To samo się powtarza co tam, co na scenie , 
Gdy iskra namiętności sięgała zenitu 
I aktor zdzierał z siebie tiule i półcienie, 
By odkryć twarz człowieka, jak gwiazdę u szczytu. 

W te.i godzinie historii, wśród zdarzeń tragicznych .. 
Nie ma uczuć pośrednich ani połowicznych . 
Jak aktorzy tragedii - z wolą czy bez woli -
Musimy poznać wszystko, co na.imocnie.i boli, 
Musimy poznać podłość, czystą, absolutną, 
Musimy prze.iść przez kłamstwo, j ak przez rzekę smuinq. 
Przez zawiść bez litości, rozpacz bez uśmiechu, 
Przez nieczystość sumienia i przez czystość grzech u „. 

A gdy materia bólu się wreszcie wyczerpie, 
musimy .ią ujarzmić - i wtedy zobaczyć 
Mądrość tę na.itrudnie,iszą, co kazała cierpieć , 
I teraz każe westchnąć z żalu - - i przebaczyć, 
Na kształt świtu letniego, który oczy złoci · 
Rumieńcem przebudzenia, jak laską dobroci. 

Już świta. Noc opada ciężko, jak kurtyna, 
Zakrywając powoli sens tych wszystkich znaczeń , 
Które dajemy życiu wśród nocy ma.iacze11 
Póki dzień się nie zacznie. Właśnie się zaczyna. 
Stróż nocy wszystkie bramy otwiera ogrodu, 
Przez które wpływa fala zielonego chłodu, 
M ieszając w porankowych obręczach błękitu 
Osratnie wiersze nocy i pierwszy wiersz świt.u. 

Wsparci j eszcze o drzewo , co w iatrem westchnęło , 
Patrzymy zadumani w to - co przeminęło, 
Zostawiając po sobi e fi.iolkową mglistość, 
Co wiru.ie w powietrzu , plącząc -rzeczywistość, 
Aż rozdane na dwo j e w pierwszym słońca blasku 
Upada - z gw iazd strącone - i zamiera w piasku. 

Który z dramatopisarzy zarobi! ponad J 
miliony pięćdziesiąt tysięcy dolarów w jed
nym tylko teatrze (a nie dostal z tych 
pieniędzy ani centa - żeby ulatwić czy
telnikowi odpowiedź)? 
Który dramatopisarz •utrzymywal• w tym 
sa1nyn1 czasit' - sarn lub prawil' sa1n -
przynajmniej sześc innych scen specjali
zujących ~it: w organizowaniu festiwali 
jego sztuk (teatry w Anniston. Alabama; 
Burlington, Vermont : Oclessa, Teksas; 
Lakewood . Ohio; Ashland. Or„gon; Louis
ville , Kentucky; Waszyngton. D. C .; Cedar 
City, U tah; San Diego, Kalifornia; oraz 
1nit,'clzy innyn1l. Nowy .Jork)'? 
Tak. zgadza się . Sukspir. Przez całe Jato, 
a nit~ raz .it'SZCZl' w jesil'ni . sztuki Szekspi
ra grant• są \\' pll'Hl'rzt>, '""~ parkach, \\· arn
ritt'atrach zbudowanych specjalnie z 111yślą 
o nich, w szkolnych aulach. w bibliotekac h 
publicznych, We Wszelkiego rO<!zaju po
tllit'SZC:ZeniaC'h - poZ\\' alających na powil'-
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Postać, którą tu widzisz, ryła ręka szczyra, 
Co chciała szlachetnego ukazać Szekspira, 
~rzy czym ten miedziorytnik biedził się niemało, 
Zeby dzieło naturę żywą przewyższało . 
O, gdyby tak geniusza kontury zwodnicze 
Mógł wyrysować w miedzi jak ziemskie oblicze 
Jego sztych byłby wówczas sztuką niedościgłą 
I wszystko by przewyższył rytowane igłą. 
Że temu nie podołał - niechaj wzrok twój sięga, 
Czytelniku, nie rysów - lecz tego, co w księgach . 

BEN JONSON 

lanie . liczącej . sobie czterysta lat cząst k1 
t'Zt"gos . co mozna by spokojnie nazwaC kul
turą. 1„.1 Ale Szekspira gra się nie tylko w 
St'zon1t-. ł~tnim i nie tylko na naszynt kon
rynenc1e. Popularnosć Szekspira bierze się 
nie tylko z okazji do zjedzenia lunchu na 
trawniku i przyjemnych dwudniowych wv
c1~czek do niektórych naszych malowni
czych ntia_st; nie jest to również z naszt"j 
strony i:roba_ przywłaszczenia sobie - po
przez samą hczbę przedstawień - dramato
pisarza._ któr)' przede wszystkim należy do 
W1elk1eJ Brytann, a potem do resztv ,;wia-
ta . 1„ .1 · 
Za granicą można oglądać sztuki Szekspira 
.niemalże w każdym kraju, do którego do
cierają samoloty, pociągi czy statki. 1„.1 
C hociaż _Anglia doczekała sie dnia . w 'któ
rym_ słonce zaszło wreszcil' nad inpl"rium, 
~~e~:~~~!~ nie nadszedł kr~s popularnoSci 

