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Karnawałowe odczucie świata posiada przemoż
ną życiodajną moc przetwarzania, niezniszczalną 
silę witalną. Toteż aż do naszych dni te gatunki, 
które mają choćby najdalszy związek z tradycjami 
powagi-śmiechu, zachowują karnawałowy za
czyn... Wyciśnięto na nich szczególne piętno, po 
którym zawsze można je poznać. Wrażliwe ucho 
potrafi uchwycić najdalsze nawet echa karna
wałowego odczucia świata ... 

Bohaterowie mitologii i historii w takich ga
tunkach literackich są celowo i dokładnie uwspół
cześniani, zachowują się i przemawiają jako 
uczestnicy bieżącej rzeczywistości, w strefie fa
milijnego z nią kontaktu... Gatunki powagi-śmie
chu nie opierają się na podaniach, nie zapożyczają 
od nich aureoli, świadomie opierają się na doś
wiadczeniu (choć niezbyt jeszcze dojrzałym) oraz 
na swobodnej wyobraźni ... 

Cechuje te nowe gatunki wielość tonacji, po
mieszanie wzniosłego z poziomym, powagi ze 
śmiechem... Niekiedy spotykamy tu pomieszanie 
mowy prozatorskiej z wiązaną, wprowadzenie 
żywych dialektów i gwar; autorzy przywdziewają 
tu różne maski ... 



ŚLEPY KUPID 
I ZŁOTY OSIOŁ 

O metamorfozach w Śnie nocy letniej 
(fragmenty} 

Monolog Heleny z pierwszej sceny, jak niemal cały Sen 
jest o miłosnym zapatrzeniu. „„.miłość duszą patrzy, a nie 
okiem". Ale jak w tym zapatrzeniu duszociała miłość mo
że patrzeć? Tytania budzi się ze swego snu, widzi po
twora i pożąda go. Kiedy Lizander i Demetriusz przeciera
ją na chwilę oczy, widzą przed sobą ciało dziewczyny i je 
pożądają. 

Czy pożądanie jest „ślepe", a miłość „widząca"? Albo 
czy miłość jest „ślepa", a pożądanie „widzące"? „Amor 
jako ślepy słynie". Szekspirowskiego Kupida Gałczyński 

nazywa Amorem. Funkcje „skrzydlatego złoczyńcy" strze
lającego do ofiar miłości z łuku przejmuje w $nie Puk. 
Spryskuje naparem miłości oczy śpiących. 

Eros jest tym tematem, którego tropy i retoryka są tylko 
poetyckim i filozoficznym komentarzem wydarzeń na sce
nie. Ale akcja ciał na scenie jest czymś dużo więcej niż 
ilustracją tekstu. Ilustracja, ilustratio, jest spektaklem. Dys
kurs poetycki i spektakl nie tylko się wzajemnie uzupeł
niają, ale w Snie wydają się sobie zaprzeczać. Dramatycz
ne napięcie i intelektualne bogactwo są rezultatem tej 
konfrontacji dyskursu i akcji. Kupid dyskursu na scenie 
przyobleka się w Puka. 

Kupid, dzieciak, psotny i wiarołomny, jest powtórze
niem postklasyczej ikony bożka miłości z oczami zawiąza
nymi przepaską. Jak jeszcze w średniowiecznym poema
cie dydaktycznym: „Jestem ślepy i świat oślepiam". 

Ten „ślepy Kupid" albo z przepaską na oczach spowi
nowacony był w średniowieczu z alegoriami wszelkiego 
zła i ciemności, ze Śmiercią, Synagogą, Nocą, Niewier
nością i Fortuną, w renesansie jest już znakiem o dwóch 
przeciwstawnych walorach i semantycznej opozycji. „Śle
py" Kupid jest również „widzący", tylko widzący inaczej, 
„bezcielesnym okiem". 

„Ślepy" Kupid „widzi", ale tylko w nocy. Ten Kupid, 
ślepy, ale widzący, pojawia się tuż za pierwszym w mo
nologu Heleny: 

Tak rzeczom lichym i nędznym użycza 
Miłość uroku i kształty przemienia, 
Bo milość duszą patrzy, a nie okiem ... 

