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ZBIGNIEW HERBERT , 
LAS ARDEllSHI 

Złóż ręce tak by sen zaczerpnąć 
tak jak się czerpie wody ziarno 
a przyjdzie las: zielony obłok 
i brzozy pień jak struna światła 
i tysiqc powiek zatrzepoce 
iściastq mowq zapomnianą 
odpomnisz wtedy białe rano 
gdyś czekał na otwarcie bram 

wiesz tę krainę ptak odmyka 
co w drzewie śpi a drzewo w ziemi 
lecz tutaj źródło nowych pytań 
pod nogą nurty złych korzeni 
więc patrz na kory wzór na której 
zaciska struno się muzyki 
lutnista co przykręca kołki 
aby nabrzmiało to co milczy 

odgarnij 6ście: krzak poziomki 
roso na liściu trawy grzebień 
a dalej skrzydło żółtej łątki 
i mrówka siostrę swoją grzebie 
wyżej nad zdrady wilczych jagód 
dojrzewa słodko dziko grusza 
więc nie czekając większych nagród 
pod drzewem usiądź 

złóż ręce tok by pamięć czerpać 
umarłych imion wyschłe ziarno 
więc znowu las: zwęglony obłok 
czoło znaczone światłem czarnym 
i tysiqc powiek zaciśniętych 
wqsko no gładkich nieruchomych 
drzewo z powietrzem przełamane 
zdradzona wiaro pustych schronów 

a tamten las jest dla nas dla was 
umarli proszą też o bojki 
o garstkę ziół o wodę wspomnień 
w~ po ig&wiu po szelestach 
i po zapachów wątłych przędzach 
to nic że gałąź zatrzymuje 
że cień po krętych wodzi przejściach 
ole odnajdziesz i odemkniesz 
nasz los Ardeński 

William Shakespeare 
SONETY 

SOllET XXXIX 
O, jak •1śpiewać cif, 111ój doskonal1? 
Swej lepszej cz1ści cluralić •ie przrstoi. 
Po cóż sa111 sobie 111a111 splatać pochwal1? 
Cllwal11c Cif, siebie ciura/, w pieśni 111ojej. 
Cłoćll1 dlatego ż1je•1 rozl11cz11ni. 
#i11t:ł nasza milość straci wspólne imif. 
Wówczas rozl11ka taka •nie odmieni 
I bldf citlbie migi sławić jed111ie. 
Rozl11ko, jak11 tortur11 bfć 111ożesz! 
Lecz twa b11zcz1nność gorzka może zrodzić 
Slodkf zadu1111 111ilosn11; pomażesz 
M1śl11 o 111il1111 czas i 1111śli zwodzić, 

Ucz11c, jak jedność podwoić sif daje, 
Sdr tu go chwalę, a an tam zostaje! 

SOllET LXI 

Cz1 to z twej woli twój obraz otwiera 
Ci1żkie powieki •aje noc11 cie•1111? 
Cz1 to t1 prag•iesz, b1• si1 ll•dzil nieraz, 
Sd1 ciel twij taicz, i draż11i si1 ze ••t? 
Cz1 to jest duet twój od ciebie nasiani 
Z dala od do•a, b1 w m1śl 11111 Sif wkradał, 
Szakal •TCll bl,dów i cllwil z•arnowa•1ch, 
B1 twej zazdrości sens jakowiś nadal? 
#ie, twoja •ilość nie jest aż tak wielka, 
B1 •i zaklicać spokój nocn1d •arzeń, 
To •aja wlana •ilość • lladzici11/ka 
Wcitż mi dla ciebie 11oc11 czuwać każe. 