Nasuv.·a się ttoraz oczyu·iste p~·tanit', które-



go prawie nikt nie zadaje: dlaczego·? Moż
h_a uy odµow1ed2ieć prosto, ze swą domi
nacj~ na scenacn nie tyiko angie1sk1ego 
oos>,aru językowego, ale całego niemal 
sw1ata zawdt.ięcza l:-O prostu ra.ktowi, ze 
Jes~ największym dra1naturgiem ~wiata. 
·.i.-aka up1nia n1usi s potkać się ze sprzec1-
\vem. A. Sofokles, t.urypides, Molier '! Też 
niezJi - a przecież są Jeszcze inni. „Kró1 
Edyp" porównany z „tlamtetem" być inoże 
odniósłby Z\\.' ycięst wu albo przynaj1nniej 
okazałby się równie dobrą sztuką. C1.y 
„Kroi Lir" jest zdecydowanie Jep::,zy od 
„llachamek"? Którą komedię S1.ekspira 
można by z pełną wiarą w zwycięstwo po
rownać na przykład ze „Szko1ą żon'''? A 
jednak nie n1a festi\vali ::,.zLuk Eurypidt'Sa 
w rejonie \.\rielkich Jezior, a w l\1ancht'.'Ste
rze g• a się przez cały sezon Szekspira. [ .. . ] 
Nas interesuje nadal jedt-n człowiek, do
robek jednego dramatopisarza . 
Interesujt' nas tak bardzo, ~:e gotowi je
ste~my jakos wytrzymać w krze ś le tea
tralnym cgl<łda.iąc co roku te same sztuki, 
cierpiąc nudę. która jest nieunikniona, gdy 
j~clno czy drugie (albo tuzin) przedstawie
nie jest nieudane. Jeste s'.. n1y oddani Szek
spirowi. ryzykujemy, oglądamy i oglądamy. 
OczywiScie niektórzy robią to bez przeko
nania. ho tak je.st c..:kulturalnie))' bo getr 
hyliSmy \ szkole średniej, powit·dziano 
na1n. że to jest dobre (choć nie znan1 niko
go, kto czytałby co roku „Silasa l\'tarnera~' 
tylko dlatego. it· powiedziano inu w szkole. 
że to dobre). Inni znów lubiq. fesliwalt> 
szekspiro\„'Skie, bo lubi;:l pikniki. .Jeszcle 
inni dlat„go. że uwielbiają oglądać gwiazdy 
- ho w ty111 roku Katharine Hepburn. al
bo Richard Burton. albo Albert Finney czy 
:\taggie S mith - postanowili wziąć udział 
,..., festiwalu. 
Ale nav.-·et jeSJi wziąć pod uwagt: wszystkie 
te czynniki. to pozostanie jeszcze cały 
ocean zainteresowania - autentycznego, nit>
kłan1anego. na1niętnego zainteresowania. [ ... ] 
W rzeczywistoSci I udzie nie chodzą rów
nież na sztuki Szekspira dla jo:;zyka. choć 
takie stwierdzenie może zakrawać na he
rezję. [„.] 
Ale dlaczego? Pozost.aje nam jeszcze roz
ważyć życie wewnętrzne postaci. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że Szekspir jest wiel
kim dramaturgiem przecie wszystkim dzi~
ki stworzonym przez siebie postacio1n, albo 
że jego dar rysowania charakteru postaci 
jest właSnie tyn1, co przesądza o wszyst
kim innym . Niemądrze byłoby wyodręb
niać jeden aspekt talentu człowieka i uwa
żać ten element za jedyny czy główny 
przejaw geniuszu twórcy. WielkoSi: wiąże 
się z całyn1 człowiekiem, jest niepodzielna, 
tkwi w słowach. które przenikaja dusze, 
jak również w sa111ych duszach; tkwi na
wet w instynkcie pcdpowiadającyn1 wybór 
wątku. który u1nożliwia rozwinięcie mySli. 
(Wielkosc Szekspira to także niezaprzeczal
ny dar przedsta""'iania swego n1aterialu '" 
sposób przejrzysty. w stanie gotowyn1 do 
wystawienia na scenie; większoSć tych re
żyst'rów przyznaje, że wszelkie wskazó,vki 
sceniczne są już w tekScie). 
Sądz~ jednak. że w szekspirowskim sposo
bie charaktt'ryzowania postaci jest coS 
szczeJ,!ólnego, jest coS nit·powtarzalnego w 
sposobie, w jaki stworzone przez nit'go po
staci nabierają życia [ .. . ) 
W większym stopniu niż ,jakikolwiek inny 
dotychczas dramatonis~rz , Sze kspir dał 
wymySicnyn1 przez siebie postai;icn1 swoje 

błogosławieństwo i wolnosć, obdarzając je 
c e cna1ni indywidualnyn1i, ktorych nie trze
ba ktasytikować i któ, ych nie da się W>'
tiumaczyc, gdyż były Lo ich własne cecny. 
Gdyby można było je uKłuć, pokazalab>• 
się krew. Ale me da się Lego zrobić, tak, 
ja« nic da się 1'ochwycić błyskawicy; gdy 
zobaczysz błysk. jest już za póżno. l'<ie zy
ją one jako dające >ię zanalizować idee, 
1ecz jako 1 uchon1e, \\' Ciąż trudne do zloka
lizowania zakoi1czt!nia nerwów, jako prą.dy 
wysyłane przez mózg, emocje wybuchające 
z takich glębi, że ich żrodel nikt nie zdo
ła dojrzeć . \V ty1n s an1yn1 n1omencie są 
teraźniejszoScią i przeszłością. Nieuchwyt
llt! i niekwestionowane. 
Aby osiclgn;;-lć t~ przcjrzyst;,:4 nlaterialno~ć. 
kt(,ta tak niezaprzeczalnie istni e je w jego 
szt u kach Szekspir - wydaje mi się - w 
wit;kszyn1 stopniu, niż jaki_kOł\viek inny 
człowiek zrezygnował z sa1ncgo siebh·, z 
własnego życia, na korzy ś ć tysiąca i .it>d
ne ,j zja\\'Y, jakie st\a..·orzył, i każąc inl prze
żywać, płakać, oddychać , u1nierać. Oto dla
czt.·go tal< inało wien1y o nim sa111y111. Bez
warunkowo i nieodwołalnie przekazał dużą 
część siebie san1ego postacion1 wyz\"w"ołonym 
przez własną wyobraźnię. rak więc niewiele 
j eszcZC' nlożemy dowiedzieć sit; o ni1n sa
n1y1n [ ... ] U niego \\·szystko rozpuszczone 
jt-st w żywyn1 srebrze i to żvwe srebro 
oglądan1y wlaSnie na scenic. · 
'11·.c.eoa przyznac, że - wziąwszy pcd U\\:a
gt; s1.czego1ny charakter .iego uzieła -
~J:eks1#ir nie ułatwiał aktoron1 zadania; ani 
też nam . . Yl..y, zarowno aklorzy! Jak i wi
d.c.owu• n1oże1ny we ,iSć w jego S\\iat 1.ylko 
\\' tedy, gcty sa1ni iównież wznies1e1ny s1e:: 
wys1.arczająco wysoko. wy.rzuceni ,..., górę 
porywen1 1nluicj1 , która z br~' '· >' zaiuienia 
się w oui:zę. 

Wie111y, Żt' taje1nnicze odgłosy kroków, bi
cie se1 ca, bystry i nieuchwytny bieg n1ySJi 
tak charakterystyczne dla Szekspira. istnie
ją. istnieja wszt;dZie . Wierny, gdyż slysu
thmy je , fragmentarycznie, w najbardziej 
nieprawdopodobnych sztukach: w „Cyrnbe
linie'', ,.Tytusie Andronikusie" i „OpowieSci 
zimowej". Być n1oie, .leSli pójclzien1y znów 
na szt.u.kę Szekspira. to pewnego dnia bę
dzien1y n1ogłi ułożyć sobie w pamięci włas
ną n1ozaikę, stwierdzimy, że udało się sam 
zajrzeć w każdy zakamarek, każdą szczelinP, 
i wytwcrzyć sobie obraz przynajmniej kil
ku sztuk w ich skończonej całości. Te nie 
kończące się poszukiwania nie wymagają 
z naszej strony ,jakiegoś szczególnego sa1110-
zaparcia . Zadowalają nas wciaż nowe nie
spodziane odkrycia . 
Zresztą pospiech też jest niepotrzebny. gdyż 
właSnie płynnoSć, dwuznaczność, sprzecznoSć. 
niezależnoSć i v.'ypływająca z niej spon
t aniczno S ć - wartoSci , w jakie Szekspir 
wyposażył S\\'e postacie, pozwoliła im prze
trwać bez uszczerbku lata. dziesięciolecia. 
wieki cale. Nie ma dla nich przeszkód -
nie istnieją granice ideologiczne. Każdy 
wiek odkrywa dla siebie Szekspira na no
wo. co świadczy o tym, że swoboda, j_aką 
Szekspir obdarzył swych bohaterów. byla 
autentyczna. bez zastrzeżeń. Sam SŻekspir 
zwykł był mawiać: •Jak doskonałym two
rt·n1 jest człowiek«. 
I tak. wraz z nim, bierzen1y \\''Ciąż udział 
w największyn1 w historii »polowaniu« na 
człowieka . 

