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Rene Magritte Cza rn a 111ugia, l934 

Dariusz Kosiński 

„Przytul się i mów" 

1. 
„Zimą najlepsza jest smutna opowieść" - mówi w ostatniej spokojnej 
chwili w swoim życiu Mamiliusz - chłopiec, którego nagrobny posąg 
się nie poruszy ] którego śmierci nikt na dworze Leontesa nie odkupi. 
Zaraz potem zaczyna swą opowieść, a choć wejście Leontesa i dwo
rzan sprawia, że nie słyszymy ciągu dalszego, a syn za chvvilę zostanie 
przemocą zabrany matce, to przecież historia toczy się dalej i toczyła 
się już wcześniej. Autorem tej zimowej opowieści, w której ukochana 
matka i nieznana siostra zostaną cudownie ocalone, a ojciec uleczony 
z zaślepienia, może i powinien być właśnie on - znikające w połowie 
sztuki dziecko, które już nie powróci. Byłaby to opowieść kochają
cego zmarłego, czule i ze zrozumieniem przyglądającego się szaleń
stwom i cierpieniom ludzi, od których już się oddalił, ale którym 
wciąż współczuje. Opowieść przynosząca pocieszenie nawet za cenę 
prawdopodobieństwa, nawet za cenę rezygnacji z pomszczenia czy 
zadośćuczynienia własnej śmierci. Mamiliusz, który od początku jest 
dobrym duchem tego świata, ,1akby przypadkiem wcielonym i dają
cym się zobaczyć, znika, gdy opowieść musi wejść na szlak powrotny 
ku przebaczeniu, gdy trzeba zmienić jej bieg. Chłopiec rozpływa się 
w czasie, by czas mógł zacząć leczyć rany. 

2. 
„Jak niektórzy poeci greccy, jak Arystofanes, jak niektórzy autorowie 
misteriów, bajarz niemal zawsze wprowadza siebie samego w opo
wiadanie i odgrywa jakąś rolę w akcji; czasem napomyka, że w pev,r
nych dziełach i w pewnych czynach s-woich bohaterów brał udział, 
i'"' najcudowniejszych nawet opowieściach posługuje się nieraz bar-



dzo prostymi środkami dla ożywienia uwagi słuchaczy. Obecni w tej 
sali Polacy i Rosjanie znają pewnie baśó, w której bohater poszukuje 
tajemniczego bajecznego ptaka, czegoś w rodzaju feniksa. Ptak ów, 
przelatując nad jakimś krajem słowiaóskim, upuszcza jedno jedyne 
pióro, bohater je podnosi, a ono, przyniesione do domu, rzuca tak 
żywy blask, że napełnia światłem całą chatę. W tejże chwili bajarz 
zapala zazwyczaj garść wiórów, a bijący z nich blask przejmuje słu
chaczy dreszczem. W innej baśni, kiedy mowa o szklannej górze 
zamieszkanej przez wróżki, co to vvszystkie podobne do siebie jak 
gwiazdy i tak trudno wybrać między nimi tę, któr<} bohater ma od
naleźć - chłop uchyla wówczas drzwi i ukazuje słuchaczom niebo zi
mowe roziskrzone gwiazdami i obłoki, których fantastyczne kształty 
lepiej niż jakakolwiek dekoracja teatralna odtwarzają szklanną górę." 

Bajarz, o którym Adam Mickiewicz opowiadał w College de Fran
ce 4 kwietnia 1843 w trakcie słynnej lekcji teatralnej - wykładu XVI 
trzeciego kursu Literatury słowiańskiej - też snuje zimową opowieść. 
Wśród jego baśni mogłaby bez trudu znaleźć się i ta, o niesłusznie 
oskarżoneji królowej, która po latach cudownie ożywa, by przebaczyć 
i przywrócić ład. W długi, ciemny wieczór, gdy ludzie skupiają się 
wokół ognia a poza śc ianami domu zdaje się toczyć jakieś inne, ta
jemnicze życie, historia ta nie byłaby wcale mniej nieprawdopodob
na, niż wszystkie inne, które do dziś opowiadamy naszym dzieciom 
przed snem. Można sobie nawet wyobrazić tego bajarza, gdy opisując 
dzikie pustkowie i ryk niedźwiedzia atakującego Antygonusa, po
zwala usłyszeć odgłosy dochodzące z zewnątrz - ze świata ciemności 
i zgrzytających zębów. 