A przeto czuwam, gd1 t1 • tej parze 
Prz1 i11111cll nazll1t bliska j11steś 111oż11. 
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SONET LXVI 

W ś•ierci szukam ukojeń, znużony 111idokio• 
lasł•gi, co płaszcz jeno żebraczy posiada, 
#icości, barwne pióra strojfcej przed akie• 
Czystej wio„ołci, któroj zaplat11 jest zdrada. 
lbrod11i, co ił złotymi zaszczyta•i darzf, 
Dziowiczoj c11oty, która ••iera sbaibio•a. 
Dosło•ałości, strasznf zbr11kaaej potwarzf, 
Siły, której •dla przemoc wsiadła na ra•iHa. 
Poozji, której asta piecz1t11j11 wladzf, 
Ci••Htf, łtira wiedz, lecz1ć si, oś•iela, 
Prawd1, która mianem głupoty nadgradza, 
Ujarz•ioaoga dobra, zła ajarz•iciela. 

l•użo11y ty• - odszedłby• w11et 11a s,ocz1wanio, 
Lecz beze mnie co z ••ił •iłościł sif stanie? 

• 

SONET XCVlll 

B1ł11• tej wias•y z tabf razl11czony, 
Bdy barw111 kwieciBi wniósł przepych wspaniały 
I tt:ł•fł •ładośt:i d11t:be• na wsze strony 
Tak, żo • plfs rusz1I Sat11rn aci,żal1. 
Locz •i śpi11w ptaków, ni aro•at •il1 
•wiatiw, tak riżnycł woni i odci11ni, 
Wieści o lecie •• •nie aie zbudziły, 
Ilio cłcial11• rwać icll wśród pysznej zieleni. 
#ie p11dziwiał11• też lilii białości 
#i róż 11r11d1 w gl,baki• szkarłacie; 
Ich slod1cz łtla odbicie• radości 
Wzi1ty• od ciobie; każda za wzór ma ci1. 

Tyś był dale/co; miałem prZlld oczyma 
Ciel twij. Dokoła b1la •adal zi•a. 

SONET CV 

Miech bal111ocłwalstwem nie zwf mej miłości 
#iechaj ~ażyszcze• mój miły nie b1dzie; ' 
Wsqstk11 me pieśni i czołobitności 
Dla •iego, B •i• zawsze i wsz,dzi11. 
Dobry jest •ił1 •ii i b1dzie •il1, 
St~l1, wierności cutlownie odda111; 
W11c wiersz stałości oddal wsz1stłi11 siły 
Jedno w1raża, odrzuca przen1ian1 • ' 
Wiersz mój powtarza: •pi1kn1, wierny, t1a11r1 •; 
W t1• •pi,k111, wier111, dobr1• jest treść cala 
Uórf odmi11aia• aa różne sposolli; ' 
Trq trości w jellnej sposobność zestala. 

Os~~no_ •pi'k.•y•, •wieray•, •dobr1· ż1ły; 
DzlS s11 na 111d111m tranie połfcz1ly. 
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SONET CXXI 

Lepiej złr• łJć •iż złego doczekać sif słar11, 
Skoro •rstfP•i uat1 •tslfPłi•• •ia1111jf; 
#ie to, co cnjf, społlj zakllca •i cał1, 
Lecz to, ca i••i r111 ••i• rzeko•• z•ajdajf; 
Cze•• •ragać •a do ••i• czri•i sproś•• oka, 
RozpauajfC, iż kipi we ••ie łrow, 11i11 woda? 
Po co słabi słabości •• szpiegajf? Po to, 
81 za zło az•ać r1szrtko, co ••ie sif podoba? 
Jeste• wi1c t1•, cz1• jest••; ci zaś, ktirz1 •ierzf 
W ••iii r1ad1 rzeka•e, własne liczf grz11t:111; 
Bij11c wo ••i•, llJć •oż•, sa•i si1 11d11rz11; 
#ie c/łcf jed•ak ie/I •tślo• dostarczać aci11cll1. 

Cł1ba iż zła " teorii ogólHj prz1i••ił= 
Źli s11 ladzie i " złości 11ad zl1•i pa1111jf. 