WALTER KERR 

JAN BŁOŃSKI 

ny bywają wspomnieniem lub proroctwem: nostal
giczne czy wróżebne - ładowi dnia przeciwsta
wiają kaprysy nocy, zamiarom śmiertelnych -
żądania bóstw, koniecznościom świata - pożą
dania serca. Zaledwie tolerowane przez wład
ców - czyż szekspirowski Tezeusz nie odnosi się 
do przygód letniej nocy z niedowierzaniem i nie
chęcią? - oddane zostały w zarząd kapłanom 
i poetom: to przecież Puk żegna widzów przed
stawienia, przypominając, że ze wszystkich po
staci on właśnie stoi najbliżej pisarza. Nie je
steśmy odpowiedzialni za nasze sny, ale nasze 
sny odpowiadają za nas: odpowiadają na pyta
nia, które stawia pragnienie, podświadomość, 
pożądanie . Dlatego też, choć lekceważone za pło
chość i nieodpowiedzialność, nocne marzenia by
wały od najdawniej uważane za dziedzinę praw
dy„. i n n ej prawdy, prawdy, do której le
piej się nie przyznawać (albo przyznawać ostroż
nie), prawdy równie wstydliwej co upajającej. 
Sny są aspołeczne, niestety czy raczej na szczęście. 
W końcu tyleż się snu boimy, ile się w nim lubu
jemy. Latwo kwitować go uśmiechem pobłażania 
albo machnięciem ręką. Pozostawiamy go dzie
ciem i poetom, tym dużym dzieciom. Psychologo
wie twierdzą jednak, że dzieciństwo kształtuje 
dojrzałość, poeci zaś lubią udowadniać, że marze
nie nccy rządzi postępowaniem dnia. Szekspir, 

który nie był natrętny, pozwolił nam w swoim „Śnie" zobaczyć za
bawę i rozrywkę, wyobraźni. Jednak najpogodniejsza z komedii wiel
kiego Anglika ma swoje groźne i niejasne strony, jeśli w jej obra
zach zobaczyć pragnienia, zaś w czynach postaci uczucia. Dosłowny 
tytuł brzmi: „A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM", „SEN NOCY 
Z POŁOWY LATA". Połowa lata to raczej połowa roku, dzień sło
necznego przesilenia. W wigilię świętego Jana odwieczna magia po
zwala na wszelkie kaprysy i najbardziej niepokojące metamorfozy„. 
Szekspir wiedział przed Freudem, że po światach snu hula płeć. 

Władcą sennych duchów jest Oberon, Oberon zaś dlatego obraził się 
na Tytanię, że nie chciała mu ustąpić bardzo pięknego pazia. Najbar
dziej eteryczna z królowych, władczyni elfów i pajęczynek, spędza 
czarodziejską noc w objęciach osła, najgłupszego z najsprośniejszego 
ze zwierząt. Osobliwe chasee-croise kochnków w lesie pod Atenami 
nie oznacza tylko, że miłość jest zmienna i że starczy byle przypa
dek, aby odmienić pragnienia. Noc świętojańska jest nocą orgii i naj
wznioślejsze wyznania - kto wie? - kryją w sobie pokusę saturnalii. 
Są więc dni magiczne, kiedy wszystko wolno. Jak we śnie. Także 
naturze, której emanacją są szekspirowskie bóstwa, nie zbywa na 



przewrotności. Puk jest bardziej złośliwy mz się przyznaje: reżyse
rując wydarzenia, wtrąca chętnie swoje trzy grosze, z których co naj
mniej jeden fałszywy. Zna wszakże miarę, jak artysta i dyskrecję, jak 
mędrzec i sługa. Sen jest więc światem na opak. Motyw głęboko ba
rokowy, po którym znać, że Szekspir ogarnia wszystkie epoki (prze
widuje natręctwa baroku, podobnie jak ze średniowiecza wziął po
jęcie grzechu i winy). 

Nasze pragnienia są pozorem, czyny złudzeniem. Wszyscy chodzimy 
w kostiumach. Porwani zmiennością, nie umiemy znaleźć oparcia 
w świecie, ani tym bardziej w sobie. Gramy komedię albo też sen -
świat? - gra komedię„. posługując się, niczym pionkami, naszymi 
osobami. Gdzież stałość uczuć, gdzie tożsamość charakteru? dość 
tchnienia wiatru, uderzenia krwi, kropli czarodziejskiego płynu na 
powiekach, abyśmy zbudzili się kimś innym. Kiedy słuchamy za
klęć kochanków, mogłoby się zdawać, że będą z nich bohaterowie 
tragiczni: jeszcze chwila, a zgodzą się za własne uczucia umrzeć. Ale 
nie mijają trzy dni, a wszyscy zdążą się rozejść i pogodzić. 

Zmienność zagarnia samą sztukę, wywraca na opak przedstawienie. 
Historia o Piramie i Tyzbe to jakby krzywe zwierciadło teatru, 
w którym siedzimy. Drą się dekoracje, z marionetek wyłażą pakuły. 
Największą z komedii jest sama komedia. Jeśli Puk naśmiewa się 
z kochanków, to Szekspir z aktorów. Sam z siebie - pisarza, akto
ra - stroi błazna. Popisy rzemieślników, nie są jednak przypadko
wym interludium, dorzuconym dla rozweselenia widowni. Dodają 
jeszcze jeden wymiar snom, w którym nie może zabraknąć niezgul
stwa, pokraczności, groteski. Czary wołają o parodię, nadnatura wzy
wa przyziemności, poezja grubiaństwa. Za magiczną nawą miłości 
płynie średniowieczny „statek głupców"; tanecznym korowodem 
szczęścia i wykwintu odpowiada pochód niezdarstwa i bredni... od
wrotna strona karnawału. Wszakże nie należy sądzić, że ten żart 
jest przypadkowy. To, co pokraczne, karnawałowe musiało nawiązy
wać do dostojnego, poważnego, wielmożnego. 
Rzemieślnicy nie jedno więc wiedzą o arystokratach i to, co przed
stawiają, można łatwo powiązać z romansami kochanków. Podobne 
wydarzenia - czy urojenia? - wracają w odmiennym nastroju, oto
czone tym razem aurą parodii i burleski. W końcu można powiedzieć , 
że każdy ma tu swojego osła, i królowa, i dwór, i poeta. 

