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

„Sen nocy letniej" 



ZBIGNIEW HERBERT 

US ARDEŃSKI 

Złóż ręce tak by sen zaczerpnąć 

tak jak się czerpie wody ziarno 

a przyjdzie las: zielony ob/ok 

i brzozy pień jak struna świat/a 

i tysiąc powiek zatrzepoce 

li.kiastą mową zapomnianą 

odpomnisz wtedy białe rano 

gdyś czeka/ 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 struna się muzyki 

lutnista co przykręca kolki 

aby nabrzmiało to co milczy 

odgarnij liście: krzak poziomki 

rosa na liściu trawy grzebień 

a dalej skrzydło żółtej lątki 

i mrówka siostrę swoją grzebie 

wyżej nad zdrady wilczych jagód 

dojrzewa slodko dzika grusza 

więc nie czekając większych nagród 

pod drzewem usiądź 

zlóż ręce tak by pamięć czerpać 

umarłych imion wyschłe ziarno 

więc znowu las: zwęglony obłok 

czoło znaczone światłem czarnym 

i tysiąc powiek zaciśniętych 

wąsko na gładkich nieruchomych 

drzewo z powietrzem przełamane 

zdradzona wiara pustych schronów 

a tamten las jest dla nas dla was 

umarli proszą też o bajki 

o garstkę ziół o wodę wspomnień 

więc po igliwiu po szelestach 

i po zapachów wątłych przędzach 

to nic że gałąź zatrzymuje 

że cień po krętych wodzi przejściach 

ale odnajdziesz i odemkniesz 

nasz Uis Ardeński 



OWIDIUSZ 

SZTUKA KOCHANIA 

Księga I 
W jaki sposób należy zdobywać dziewczęta 

Przede wszystkim bądź głęboko przekonany, że można zdobyć 
absolutnie każdą kobietę: zdobędziesz i ty - nastaw tylko umiejęt
nie sieci. Więc śmiało! Nie wahaj się spodziewać, że możesz posiąść 
wszystkie d1Jewczęta. Na tysiąc może jedną znajdziesz, która ci 
powie „nie"! W każdym razie i te, które udzielają swych łask i te, 
które ich odmawiają, lubią by je prosić. Więc choćby cię już od
trącono, nie martw się!... 

Staraj się dobrze poznać służącą tej, którą masz zdobyć. Ona ci 
ułatwi dostęp do twojej kochanki. Wywiesz się, czy pani ma do niej 
zaufanie i w jakim stopniu wtajemnicza ją w swe dyskretne rozry
wki. Staraj się ją pozyskać obietnicami i prośbami, bo jeśli ona 
zechce, to z łatwością osiągniesz to, ku czemu zmierzasz. 

Pytasz się, czy warto zgwałcić samą służącą? ... Otóż w tym sęk 
właśnie!... Jedna staje się dzięki twym uściskom bardziej gorliwa, 
a inna bardziej opieszała; jedna stara się o pozyskanie ci pani - in
na pragnie cię zatrzymać dla siebie. W rezultacie, trzeba to zostawić 
biegowi wypadków, ale choćby one sprzyjały takiemu przedsięw
zięciu, ja osobiście radzę hamować. To jedno zalecam, jeśli warto 
cokolwiek wierzyć mej sztuce a wiatr nie unosi próżno mych słów 
na morza: albo wcale nie zaczynaj, albo skoroś zaczął - dokonaj! 

Zanim coś zaczniesz, zbadaj grunt, pisząc list na gładkiej wos
kowej tabliczce. Niechaj ten list będzie pierwszym powiernikiem 
skłonności twego serca; niechaj zaniesie do rąk twej kochanki piesz
czotliwe komplementy, naśladujące słowa zakochanych; umieść tam 
również wiele błagalnych zwrotów - wszystko jedno kim jesteś. 
Obiecaj przy tym! Cóż bowiem szkodzi obiecywać? ... każdy może 



być bogaty w obietnice, a nadzieja utrzymuje się długo, jeśli jej raz 
uwierzono; zwodnicza to wprawdzie bogini, przecież łatwo panuje 
nad nami. 

Ucz się wymowy. Ale ukrywaj swe zdolności! Niech ci nie stoi 
wypisane na czole, żeś wymowny. Unikaj ciężkich zwrotów, bo chy
ba tylko człowiek niespełna rozumu będzie przed swą milutką przy
jaciółką deklamować jak retor. Często najważniejszą przyczyną nie
chęci był list napisany w tym stylu. 

Gdyby listu nie przyjęła i odesłała go, nie trać nadziei, że go 
przeczyta i nie daj się zbić z tropu. Czyż jest coś trwalszego od 
skały, a miększego od wody? ... A przecież woda drąży skały. Wy
trwaj tylko, a po czasie zwyciężysz samą Penelopę i ujrzysz twierdzę 
późno wprawdzie zdobytą, ale zdobytą. 

