


Zdawało mi się, że jestem i zdawało mi się, że mam - nie, wszyscy by 

mnie mieli za pajaca, gdybym chciał powiedzieć, co mi się zdawało , że 

mam. Ludzkie oko nie słyszało, ludzkie ucho nie widziało, ludzka ręka 

nie da rady wziąć na ząb, język nie wymyśli, serce nie wykrztusi takiego 

snu jak mój! 
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Szedł chłopiec i dziewczę z nim szlo, 

A hej, a ho, a hej no-ni-no, 

A widok zielone miał tło: 

Bo właśnie by/ maj, gdy szumi nam gaj 

I ptak w niebie brzmi, tra-la-li-la-li, 

I pełne miłości są dni. 

Po chwili zmęczyli się już, 

A hej, a ho, a hej no-ni-no, 

Więc legli zdyszani wśród zbóż: 

Bo właśnie był maj, gdy szumi nam gaj 

I ptak w niebie brzmi, tra-la li-Ja-li, 

I pełne miłości są dni. 

Piosenkę kochanków niósł wiatr, 

A hej, a ho, a hej no-ni-no, 

O życiu niet1Wa/ym jak kwiat· 

Bo właśnie był maj, gdy szumi nam gaj 

I ptak w niebie brzmi, tra-Ja li-Ja-li, 

I pełne miłości są dni. 

A ty ciesz się wiosną i żyj, 

A hej, a ho, a hej no-ni-no, 

I słodycz z kochanych ust pij, 

Dopóki jest maj i szumi wam gaj 

I ptak w niebie brzmi, tra-Ja li-Ja-li, 

I pełne miłości są dni. 

William Szekspir „Jak wam się podoba" 



Jan Kott 
„Tytania i głowa osła" 

Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię dla rzeczywistej akcji „Snu 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 ciemno. Przez bramę powoli przemykają splecione pary. Wino 

hiszpańskie jest ciężkie , kochankowie zasnęli . Ktoś przyszedł, prysnął sok z jagód, 

chłopak się obudził . Nie widzi dziewczyny, która śpi przy nim: wszystko zapomniał, 

zapomniał nawet, że to z nią wyszedł z zabawy. Obok jest inna dziewczyna, wys

tarczy 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, lecz Helenę tylko kocham. 

U Szekspira zawsze jest wspaniała nagłość miłości. Fascynacja zjawia się od 

pierwszego spojrzenia, zaczadzenie od pierwszego zetknięcia się rąk . Miłość spa

da jak jastrząb, świat się zapadł, kochankowie widzą tylko siebie. Miłość u Szek

spira wypełnia calą istotę , jest zachwyceniem i pożądaniem. W „Śnie" z tych miłos

nych pasji zostaje tylko nagłość pożądania : 

Lizander: Niepoczytalny bylem, gdybym jej przysiąg/. 

Helena: Niepoczytalny jesteś, gdy ją rzucasz. 

Lizander: Demetriusz kocha Hermię, a nie ciebie 

Demetriusz: (budząc się) 

O Heleno, bogini, nimfo boska' 

Z czymże, najdroższa , oczy twe porównam? 

Kryształ to bioto. 

„ ] Komentatorowie dawno już zauważyli, że w tym miłosnym kwartecie ko

chankowie są niemal nie zróżnicowani. Dziewczyny różnią się właściwie tylko 

wzrostem i kolorem włosów. Może jedna Hermia ma parę indywidualnych rysów, 

które pozwalają odgadnąć w niej wcześniejszą Rozalinę ze „Straconych zacho

dów" i póżniejszą Rozalindę z „Jak wam się podoba". Chłopcy różnią się od siebie 

tylko imionami. Całej czwórce brak tej wyrazistości i niepowtarzalności , jaką 

Szekspir już niejednokrotnie osiągał . Kochankowie są wymienialni. A może właś

nie o to szlo? Bo przecież cala akcja tej gorącej nocy, wszystko, co się dzieje na 

tym pi 'ackim 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 Hermię, Hermia kocha Lizan

dra. Potem Lizander ściga Helenę, Helena ściga Demetriusza, Demetriusz ściga 

Hermię. To mechaniczne odwrócenie pożądań i wymienność kochanek jest nie tyl

ko założeniem intrygi. Redukcja postaci do miłosnego partnera wydaje się najbar

dziej charakterystyczną cechą tego okrutnego snu. I może najbardziej współczes

ną. 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 się ambiwalentne. 

Hermia: Za co? Co się stało? 

Czym ja nie Hermia? Czyś ty nie Lizander? 

Jestem tak piękna, jak byłam przed chwilą. 

