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William Shakespeare 
(1564-1616) 

Poeta i dramaturg angielski. Urodził się 
w Stratfordzie nad A vanem, w hrabstwie 
Warwick. w rodzinie zamożnego rzemieśl
nika imającego się różnych zawodów. Matka 
pochodziła z rodziny ziemiańskiej. 

William kształcił się prawdopodobnie w Strat
fordzie , gdzie poziom nauczania był dość wy
soki. W wieku lat osiemnastu ożenił się z cór
k:i farmera. Anną Hathaway. 

W 1591 r. jego nazwisko pojawiło się w tru
pie aktorów Lorda Szambelana. a w rok póź
niej w pamflecie Roberta Greene 'a A Groats
\\'Orth of Wit etc„ gdzie został nazwany „wroną. 
parweniuszem strojącym się w cudze piórka". 
W latach I 593-1594 opublikował poematy Ve-

1111s i Adonis oraz Lukrecję; dedykował je hra
biemu Southampton , o którego względy. jak 
się wydaje, zabiegał. W 1599 r. Francis Meres, 
w publikacji Palladis Tamia, wysunął Shakes
peare'a na czoło ówczesnych dramatopisarzy 
angielskich. W rym samym roku Shakespeare 
został współwłaścicielem nowowybudowanego 
w Southwark teatrn „The Globe". W roku ]({)3 
patronat nad teatrem przejął król Jakub I, kom
pania aktorska zaś , do której należał Shake -
peare. otrzymała tytuł Kompanii Królewskiej. 
W 1613 r. teatr „The G lobe" spłonął w czasie 
spektaklu HemJka V/li, ostatniej sztuki Shakes
peare 'a czy też raczej pisanej przy jego współ
udziale. Wtedy to , przypuszczalnie, przeniósł 
się Shakespeare na stałe do Stratfordu, gdzie 
zmarł, wedlug świadectwa proboszcza, Johna 
Warda, w wyniku hulaszczej biesiady, do 
której zasiadł w towarzystwie Michaela Dray
tona i Bena Jonsona. Pochowano go w koście-

le parafialnym Św. Trójcy w Stratfordzie. 

Twórczość Shakespeare' a dzieli się zazwy
czaj na cztery okresy, choć ścisłe ustalenie 
daty powstania poszczególnych utworów jest 
w wielu wypadkach niemożliwe. 

Okres pierwszy obejmuje poematy, część 
sonetów , trzy części Henryka VI, tragedie: 
Tytus Andronikus i Ryszard Ili , oraz Ko
medię omylek. Poskromienie z/o.foicy, Dwóch 

panów z Werony i Stracone zachody milo
J ·i . Okres ten je. 1 rodzajem poetyckiego ter
minatorstwa. w którym Shakespeare dosko
nali w j rzemiosło i eksperymentuje z róż

nymi formami poetyckiego wyrazu. 

Okres drugi , obejmujący w przybli żeniu lata 
1594-1600, jest okresem pelnej dojrzałości arty
stycznej. Powstają nim najlepsze komedie: 
Sen non• le111iej, Wesołe kumoszki z Wind
soru. Kupiec wenecki. Wiele hałasu o nic. 
Jak \\'am ' ię podoba i Wieczór Trzech Króli. 
oraz wczesne tragedie : Romeo i Julia, Ry
szard Ili i obydwie części Henryka V. 

W trzecim , szczytowym okresie twórczości 
Shakespeare ' a powstały wie lkie tragedie: 
Hamlet, Makbet. Król Lear i Otello: tragedie 
rzymskie: Julius z Cezar . Koriofan , Anto
niusz i Kleopatra; sztuki greckie: Troilus i Kres

swla i Tymon Atenczyk, oraz „czarne" . nie
pokojące komedie: /vliarka za miarkę i W.q 1s

tko dobre, co się dobrze kmic::;y . 

Okres czwarty, wyodrębniony głównie dla 
innej kon pcji dramatu, strukturalnie zbl i żo

nego do „romansu ". obejmuje tylko trzy sztu
ki . któr ' w całości wyszły spod jego pióra: 
Cymbelina. Zimmvą opowidć i Bur .ę. 

N~1 pocb.ta\\ ie: Pol!ci )f'!)'ka wr r.:ield:itgo. 
~ opnte. H. Krh: zko\\,kicgo. J. .. ' il} , J. Żul;1v. -.k łt:go, 

Pl\ , War»n a 196'1. 