Kto i o kim tutaj mówi? Hermia, która przed chwilą 
opuściła scenę, nie jest czymś „nędznym" i „lichym", jest 
„słodka" i „piękna". Helena jeszcze nie wie, że Hermia 
będzie już wkrótce jej rywalką. Helena, osoba komedii, 
nie może tutaj mówić o Hermii, drugiej osobie tej kome
dii. Głos mówiący o szaleństwach erosu jest zapowiedzią 
dramatyczną zapatrzenia się Tytanii w potwora: Ale nie 
tylko jeden z biednych komediantów został tej nocy 
„przetłumaczony". Ben Jonson „przekładem" nazywał 
metaforę. W $nie „przekładem" jest nagłe odkrycie pożą
dania. Obie miłosne pary zostały także „przełożone". 
Przełożone dosłownie na posłaniach tej nocy w lesie 
i „przełożone" w swoich duszociałach. „Czym ja nie Her
mia? Czyś ty nie Lizander?". Metamorfoza Spodka jest 
tylko szczytowym punktem leśnych wydarzeń. li natych
miast po jego przywróceni1u do ludzkiej postaci kończą się 
„ustawy nocy". Oberon i Tytania „znikają". Na miejsce 
swoich nocnych sobowtórów wracają razem z nowym 
dniem Tezeusz i Hipolita. Kochankowie budzą się ze 
„snu". I ze swojego „snu" budzi się Spodek. 

W P.latońskiej paraboli o więźni,ach w jaskini wszystko, 
co mogą dostrzec, jest tylko cieniem. Cienie są niedo
skonałym odbiciem bytów prawdziwych poza jaskinią. Ale 
w tej paraboli cień wskazuje, skąd pada światło. „Cień" 
jest bardzo szekspirowskim słowem i ma wiele u niego 
znaczeń. Dwa pierwsze to: sobowtór i aktor. Oberon 
w $nie nocy letniej nazywany jest „królem cieni", a Te
zeusz mówi: „Najlepsze sztuki są tylko cieniem rzeczywis
tości". Teatr jest cieniem, to znaczy także sobowtórem. 
„Revelry" znaczy również „revelation". Obrzęd · jest ob
jawieniem. „Reve/s': sztuki odegrane przez cienie, mówią 
jak sny o ukrytych sensach. 

Można powiedzieć, że umysł ma dwie władze (.„) Jedna jest widze
niem trzeźwej myśli, drugą władzę ma umysł w stanie miłosnego 
zachwytu, bo kiedy upity nektarem zatraca władzę rozumu, rozprasza 
się cały w rozkoszy; i lepiej dla umysłu jest oszaleć, niż nie zaznać 
upojenia. 

Ten przekład-parafraza z Enead Plotyna przez Ficina 
jest niemal neoplatońskim odczytaniem Metamorfoz Apu
lejusza. Drugie renesansowe wydanie Złotego osia 
w 1600, wielokrotnie potem przedrukowane, zawierało 
słynny komentarz Beroaldusa, który cytując obficie Plato-



na, Proklosa i Orygenesa, widział w Metamorfozach Apu
lejusza alegorię, opowieść o ukrytym znaczeniu o mis
tycznym wtajemniczeniu w sekrety boskiej miłości: 11 Bo 
przecież sam Platon napisał w Uczcie, że oczy ducha 
zaczynają widzieć jasno, kiedy oczy ciała się zamykają". 

Metamorfozy Apulejusza odczytywane były wielokrot
nie jako orficka, platońska albo chrześcijańska alegoria 
mistycznego porwania lub boskiego szału. Co najmniej 
przez trzy wieki Zloty osioł odczytywany był i adaptowa
ny również jako wzór 11śmiechu poważnego". 