Hermia nie ma racji. Bo naprawdę nie ma Hermii, takjak nie ma Lizandra.Albo 

raczej są dwie różne Hermie i dwóch różnych Lizandrów. Hermia, która spała z 

Lizandrem, i Hermia, z którą Lizander nie chce spać. Lizander, który śpi z Hermią. i 

Lizander, który ucieka od Hermii. [ ... ] 

Jeżeli „Stracone zachody miłości" , przejrzysta komedia o młodych ludziach. 

którzy postanowili obchodzić się bez kobiet, uznawane są. i słusznie , za sztukę z 

kluczem, o ileż więcej kluczy i kluczyków zawierać musi „Sen" . [ ... ] 

"Rozszyfrowanie aluzji i odnalezienie wszystkich kluczy i kluczyków do „Snu" 

nie jest chyba możliwe. I nie jest nawet potrzebne. [ ... ] Dla aktora, inscenizatora i 

reżysera konieczna jest tylko świadomość , że „Sen" byt współczesną sztuką mi

łosną. Właśnie współczesną i właśnie miłosną. I to bardzo prawdomówną, bardzo 

brutalną i bardzo gwałtowną. Po „Romeo i Julii" byt „Sen" jak gdyby „nouvelle va

gue" teatralną.[ ... ] 

Metaforyka miłości , erotyki i seksu ulega w „Śnie" bardzo istotnym przemia

nom. Na początku jest jeszcze całkowicie tradycyjna: miecz i rana, róża i deszcz. 

luk Kupida i złoty grot. Zderzenie dwóch rodzajów obrazowania uderza w 

monologu Heleny, który jest kodą pierwszej sceny pierwszego aktu . Jest to właści

wie monolog odautorski, jakby rodzaj songu, w którym po raz pierwszy zapowie

dziany zostaje filozoficzny temat „Snu". Jest nim Eros i Tanatos.[ .. . ] 

Warto zresztą bliżej się przyjrzeć całemu bestiarium przywalanemu przez 

Szekspira w „Śnie". Pod wpływem romantycznej tradycji utrwalonej , niestety, w 

teatrze przez muzykę Mendelssohna las w „Śnie" wydaje się ciągle powtórzeniem 

Arkadii. Tymczasem naprawdę jest to raczej. las zamieszkały przez diabły i strzygi, 



w którym czarownice i wiedźmy mogąznależć bez trudu wszystko, co jest potrzeb

ne do uprawiania ich praktyk.[ ... ] 

Tytania układa się do snu na łące pośród dzikich róż , powojów, fiołków i stok

rotek , ale kołysanka , którą przed zaśnięciem nucąjej towarzyszki , wydaje się dość 

przerażająca. Zwierzęta wymienione w tej kołysance [ ... ] węże, ślimaki, nieto

perze i pająk i1 , należą również do ulubionego bestiarium freudowskiego sennika. 

W takim właśnie śnie każe Oberon pogrążyć kochanków: 

By na ich czoła zszedł podobny śmierci 

Sen ołowiany, nietoperzoskrzydły. 

Dwór Tytanii stanowią: Pease-Blossom, Cobweb, Moth, Mustard-Seed. Strąk 

grochu, Pajęczyna, Ćma il Gorczyca zostały we wszystkich polskich przekładach, 

od Koźmiana do Gałczyriskiego, przemianowane i zdrobnione na Groszek, Paję

czynkę . Ciemkę i Gorczyczkę. Zaciążyło tutaj znowu odczytywanie „Snu" wyłącz

nie jako romantycznej feerii. W teatrze ten orszak Tytanii przedstawiany jest pra

wie zawsze w postaci skrzydlatych duszków podskakujących i ulatujących w po

wietrz~ albo baleciku niemieckich krasnoludków. Sugestia ta jest tak silna , że na

wet komentatorom tekstu trudno się od niej uwolnić. Wystarczy jednak zastanowić 

się nad doborem i znaczeniem tych nazw: strąk grochu i gorczyca, ćma i pajęczy

na, aby przekonać się, że należą one do miłosnej apteczki wiedźm i czarownic. 

Dwór Tytanii wyobrażam sobie jako staruchy i' starców, zaślinionych, bezzęb-

nych i trzęsących się, którzy chichocząc rajfurzą swoją panią potworowi. 

A kogokolwiek ujrzy, gdy się zbudzi: 

Lwa czy niedźwiedzia, wilka czy buhaja, 

Małpę niemądrą albo też pawiana -

W każdym z tych stworzeń na śmierć się zadurzy. 

Oberon wyraźnie zapowiada, że za karę Tytania będzie spała ze zwierzę

ciem . I znowu dobór tych zwierząt jest bardzo charakterystyczny, zwłaszcza w 

drugiej z kolejnych gróźb Oberona [ ... ]. Pawian, buhaj, kocur, żbik, dzik i wieprz 

wszystkie te zwierzęta 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 nie symbolizuje wcale głupoty. Od antyku 

do renesansu osłowi przypisywana jest największa potencja seksualna i wśród 

wszystkich czworonogów obdarzony ma być najdłuższym i najtwardszym fallu

sem. 

Wyobrażam sobie Tytanię jako dziewczynę bardzo wysoką, bardzo 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 szarych albo tak czarnych , że aż niemat granatowych. 

Ty jesteś mędrzec i piękność zarazem. 