Noc Świętojańska 
Tradycja, obrządek, zwyczaje 

Obchody Świętojańskie celebrowane w no~ p~przed.z~jącą ~zień ich patro
na - św. Jana Chrzciciela, to jedno ze starszych 1 naJbardzteJ archaicznych dorocz
nych świąt. Obchody te maJą poc~ątek w pr~daw~y~h święta~h powitan!~ la~,~
łości i płodności, z oczyszczaJącynu obrzędami ogma 1 wody, ruezwykłyrrn 1 taJen~1-
czymi praktykami czarodziejskimi , których ślady zachowały się do naszych czasow. 

Przesilenie letnie obchodzili uroczyście wszyscy mieszkańcy Europy od 
morza Śródziemneoo aż po Skandynawię . W przeszłości w całej Europie ta 
najkrótsza w roku bnoc, szybko ustępująca przed dniem i ~ysokim letn~~ 
słońcem , była porą różnych obrządków, wróżb i czarów '. letmch uroczystosc1 
zadusznych, porą najlepszą dla magicznych praktyk miłosnych, porą zgro
madzeń i wesołych , nocnych zabaw. 
Wierzono powszechnie, że w noc świętojańską całą ziemi~ i całą p~zyrodę 

przenika jakiś niezwykły potężny i ożywczy impuls . "".1er~on~, ze w tę 
właśnie noc (podobnie jak w wigilię , czyli w czas przes1lema z1mo~eg.o) 
zakwita paproć , a jej kwiat błyszczy w ciemności i że ten , kto go odnajdzie, 
odkryje drogę do ukrytych w ziemi skarbów. 
Wierzono, że po ziemi snują się duchy zmarły~h i po~aziemskie ist~t~ 

demoniczne , wierzono, że za ich pośrednictwem 1 przy ich przychyl~os~1 
skuteczniejsze stają się odprawiane w tę ~oc czary; Wie~zon? wreszcie , ~e 
w ciała ludzi, zwłaszcza młodych , wstępują szczegolne siły , ze wzmaga się 
ich gotowość do miłości , płodzenia i rodzenia. 

Noc świętojańska niezwykla i czarodziejska, pe~na śmiechu i za.baw, była 
zarazem porą wyznań miłości, zalotów, kojarzema .mł.odych p~r 1 swob~d
nych igraszek miłosnych, na które zezwalały tradycja 1 oby~~aJ . Wedle me
których źródeł w zamierzchłej przeszłości była to pora orgu obrzędowych, 
z czasem wytępionych przez Kościół. 
W noc świętojańską na polanach i w górach płonęły ognie, które zawsze 

rozpalały dziewczęta, krzesząc iskrę kawałkami drewna. 
Wokół ogni gromadzili się przede wszystkim młodzi ~udzie, tańc.ząc i śpie

wając. Dziewczęta - panny na wydaniu tworzyły kręgi taneczne 1 w swych 
pieśniach prosiły św. Jana o gorącą miłość i udane małżeństwo. 
Około północy chłopcy,jako odważniejsi od dziew.cząt udawali się na pos.zukiwa

nie kwiatu paproci. Czasami jednak towarzyszyły 1m w tym wybrane dz1ewczy-

ny , a poszukiwania stawały się pretekstem dla czuiych wyznań i uścisków. 
Od niepamiętnych czasów uczestnicy „sobótek", a już zwłaszcza kobiety, przepa

sywały się bylicą „pierwszym zielem świętojańskim", którego czarownice bały 
się więcej niż ognia i które w tę właśnie noc nabierało potężnej mocy odwracania 
uroków, zarazy, morn i wszelkiego zła. Kobiety opasywały się bylicą, aby ochronić 
się przed bólami krzyża i kości, zwłaszcza podczas zbliżającego się żniwnego tru
du , ale także dla zdrowia, siły, płodności i szczęśliwego, lekkiego rodzenia dzieci. 
W obchodach świętojańskich prócz bylicy ważną rolę odgrywały także 

i inne rośliny: piołun, blisko spokrewniony z bylicą, dziurawiec zwany „zie
lem świętojańskim", ruta , rosiczka, łopian, biedrzeniec, czarny bez , mięta, 
gałązki i liście leszczyny i wiele innych roślin, których używano później 
w lecznictwie domowym i przy odczynianiu złych uroków. 
Dla dziewcząt na wydaniu znaczenie specjalne miała w noc świętojańską 

roślina zwana nasięźrzałem . Za dnia wyszukiwały więc jego krzaczki rosną
ce na obrzeżach polan leśnych , a przed północą rozbierały się do naga i z roz
puszczonymi włosami, skąpane w nocnej rosie wypowiadały zaklęcie: 
Nasięźrzele, nvę cię śmiele, 

Pięcią palcy, szóstą dłonią, 
Niech się chłopcy za mną gonią 
- wierząc głęboko, że ich ciało nabierze nieprzepartego uroku i powabu. 
Powszechną praktyką zachowaną aż do naszych czasów było puszczanie 

wianków do wody przez dziewczyny na wydaniu. Wianki te , wite z kwiatów 
polnych i ogrodowych, z chabrów, rumianków, ruty, różyczek i innych, przy
wiązywane do deseczek, z przylepioną w środku płonącą świeczką, były sym
bolem dziewictwa, które dość łatwo traciły dziewczęta w noc świętojańską . 