Jeśli w wolnych chwilach będziesz się przechadzać, ty z nią czas 
przepędzaj, to z nią idąc, to wyprzedzając, przyśpieszając, albo zwa
lniając kroku. Bez ciebie niechaj nigdy nie siedzi we wspaniałych 
teatrach: znajdziesz sposobność spoglądania na jej ramiona. Patrz 
na nią raz po raz - ją tylko podziwiaj! bij brawa, jeżeli: jaki mim 
gra rolę dziewczyny - okazuj przychylność każdemu w roli kocha
nka; gdy się podnosi - wstawaj; siedź - póki siedzi; naucz się 
tracić czas stosownie do kaprysu twej pani. 

Nie przywiązuj szczególnej wagi do fryzowania się i nie wysku
buj sobie włosków z ciała. Mężczyźnie nie przystoi dbać o swą 
piękność. Ariadna pokochała Tezeusza, choć się nie fryzował, Fedra 
miłowała Hipolita, choć nie był elegancki. Niechaj mężczyźni podo
bają się dzięki swej schludności: ciała ich niechaj będą ogorzałe od 
sportowych ćwiczeń; a toga niechaj dobrze leży i niech będzie bez 
plam; zęby miej czyste; nie noś za dużego obuwia; nie chodź roz
czochrany; nie noś zbyt długich paznokci i miej zawsze czyste; dbaj 
również o czystość nosa, a z ust niechaj ci nie wieje przykrym zapa
chem. 

Jeżeli zdarzy ci się znaleźć przy stole zastawionym darami Ba
chusa, a przy tobie będzie spoczywać niewiasta, proś tego boga 
i błagaj na poświęcone mu nocne obrzędy, aby zabronił winu szko
dzić twojej głowie. Tu oto będziesz mógł sobie pozwolić na mówie-

nie damie swego serca wielu śmiałych dwuznaczników. Patrz jej 
w oczy, oczami wyrażającymi płomienną miłość: nieraz, choć usta 
milczą, wiele mówi oblicze. 

Nie wstydź się zachwycać jej twarzą, włosami; chwal smukłe 
palce i nogi drobniutkie. Pochwała wdzięków sprawia przyjemność. 
Paw roztacza ogon jeśli go chwalisz - jeśli patrzysz, ale milczysz, 
to chowa swe skarby. 

Któż mądry nie dołączyłby pocałunków do pochlebnych słó
wek? ... Choćby ich dobrowolnie nie dawała - bierz je przemocą! 
Z początku będzie się opierała, może nawet powie ci, żeś podły! nie 
daj się tym zrazić! choć walczy, jednak chce być pokonana. Byleś 
tylko nie uszkodził jej delikatnych warg, całując nieumiejętnie! 

Jeśli jednak spostrzeżesz, iż na skutek twych próśb staje się 
bardziej niedostępną i dumną, to porzuć zamiar i cofnij się w porę. 

Bardzo wiele kobiet pożąda tego, co im się wymyka, a nie cierpi 
natarczywych kochanków. 

Nic zawsze można, aby zakochany wprost mówił kochance 
o swych nadziejach: niechaj miłość wśliznie się do jej serca pod 
pokrywką przyjaźni. Zdarzało mi się widzieć, jak w ten sposób 
podchodzono najdumniejsze dziewczęta; z przyjaciela robił się ko
chanek. 

Przeróżne są serca niewieście, więc tysiące tych odmiennych serc 
zdobywaj tysiącem odmiennych sposobów. Ten sam grunt nie wszy
stko rodzi: jeden dobry jest pod winnice, inny pod oliwk~ na tym 
dobrze wschodzi zboże. Rozmaitość w usposobieniach jest tak wiel
ka, jak w kształtach spotykanych po całym świecie. Kto jest mądry, 
ten się będzie umiał do~tosować do każdej odmiany. 



WILLIAM SZEKSPIR 

SONETCXLIX 

Okrutna! Mówisz, że nie kocham ciebie, 

Gdy bój dla ciebie toczę przeciw sobie? 

Czy nie dla ciebie zapominam siebie, 

Tyranko, myśląc bez przerwy o tobie? 

Który z twych wrogów jest mym przyjacielem? 

Kogo nie lubisz ty, a ja go chwalę? 

A gdy brew marszczysz, czy nie znoszę wiele 

Kar z włpsnej woli, gorzko się nie żalę? 

Czy zalet moich przytoczysz przykłady, 

Które od służby tobie pycha wstrzyma, 

Skoro najlepsze we mnie czci twe wady 

Na rozkaz, który mi rzucasz oczyma? 

Nienawidź, mila. Pojmuję co czujesz: 

Oślepłem; a ty widzących mi/ujesz. 

\, . . I,-;-''. 