Sceny między Tytanią i Spodkiem przemienionym w osła rozgrywane są w 

teatrze często humorystycznie. Ale myślę , że jeśli można tutaj mówić o humorze, 

to tylko w angielskim znaczeniu tego słowa i że raczej jest to „humeur noir", okrutny 

i skatologiczny, jak często u Swifta. 

Wiotka , czuła i liryczna Tytania pragnie zwierzęcej miłości. Puk i Oberon 

przemienionego Spodka nazywają potworem. Krucha i słodka Tytania potwora 

ciągnie do łóżka , niemal siłą, niemal gwałtem. Takiego kochanka chciała . O takim 

kochanku marzyła. Tylko nigdy, nawet przed samą sobą nie chciała się do tego 

przyznać. Se11 ją wyzwala z oporów. Przez poetycką Tytanię , która nie przestaje 

szczebiotać o kwiatkach , gwałcony jest monstrualny osioł. 

Księżyc jest dzisiaj cały zapłakany, 

A gdy on płacze , to z nim wszystkie kwiatki 

Nad gwałtem, który z dziewic zrobił matki. 

Usta mu zwiążcie, uwińcie się cicho. 

Tytania ze wszystkich osób dramatu najdalej i najgłębiej wchodzi w ciemną 

strefę seksu, gdzie nie ma już piękna i brzydoty i zostaje tylko zaczadzenie i wyz

wolenie. W kodzie pierwszej sceny zapowiada/a już Helena: 

Rzeczom lichym i nędznym użycza 

Miłość uroku i kształty przemienia. 

Miłosne sceny pomiędzy Tytanią i osłem powinny wydawać się jednocześnie 

nierzeczywiste i realne, fascynujące i odpychające . Budzić zachwyt i obrzydzenie, 

przerażenie i wstręt. Powinny być dziwne i straszne zarazem. 

Chodż, usiądż tutaj, na tym łożu kwietnym 

Niech twe powabne policzki popieszczę, 

Niech róże wepnę w twoją lśniącą głowę, 

I uszy twoje wielkie ucałuję . 

.. ] Noc już dogasa i zbliża się świt . Kochankowie już przeszli przez ciemną 

zonę zwierzęcej miłości. Ironiczną piosenkę na zakończenie trzeciego aktu zaś

piewa Puk. Jest to jednocześnie koda i song, które zamykają doświadczenia tej 

nocy. 

Tytania budzi się i widzi nad sobą gbura z głową osła. Spędziła z nim tę noc. 

Ale teraz jest dzień. Już nie pamięta, że go chciała. Już nic nie pamięta. Już nic nie 

chce pamiętać . 

Tytania: Mój Oberonie, ach, cóż za widziadła! 

$ni/am, że osie/ był moim kochankiem 



Oberon: Oto twój luby 

Tytarnia: Ach, jak Io się stalo, 

Że teraz moim oczom jest on wstrętny. 

Rano zawstydzeni są wszyscy : Demetriusz i Hermia, Lizander i Helena. 

Nawet Spodek. On także nie chce przywać się do swojego snu . 

Mnie się śniło coś takiego, że tego żaden człowiek nie wypowie . [. .. ] 

Mnie się śniło, te ja bylem nie ma takiego czlowieka, żeby powiedział kim ... 

W gwałtownych kontrastach· miłosnego szaleństwa, które wyzwala noc, i cen

zury dnia, która każe o wszystkim zapomnieć, Szekspir wydaje się najbardziej 

współczesny i prekursorski . Koncept „życie snem" nie ma tutaj nic w sobie z baro

kowej mistyki. Noc jest kluczem do dnia. 

Myśmy z tej samej materii 

co mary senne ... 

[ ... ]Szaleństwo trwało całą czerwcową noc. Kochankowie wstydzą się tej no

cy i nie chcą o niej
1 
mówieć, Jak, jak się przykrych snów inie przypomina".Ale ta noc 

wyzwoliła się ich od nich samych . Byli w swoich snach prawdziwi. Wolni od kłams

twa i oporów. 

$nie, który czasem rozpacz kosisz, 

Na chwilę wyzwól mnie od siebie samej. 

.. ] Temat miłości powróci raz jeszcze w starej tragedii o Pyramie i Tyzbe, 

odeg~anej na zakończenie „Snu" przez trupę pana Pigwy. Kochankowie rozdzie

leni są murem, nie mogą się dotknąć , widzą się tylko przez szparę . Nigdy nie po

łączą się z sobą. Na miejsce spotkania przyjdzie głodny lew. Tyzbe ucieknie w 

popłochu. Pyram odnajdzie jej skrwawioną chustkę i przebije się sztyletem. Tyzbe 

wróci, odnajdzie trupa Pyrama i przebije się tym samym sztyletem. Świat jest ok

rutny dla prawdziwych kochanków. Świat jest szalony i szalona jest miłość . W tym 

wielkim szaleństwie Natury i Historii chwile szczęścia są krótkie: 

Jak cień przelotne, kruche jak marzenie, 

Nikłe jak w czarnej nocy błyskawica . 
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