Zwykle puszczały na wodę po dwie deseczki z wiankami i jeśli te szybko od
płynęły od brzegu , jeśli równo płynęły z prądem wody i jeśli do tego połączy
ły się ze sobą lub do siebie podpłynęły lub jeśli skoczył do wody i wyłowił 
wianek miły sercu kawaler była to wróżba najlepsza pod słońcem, najbar
dziej upragniona: oznaczała miłość odwzajemnioną, szybki ślub z kochanym 
i wiernym chłopcem i długie spokojne życie u jego boku . Gorzej, jeśli wia
nek zaplątał się w roślinach wodnych: znaczyło to , że dziewczyna jeszcze co naj
mniej przez rok nie wyda się i pozostanie przy rodzinie. Jeśli świeca na 
wianku zgasła- wróżyła wła~cicielce zgaśnięcie najgorętszej nawet miłości. Najgor
szą zaś wróżbą było wirowanie , przewrócenie się, lub zatonięcie wianka - oz
naczało to różne perypetie miłosne i życiowe : staropanieństwo , samotne wycho
wywanie nieślubnego dziecka, smutek i zgryzotę lub nawet przedwczesną śmierć. 

Na pod~la wic : Barbtm.1 Ogrodov. t1.ka .SH ięw polskie. Trndy,jo i ob_1·,7..a); W~ da 1,1,'llitt wo ALPA. WLJrszaw:.i 1996 



Sen nocy letniej 
czyli sprawcza moc wahadła 

Gdyby z literatury wykreślić słowo „miłość", przeważająca część piśmien
nictwa przestałaby istnieć. Gdyby wykreślić słowo „śmierć", właściwie 
unicestwiłoby się literaturę. 

Miłość i śmierć - pojęcia symbole, to zarazem podstawowe tematy literatu
ry pięknej i poezji od starożytności po współczesność . 

W arcymistrzowski sposób splatają się w twórczości „dramaturga wszech
czasów", Williama Szekspira. 

Naukowcom pozostawmy spory o to, czy poeta ze Stratfordu był oryginal
nym twórcą o niepowtarzalnych zdolnościach konfabulacyjnych i urzeka
jącej fantazji, czy też zręcznym kompilatorem, odkrywcą i bezwzględnym 
eksploatatorem cudzych talentów. Jego biografia jest na ty le niekompletna, 
by niedowiarków wciąż skazywać na niepewność. 

Jedno wydaje się niepodważalne: dzieła sygnowane nazwiskiem Szekspira 
póty będą cieszyć się popularnością i sławą, póki ludzie odnajdywać w nich 
będą własne przeżycia i namiętności. 

Od zarania dziejów po nieodgadnioną przyszłość istota ludzkich uczuć i doś
wiadczeń pozostaje bowiem ta sama, a miłość i śmierć to dla człowieka sy
nonimy początku i końca. 
Już starożytni Grecy postrzegali harmonię świata jako ruch wahadła. Wa

hadło łączy i dzieli dwa krańcowe punkty, dając satysfakcję to jednemu, to 
drugiemu. 

Ta teoria nieobca była Szekspirowi. Miłość i śmierć - połączenie i rozłąka. 
Banalnie brzmi stwierdzenie, że miłość to najważniejsze wydarzenie 

między narodzinami a śmiercią człowieka. Wystarczy jednak sięgnąć po 
dzieła największych pisarzy, filozofów, psychologów, by przekonać się, że 
na banale zasadza się nasze istnienie. Miłość bywa więc utożsamiana z ży
ciem, śmierć zaś postrzegana jest jako jej antyteza. Nie ma miłości bez ży
cia, nie ma życia bez śmierci, jak nie ma światła bez cienia, akceptacji bez ne
gacji. Wahadło to wychyla się w przód, to cofa. Harmonia zostaje zachowana. 

Szekspir nie zasługiwałby na miano pierwszego wśród największych , gdy
by w swej arcykomedii potraktował miłość jednostronnie, czyniąc z niej wy
łącznie źródło szczęścia i radości . Nie trzeba być Szekspirem, by wiedzieć, 

że miłość potrafi zachwycić, oszołomić, uskrzydlić, ale i ogłupić, dręczyć, 
głęboko zranić. Jawę zmienia w sen - czasami sielankowy, czasami kosz
marny. Z euforii popada niespodziewanie w bezbrzeżną rozpacz, kluje zaz
drością i dokucza, to znów zapewnia o oddaniu i wierności. To wszystko, 
czego my, _zwykli śmiertelnicy , doświadczamy na własnej skórze , odnaj
dujemy w Snie nocy letniej. 