J 

f' 
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SONET CXXVI 

r,, pi1kn1 cłłapcze, łtór1 trz1•asz w r1ł11 
•1ops1dr1 czasu, bł1slc zwierciadła pła111, 
111 któr1 roś•i11sz i nab1wasz wdzi1k11, 
••szt•• kocła•ków twarz1 po•arszczon1cł. 
Id/i #at•ra ciebie, prztjaci11l11, 
Bdt bi11g11i11sz, w •iejscu potrafi osadzić, 
Wiedz, iż da własn1t:ll uż1wa Cif ce/iw: 
Czas cllce z•iesławić, minut1 cllce zabić. 
Drż1j, jesteś ledwie igraszkf w jej dłoni, 
Clloć skarb11 strzeże, przecie go roztrwoni. 

Bowie• racllunek na dziś adroczon1 
Tob11, •ii chłopcze, zostanie splacan1. 

SONET CXXXV 

Ciż, ca kto wali; t1 •asz swego Willa: 
Willa da Hlag i Willa w •ad•iarze. 
Wifc •iepołoić cif 1.asz1 co cłwila; 
Twej sladłiej woli •il•i nad•iar przokażf. 
Bd1 ad swawa/i twoja wala wi/g11ie, 
Cz1 Sif •ii wild słr1j11 " truj wil11Si? 
Cz1 i1111i łrz11pc1, a t1/ło si1 Will gnie 
I •i• z•ioruli wali twej, cłać •ni? 
ll11rzo jest wodf, jednak deszcz •• słaż1, 
A OH wcllłaaia krople, cłoć •a t1le. 
Wi1c •iecł •a cłlwi/1 i Will Sif zanarzt; 
#iecł •• dozwoli twa rttola przez cllrttilf. 

PraszfCI• wola twa cłwi/11 a•ila; 
Z•ajdź pośrid ia.1ch i cłwi/1 dla Willa. 



SONET CXLIV 

Dwie zaa111 milaści, rozpacz i paciecll1; 
Jak dwa a11ial1 kroków •oicll strzegf. 
Jas111 - to cłlopiec 11ie skala111 grzeclle•, 
Cza1111 jest pa•if kolo„ czar••••· 
O•a ••ie zwodzi w piełiol•e otcłla•ie, 
011a •i cłlopca cial•• swoi• wola 
I jego czystość pollf d••ł pla•i; 
Psowa i w diabla t:łce z•iHić anioła. 
Czy anioł stanie si1 dodo• przetl1ty•, 
Orzec nie ••ie•, do•yllać si1 hif; 
Skoro przrjaź11if si, szatH zo świfty•, 
Być •oże w piekle przestajf oll11je. 

Prawdf nie dojdf! priżno „tać l•dzi, 
lani• si, szatan a11iolo• 11i11 z1111dzi. 

SONET CXLIX 

Okrutna! Mówisz, że 11io kocła• ciobio, 
Bd1 bij dla ciebie tocz, przeciw sobie? 
Czy nie dla ciebie zapo•i•a• siebie, 
T11a11ka, •1ślfc bez przer•1 a tobie? 
fltóty z tw1cł wrogiw jest •1• prz1jaciele•? 
flago nie l11bisz t1, a ja go cłwal1? 
A gdy brew •arszcz1sz, cz1 nie z11asz1 wiele 
flar z wlasoej woli, gorzki si1 nie żal1? 
Cz1 zalet 111aicł przytocz1sz prz1ktady, 
lltire ad służby tobie P1Cła wstrzr•a, 
Skoro najlepsze we ••ie czci twe wad1 
#a rozkaz, któr1 •i rz•casz ocz1•a? 

#i1111awidź, •ila. P•i••i• co cz.jesz: 
Oślepłe•: a t1 widzfctt:ł •il•jesz. 

SONET CLIV 

Usnfwszy kied1ś mały Bóg llilości 
Odłożył serca - jarzfCł p.cllodni9; 
Wówczas 11i•f kilka, ż1i11cycll w cz1stości, 
Prz1szło na palcach, a jedna swobodnie 
W dld swf dziewiczą ten plo•id aj1la, 
Który rezpalil wie1111t:ll serc •ilion1. 
Sd1 Wodza żtdzy drze•ka ega1n1ta, 
R•kf dziewic1 został 11zbrojon1. 
Pot:ład11i9 w cllladnej stad•i 11gasila, 
Która jest odtąd nillt zdrój gorfCY 
I sif w lecznicze źródło prz••ie11ila 
Dla cll1111cll. Ja też prz1b1le• cierpifCf. 