Wszystko to 
jest jednak cudownie 

zrównoważone. 

Tak jak sen nocy letniej 
nie jest nocą Walpurgii, 
tak teatr szekspirowski 

nie zaprzecza sobie absurdem 
i parodią. 

Sen jest prawdą 
i złudzeniem, 

miłość urokiem i popędem, 
teatr poważną sztuką, 
1 karnawałową kpiną 

- · ednocześnie. 

szy tko 
zna jduje . woj miejsce 

uła zon poe tycką pałeczką 

największego 

z czarodziejów. 

' e ug najnowszej b ografii . zekspira 
A. L. Rowse'a pierwsze przedstawienie 
„Snu nocy letniej" odbyło się w staryn1 
\9nclyńskim pałacu Southamptonów na rogu 
Chaucery Lane i Holbornu. By! to wielki 
późnogotycki dom z galeriami i galeryj
kami które biegły jedne naci drugimi wo
kół ~twartego prostokątnego podwórza z 
przyległym ogrodem. po którym można było 
spacerować. Trudno wyobrazić sobie lepszą 
scenerię dla rzeczywistej akcji nSnu nocy 
letniej". .Już póżna jest noc i kończy się 
zabawa. Spełniono już wszystkie toasty i 
ustały tańce. Na podwórzu stoją jeszcze 
pachołkowie z latarniami. Ale w sąsied
nim ogrodzie jest cien1no. Przez bramę po
woli przemykają splecione pary . Wino hisz
pańskie j est ciężkie , kochankowie . zasnęli . 
Ktoś przeszedł , prysnął sok z .iagod. chło
pak się obudził. Nie widzi dziewczyny, któ
ra Spi przy nin1: wszystko zapomniał, za
pomniał nawet. ie to z nią wyszedł z za
bawy. Obok jest inna dziewczyna, wystar
czy v.•yciągnąć ran1it:; już je '"'Yciągnąl , 
już za nią biegnie. Już nienawidzi. z tą sa
mą siłą, z jaką przed godziną poządał : 

Ja m am stę cieszyć z H e rm!!? O. żałuję 
Każdej minuty , j a kq z ntq spędzi!em. 

u Szekspira zawsze jest wspaniała nagłosć 
miłości. Fascynacja zjawia się od pierw
szego spojrzenia. zaczadzenie od pierwsze „ 
go z etknię cia się rąk. ~ilość spada jak 
jastrząb, swiat się zapadł , kochankowie 
widzą tylko s iebie . Miłosć u Szekspira wy
pełnia całą istotę. jest zachwyceniem i po
ż ądaniem . W ,.$nie" z tych miłosnych pa
s.ii zostaje tylko nagłość pożądania: 

LIZANDER 
Niepoczytalny bylem, gdym jej przysiqgl. 

HELENA 
Niepoczytalny jesteś, gdy jq rzucasz. 

LIZANDER 
Demetrtusz kocha Hermtę, a nie ciebie. 

DEMETRIVISZ. budzqc stę 
O, H eleno, bogini nim f o boska! . 
z cz~;mże , najd roższa , oczy twe porownam? 
Krysztal to bioto . 
„Sen" jest najbardpiej erotyczną ze wszyst
kich sztuk S ze kspira . I w zadne.i chyba 
z tragedii i komedii poza „Troilusem i Kre„ 



sydą" erotyka nie jest tak brutalna. Do
slowniejsza i bardziej gwałtowna jest tyl
ko w sonecie CXXXV. 
Tradycje teatralne „Snu" są szczególnie nie
zno~ne, i to zarówno w swoin1 wt.orcu kla
sycys•yctnym, z kochank~mi w \unikach 
i 1ua:nnurowymi schodami w tie, jak i w 
wariancie drugim: operowo-tiulowo-lino
skoczkowym . Teatry od dawna wystawiają 
,,Sen" najchętniej Jako bajkę Grimn1a, i mo
że dlatego ostro::,ć i brutalność syLuacji i 
dialog.ow zostaje na scenie całkowicie za
tar~a. 1'iiental się jej nie widzi, n1em.d się 
jeJ nie słyszy . ( ... ) 
ł<.o"s"yl"rowanie aluzji i odnalezienie 
wszys„kich k1uczy i Kluczyków do „Snu'' 
nie jest chyba 11iożliwe . I nie jest nawet 
potrzebne. Nie jest chyba również najważ
niejsze ostateczne usLaJenie. na jaką to 
uroczystosć weselną Szekspir pośpiesznie 
wykańczał i dostosowywał swój „Sen nocy 
letniej". Dla aktora, inscenizatora i reży
sera konieczna jest tylko świadomość, że 
„Sen" był współczesną sztuką miłosną. 
Własnie współczesną i własnie miłosną. 
I to bardzo prawdomówną, bardzo brutal
ną i bardzo gwałtowną . Po „ Romeo i Ju
lii' ' był „Sen'' ,iak gdyby „nouvelle vaque" 
teatralną. 
Skrzydła elfów i gre c kie tuniki są tylko 
kostiumem, i to nawet nie poetyckim, ale 
karnawałowym. Jakże łatwo sobie wyobra
zić . że na ś lubie wspanialej Countess, matki 
Earla of Southampton, czy też na innym, 
równie świetnym weselu, odby\va się wiel
ka zabawa. Bal jest w kostiumach stylo
wych i fantastycznych [ . . . ) 

