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WilliJm Szekspir 

( l)6Lf - 1616) 

SONET CXVI 

'A{jecfiaj rfo prawycń umys Eów zfą..zenia 

Żarfne waron{ci nie 6ęrfą przyrfane. 

'lvfiEością nie jest miEość, co się zmienia 

Lu6 jakp rzeczy;est powyginane. 
'Jfie. '.Mifosć zna!( to we wieczności stafy, 

Co nie wstrząśni;;tyjest nawet przez 6urze, 
(jwiazrfa rf{a 6arf(j, /(Jórq wicńry gna{y, 

'Wartość nieznana, światło lśniqce w górze. 
'A{je ófaznem czasu mifość jest, cfioć zgodnie 

Z prawami j ego wi;;dną nasze wdzięf(j. 

'A{je z.mienia się w goaziny i tygodnie, 

Lecz rfo zagEa.dy trwa, ao sk_raju m;;kj. 
(jay sprawrfzą na mnie: Kjamstwo to - rzecz pfoch.a -

'J{igaym nie pisaf, nigrfy ni/(J nie /(pcha{ 

lkn Jonson 
(1')73 - 16.37) 

KLEPSYDRA 

Spó;rz na tę garstfs prochu, zamkziiętą w szk[e mafem, 

Po ziam!(u spad{yącq: 

Czy uwierz.ysz, ż.e proch ten 6y( przerf foty ciafem 

'J(pgoś, kJo ta(gorąco 
'J\jJchaf, ie w żar mifości wpadfja{c ćma o zmro{cµ 

I spa{if się na popió( w {cochanf(j swej ofc11;; 

Tak,. śmierć l(pcfianf\9w z życiem i.di rfzidi na po(11 
'Ten sam fos niewesofy: 

Spoczyn!(u nie zauiają nawet icfi popiofy. 



Thomas Care\v 
(1')9') 1 - 1(139') 

PIEŚŃ 
WIECZNOŚĆ MIŁOŚCI PORĘCZONA 

9{jegodzien ten f:.pcfianf(a imienia ni sfawy, 

'l(Jórego pfomień niemrawy 
'Jl/je umie zacfiować gorąca 

'W czas rozfąf:.j fo6 gdy go wzgarda dotknie d·rwiąca, 

Lecz jaf(papier, co w ogniu u(ega zniszczeniu, 

'M/ygasa w jednym of(amgnieniu; 
Prawdziwa mifość siedzi6 swycfi nie zmienia, 

'Jl/j nie kpcfia{, f:.Jo uciec móg( odjej natcfinienia. 

1Ten pfomień cny, f:.Jóremu pierś daje mieszf(anie, 

'11/jiwet i wówczas się ostanie, 

<jrfy aucfi z ziemsf:.jego w'![idiie fona; 

Cfioć ciafo moje umrze, mifość z nim nie sf(ona. 

On Wtedy ao najniższycfi zejazie ze mną cieni 

I nawet 6arwy swej nie zmieni, 
YJ.[6owiem popióf m~j, w urnzc zamfCr1ięty, 

'}.[a ·wief:.j 6ędzie pfonąf)af:.9 ów znicz święty. 

przełożvł Jcr7Y l'iL'l rk icw10 

JULIA 
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Ry" za rJ \Vinc<:n ty Be rw i ńsk i 

OSTATNI l~OMEO 

„Żegnam cię, żegnam! -1Jzie1i tak_Mis/(9 -
'Bywaj mi zrfrowa - snów moich frun;sk.p -

Chwilę rozstania chci:e1 sf([ócić 1 

5erce sk.rwawione i duszę rozcfartq, 

1 pam ięć 6iorę 11rgcfy n iezatartą, 

Lecz ciebie muszę porzucil'." 

., O nie - mój lrogi! - ja cię kJJCham tyfr -
'Przez. mifośc' moją -jedną jesz.cze ch wilf 

'\im sir w .\wiat rzuci..., z. l a{ek.,i!" 