Mickiewicz przywołuje postać słowiaóskiego bajarza nie przypad
kiem i nie w przypadkowym miejscu. Pojawia się on już pod koniec 
wykładu, którego głównym tematem jest nieistniejący a konieczny 
dramat słowiaóski - dramat przyszłości, w którym Słowianie będą 
mogli vneszcie wypowiedzieć w pełni swoją prawdę, objawić ją cze
kającej na nią jak na ocalenie Europie. Przebiegając drogi, na jakich 
byłoby to możliwe, Mickiewicz rzuca całą serię pomysłów, z których 

część została wiele lat później podchwycona przez największych 
polskich twórców teatralnych na czele z Leonem Schillerem. To on 
właśnie uczynił z „lekcji teatralnej" tekst niemal święty - ewange
lię teatru monumentalnego, którego wizję z niej wyczytał, realizując 
ją najpełniej w roku 1934 na deskach Teatru Polskiego, w swojej le
gendarnej inscenizacji Dziadów. 

Ale Schiller, szukający u Mickiewicza poparcia dla własnych po
mysłów, nie zauważył, że poeta teatr ogromny, wzorowany na współ
czesnej mu operze i masowych widowiskach Cyrku Olimpijskiego, 
w wykładzie odrzucił, podobnie jak inne inspirowane współczesno
ścią pomysły. W finale stwierdził wręcz, że „poeci piszący dziś dra
maty powinni odrzucić precz wszystkie krępujące względy, stłumić 
w sobie chęć zobaczenia swych dramatów na scenie". I wtedy wła
śnie, po przekreśleniu tego, co w teatrze Zachodu już jest, przypomi
na Mickiewicz bajarza, sięgając w ten sposób do nieodkrytego, czy 
też raczej - zapomnianego źródła teatru. 

Ludowy opowiadacz z jego wykładu jest przecież w jednej osobie 
autorem, aktorem i reżyserem bardzo prostego, a zarazem niezwykle 
poetyckiego przedstawienia, którego podstawowymi siłami są sło
wo i v,ryobraźnia. Sięga wprawdzie po gwiazdy i włącza je do swojej 
inscenizacji, ale nie ma w nim pychy natchnionego wieszcza, który 
w Wielkiej Improwizacji grał na sferach niebieskich jak na „harmoni
ce" i gwałtownie spierał się z Bogiem. Bajarz (a przecież sam Mickie
wicz jest i tamtym wieszczem, i tym bajarzem) posługuje się słowem 
i wyobraźnią z prostotą i pokorą . Jego teatr jest skromny, nie chce 
oszałamiać, narzucać wizji, ale raczej prowadzić ku samodzielnemu 
poznaniu, wytyczyć drogę wśród szaleństw i meandrów świata. 

Teatr zrodzony z opowiadania, inaczej niż teatr zrodzony z rytu
ału, nie narzuca porządku, nie przekształca życia przy pomocy jed
ności i reguł w dramat biegn<}CY ku kulminacji i rozwiązujący się raz 
na zawsze. Teatr zrodzony z opowiadania wie, że śmiech i płacz nie 
są oddzielone grubą ścianą, a śmierć może być najwyższym przejawem 
życia. Teatr zrodzony z opowiadania ma czas, żeby pokazać jak było 



i jak mogło być. Może zatrzymać bieg historii, by przyjrzeć jej się uważ
nie, i przyspieszyć ją, odwrócić klepsydrę, dążąc ku temu, co naprawdę 
ważne. Ten, kto na tym teatrem panuje, panuje też nad jego czasem. 