W "platońskim przełożeniu", gdzie logos poza jaskinią jest 
bytem "rzeczywistym", a „dół" tylko jego niejasnym cie
niem, cienie "góry" są jedyną prawdą. Venus Vulgaris jest 
tylko odbiciem, zapowiedzią i przeczuciem Wenery Niebiań
skiej. W serio ludere "górą" jest tylko mythos, "dół" jest 
ludzką dolą. Znaki „dołu" wyjaśniają, demistyfikują znaki 
"góry". Venus Coelestis jest tylko projekcją i mitycznym 
obrazem zwierzęcego pożądania - amore bestiale. 

W neoplatońskiej metafizyce i w serio ludere karnawa
łowej tradycji mikrokosmos jest powtórzeniem makrokos
mosu i człowiek obrazem wszechświata. W wertykalnej 
wyobraźni człowiek jest przedzielony w połowie, od pasa 
w górę wyobraża nieobiosa, od pasa w dół piekło. Ale 
wszystkie piekła od antycznego Tartaru do piekła Danta 
i Hieronima Boscha są obrazem piekła na ziemi. 

W 11śmiechu poważnym", podobnie jak w karnawało
wym pochodzie i w jarmarcznych sztuczkach, "wyższość" 
przekładana jest na "niższość", na dno, którego uosobie
niem w $nie jest Spodek/Bottom. 

* 
Wśród karnawałowych masek zwierzęcych maska osła 

jest najbardziej wieloznaczna i bogata w swojej semantyce. 
Osioł, powtórzmy za Bachtinem, "jest jednym z najstar
szych i najtrwalszych symboli dolnych części ludzkiego 
ciała, znakiem jednocześnie poniżenia i odrodzenia". Ry
tualny i karnawałowy osioł jest w pewnym sensie pośred
nikiem między niebem i ziemią, który posłania "góry" 
przemienia na znaki "dołu". 

W znaku i masce osła niskie i cielesne spotyka się 
z wysokim i duchowym. Stąd spotkanie Spodka z Tyta
nią, królową elfów, które jest kulminacją nocnych i leś
nych obrzędów, ma w $nie nocy letniej szczególne zna
czenie. W tradycyjnych interpretacjach osoby komedii na
leżą do trzech różnych 11światów": dworu Tezeusza i Hi-



polity, ateńskich rzemieślników i „nadnaturalnej" strefy 
„duchów" leśnych i księżycowych - Puka, Oberona 
i Tytanii z jej orszakiem. Ale w tej tradycyjnej interpretacji 
jeszcze dziwniejsza i bardziej niespodziana wydać się mu
si noc, którą Tytania spędziła z osłem na swoim kwietnym 
i „poświęconym łożu" . 

Tytania jest nocnym i leśnym sobowtórem Hipolity, jej 
dramatycznym i teatralnym „paradygmatem". Być może 
za czasów elżbietańskich grana była przez tego samego 
chłopca na zasadzie niemal powszechnej wtedy teatralnej 
dublury ról, jak w słynnym przedstawieniu Petera Brooka 
- przez tę samą aktorkę. Ale nawet jeśli grana była przez 
różnych aktorów, metamorfoza Hipolity w Tytanię i po
wrót do jej pierwotnej postaci, podobnie jak przemiana 
Tezeusza w Oberona, musiały dla elżbietańskich widzów 
wydać się o wiele bardziej zrozumiałe niż dla publicz
ności przywykłej do konwencji dziewiętnastowiecznego 
teatru. 

W $nie nocy letniej strzały Amora zastąpił ludowy lub
czyk. W dykcji mitologicznej lubczyk wzięty jest jeszcze 
z kwiatu, który poczerwieniał od grotu Kupida, na scenie 
jest już sokiem z ziela, którym Puk pryska w oczy uśpio
nych kochanków. Ten „sok miłości" być może znalazł 
Szekspir w pastoralnej Dianie Montemayora, ale simile 
przełożył na działanie aktorów, na niezmiernie wyrazistą 
i brutalną metaforę teatralną. Jeszcze do niedawna w An
glii nastolatki nazywały spermę - lov-juice. 

W Metamorfozach Owidiusza Tytania to jedno z imion 
Diany. W $nie Tytania występuje bez łuku; łuk jest emb
lematem Hipolity, królowej Amazonek. U samego począt
ku, w swojej pierwszej kwestii, Hipolita przywołuje obraz 
łuku. 