Lecz cllać ogrzała i• •ilość, zaszkodzi, 
Sdyż żadna wada milości •ie sclllodzi. 
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OCTAVIO PAZ 

APENDYKS DIALEKTYKA SAMOTNOŚCI 

( ••• ) W naszym świecie miłość jest doznaniem prawie niedostępnym. 
Wszystko jest jej przeciwne: mmalność, klasy, prawa, rasy i sami 
zakochani ( ... ) Miłość nie jest aktem natwalnym. Jast czymś ludzkin 
i, zgodnie z definicją, tym co na„ardziej lutlztie, to znaczy wytwmem, 
czymś, co stworzyliśmy i co nie występuje w przyrodzie. Czymś, co 
nabiliśmy, co robimy codziennie i codziennie niszczymy. 



Przeszkody, jakie stają pomiędzy miłością a nami są iedynymi. Miłość 
;est wybmem. Wolnym wybmem, być może, naszego przeznaczenia, 
nagłym odkryciem najtajnieiszej strony naszej istoty. Ale wybór miłosny 
;est niemożliwy w naszym społeczeństwie.Już Breton m6wił w iednej ze 
swoich na1Plęknlejszych książek -"Szalona miłość"- że dwa zakazy 
uniemożliwiały już od chwili narodzin wybór miłosny: zakaz społeczny 

i clneścliańskie poitJcie !Jzeclll. Aby się urzeczywistnić, miłość musi 
złamać prawo świata. W naszych czasach miłość jest skandalem 
i zamvtem, wykroczeniem: czymś na podobieństwo dwu gwiazd, które 
łamią swote wyznaczam orbity i spotykają się w połowie drogi. 
Romantyczne poięcie miłości, w którym m1esc1 się zerwanie 
i katastrofa, jest ledYnym, ialde znamy, gdyż wszystko 
w społeczeństwie przeszkadza, by miłość była wolnym wyborem 
( ••• ) Społeczeństwo po;nuje miłość, wbrew naturze tego uczucia, jako 
związek stały I mający na celu plodzenie dzieci. Utożsamia ją z 
małieństw•. Wszeltie IM'mll:roczenie tej zasady karane jest sa1~rnią, 
kt6rej Sll'OWOŚĆ test r6ina w zależności od czasu i IM'zestrzeni. 
Ocll'ona udzielana małżeństwu byłaby usprawiedliwiona, gdyby 
społeczeństwo pozwalało rzeczywiście na wybór. Ponieważ tego nie 
robi, należy IM'zyląć, ie malieństwo nie stanowi naiwJższego 
ll'zeczywlstnienia miłości, lecz że iast formą prawną, społeczną 

i gospodarczą, mającą cele inne niż miłość. Trwałość rodziny opiera 
się na malieństwie, kt6re przekształca się w prawdziwą projekcję 
społeczeństwa, mającą na celu tylko odradzanie samej spoleczności. 

Stąd glębolco konserwatywny charakter małżeństwa. Zwalczanie go 
oznacza kruszenie samych podstaw spolecznych. I stąd też miłość iest, 
choć tego nie zamierza, aktem antyspołecznym, gdyż zawsze, kiedy się 
urzeczywistnia, narusza małżeństwo i przekształca je w to, czym 
spoleczeństwo nie chce, by ono było: ujlwnieniem dwóch samotności, 

które same IM'zez się tworzą świat rozbijający społeczne kłamstwo, 
obalający czas i pracę i objawiający się jako samowystarczalny. Nie 
jest więc rzeczą dziwną, ie społeczeństwo tępi z równą zaciekłością 

miłość, co i poezię, kt6ra jest iei świadectwem, i spycha ie do 
podziemia, poza margines, w mętny i niewyraźny świat tego, co 
zakazane, śmieszne i a•malne ( ..• ) 