Metaforyka miłości, erotyki i seksu uiega 
w „snie" bardzo istotnym przemianom. Na 
początku jest jeszcze całkowicie tradycyj
na: miecz i rana, róża i deszcz. łuk n.u
pida i zloty grot. Zderzenie dwoch rodza
jow obrazowania uderza w monologu l:łe-
1eny, który jest kodą pierwszej sceny 
pierwszego a ktu. Jest to właściwie monolog 
odautorski, jakby rodzaj songu, w którym 
po raz pierwszy zapowiedziany zostaje 
liłozoficzny temat „Snu". Jes t nim Eros i 
Tanatos. [ ... ) 
Warro [ . .. ) bliżej się przyjrzeć całemu be
stiariun1 przy\vołanemu przez Szekspira w 
„Snie". Pod wpływem romantycznej tra
dy cji utrwalonej, niestety, w teatrze 
przez muzykę Mendelssohna las w 
„Snie" wydaje się ciągle powtórzeniem Ar
kadii. Tymczasem naprawdę jest to raczej 
las zamieszkały przez diabły i strzygi, w 
kt ó rym czarownice i wiedźmy mogą zna
leźć bez trudu wszystko, co jest potrzebne 
do uprawiania ich praktyk. [ ... ) 
Tytania układa się do snu na łą ce pośród 
dzikich róż , powojów, fiołków i stokrotek , 
ale kołysanka, którą przed zaśnięciem nu
cą jej towarzyszki, wydaje się dość prze
raża.jąca. Po żmijach o rozdwojonym ję
zyku, kolczastych jeżach, padalcach i nie
toperzach wymienione zostają z kolei dłu
gonogie i trujące pa ,iąki , chrząszcze i śli
maki. Tako kołysanka ni e zapowiada naj
przyjemniejszych snów. 
B es tiarium .,Snu" nie .iest przypadkowe. 
Wysuszona skóra żmii 1 utarte na proszek 
pająki, chrząstki nietoperza wy stępują w 
każdej farmakopei s redniowiecznej czy re
nesansowej jako leki na niemoc erotyczną 
i r ó ż nego rodzaju przypadłości kobiece. 
Wszystkie te stworzenia są lepl;ie, sliskie 
i kosmate, nieprzyjen1ne w dotknięciu i 
cz~sto budzące gwałtowny wstręt . Ten 
wstręt podręczniki psychoanalizy okresla.lą 
jako psychonerwicę . Zwierzęta wymienione 
w tej kołysance nuconej prze d snem dla 
Tytanii: węż e. ~ liinaki, nietoperze i pająki, 
należą również do ulubion ... go bestiarium 
fr e udowskiego sennika . w takitn właśnil~ 
s ni e każe Oberon pogrążyć kochanków : 

B!J n a leli czo ta zszedł podobni1 śmterct 
Sen o lau;icmi1. nietoperzoskrz11dł!J. 

D\\rór Tytanii stanowią: Pease-Blosson1 , 
Cobweb. Moth , Mustard-Seed. Strąg gro
ch u, Pajęczyna, tma i Gorcżyca zostały we 
wszystkich polskich przykładach , od Koż
miana do Gałczyńskiego, przen1ianowane 
i zdrobnione na Gro~z~k. Pajęczynkę, 
Ciemkę, i Gorczyczk~. Zaciążyło tutaj zno
wu odczytywanie ,.Snu·• \Vył~cznie jako ro-
111antycznej fet!r ii . W teatrze ten orszak Ty
tanii orzedstawianv jest nrawie zaws1.e w 
postaci sknydlatyc h du'Zków podskakują
cych i ułatu,i acy eh w powie.trze albo ba
le ciku nie1ni eckich kra ~noludków . Sugestia 
ta iest rak silna. żt..· nawet ko1n e n1 ::ttorotn 
t t>kS t 1! ffl!dno się od nie.i uwolni ć. Wystar
czy jednak zastanowić sie nad doboren1 i 
zna C? t!niPn1 tyf'h n?zw: strag g-ro cł'l u i g-or
czyca, tn1a i pajt~czyna, aby prz eko nać !"ię, 
że n~t e·i::-ł onf• do miłosnej apt Pcz ki wie
dźn1 i czarowni c. 

Dwór Tytanii wyobrażam sobie jako sta-
rucha i starców, zaśJ.inionycb, bezzębnych 
i trzęsących się, którzy chichocząc rajfu
rzą swoją panią potworowi. 

A kogoko!wlek ujrzy, fldy się zbudzi, 
Lwa czy nledźwledzta, wl!ka czy buhaja , 
Przedrzeintajqcq malpę !ub pawiana -
W każdym z tych stworzeń na śmierć się 

zadurzy. 

Oberon wyraźnie zapowiada, że za k.irę 
Tytania będ~ie svałd. ze zwierzęciem. t 
znowu dobór tych zwierząt jest bardzo 
charakterystyczny. zwłaszcza w drugiej z 
kolejnych gróżb Oberona ( ... ) 
Pawian. buihaj, kocur. dzik, i wieprz -
wszystkie te zwierzęta wyobrażają jurnosć, 
a niektóre z nich odgrywają doniosłą ro1ę 
w seksualnej demonologii. Spodek zostaj• 
ostatecznie przen1ieniony w osła. Ale osioł 
w tyn1 koszn1arze nocy letniej nie sy1nboli
zuje wcale głupoty. Od antyku do renesan
su osłowi przypisywana jest najVt'iększa po
tencję seksualna i wSród wszystkich czwo
ronogów obdarzony ma być najdłuższym i 
najtwardszym fallusem . 
Wyobrażam sobie Tytanię jako dziewczynę 
bardzo wysoką, bardzo płaską i bardzo ja
sną, o długich rękach i nogach, podobną 
do białych Skandynawek, które spotykałem 
wieczoren1 na rue de la Harpe i na rue 
Huchette , jak szły przylepione do Murzy. 
nów o twarzach szarych albo tak czar. 
nych, że aż nien1al granatowych. 

Ty jest eś mędrzec t piękność zarazem. 

Sceny między Tytanią i Spodkiem prze 
mienionyn1 w osła rozgrywane są w t ea 
trze często humorystycznie. Ale myśl ę, że 
jeś]i n1ożna tutaj mó\Vić o humorze. to 
tylko w angielskim znaczeniu tego słowa 
i że ra cze j jest t.o „humeur noir''. okrutny 
i skatologiczny, jak często u Swifta. 
Wiotka , czuła i liryczna Tytania pragnie 
zwierzęcej miłości. Puk i Oł>eron prze· 
mienionego Spodka nazywają potwor em 
Krurha i słodka Tytania potwora ,ciągnie 
do łóżka, niemal siła, niemal gwałtem. Ta
kiego kochanka chciała. o takim kochanku 
marzyła . Tylko nigdy , nawet przed samą 
sobą nie c hciała się do tego przyznać . Sen 
ją wyzwala z oporów. Przez poetyrka Ty
tanię, która nie przestaje szczebiotać o 
!<Wiatka ch, gwałcony jest monstrualny 
osioł. 

TYTANIA 

Księż!JC jest dzisiaj cały zaptakany, 
A gdy on płacze, to z ntm wsz!}stkie kwiatki 
Nad gwałtem, który z dziewic zrobtt matki. 
Usta mu zwtqźcte. Uwińcie stę ctcho. 