I wówczas księżyc, niby łuk srebrzysty, 
$wieżo napięty na niebie, zobaczy 
Slubu naszego noc. 

Młody księżyc o rysunku w kształcie D - jest jak 
napięty łuk. Tytania jest w znaku księżyca, „władcy wsze
lkiej wody", i jej „nocne uciechy" to „tańce księżycowe". 
W poetyckim dyskursie łuk i łuk księżyca spowinowacają 
ze sobą Hipolitę i Tytanię. Sen w swoich alegoriach jest 
arcydziełem manieryzmu. 

W maskach, w fetach, w dworskich pastorałkach wśród 
postaci mitologicznych znajduje się zawsze obok Kupida 
Merkury. W $nie nocy letniej miejsce po Merkurym wy
daje się puste. Ale Merkury to nie tylko psychopompos, 
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który jak Puk i potem Ariel daj,e i odbiera sny ludziom. 
Hermes-Merkury jest jednocześnie, jak i Puk, zwodzicie
Iem. Figura zwodziciela jest najbardziej niezmienną, po
wszechną i trwałą wśród wszystkich mitologii i w folk
lorze. Zwodzicie! jest pośrednikiem między bogami i lu
dźmi, górą i dołem, ale pośrednikiem specjalnego rodzaju: 
zwodzi bogów i oszukuje ludzi. Jest uosobieniem ruchu 
i przemiany. Przekracza granice i obala hierarchie. Prze
wraca wszystko do góry nogami, ale w tym świecie na 
opak rodzi się z chaosu nowy ład i odnowiona zostaje 
rozrodcza siła życia. 

W metamorfozie Spodka i w jego scenach z Tytanią 
spotykają się nie tylko wysokie z niskim, metafizyka z fi
zyką, liryka z burleską, dwie poetki i dwa style, ale rów
nież dwie teatralne tradycje i dwa różne typy obchodów 
świątecznych; maska i dworska feta z ludową przebieran
ką i karnawałowym odwróceniem świata na opak. 

To spotkanie Królowej czasów ze Spodkiem, karnawa
łowym królem w oślej skórze, jest jednym z początków 
nowoczesnej komedii i jedną z najwspanialszych teatral
nych premier. 

* 
Nie wiemy i zapewne nigdy nie odkryjemy, którą ze 

sztuk - Romeo i Julię czy Sen nocy letniej - napisał 
Szekspir wcześniej. Historia powtarza się dwukrotnie, „po 
raz pierwszy jako tragedia, po raz drugi jako farsa". Marks 
miał chyba dużo racji, dzieje świata i historia teatru uczą, 
że opera buffa powtarza osoby i role z opera seria. 
„Najokrutniejsza śmierć" Romea i Julii zamienia się w ko
medię, ale ta komedia jest „najżałośniejsza". Ta nowa 
tragikomedia, „zgoda w niezgodzie", jest podwójnym 
przełożeniem tragedii na komedię i komedii na burleskę. 
Burleska i parodia są nie tylko w dialogu i w śpiewach 
„lamentach"; „najżałośniejsza komedia" odegrana jest na 
weselu Tezeusza przez clownów. 

Kochankowie z dworu Tezeusza nie spotkali w swojej 
nocnej wyprawie lwa, jak Pyram i Tysbe w tym samym 
lesie pod Atenami. Ale groźba śmierci zawieszona jest 
nad kochankami od samego początku: „Śmierć lub wie
czyste rozłączenie z ludźmi. Furor miłości zawsze przywo
łuje śmierć jako partnera. Hermia do Lizandra: „Muszę 
ciebie lub śmierć mą odnaleźć"; Lizander o Helenie: „któ
rą kocham aż do śmierci"; Helena o Demetriuszu: „Umrę 
na rękach, które ukochałam", i ponownie: „Odkupię winę 

' 
~,,,,.,,•>14-'< 

Jc_c_~,·e C}l-7Ę1N.JWf<. 



ucieczką lub śmiercią". Nawet „sen ołowiany i nietope
rzoskrzydły" jest podobny śmierci. 