3. 
Opowiadanie nie znosi pośpiechu. By móc stworzyć piękną i mądrą 
opowieść trzeba mieć czas. To dlatego porą opowieści jest zimowy 
\Vieczór - zbyt wczesny i zbyt długi, by go przespać, a zbyt ciemny 
i groźny, by pozwalał zająć się czymś innym. Dlatego też opowie
ści najlepiej i najchętniej snują ludzie dojrzali, którzy patrzą na bieg 
spraw z dystansem, jaki daje spełnienie lub rozczarowanie. Shake
speare nie przypadkiem napisał Zimową opowieść na pięć lat przed 
śmiercią i nie przypadkiem Mickiewicz przypomniał swym słucha
czom bajarza w przełomO\·vym momencie swego życia, gdy wchodził 
w smugę cienia i rozstawał się z sobą - młodzieńcem na Judahu skale. 

Ten, kto opowiada, panuje nad czasem, a zarazem staje obok życia 
- po stronie śmierci. Opowiadanie, czas i śmierć - wszystko to po
łączone jest u Shakespeare'a w jednej postaci, która nagle pojawia się 
przed zdumioną publicznością ujawniając swoje zwykle zakryte obli
cze. Klasycystyczni krytycy i czytelnicy uznawali tę parabazę Czasu 
za skandaliczną demaskację, ujawnienie mechanizmu, który powinien 
być zakryty. Shakespeare nie chce jednak ukrywać i łudzić - jego ce
lem jest raczej przygotowanie doświadczenia, które nie będzie wieść 
ku nadbudowanemu nad strachem porządkowi, al pozwoli pogodzić 

się z przemijaniem i śmie rcią. Dlatego pozwala przemówić hronoso
wi, którego przecież przedstavviano z kosą, widząc w nim śmiertel nego 
wroga. Tymczasem staje przed nami bajarz, który pomaga nam wyjść 
poza skończony sens skończonej historii, ku zrozumieniu. 

Przedstawienia Wielkiego Teatru Świata kończyły się pośmiert
nym sądem i wydaniem wyroku. Przedstawienie teatru bajarza koń
czy się pojednaniem i przywróceniem ładu, dzięki któremu opowieść 
będzie toczyć się dalej, choć kto inny już ją wypO\·vie i kto inny będzie 
jej słuchał. 

4. 
Czas, który zdejmuje maskę i który stoi po stronie dokonanego, jest 
też figurą teatru - wyjątkowej przestrzeni \vyłączonej z życia, ale 
przecież tym bardziej do niego należącej. Domaganie się, by w teatrze 
było „jak w życiu", oznacza głębokie niezrozumienie potrzeby, która 
zrodziła ten niezwykły kulturowy mechanizm. W teatrze nie powin
no być jak w życiu, ale jak po śmierci - gdy opadają maski, martwi 
okazują się żywi, a czarny charakter płacze nad swoimi winami. 
Wtedy właśnie słychać śmiech Mamiliusza, który kończy swoją opo
wieść. 

Rene Magritte Kochankowie, 1929 



Iwona Lorenc 

„Opowieść zimowa" Szekspira jako magiczne przejście 
bran1y czasu 

Opowieść zimowa - twór poetyckiej v.ryobraźni, baśń splatająca to, 
co możliwe i niemożliwe, v.ryprowadza nas poza realne wymiary co
dziennego doświadczenia. Czym bowiem jest baśń opowiadana zimo
wą porą przy kominku? Chwilą wyjętą z czasu, wycieczką poza jego 
nieuchronny upływ, wyrwaną spod jego surowej jurysdykcji przyjem
nością; radością przeżywania historii, które toczą się wbrew przemija
niu raz jeszcze; cudem spotykania tego, co jest i będzie w tym, co było 
i powrotu tego, co było. W baśniowym świecie tego poetyckiego dra
matu bezlitosna, nieubłagana ręka czasu zostaje zastąpiona dłonią 
sztukmistrza przywołującego przed nasze spojrzenie obrazy rzeczy 
niemożliwych w naturze, spraw nie zdarzających się w realnym Śvvie
cie. Taka jest bowiem - a w dobie Sidneya i Szekspira pogląd ten był 
silnie ugruntowany - moc poety. 