Obrona małżeństwa implikuje prześladowanie miłości 
prostytucji, jeieli nieoficjalne jej utrzymywanie ( „.) 

tolerancię 

Obrona miłości zawsze była działaniem antyspołecznym 

i lliebezłliecznym. A obecnie zaczyna być czymś prawdziwie 
rewolucylnYm. Sytuacta miłości w naszych czasach wykazute, lak 
dialektyka samotności, w swym najgłębszym przejawie nnierza ku 
upadkowi za SIM'awą samego społeczeństwa. Nasze życie społeczne 
prawie zawsze neguje wszelcą możliwość autentycznej komunii 
erotycznei. 

Miłość iest iednym z naiwJraźniejszych przykładiw tego podwiijnego 
instyltiu, który nas prowadzi do dążenia i zaglębiania się w sobie 
i, r6wnocześnie, do wychodzenia z siebie, urzeczywistnia się z kimś 
innym: jest śmiercią i stwarzaniem na nowo, samotnością i komunią. 

„ 
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JERZY PRZYSTUPA 

Tarnowski Teatr - ul.A.Mickiewicza 4,33·100 Tarnów. 
Biuro Obsługi Widzów czynne codziennie od 8 do 15 

tel . 22-14·77, 22·12·51 (52), 
kasa; oprócz poniedziałków od 10 do 14 
oraz na dwie godziny przed spektaklem. 

Sprzedaż biletów 
na przedstawienia sobotnie i niedzielne prowadzą: 

Agencja Reklamowa "DRUK'.' ul.Mościckiego 6, 
Miejska Biblioteka Publiczna ul.Staszica 5 oraz 

Polskie Biuro Podróży "ORBIS" ul.Krakowska 30. 

W programie wykorzystano: 
SONETY W.Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego, 

Kraków 1987r. /nr XXXIX, XCVlll, CV, CXXXV, CXLIX, CLIV/ 
SONETY W.Szekspira w przekładach: Jerzego Łowtńskiego, Jerzego S.Sity 

i Lucjana Szenwalda, PIW, W-wa 1982r. 
/nr LXI, CXVI, CXXI, CXXVI, CXLIV/ 

LAS ARDEŃSKI z ''Wyboru wierszy'" Zbigniewa Herberta 
PIW - W-wa 1983r. 

ESEJE Octavio Paz z "Labiryntu samotności'" 
w tłumaczeniu Jana Zycha, Kraków 1991r. 

RYSUNKI Pabla Picassa zamieszczone w wydawnictwie 
'"Picasso w Awinionie" Rafaela Alberti, Arkady 1971r. 



Ze zbio rów 

Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

W repertuarze: 
(duia scena) 

Wlodzimjerz Glocer 
11KSl4Z11IQKA 

NA ZIARNKU GROCHIF' 
Juliusz Słowacki 

11BAUADYNA11 

Krzysztof Wójcicki 
11

HSl~A BAtWOCHWRLaR" 
Boguslcaw Schaeffer 

11ZORZA11 

MichMI frGyn , 
"QEGO NIE WIDAC" 

'!ndrzej Stalony-Dobrzaaski 
11POWJORHR z aERWONEGO KAPTURHA11 

(mała scena) 

Ajonso Alegria 
11PRZEJSGE NAD NIAGARlf' 

Teresa Hrzan 
11AWERS I REWERS'' 
Tennessee Williams 

''SZKLANA MENAZERIA" 

Nasza najbliższa premiera: 
na dużej scenie: 

VOLTAIRE - "KANDYD avu OPrYMIZM" 

, 
MAMY NADZIEJĘ, ŻE W PRZERWIE PRZEDSTAWIENIA 

ZECHCĄ PAŃSTWO ODWIEDZIĆ STOISKO Z KSIĄŻKAMI 

CZYNNE W CZASIE KAŻDEGO SPEKTAKLU. 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ 

·W GODZINACH OD 10 DO 22· 

DO KAWIARNI "FOYER" 