Poeta mocą fantazji powołał do życia i rozkochał w sobie czworo młodych 
ludzi, do niedawna jeszcze towarzyszów dziecięcych zabaw. Ku prześlicznej 
Hermii skłonił uczucia Lizandra, pozwalając mu cieszyć się wzajemnością 
dziewczyny. Tymczasem nie mniej szlachetny młodzian, Demetriusz, od
mieniwszy dawne zapały ku pięknej Helenie, stał się dziś rywalem dawnego 
kompana. Na próżno ciężko wzdycha smutna Helena, próżno du"mna Hermia 
wzgardliwym spojrzeniem odpycha natręta. Dwóch zalotników walczy o jej 
względy, o miłość Heleny nie zabiega żaden. 

!ak lekko_myślnie , na oślep razi strzałami miłości beztroski Kupidyn , jak 
meodgadmone są ludzkie uczucia ... Miłość odtrącona staje się chorobą, 
koszmarem; udręką jest także miłość nie chciana. 
Natura jednak nie jest matką chaosu. Dąży do ładu i harmonii. Dlatego 

chorobę miłosną leczy czas, nowa miłość, nawrócony kochanek ... 
Zanim jednak pozwolimy działać lekarstwom, umysł pijany miłością śpi 

i na jawie. Budzą się demony. Na szczęście te szekspirowskie , choć potrafią 
być złośliwe i przekorne, czułe są na próżne wzdychania śmiertelników. Za 
sprawą czarów pragną przywrócić ziemianom równowagę uczuć. Lecz drob
na pomyłka psotnego elfa sprawi, że tym razem Hermia przeżyje swój dra
mat i zasmakuje goryczy odrącenia. Bo oto zaczarowani młodzieńcy zwrócą 
swój afekt ku zdumionej Helenie. Wahadło wychyli się w stronę wzgar
dzonej dotąd dziewczyny. 

Ale bądźmy spokojni o losy zakochanych. Wszystko skończy się szczę
śliwie. Dla czwórki młodych kochanków przeżycia tej szalonej nocy w za
czarowanym lesie staną się sprawdzianem dojrzałości. Bardzo trudnym. 
Sprawdzianem, z którego wyjdą bogatsi o gorzkie doświadczenia, postarzali 
co najmniej o kilka lat. Taka była cena dorosłości, konieczność nie do 
uniknięcia. Niewinność za dojrzałość. Coś za coś. Równowaga. 
Podateński las owej brzemiennej w skutki nocy jest scenerią i innej namię

tności . Oto poetyczna i kapryśna królowa elfów, Tytania, ukarana za nie
posłuszeństwo przez swego małżonka Oberona, zakochuje się w ośle, prymi-



tywnym prostaku. I to się zdarza. I na nią jednak, za sprawą czarów 
przyjdzie opamiętanie. Nim to nastąpi przeżyje wszak najbardziej gorącą 
namiętność, której zawstydzi się po przebudzeniu. Natomiast jej kochanek 
zmysłowych doświadczeń owej nocy nie będzie umiał wyrazić nawet siłą 
oślego ryku. Co kryje się pod podszewką jego snu - możemy się tylko 
domyślać. 

Przyjrzyjmy się jeszcze jednej parze połączonej w finale sztuki małżeń
skim węzłem: Hipolicie i księciu Tezeuszowi. 

Czy uległość wojowniczej królowej Amazonek jest skutkiem miłości, czy 
też respektu dla siły agresora. Książęca branka jest milcząca i jakby nieobec
na. Jawa i dla niej zdaje się być onirią, koszmarnym snem. Tezeusz, głośno 
deklarując miłość, na jednym poziomie stawia poetów, wariatów i ... za
kochanych. Pogardza nimi czy współczuje? Wraz z odpowiedzią na to py
tanie rozwiałaby się wątpliwość, czy jego uczucie jest prawdziwe, czy jest 
tylko kaprysem zdobywcy. Nie dostaniemy wszakże jednoznacznej od
powiedzi. 

Ale łożnicę i tej pary pobłogosławią kapryśne duchy. Jak długo będą im 
sprzyjać, o tym już baśń milczy. 
Morał zaś z niej płynie taki, że ludzką logiką tak samo trudno wytłumaczyć 

paradoksy uczuć, jak i paradoksalne działanie natury. 
Powołajmy się jeszcze raz na mądrość starożytnych. Jak powiada filozof: 

niewidzialna harmonia jest silniejsza niż widzialna. 
Pozostaje zatem pogodzić się z ruchem wahadła z nadzieją, że po gorszym 

zawsze następuje lepsze. 