Jest on obdarzony zdolnością stwarzania życia, które przekracza 
ograniczenia i konieczności natury. W Opowieści zimowej (IV, 2) 
znajdujemy słowa: To sztuka sama jest naturą [The Art itself is Natur]. 
W sonecie 55 zaś Szekspir zapewnia nas: 

Nie marmw~ nie książęcych pomników złocenia
Jeśli co wiecznie przetrwa, to ten wiersz jedyny: 
W nim będzie wciąż się jarzył blask twego istnienia, 
Gdy głaz tablic obrosnq czasu pajęczyny. 
(przekład S.Barańczak, Poznań 1996, s.83) 

Sztuka zdolna jest osiągnąć to, czego nie może uczynić miłość -
przernrycięża czas: 

Nic, co piękne, pełnego piękna nie ocali, 
Odzierane zeń trafem lub prawem natury: 
Lecz twoje wieczne lato nie wie, co jesienie, 
Nie straci barwy, którą jest twoja uroda, 
Ani jej śmierć nie wciągnie w zapomnienia cienie, 
Gdy w rymie, nad śmierć trwalszym, przetrwa wiecznie młoda. 
(sonet 18, j.w., s.45) 

Za sprawą poetyckiej v.ryobraźni Opowieść zimowa Szekspira to szczegól
ne miejsce magicznej przemiany naturalnego biegu spraw. Destruktywne 
działanie czasu, które obserwttjemy w natum~, po~mienia się w twórczość; 
prLernijanie w powstawanie; zwykłe odchodzenie tego, co obecne w nie
obecność, zostaje zastąpione powstawaniem wyobraźniowego bytu z nieby
tu. W świecie poetyckiej opowieści czas i artysta zamieniają się miejscami. 

* Czas niepodzielnie rządzi naszym życiem, jest sposobem naszego 
istnienia. Czasowy wymiar ludzkie) egzystencji jest czymś tak oczywi
stym i tak bezpośrednio przeżywanym, że zaskoczeni pytaniem o isto
tę lub naturę czasu, nie potrafimy udzielić wystarczającej odpowiedzi. 
Pisze o tym Augustyn w Wyznaniach: 

Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu 
usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. 
(tłum. Z. Kubiak, Znak, Kraków 1994, s.226) 

Co znaczy zrozumieć czas? Czy zrozumieniem jest pogodzenie się 
z doświadczeniem jego stałego przemijania, z jego wiecznym umy
kaniem teraźniejszości w przeszłość (w „już nie"), z niedościgłością 
przyszłości (z jej wiecznym „jeszcze nie")? Jeśli tak rozumiemy czas, 
rozumiemy również, że w naszym doświadczeniu nie ma takiej obec
ności, która nie byłaby naznaczona nieobecnością, że nie ma takiego 
bytu, który nie byłby skazany na niebycie. 



Zarazem takie ujęcie czasu jest zrozumieniem naszego własnego 
doświadczenia przemijania. Co więcej, jak zauważają filozofowie -
od św. Augustyna, poprzez Nietzschego, po Heideggera, nie można 
w pełni pojąć, czym jest nasza egzystencja, jeśli nie zrozumiemy, że na
sze bycie ma czasowy charakter: jest pamięcią nieosiągalnej już prze
szłości, nieuchwytnością teraźniejszości, wychylaniem się ku przyszło
ści. Nie o fizykalny czas zegara chodzi zatem wspomnianym filozofom. 
Jest on bO\·viem wtórny wobec naszego egzystencjalnego doświadcze
nia czasu. Chodzi raczej o taki czas, który zespala nasze doświadczenie 
jako miejsce spotykania się tego, co było i tego, co będzie. O zrozumie
nie faktu, że życie ludzkie zmierzając ku temu, co przyszłe, jest sta
łym przywołY'.vaniem przyszłości . Jest miejscem przejścia - „bramą", 

w której - jak to ujmuje Fryderyk Nietzsche - przeszłość i przyszłość 
„zderzają się głowami". 