Jest rzeczą zadziwiającą, że nie tylko cudzoziemcy, lecz i niektórzy ang ielsc:y krytycy uważają Szek
spira za poetę niesamowitego i posępnego, opiewającego gorgony, hy dry i maszkary chimer. Tym
czasem w subtelności swej przerasta on wszystkich innych dramatopisarzy„. Jego brawura i ży
wiołowość w radości nie mają granic. W „Śnic nocy le tniej" - tego możemy być pewni - mieści 
s ię więce j czaru i piękności w opisac h niż w ~ lej poezji francuskiej razem wziętej [.„] 

WILLIAM HAZLITT 

Szekspir jest daleki od tego, żeby miłość uważać za wyraz rozsądku u ludzi; w twórczości swej 
ty lko wyjątkowo zalicza rozum do decydujących czynników w postc;powan iu człowieka. Od samego 
zarania przejrzał i przeczuł, o ile szerszy jest zakres życia pcdświadomego ponad świadomym, 
i widział jasno, że nasze nastroje i uczucia wyrastają z podświadomości. Korzen ie całej filozofii 
życia ukrywają s ię w kapryśnych scenach miłosn)'Ch „Sn u nocy letniej". 

GEORG BHAND ER 

Gdyby Freud pi sa ł „Sen nocy letnie j'', poranek mógłby być powrotem do wykrzywień, inhibicji, 
przyduszenia przez konwencję prawdziwych tkwiących w człowieku sił, które sen wyzwolił. Ponie
waż pisa ł sztukę Szekspir , mamy przejście z jednej krainy czarów do drugiej. W jednej doszły 
io głosu w wyobrażonych postaciach najróżniej sze zapęd)", pragnienia, omamy, którym i może kusić 
człowieka powierzchn ia spraw . W drugiej zachwyca cz łowieka mieszkańca ziemi zwykła, a le 
wspaniała „jawa", bo do niej jest pod wieloma względami dostosowany. Jej cudowność jest po 
prostu „tylko" taka , jaką potrafi być cudowność rzeczywistości . 

PlłZEM YSŁAW M R O ZKOWSK! 

Poczucie szczęsnego porządku społeczności i na tury i świętość i nadzieja pięknego potomstwa 
i przerllużenia, świat stabilny, szczęśliwy i należ.vcie zbudowany, spojony przez miłość i pełny mi
łośc i szacunek, który ożywia dowcip, inte ligencja i poez ja - oto prawdziwa istota radości „Snu", 
w którym młoda miłość i dojrzała miłość znajdują swoją na wieki wieków szczęśliwość i kompanię . 

NEV!LL COGHILL 

Tytania ze wszystkich osób dramatu naj
dalej i najgłębiej wchodzi w ciemną sferę 

seksu, gdzie nie ma już piękna i brzydoty 
i zostaje tylko zaczadzenie i wyzwolenie . 
W kodzie pierwszej sceny zapowiada już 

Helena: 

Rzeczom lichym t nędznym użycza 

Ml!ość uroku t ksztalty przemtenta. 

Miłosne sceny między Tytanią i osłem po
winny wydawać się jednocześnie nierze
czywiste i realne. fascynujące ni odpycha
jące. Budzić zachwyt i obrzydzenie, prze
rażenie i wstręt. Powinny być dziwne i 
straszne zarazem. 

Chodź. us!qdź tutaj, na tym lożu kwletnym . 

Niech twe powabne policzki popieszczę. 

Niech różę wepnę w twojq tśni4cq glowę , 

I uszy twoje u;telkie ucałuję. 

Tytanię pieszczącą osia namalował Chagall . 
Na tym obrazie osioł jest smutny, biały 

i bardzo czuły. Myś lę , że szekspirowska 
Tytania, która pieści maszkarę o oślej gło

wie, powinna być raczej bliższa groźnym 

wiz}om Boscha i wielkiej grotesce nadre
alistów. I że właśnie teatr współczesny, 

który przeszedł przez poetykę nadrealizmu, 
absurdu i brutalnej poezji Geneta, potrafi 
po raz pierwszy tę scenę pokazać. Wybór 
malai skiej inspiracji jes< tutaj szczególnie 
ważny. Wśród wszys t ki ch malarzy Goya 
jest może .iedynym , który w swojej fan
tastyce wszedł może jeszcze dalej niż Sze k
spir w ciemną zonę zwierzęcego erotyzmu. 
Myślę o Caprichos. ( ... ] 

Szaleństwo trwało całą czerwcową noc. 
Kochankowie wstydzą się tej nocy, i nie 
chcą o n ie j mówić, „tak jak się przykrych 
słów nie przypomina". Ale ta noc wyzwo
liła ich od nich samych. BYii w swoich 
snach prawdz iwi. Wolni od klamstwa i opo
rów. 

śnie, który czasem rozpacz kosisz , 
Na chwilę wyzwól mnte od stebte samej. 

Las jest zawsze u Szekspira wyobrażeniem 
Natury. Ucieczka z Ardeńskiego Lasu jest 
ucieczką od okrutnego Swiata , w któryn1 
droga do korony prowadzi ,przez zbrodnie , 
brat pozbawia brata dziedzictwa, a ojciec 
domaga się śmierci córki, jeśli wybierze 
męża wbrew jego woli. Ale Naturą jest 
nie tylko las. Naturą są instynkty, które 
sa w nas samych. Są one równie szalone 
jak świat. 

MHość z ot>tędem na 'Wspólne podloże. 

Temat milo~ci powróci t az jeszcze w sta
rej tragedii o Pyramie i Tyzbe, odegranej 
na zakończenie „Snu" przez trupę pana Pig
wy. Kochanko\vie rozdziPleni są murtn1. 
nie mogą się dotknąć, widzą się tylko przez 
sz parę. Nigdy nie połączą się z sobą. Na 
n1iejsce spotkania. przyjdzie gloclny lew . 
Tyzbe uci e knie w popłochu. l'yram odnaj
dzie jej skrwawioną chus~k~ i przebi.it: się 
sztyletem. '1'yz b e wróci. odnajdzio trupa 
Pyran1a i l=fZcbijt' s it; tym samyn1 sztyl~

tem. Swial jest okrutny dla prawdziwych 

kochankó''' · 
Swiat jest szalony i szalona jest miłosć . 

\V tyn1 wie kim szaleństwie Natury i Hi
s torii ch""''il e szczęScia są krótki e : 

Juk ci e1·2 przelotne. kruche jak m arzenie. 
Nikle jak w czarnej nocy bl!lsknwica . 



JAK SŁONCE . CO DZIEN NOWE I CO DZ 

O wstydzie! że też mogło przyjść do tego! 
Parę miesięcy dopiero, jak umarł! 
Nie, nie, i tego nie ma - taki dobry 
Istny Hyperion naprzeciw satyra; 
A tak do matki mojej przywiązany, 
Że nie mógł ścierpieć nawet, aby lada 
Przyostry powiew dotknął się jej twarzy. 
Ona zaś - trzebaż, abym to pamiętał! -
Wieszała mu się na szy i tak chciwie, 
Jakby w niej rosła żądza pieszczot w miarę 
Zaspokajania jej. I w miesiąc potem„. 
O, precz z tą myślą!... Słabości, nazwisko 
Twoje: kobieta. [. .. ] 
W jeden miesiąc, 
Nim jeszcze słony osad łez nieszczerych 
Z zaczerwienionych powiek jej ustąpił, 
Została żoną innego! Tak prędko, 
Tak lekko skoczyć w kazirodne łoże! 
Nie jest to dobrym ani wyjść nie może 
Na dobre. Ale pękaj, serce moje, 
Bo usta milczeć muszą. 