Ewa Drozdowska 



Nocna przemiana 
Coś o wielkiej stałości 

Sen nocy letniej należy do najbardziej uwodzicielskich sztuk Sz_ek~pira. ~za-
ruje, podobnie jak Oberona upajał niegdyś śpiew Syreny na grzbiecie delfma: 
Pamiętasz ... kiedy.~ z przylądka slyszalem 
Syrenę, która na grzbiecie delfina 
Śpiewała takim melodyjnym głosem, 
Że rozhukane morze nagle ścichlo 
I nawet kilka gwiazd w szale zachwytu 
Rzuciło się w jej stronę ze swych orbit, 
By lepiej slyszd. 
Syrena i delfin jako stwory mitologiczne nieraz ~yły uży~~ne ?o wyo

brażenia czarodziejskiej siły poezji, która jest w stame pobu?z1c gwiaz?y _do 
tego, by - oszalałe z podziwu - wyskoczyły ze swych orbit. P?~obme Ja~ 
szekspirowski Oberon, władca świata fantastycznego,_ s_ądz1_h o poe~JI 
romantycy, u nas zwłaszcza Słowacki. Goethe, który bardziej czcił S~eksp1ra 
jako poetę wyobrażni niż teatru, uważał, _że ~o~ostawa~ on. w tajemnym 
związku z duchem świata. Szekspir „przemka swiat tak, Jak ow duch - dla 
obu nie ma spraw zakrytych". 
śpiew Syreny jednak jest znakiem z w od n i cz~ ś ci. Stanowi ona też 

temat komedii Szekspira - temat, jak wszystko w tej sztuce, potraktowany 
w wielu znaczeniach i wymiarach. W piątym akcie zarysowuje się delikatny 
spór między Tezeuszem a Hipolitą, którzy za chwilę mają wstąpić w 
związek małżeński. 

Czworo kochanków w noc letnią błądzących po lesie opowiedziało swoje 
zadziwiające przygody, które o mały włos nie doprowadziły _ich ?o wzajem
nego wyniszczenia. Tezeusz podkreśla , że nie wierzy „w takie mestwor~on.e 
brednie". Skąd zatem się wzięły? Książę Aten ma na to gotową odpo~1ed~, 
zaczerpniętą z obiegowych wówczas stereotypów estetycznych: t~ z~~slem_a 
wyobraźni , które snują na równi „wariat, kochanek, poeta". W krotkteJ reph
ce przeciwstawia się temu osądowi Hipolita: 
A jednak zgodnośl~ ich relcllji, wspólna 
Przemiana, jakiej podlegli tej nocy -

\ 

Wszystko to świadczy o czymś więcej niż 
Zmyślenie, o czymś pewniejszym i trwalszym, 
Choć jednocześnie niezwykłym i dziwnym. 
C o ś w i ę c ej n i ż z m y ś 1 e n i e, którym Tezeusz gotów jest zbyć 

właściwie całą akcję poprzedzających czterech aktów, to „coś pewniejszego i 
trwalszego" w przekładzie Barańczaka. W tłumaczeniu Leona Ulricha 
opowieść kochanków dla Hipolity „coś pewniejszego, jak marzenie znaczy". 
Stanisław Koźmian przeciwstawiał „złudzenie" - „czemuś więcej", co „rze
czywistość przybiera widoczną". Władysław Tarnawski kontrastował „oma
mienie", „fantazję" i „coś więcej", urastające „w rzecz istotną". Wiele inter" 
pretacji sztuki Szekspira skupiało się wokół zagadki rozwikłania znaczenia 
tego „c z e g o ś o w i e 1 k i ej s ta ł o ś c i". Może tutaj znajduje się klucz 
do wyjaśnienia tajemnicy wydarzeń w ateńskim zagajniku? I czy ukryty sens 
tego „czegoś stałego'', to m a łże ń s t w o ? m i ł o ś ć ? m i t ? 
Według najnowszej analizy Rene Girarda (Szekspir, Teatr zazdrości) 

chodzi o mit, zawierający w sobie trwały model ludzkich zachowań: wieczne
go naśladowania wszystkich. przez wszystkich, „rywalizacji mimetycznej". 