Nietzscheańska „architektoniczna" metafora ;vymaga jednak pew
nej korekty, jeśli wziąć pod uwagę to, co na temat czasu pisali późniejsi 

filozofowie, np. Bergson, egzystencjaliśc i czy niektórzy fenomenologo
wie. To doświadczenie przejścia i zderzania się przeszłości i przyszło
ści, które Nietzsche porównuje do bramy, nie jest bowiem żadnym 
stałym, opierającym się czasowi punktem czy miejscem, ale samo jest 
unoszone przez czas, jest czymś dryfującym w czasie, otwartym na to, 
co nieoczekiwane, na to, co może się zdarzyć, zmieniając nasz stosunek 
do tego, co było i tego, co będzie. 

* 
Czymże jest traf, szczęśliwe lub nieszczęśliwe zdarzenie w przebie

gu ludzkiego życia, jeśli nie takim zderzeniem przeszłości i przyszło
ści, w którym obie - stopione w jedności doświadczenia - ukazują 

się w nowym świetle, zamieniają się miejscami: przeszłość traci swój 
charakter tego, co bezpowrotnie dokonane, bowiem otwarte zostają 
nowe możliwości jej interpretowania, zaś przyszłość przestaje być bo
gactwem możliwości i staje się koniecznością? 

Są takie chwile, które zmieniają wszystko i wszystko pozwalają zoba
czyć inaczej. Są to wyjątkowe momenty doświadczenia teraźn iejszości, 

które pełniąc funkcję miejsc przejścia przeszłości i przyszłości można 

porównać do centralnego miejsca przecinania się wstęgi Mobiusa: zda
rzenie jest punktem zwrotnym w naszym doświadczaniu czasu; pod 
jego wpływem przeszłość i przyszłość zaczynają się dopełniać w zu
pełnie nowy sposób. Te chwile - zdarzenia - sprawiają, że dwie sceny, 
które spotykają się za ich sprawą, a mianowicie scena pamięci i scena 
marzenia oraz przewidywania przyszłości są na nowo przebudoW)".va
ne, a odgrywane na tych scenach perypetie i historie przestają mieć 
takie znaczenie, jakie zdawały się mieć dotąd; rzeczy i postacie uzysku
ją nowe sensy i tożsamości. Edyp z tragedii Sofoklesa okazuje się być 
ojcobójcą, Perdita z Opowieści zimowej - utraconą córką. Grecy mieli 
intuicję tego szczególnego, zwrotnego momentu w przebiegu czasu. 

azwali ów moment imieniem mitologicznego bożka: Kairos. 
Jeśli czas można porównać do wstęgi Móbiusa, to ten, kto nią obraca 

jest artystą. 1Vlko artysta bowiem panuje nad koniecznościq przemi
jania. Opowiadając historie, które mogłyby się zdarzyć i takie, które 
zdarzyć by się nie mogły, pozvvala nam na pobyt w „bramie czasu", 
gdzie spotykają się przeszłość i przyszłość bohaterów opowiadanych 
historii. A jest to doświadczenie, które scala czasowość naszego wła
snego istnienia. 



William Shakespeare 

Sonet XV 

Gdy pomyślę, że każda rzecz co wokół rośnie, 
Ledwie olśni rozkwitem, już znika z pamięci, 
Że na tej wielkiej scenie spektaklem bezgłośnie 
Kierują gwiazdy, skryci w mroku inspicjenci; 
Gdy widzę, jak człowieka przez roślinne cykle 
Niebo pędzi i w biegu zarazem go pęta, 
Młodym wigorem wznosząc go na szczyt, by zwykle 
Strącić, gdzie zapomnienia przepaść nieobjęta -
Wtedy poczucie owej niestałości trwania 
Przepych twojej młodości stawia mi przed oczy: 
Widzę, jak Czas i Rozpad dni twoje pogania, 
Nie mogąc się doczekać, aż noc je omroczy; 

I miłość w bój mnie rzuca z parą niszczycieli, 
Abym ocalał w słowach to, co tobie wzięli. 

Przełożył Stanisław Barańczak 

Wyobrażenie Saturna jako Czasu: 
Ostrze tej kusy muże stępic' tylko cnota. 
Rycina szesnastowieczna 
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