H AM LET 

N ie cne twe figle, 
złośliwy Kupidzie, 
Gdy rozum biednym 
niewiastom zabiorą. 

PUK 

Głupstwo pięknej kobiecie 
nie może zawadzić, 
Bo przy piękności 
każda umie sobie poradzić 

JAGON 

Powiadają, że wszyscy kochankowie przysięgają wi~cej, niż mogą wy

konać, a trzymają w odwodzie "Siły, których nie używają nigdy; ślubują 

więcej niż dziesięć, a wykonywają mniej niż dziesiątą częsc jednego. 

Kto jak lew ryczy, a działa jak zając, czy nie jest potworą? 

KRESYDA 



NIECH BĘDZIE JAK GĘS GŁUPIA I SZPETNA JAK FLĄDRA, POTRAFI 

Któraż kobieta 
Nie zapragnęłaby swemu mężowi 
Przyprawić rogów i zrobić go przez to 
Monarchą świata? Za tak wielką korzyść 
Gotowa bym się narazić na czyściec. („.) 
Tuzin ich s ię znajdzie, 
Nie tylko jedna, i w dodatku tyle, 
Ile by trzeba , żeby w krąg zapełnić 
Ten świat, o który by się ubiegały. 
Rozumiem jednak, że to wina mężów, 
Ilekroć żona się potknie. [„.] 
Na łonie innych ska;rby nasze trwonią; 
Jeśli kapryśną zwiedzeni ziazidrośc.ią 
ścieśniają naszą swobodę, a nawet, 
Co gorsza, biją nas; jeśli nam czynią 
Ujmę w tym, cośmy wprzódy posiadały, 
Toć nic dziwnego, że w nas żółć zakipi; 
Jesteśmy korne w duchu, ale przy tym 
I mściwe troc hę. Niech wiedzą mężowie, 
Ze żony mają zmysły tak jak oni, 
Ze mają oczy, węch i podniebienie 
Zdolne odróżnić słodycz od goryczy, 
Tak jak i oni. Czegóż oni pragną, 
Gdy nad nas inne przenoszą. Rozkoszy? 
Tak myślę. Wiedzież ich k' temu namiętność? 
Zapewne. Słabość li temu jest winną? 
Jużci tak . A czyż my jesteśmy wolne 
Od namiętności , od żądzy rozkoszy 
I od słabości bardziej niż mężczyżni? 
Niech nas sza nują, A potem nie mruczą, 
Żeśmy złe, gdy nas sami złego uczą. 

EMILIA, ZONA JAGONA 

Lecz ziemska szczęśniej róży, co zerwana, 
Niż tej, co więdnąc na cierniu dziewiczym 
Wzrasta i żyje, i mrze w samotności. 

To jest więc pierwszym miłości pewnikiem: 
Mieć jest być panem; chcieć - być niewolnikiem 
Choć więc w mym sercu miłości żar tle je, 
Nie zdradzą oczy, co się w duszy dzieje. 

KRE!:;YDA 

Kiedy przysięga, iż z prawdy jest cała, 
Wi rzę jej chętnie, choć wiem, że mi kłamie; 
Wolej za głupca młodego mnie brała, 
Jeśli się głupiec obłudą nie splamił. 
Tak tedy myśląc, iż mniema mnie młodym, 
Choć wiem, iż jesień poznała w mej wiośnie, 
Z języka biorę fałszywe dowody; 
Jedno więc kłamstwo w obojgu nas rośnie. 
Czemu więc miłcść nie powie, iż błądzi? 
Czemu starością wiek mój się nie chlubi? 
Miłość z pozorów o miłości sądzi, 
Zaś wiek w miłości lat liczyć nie lubi . 

Kłamiąc wzajemnie, wszystkie kłamstwa znamy 
I wadom naszym w kłamstwie pochlebiamy. 

SONET CXXXVIll 



Strzeż się, panie zazdrości! O, strzeż się 
Tego potwora zielonookiego, 
Co pożerając ofiarę - z niej szydzi. 
Szczęsny, kto wiedząc o tym, że jest zdradzon, 
Może nie kochać tych, co go zdradzili; 
Ale jak wielkie ten cierpi katusze, 

J A GO N 

Przyjdzie ci przeto mówić o człowieku, 
Co nieroztropnie, ale bardzo kochał; 
Co nie był skory do podejrzeń, ale 
Raz je powziąwszy, nie był siebie panem; 
Którego ręka na wzór indy jskiego 
Prostego parii odrzuciła perłę 
Więce j niż całe jego plemię wartą; 
Którego oczy dotąd zawsze suche, 
Ronią łzy teraz, jak arabski drzewa 
Swój balsamiczny sok. 

OTELLO 

Dwie znam miłości, rozpacz i pociechę; 
Jak dwa anioły kroków moich strzegą, 
Jasny - to chłopiec nie skażony grzechem, 
Ciemny jest panią koloru ciemnego. 
Ona mnie zwodzi w piekielne otchłanie, 
Ona mi chłopca ciałem swoim woła 
I czystość jego niecną dumą plami; 
Psowa i w diabła chce zmienić anioła. 
Czv anioł stanie się duchem przeklętym, 
Or~ec nie umiem, domyślać się boję; 
Skoro przyjaźnią się szatan ze świętym, 
W piekle, być może, przestają oboje. 

Lecz się nie dowiem; żył będę dla niego, 
Póki zły anioł nie spali dobrego. 

SONET CXLIV 

Jako niewiasta wpierw byłeś stworzony, 
Zanim natura, wpadłszy w zachwycenie, 
Przydała więcej, . niż wziąć byłem skłonny; 
Tak, wzbogacając, opuściła w cenie. 

Skoro dla kobiet jesteś tedy wszytek, 
Mnie oddaj miłość, im zaś jej użytek. 

Sonet XX 

Tak cię miłuję, tak mną, chłopcze, władniesz; 
Niesława na mnie niech jedynie spadnie. 

SONET LXXXV!ll 



Gdyśmy zbłądzili, my, cienie, 
Rzecz się cała wraz ocali, 
Tylko myślcie, żeście spali, 
Gdy się snuło to marzenie. 
Na czczy przedmiot, liche baśnie 
Co się tylko kończą na śnie, 
Miejcie wzgląd. Gdy przebaczycie, 
Odpłacimy wam sowicie. 
Puk uczciwy, ręczyć gotów, 
Ze gay szczęściem, nie zasługą, 
Unikniem ltiziś wężych grotów, 
Nagrodzim was niezadługo, 
Inaczej - łgarzem mię głoście. 