Mroczność pogodnych elfów 

W sztuce Szekspira dwoisty jest świat snu, po przebudzeniu z niego widzi 
się „podwójnie"; dwoisty jest również świat elfów. 
Mają być wytworem lekkiej, literackiej, „romantycznej" fantastyki, której 

źródłem są zarówno rycerskie romance, jak ludowe wierzenia. Cechuje je 
dziecięca nieodpowiedzialność; wtrącając się do świata ludzkiego, często 
bałamucą, zwodzą na manowce, ale niekiedy okazują zdolność do napra
wienia wyrządzonych szkód. Mogą stać się symbolem tego, co „tajemnicze, 
niewyjaśniałne w ludzkim życiu na ziemi" (Chambers), a taka wiedza pos
łuży z czasem romantycznym ironistom. 
Szekspirowskie elfy należą do duchów pogodnych, a nie do świata ciem

nych zmór cmerrtamych. Ale jednak czasem niosą się „jak sen w głęboki 
mrok". Przedstawiają przecież inny gatunek mroczności, niż upiory kojarzą
ce się z puszczykiem i trumną. Dwuznaczna aura otacza przynależną im czaro
dziejską moc met amorf o z y. Można być porwanym przez elfy i wtedy prze
mienionym, przedzierzgniętym, przenicowanym, „przetłumaczonym", jak 
Podszewka, na pół-człowieka, pół-osła. Można zostać „tam" w innej postaci, 
niż się dotąd było. To przejście w inną sferę istnienia budzi lęk i grozę. 



Zwiewny Puk potrafi roztoczyć atmosferę przerażenia i napędzić strachu. 
Elfy bowiem władają wielką siłą magiczną, w której skupia się główna 

symbolika dzieła Szekspira. Objawia się ona m.in . w umiejętności użycia 
czarodziejskiego ziela - „bratka", jak tłumaczą Koźmian i Tarnawski, „śpiące
go serduszka" w przekładzie Barańczaka. Puk ma znaleźć kwiatek, w który 
trafiła przez omyłkę strzała Kupidyna, boga-dziecka. Przedtem był biały, 
teraz stał się „szkarłatny, jakby był miłosną raną". Taka aluzja do czerwieni 
podsuwa domniemanie, że miłość jest cierpieniem. Ale, co więcej , poprzez 
działanie na organ widzenia pomyłka elfa może spowodować okropne zabu
rzenie - że ktoś „kocha nie tę, co trzeba". W przekładzie Koźmiana, bliższym 
oryginału, ustęp ten brzmi: „Stąd te miłości na opak wypadną. Nie zdradna 
w wierną, wierna przejdzie w zdradną". Możliwe więc jest takie przecherstwo. 

Sen 110c) letniej przedstawia swoiste kompedium miłosnych czarodziejstw 
i omamień. Wszystko, co było znane w tym zakresie z mitologii i literatury 
Szekspir - dostosowując do swych artystycznych celów - wykorzystał w wy
rafinowanym obrazie miłosnych zwodzeń, ułud, pomyłek, błądzeń, oszustw, 
podstępów. To dlatego Puk się zaśmiewa z szaleństw śmiertelników. Elf znaj
duje się poza ludzkim środowiskiem i może je ocenić swoją miarą. Miłosne 
upojenie, któremu towarzyszy zaślepienie, zawiść, a nawet niewierność, wy
daje mu się błazeństwem. Wikłając ludzkie losy (podobnie jak wysłannicy 
świata fantastycznego w Balladynie Słowackiego) odsłania przecież o p a c z -
n o ś ć wkradającą się do życia w sposób tajemniczy i mroczny. Nawet 
„poczciwy Kraszewski", jak przywykło się go u nas, zresztą niezasłużenie, 
nazywać, zwraca uwagę na zamierzoną niewytłumaczalność świata w Śnie 
nocy letniej: „Ironiczny wyraz dramatu jest w głębi poważnym, oznacza on 
może wiekuisty ból bezsilności człowieka, który tak jak nic nie może i wcale 
nic nie rozumie". 

Erotyzm i seksualizm 

Jest jeszcze jeden wymiar zagadki. Rozzłoszczony na Tytanię Oberon prze
widuje dla niej zakochanie się w zwierzęciu: 

gdy się zbudzi, 
Pienvsze ujrzane stworzenie - niedźwiedzia, 
Lwa, wilka, byka, pawiana, goryla -
Obdarzy całą mitością swej duszy. 