,.Widzisz - jui sfońce 11a wscholz.ie za6rz.asfo, 
5(1fszysz. - s/(pwronek_z.acfz.wvnif dn ia frasfo -

'Bywaj mi zrf.rowa na wicfi:j.!" 

„O nie - mói drogi! - to nie 6yf 6fas(s fońca, 

'To k.sięiyc - wierny kpcfian(siw obrońca -
'1'01{ nasze ścide się nogi; 

'To nie sk_pwro11ek_- to mifo.fri p t aszę, 

'To sfowi(szcą.<cie ospiewuje nasze -

Zostari - o zostań, mói drogi' " 

„'.A[ie fu li mnie - nie fu rii! - _7a znam t ę piosenkę -
Jlcfi ! ona zitita wo(ności ju trze11k.ę -

'J{pc pfonnycfi marze 1i z.agas fa. -
Ludz.(pść się 6ulz.i' - 5(lfszysz:. ten g11Jar 1lz:.ifi:j? 

'Patrz. - (,>ięiyc pobfalf- umifrJy sfowi{J -
'Trq6a powsta11ia zawrzas fa! -

Pręa:4 - o pręlz.ei /(pricz. twoje pieszczoty' 
Sm ie n' na mnie czek.a - k;pń z.aria f prz.ea 1L1rot y -

Z fez. smutne otrz.y; powiek.i' 
'130 6ia rfa temi1 - k,pgo z.martwycfr wstanie 

'l i nóg pfacz.qc~i niewiasty zas ta11ie -

'Byzua; mi zarou1a na wicl<:j!" 

C:yrrian f\orwid 

\Y/ W ERO '.\fIE 

1 

:V.ad 'J(apufeticfr i :Montd:jch domem, 

5pfuk_ane deszczem, poruszone g romem, 
L agodne o(o 6fęfi:j.tu - -

2 

Pa trz.y na grozy nieprz.yjaz.nych g rodów, 

'.Af..a rozwafo11e Lira.my do ogrodów, 
f gwiaz.rfę z.rzuca z.e szcz.ytu - -

Cypn;sy mówiq, ie to d(a ju{ietty, 
Że i([a 'R_Jimca, ta fr.a z.nad pfane ty 

Spada - i gro6y prz.ec ief(a; 

4 

51 (ucfz.ie r wutiq, i mówią uczrnie, 

Że to nie fz.y są, afe :e ((l 111irnie, 

f - że ni(t na nie nie czef:_a.t 



I-Lil in:1 Po.~ wi;t towsk;1 

* * * 

}es tern _'fu{iq 

ma111 fat 23 

dvt(nr;fam ( ie1f!i mifv.fri 

mia fa srna(gorz.f(j 
ja(jlfiż,an(a ciemnej iqiwy 

wz.mo3fo 

rytm .<erca 

rozdrażni fa 

mcii i!J1l'!J a07a n izm 
roz(pfysafa ::.mysfy 

orfcsz.Ea 

:Je.<tcm _1u(iq 

na wysa(im 6aI(rnie 
zauiisfa 

(r::.yc :::r wróć 
'i11ufom uiró<' 

pfa1nif 

pr::·!LIJT1JZ:ione W(l/gi 
611 rwą (rwi 

nie wrócifa 

Jcstw 1 _'/11/i'q 

rl/<1111 fa t l!JSiqc 

i!li !' -

l ')'iH 

Od poż:id;inia miłosnego do śm i erci przcz nam i l; tno.<ić - raka je::>t 

droga zac hodniego romantyzmu. \'(lszy~cy jcS tL'.;!11\' \\' ni:) 1aangażo,xa 

ni w takiej mierze. \\' 1akiej jeste:imy UC/c.'i lnibmi. oczyw iście nicświ:l

clomyrni. całobztałtu 7.\\·yczajów i ohyczajów, clla którycl1 syml)olicrnc: 