W tym wielogłosie miłosnego szaleństwa nie ma już ani 
mitologicznego sztafażu Kupida z jego grotami, ani neop
latońskiej metafizyki Kupida z „pozacielesnym okiem". 
W języku ziemskiego pożądania GŁOS jest okiem, które 
widzi bliskość innego ciała; ręką, która chce przewrócić 
albo zabić. 

Pole językowe „śmierci" występuje w blisko pięćdzie
sięciu wersach i jest rozdzielona niemal dokładnie między 
wydarzeniami w lesie i teatrem na weselu Tezeusza. 
O „zabijaniu" mówi trzynaście wierszy, o „chorobie" 
- sześć. W Śnie nocy letniej, trzykrotnie jeszcze do nie
dawna nazywanym najbardziej pogodną z Szekspirows
kich „wesołych komedii" o miłości, „całowanie" przywo
łane jest zaledwie sześciokrotnie, „radość Uoy) - osiem 
razy, „szczęśliwy" (happy) - razy sześć, a „szczęście" 
(happiness) - ani razu. 

Leśne przypadki w noce przedślubne są tylko przygoto
waniem i zapowiedzią, uciechą główną jest krótka chwila 
przygotowana przez clownów na wesele. W obu „ucie
chach" prowadzącym aktorem jest Spodek. „Przetłuma
czony" na osła, jak przekłada Gałczyński - kiedy w lesie 
próbował swojej roli, „został Pyramus słodki przemienio
ny". A kiedy wreszcie zagrał tę rolę Pyrama i „umarł", 
nazwany został przez Tezeusza osłem: „Z pomocą chirur
ga może jeszcze wydobrzeje i okaże się osłem". 

Jeżeli metamorfozy Spodka, w lesie i w pałacu, od
czytać synchronicznie, jak czyta się partyturę muzyczną, 
albo „strukturalnie" nałożyć na siebie, „słodki byczek", 
jak go koledzy nazywają, w dwóch swoich rolach - osła 
i Pyrama - śpi z królową elfów, ukoronowany zostaje 
i zdetronizowany, umiera i zmartwychwstaje na scenie. 
Reżyserem nocnych przypadków w lesie był Puk, Mistrz 
Nieładu . Intermedium o Pyramie i Tysbe wybrał na uro
czystości weselne Filostrates, mistrz ceremonii. W Śnie 
nocy letniej, wystawionym jako intermedium na arysto
kratycznym weselu, krotochwila odegrana przez rzemieśl
ników „ateńskich" jest teatralnym paradygmatem komedii 
Szekspira. Sen nocy letniej ma kompozycję „szkatułko
wą", mała „szkatułka" powtarza dużą, jak rosyjska „ba
ba", w której środku jest druga „baba", tylko mniejsza. 

Nocna priygoda Ttanii i czworga młodych ludzi 
z Dworu zostaje jednak w końcu „unieważniona" w swo
jej realności i uznana za przykry sen: „Niechaj o nocnych 
tych przygodach myślą.IŻ~ były tylko złego snu udręką". 



„Najokrutniejszej śmierci Pyrama i Tysbe" odebrana zo
staje godność i powaga. „To najgłupsza sztuka - mówi 
Hipolita - jaką kiedykolwiek słyszałam". 
Słowa Tezeusza, jak monolog Heleny w pierwszej scenie 

wypowiada aktor grający postać, ale nie są one tylko głosem 
postaci. Są głosem w poetyckim dyskursie, którego tematem 
są „sny" w $nie nocy letniej i sam Sen nocy letniej. 

Szekspirowskie pióro nadaje cieniom, „powietrznej ni
cości" ziemskie miano i odnajduje ich „miejsce na ziemi". 
Neoplatońskich wieszczów i mistyków zastąpił wariat, 
który „widzi więcej diabłów, niźli zdoła pomieścić cały 
obszar piekła". 

Gdyż zakochani, tak jak obłąkani, 
Mają umysły rozgorączkowane, 
A wyobraźnia ich kształtuje więcej , 
Niż umysł chłodny byłby w stanie pojąć. 