Wykonując magiczny zabieg Oberon dodaje inne możliwe monstrualne 
obiekty miłości delikatnej Tytanii: żbika , lamparta, zjeżonego dzika , nawet 
smoka. Kończy się, jak wiadomo, na ośle. Wydobywając pierwiastek zwie
rzęcy'. d~sonansowy i komiczny, w obłędzie miłosnym Tytanii, Szekspir 
ukazuJe,Jak pada ona ofiarą nagłego pożądania seksualnego. 
Ten sam kwiatek wszakże budzi erotyzm i seksualizm. Sąsiadują one ze 

s~bą. Ale przecież konieczne jest rozróżnienie między erotycznym pocią
giem przynależnym do kultury i jej fantazmatów a zwierzęcym stosunkiem 
seksualnym, który - jak będzie pisał rozdrażniony Schopenhauer - „ściąoa 
mnie w dół do prymitywnej natury pozbawionej mojego świadomego «ja» i de
graduje do istoty powodowanej tylko zwykłym popędem". Podmiot o -
w o ś ć, nawet zaćmiona, jest warunkiem erotycznej gry. Chociaż Tytania 
?śli łeb Podszewki wieńczy różami, to jednak zaleca się do potwora, okazu
jąc - za sprawą Oberona - „komiczną chuć względem maszkary". Wstrętne 
omamienie zostanie przecież z niej zdjęte i powróci ona do życia nace
chowanego właściwym jej harmonijnym erotyzmem. 

Miłość jako mgnienie 

. M!łość u Szekspira doznaje wielu przeszkód. Obok zewnętrznych pojawia
ją się wewnętrzne. Nazwijmy je „odwrotnością w miłości" - występującą co 
pewien czas symetrią przyciągania po jednej stronie i odrzucania po drugiej. 
Słyszymy o tym stale z ust dość konwencjonalnie w końcu potraktowanych 

kochanków. Rytualny kołowrót ciągle wymienia miejsca osób zakochanych 
w kimś i nie kochających kogoś. Girard uważa, że w gruncie rzeczy, ko
cha~owie ze Snu nocy letniej „czują - w tajemnicy - odrazę do spokojnej 
przyjemności »prawdziwej miłości« , którą sławi ich retoryka. W każdym 
momencie tej szeroko rozumianej Nocy Świętojańskiej każdy z teoo kwarte-

. b 

tu pragme tego kogoś, kto go nie chce, będąc pożądany przez tę trzecią 
osobę, której on nie pragnie". 

Dla Girarda jest to dowód na to, że nie ma „prawdziwej miłości", skoro tak 
łatwo zostać ona może opuszczona i zdradzona, narażona na błądzenie, nie 
znająca swego podmiotu. Istnieje tylko „mimetyczne pragnienie" mieć to, co 
ma ktoś drugi, a niesie ono ze sobą konflikt i przemoc. To pragnienie, gdy 
do~naje niep~wodz~~ia wzmag~ si~, zaś wskutek sukcesu obumiera i powo
duje nowy mepokOJ, nowe dązeme do zaspokojenia, które właściwie nie 
może być zaspokojone. 



Dlatego Girard sławi obecną w Śnie nocy letniej „wszechogarniającą wizję 
antropologiczną", widząc wszędzie niezwykłą konsekwencję Szekspira. Nie 
docenia jednak ani suwerenności irracjonalnego świata elfów, ani irracjonal
nej nieobliczalności kapryśnego uczucia. 

Dwa razy w komedii miłość zostaje porównana do dziecka i jego zabawek. 
Helena powiada: 

Nie bez powodu w dziecięcej postaci 
Portretujemy Miłość, bo okłamać 
Łatwo się daje, sama skłonna lamać 
Przysięgi, niczym urwis przy zabawie. 
Demetriusz zaś swe minione zadurzenie w Hermii porównuje do wspom-

nienia dziecięcej zabawki, 
Która dla dziecka była całym światem, 
Chociaż nie miała realnej wartości . 

Zmienna miłość zostaje utożsamiona z odrębnym stanem istnienia, jaki 
przedstawia dziecko. Nie daje się zredukować do „czegoś innego", również 
do Girardowskiego mimetycznego pragnienia. Wszyscy, łącznie z Tytanią, 
wracają jednak do swej dawnej postaci. Można więc odzyskać swój dawny 
wzrok, swoją tożsamość - sprzed „przetłumaczenia" . O n a i s t n i e j e, 
jakkolwiek doznała nocnej przemiany. 

We wspaniałym, niezapomnianym fragmencie Szekspir przedstawił miłość 
jako mgnienie. Ulotna jak dźwięk, przemijająca jak sen, nieuchwytna jak 
cień, nietrwała niczym błyskawica w smolistej nocy -

gwałtowne rozdarcie 
Zasłon kryjących niebiosa i ziemię, 
Olśnienie, które, zanim człowiek zdąży 
Krzyknąć „Spójrz!", niknie w głodnej paszczy mroku. 
Nie chodzi tu tylko o taką miłość, której „wojna, choroba, śmierć" stoją na 

drodze. Taki jest los każdej miłości, jak każdego światła, które podlegać 
musi zaćmieniu i zniknąć w ciemności. 
Miłość zatem ma swoją autonomię, jakkolwiek jest ona chwilowa, gdyż 

miłość sama to przemijający błysk w spowijającej świat ciemności. W epi
fanii, objawieniu miłości, paradoksalnie, ujawnia się to „coś o wielkiej 
stałości", o czym tajemniczo mówiła Hipolita na początku piątego aktu. 