znaki stwor7.yb mistyka clwom:L ( ... l 

Mil0ść i śmierć. rniło;t .s1n icrrclna , j eś li ,,. tym nic zainyb si<,' ct

b poe1ja, 1-awiera .sic; przynaj111nicj 1cj najpopubrniejszy zakres. Ln. co 
najbarc11iej powszechnie \\ ' /rus1;1 ,,. l itcratur1e 1arówno w naj.surszff h 

lcgendad1 . j:ik w n;1jpic;knie1 .s1ycli pic .~n i ; i c h. \!iłoś( sz.cz~'.~ li\va ni e po

si;ida historii. l<ornan.s z;;jmu 1e .'>i(t' tylko 111iłości;) -~mierteln:i - lO 1est 111 i

ło,.;ci:1 zagrożoną i ska7.;1n:1 wyrok iem samego życia . Ani rozkosz 7.111 y

słm\•;1, ani płodny spokój 111ałżn1';t\\'a nie podnil·cij:) lirycznych Jo1.na11 

uczucio,,·ycli \\" li te rackiej ku lturze Zaclioclu. Nic JCSt isrotna rniło:i (· do-
rełniona. lecz pa:.ja miło.sn:L A r :1.s j;1 ozn:lCLl CiL'!Tlien ie. ( ) 

Szczc; . .;cie kochanków nic \\'7.ru:.1a n;\s. je·ż cl i nie oczekujemy z;1-

gra żaj~1ccgo im nies1uęści :1 Potrzl:'huje111 y groźby i oko liczności wro

gich. którt· odda l:1j;l llllll11Cnt szcz<;ścia ( l ~zcz<; śJ i ,va rniło.~ ć nit' po

siada histor ii \\'zachodniej literaturze, :1 m iło.~ć . ktc'irej l1cak \\'Z:Jjcmno

ści. nie jest u\\·:1bna 1a miłość rrawcl;i,,·;i \'\:1 iclki111 odkryciem eu ro

pejskich poet(Jw, które:' " · , · różnia ich na tle liter<ttur\' Ś \\ i:llo\\·cj i \\')'Ta 

i.a najgł(t'h i eJ ohsesjc Europe1czyka, jest pozn:1\\·anie 1x1.ez hó l ( , .. J 

Dlaczego u to ,\· iek Zachodu pr;ignie podcbl' sic; n:1111i · tności. lrn'>u go 

r:rni i krór<! jego rowrn [JOt(t'pia' Dlauvgo pragnie miłości. której reali 

zacj;1 r(m.·na s i ę .sa111oh(1 j.st\\·u ' Dl;ttc·go. ŻL' pcvnajc .sarn siehie i clo

Ś\viaclcz;1 pod cio.s:irni z;1grożcr1 żffimY ych. ". cit'rpi c niu i na progu 
ś rnierc i . ( ___ ) 

,\· liło ść - n a 1n i o;; rn o~ (' to p<!Ż:)<.bnic . które r:tni, a pr! l'/ ""'(> j triumf 

unicest\\·ia. Ltc lHid nigdy nie tulcrm•;;1ł Ot\\·ailL'g< > \\ y 1.nan i:1 tej ujem ni-

cy i nie ;:;1przesta ł ~pych :1n i ;1 jej poza .~ \\ i : tdorn ośc' i WY.strzcgania sic; jej. 

Mało ie.st sd:ret(m· hardziL·j tr:tg icznycl1 i u pcm:zy,,·c t1w;1nie przy nim 

skł:tnia clo bardzo pe-;yrn i .~Lyczncgo ":!du o pr1.yszło„ ci l·:uropy. 

lknh de R<n1 gc·1n••nl. J /t/o,'<' a .\ 11·w1 l•11 /1111,- _~t1cliodJ1il'/, 

pr1d <•i1 I l.t''"'" 1 -u,1 , 1 c ł111.:w il 1. 
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