W tej drwiącej wypowiedzi Tezeusza, która jest zarów
no ukrytą obroną Snu nocy letniej, jak i jawnym poetyc
kim manifestem sztuki Szekspira: „więcej niż umysł chło
dny" nie jest ani platońskim cieniem, ani metafizycznym 
supra intellectum. „Więcej, niż chłodny rozum pojąć mo
że", jest jak u św. Pawła „głupstwem świata", które Bóg 
wybrał, „aby zawstydzić mądrych". To „głupstwo Boże" 
z Listu do Koryntian, odczytane i powtórzone za tradycją 
karnawałową, jest obroną Błazna i pochwałą Głupoty. 

Wariaci: Błazen, Mistrz Nieładu i Opat Bezrozumu, wie
dzą, że „korona stwarza króla", i kiedy zostanie zdarta, 
karnawałowy królik, tak jak i prawdziwy król, zamienia się 
w „rzecz lichą i nędzną". Na ziemi „więcej diabłów, niźli 
zdoła pomieścić cały obszar piekła", Diany, Psyche i Tyta
nie śpią nie ze skrzydlatymi Kupidami, ale z osłami. 

Gdy głodny lew ziemię trąca, 
A wilk wyje do miesiąca („.) 
Otwierają się mogiły 

* 
I potępieńcy z tych mogił 
Chodzą przez cmentarne drogi. .. 

Ten mroczny monolog Puka bardziej byłby stosowny 
dla nocy, w której zamordowano Dunkana, niż jako poże
gnalny epitalamion pierwszej nocy książęcej pary. Jest to 
ta sama noc, w której popełnili samobójstwo Romeo i Ju
lia, Pyramus i Tysbe, i w której Hermia mogła zabić Hele
nę i Demetriusz Lizandra. 

Hekate jest triformis: Prozerpiną w Hadesie, Dianą na 
ziemi i Luną/Księżycem na niebie. Hekate/Luna/Tytania 
jest władczynią godziny północnej, kiedy noc zaczyna 
ustępować i nowy dzień wschodzi. 

Tytania, Oberon i ich orszak elfów pojawiają się po raz 
wtóry w sztuce jako nocne sobowtóry postaci dnia. Jeżeli 
Oberona i Tytanię grała ta sama para aktorów co Tezeu
sza i Hipolitę, monolog Puka dał im czas, żeby zmienić 
kostiumy. „Szkatułkowa" kompozycja doprowadzona zo
stała z zadziwiającą dramatyczną logiką do ostatecznych 
konsekwencji. Tezeusz i Hipolita, Filokrates, mistrz cere
monii u Tezeusza, Hermia i Helena, Lizander i Demetriusz 
- widzowie na scenie „najżałośniejszej komedii" - są 
sobowtórami widzów oglądających w teatrze Sen nocy 
letniej. Iluzja realności - według pięknej formuły 'North
ropa Frye'a - staje się realnością iluzji. „Cienie" ~sobow
tóry to są aktorzy. Ale jeżeli aktorzy-cienie są sobow
tórami widzów, widzowie są sobowtórami aktorów. 

!Pomyślcie, że wszyscy śnili, 

Gdyśmy tutaj z wami byli . 

Obie interpretacje Snu nocy letniej, jasna i ciemna, kar
nawałowa i także karnawałowa, ale w sensie dionizyjs
kim, są pełne wielu znaczeń. Ale nawet w swoich sprze
cznościach odkrywcze. Jedynie w „zgodzie niezgody" 
i w „niezgodzie zgody" ślepy Kupid spotyka złotego osła 
i duchowe przemienia się w cielesne. Coincidentia 
oppositorum w duszociałach aktorów i postaci po raz 
pierwszy została ucieleśniona przed oczyma widzów. 

Kamienny Potok 
sierpień-wrzesień 1979 

Powyższe fragmenty pochodzą z: Jan Kott, Pleć Rozalindy, WL 
Kraków, 1992. 

W programie zamieszczono projekty kostiumów do Snu nocy 
letniej autorstwa Grażyny Żubrowskiej. 
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