Amazonki i małżeństwo 

Na zaczarowanie konieczne jest odczarowanie, na jedno ziele - „inne ziele", 
na „śpiące serduszko", „kwiatek Amora" - „pączek Diany". Przemysław 
Mroczkowski objaśnia, że „pączek Diany" to prawdopodobnie roślinka 
Agnus Costus, „o której stary zielnik Macera podawał, że ma właściwości 
poskramiania popędu". 
Roślina poświęcona dziewiczej bogini, Dianie, odnosi triumf nad kwiat

kiem zranionym przez niecelny strzał Kupidyna. 
W głębi sztuki Szekspira kryją się liczne aluzje mitologiczne. Tezeusz, 

książę Aten, brał udział w zwycięskiej wyprawie Heraklesa przeciw Ama
zonkom, tym srogim wojowniczkom, tym plemionom matriarchalnym, które 
stworzyły własne państwo - bez mężczyzn. Teraz ma pojąć za żonę Hipolitę, 
wziętą do niewoli królową Amazonek . Zamiast szczęku broni w dzień 
wesela „Zabrzmi dźwięk fanfar, hymnów i wiwatów". Robert Graves w mi
tach greckich podkreślał, że zwycięstwo Tezeusza nad Amazonkami ozna
czało wyparcie systemu matriarchalnego. Ponieważ uznawały one pochodze
nie jedynie ze strony matki i opierały się monogamii, trzeba było ujarzmić je 
za pomocą patriarchalnego małżeństwa. Adorno i Horkheimer uważali, że 
w małżeństwie „u j ar z m ie n ie obr a st a po j e d n a n iem" pier
wiastka męskiego i żeńskiego, dokonuje się przezwyciężenie ich pierwotnej 
rywalizacji i pradawnej wrogości. 
W tej komedii napisanej na weselne uroczystości wszystkie zagrożenia zos

taną usunięte. Ucieczka Hermii i Lizandra nie kończy się samozagładą ko
chanków, jak odegrana przez rzemieślników ateńskich burleskowa Krótko 
ciągnąca się rzecz o Piramie i jego Tyzbe, tragedia do śmiechu. Kłótnia 
małżeńska Oberona i Tytanii, powodująca zaburzenia w naturze, dobiegła 
kresu. Trzy przeznaczone sobie pary łączą się „za jednym zamachem" 
węzłem małżeńskim. 

Wszystko zatem zmierza, jak mówi Puk, do potwierdzenia przysłowia: 

Jasio Kasię poślubi, 
Wróg się z wrogiem polubi. 
I tylko czasem niebo r.ozdziera wstrząsająca błyskawica miłości. 

Maria Janion 
Obory, sierpień '97 
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NAJLEPSZYCH 
ALKOHOLI 

P. P. H. U. 11 EDEN 11 

HURTOWNIA 
TEL ~0,72, 57 do 59 

s.c. 
ul. TuwiMA 8 ~ 
9~, O~ 1 Łódi 



ZAPRASZAMY 

CODZIENNIE 8.00 - 18.00 ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 91/93 
SOBOTY 9 .00 -13.00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11, 37-39-78 





Spółka z o.o. 90-646 Łódź ul.6 Sierpnia /OO Tlx 886392 Fax 33-50-26 Tel.33-23-90 Centertel 0-90231333 

~ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI t:! W PONAD 
~ 800 
00 GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
t--t W POLSCE 

~ 
::c: 
u 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel fax 44755 
Przedstawiciel na Łódź Le~k BARTOSIKJ 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11113 tel. 49-20 



kwiat• serwis 
..c. ,,,__JANINA KWAPISZ 
P34.5 Ut1t. al F~ l 

kUJiu (0-41) IU 31 JS 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot c I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przy Hele 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 





POWSZECHNY 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 

to TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ!!! 
Łącząc dwa wieki doświadczeń z nowoczesnością 

oferujemy - 100 - różnego rodzaju ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych 
•odpowiedzialności cywilnej 

• wypadkowych• zdrowotnych 
• majątkowych • finansowych 

ZAPRASZAMY 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 37 23 46 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 36 48 55 

ul. Próchnika nr 23 tel. 33 24 55 
ul. Sienkiewicza nr 31 tel. 33 71 87 
ul. A. Struga nr 19/21 tel. 37 01 98 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

Procler&.Gamble 

1na1ny zaszczyt . , 
wspzerac 
swoimi 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (D-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 