Pod wpływem nacisku rzeczywistości, dokonuje się redukcja świata 
marzeń, to, co jest nierealne, schodzi na margines lub w ogóle znika 
ze świadomości. Nie znaczy to jednak, by to, co do struktury świata 
rzeczywistego nie pasuje, całkowicie się rozpłynęło; występuje ono 
w mar zeniu sennym. Ale nawet tu działa presja rzeczywistoś ci, czy 
\, pv,; LaLi rH::U~U" SAtt:j l: \:t u r y SeUUej, która ZłliehS Z tałca i m as'.f.Uje 
"''łaściwą treść sennej fantazji, czy też w postaci natychmiastowego za
pominania treści fantazji sennej po obudzeniu. 
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Przy opracowaniu jtrogramu wykorzystano 
następujqce źródła tHerackie: 

. Wtutam Shakespeare. Poezje wybrane. 
wybor I oprac. B. Drozdowski , W-wo 1975 
William Shakespeare. Sonety, W-wa 1964 

Stantslaw Helsztyński, Shakespeare, W-wa 1974 
Stanisław Helsztyński, Sen noc .I/ letniej 

WHtamn Szekspira, W-wa 1967 
Jan Kott, Szekspir wspólczesny, 

W-wa 1965 . s. 259-286 
przemyslaw Mroczkowski, Szekspir elżbietański 

i żywy, Kraków 1966 
Stanlsł(IW Baliński. Niebo szeksplrn {w:} 

Literatura na emig·racj!. Antolo11ta. Łódź 1916. 
Eric/! Fromm. O sztuce mi!ośct. W-wa 1974 

Antoni Kępiński. Schizofrenia. K-wa 1974 
Walter Kerr. Zwlercladlo ludzkości. „FORUM" 

28-30 X II 1976: 
przedruk [z:} „The New York Times" 

Fragment .I/ „snu nocy letniej" podajem11 
w przekladach St. Koźmiana 

Wł. Tarnawskiego 
K. I. Gnlczyńsklego; „Hamleta" I „Otella" 

w przekl. J. Paszkowskiego, 
„Trotlusa I Kresydy" - L. Ulricha. 

„sonetów" - w przekł. s. J. Sito 
(Sonet11: CXXXVIII, CXLIV. 

- J , M. Rumkiewtczn. 
Artykul .Jana Błońskiego i:;rzedrukowano 

z proornmu do „ .Snu nocy letniej", Stary Teatr. 
Kraków. 1975, s. 13-16. 

W opracowaniu oraftcznum wykorrystano m.ln. 
przetworzone fraQment~ obrazów 

Jacki! Malczewskiego „Nleznrina nuta". 
„Spłoszon11 koń", Zatruta studnia". 

„Autoportret", 
Fe lira Lablsse'a „La Filie prodlgull" , 

Paula Delvaur „L'llurore", 
Leo nor Fint „La bergere de Sphinx". 
drzeworytu Jana Zla·rnko do „Sabatu 

czarownic". 
Ilustracji Stefan11 Zechowskiego 

do „Zmór" Zegadłowicza. 
TJl.<unku Vludtmlrn Borojevit'<1 

. t Gage'11 T11)/lorn. 
rzezby hellenistycznej z III w p.r1.e. 

ora z foto11rufll Sama Hnsktnsa '! Tnzio 
Seccl1ll!ro!I. 
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O prz!Jjaclele, na Jezusa Tnn)J, 
Proch ·uszanujcie tutaj pogrzebuny, 

'3łogosławień s two przyjaznej ml duszy, 
A klqtw11 temu. kto kości me ru sz y. 

glosi napis na płycie grobu Wiliama 
Szekspira w Stradfordzic. Tekst. ten , 
rnożt! nieco przekorny, ale prawdopo
dobni~ trafnie przewidujący zdarzenia, 
które rychło mogłyby nastąpić - przy
pisywano Szt-kspirowi. Znając niesławne 
obycv.aje swoich czasów. dzięki którym 
szczątki bardzo szybko pozbawiano ie!\ 
zi„mskiej Sit>dZiby w grobowcach. c:ztt-
rowiers1.en1 ty1n skazuj~ na kl64lWt: 
wszY,stki<:h . którzy 0~1ui~lilihy sit: naru
szyć spokój jego prochów. 

Nagrobek istnieje do d7.iś, ale historia 
nie uszanowała życzenia Szekspira. Pr1.ti1. 
cztery wit'ki badacze literaturzy usiło
wali zgłębić tajen111ice, które narosły 
wokól postaci Szekspira i jego dziel. 
Mnoż.'.l się półki z szekspirianan1i, san1 
autor jednak dzielnie, i z właściwą so
bie przekorą. op'era się przed rozwi
kłaniem otaczających go tajemnic. Po
woli nauka kapituluje, Dzis już nawet 
zaprzestano badań czy aktor Wiliam 
szekspir i autor „Hamleta" to jedna 
i ta sama osoba. Na scenach całegó 
Swiata geniusz Szekspira przez cztery 
wieki da .Je odpowiedzi na najistotniej
sze pytania ludzkiej egzystencji. 

Jak wyglądał naprawę ·) To również do 
pt>wnego stopnia pozostaje niewiado1ną, 
bowien1 za jego życia nie powstał żaden 
ze znanych nam portretów. Według 
maski posmiertnej (li). będącej obecnie 
własnoScia n1uzeun1 miasta Darmstadt. 
rzeźbiarz Gerard .Janssen w roku 1623 
wykonał wspomnianą już płytę nagrob
"'l (12) na mogile Szekspira. W tym 
samym roku powstał najstarszy znany 
n1iedzioryt, rytowany przez Martina 
Droeshouta (I) - zawi.rał podobno duia 
doz~ podobieństwa. w zebranej tutaj 
n1ini galerii portretów znalazły się 1nie
dzioryty z podobiznami Szekspira: (3). 
(7) i (8) , obrazy: Nicholasa Hilliarda (4) 
- wg kanadyjskiego detektywa literac
kiego Leslie Hotsona n1iniatura ta jest 
jedyną podobizną sporządzoną „z życia" 
i znana była pod tytułem „Nieznany 
człowiek ściska dłoń podaną z chmu· 
ry" (ió88 r.); portret z Grafion (6). 
obraz Godreya Knellerra z 1693 r. (IU), 
portret wg Corneliusa Janssena (5) oraz 
popiersie dłuta I.. F. Roubiliaca (9) z 
roku 1758; dosć dużą ciekawostk;i j~st 
zarnit~ szczony rysunek Pabla Picassl (2) . 

Czy Szekspir wyglądal tak, jak po.cel-
l stawia go znaua nam ikonografia. To 

j~dna z kolejny<;h t;tjł'lltnir Szekspira. 
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