OWIDIUSZ 

SZTUKA KOCHANIA 

Księga III 

Tymczasem delikatne dziewczęta proszą, żeby im także udzie
lić wskazówek: więc przedmiotem kart tego dzieła - one będą. Nie 
byłoby to sprawiedliwe, aby bezbronne potykały się ze zbrojnymi, 
a i dla was, mężowie, nie byłoby zaszczytem w ten sposób zwy
ciężać( ... ) 

Kobieta nie umie stłumić pochodni Amora, ani złamać jego 
łuku. Zdaje mi się, że ta broń mniej szkodzi mężczyznom. Mężczy
źni zwodzą swe kochanki - kobiety rzadziej, a i na dobrą sprawę 
niewiele byś znalazł wiarołomnych. 

Już teraz pamiętajcie o starości, która nadejdzie: w ten sposób 
nic stracicie bezczynnie ani jednej chwili. Dopóki można, dopóki 
jeszc:lle jesteście młode - bawcie się ( ... ) 

Nie wzbraniajcie więc rozkoszy żądnym jej mężczyznom. Bo 
choćby was zwodzili, to cóż na tym tracicie? ... Przecież z tego nic nie 
ginie, choćby brali nie wiem ile. Któż może zabronić wziąć ognia 
z płonącej pochodni? ... Kto będzie oszczędzać wodę, której pełno 
w morzu? Więc czemuż każda kobieta mówi mężczyźnie: „nie wypa
da"!... Słowa moje bynajmiej nie skłaniają was do nierządu, a jedy
nie zalecają nie obawiać się urojonych szkód, bo nie przyniesie ich 
wam to, co innym dajecie .. 

Zaczynam od zewnętrznego wyglądu. Piękność jest darem bo
żym, ale jak niewiele kobiet może się nią szczycić. Znaczna część 
spośród was nie ma jej wcale i dopiero zapobiegliwość uczyni wasz 

wygląd pociągającym. Kobieta, która się zaniedbuje pod tym wzglę 
dem - zginie, choćby była podobna do Wenus. 

Przede wszystkim zjednywa nas wasza schludność: noście włosy 
porządnie ułożone. Niejeden jest rodzaj fryzury: niechaj każda po
radzi się swego lustra, zanim wybierze taki, który jej najlepiej od
powiada. Do twarzy owalnej pasuje skromny przedziałek. Twarzy 
okrągłej dobrze będzie z węzłem z włosów nad czołem tak, żeby 
było widać uszy. Innej znów niechaj pukle spływają po obu ramio
nach. Tej jest do twarzy, jeżeli włosy leżą swobodnie rozpuszczone, 
inna znowu dobrze wygląda w uczesaniu w kształcie liry - a ta 
w splotach podobnych do fal. ( ... ) 

Rzadko która twarz jest bez zarzutu, więc wszelkimi sposobami 
ukrywaj jej braki, podobnie jak wady postaci. Niezbyt szczupła 
niechaj nosi ubranie z grubej materii, a z ramion niech jej płaszcz 
spływa swobodnie. Blada, niech poprawi cerę różem, a nazbyt śnia
da, niechaj się ucieka do pomocy wnętrzności krokodyla. Niekształ
tna noga powinna być odziana w biały skórzany trzewiczek, 
a szczupła łydka pięknie obwiązana rzemyczkami. 

Ucz się także grać na wesołej harfie, bo jej struny wydają dźwię
ki, odpowiadające słodkim igraszkom miłości. 

Zapoznaj się z pieśniami Kallimacha i Anakreonta; czytaj Safo
nę - bo któż od niej swawolniejszy w miłości? ... 

Mnóstwo jest różnych gier! Źle, jeżeli dziewczyna ich nie zna. 
Nieraz miłość budzi się podczas gry. Ale łatwiej dobrze w coś grać, 
niż umieć się przyzwoicie zachować w czasie zabawy. Jesteśmy wte
dy nieprzezorni i w roznamiętnieniu okazujemy swój charakter ( ... ) 

Gdy twój kochanek pocznie badać teren przy pomocy miłos
nych bilecików, przeczytaj je uważnie i staraj się wyrozumieć, czy 
prosi cię szczerze, czy są to tylko piękne słówka. Po pewnym czasie 
odpisz mu. Zwłoka, jeżeli nie jest zbyt wielka, zawsze podnieca 
kochanków. Ale nie okazuj się ani zbyt uległą jego prośbom, ani nie 
odmawiaj nielitościwie tego, o co prosi. Postępuj tak, żeby się jed
nocześnie bal i spodziewał. Ach! ileż to razy niepewny kochanek 
zapłonął po przeczytaniu listu, a jak często barbarzyński styl popsuł 
sprawę najpiękniejszej kobiecie. ( ... ) 



Zwracajcie uwagę do czego każdy z nas może być najzdatniej
szy, każdego traktujcie w odpowiedni sposób: bogaty niech daje 
podarunki, od asysty niech będzie adwokat, jeżeli bowiem jest wy
mowny, to może z czasem wygrać sprawę swego klienta. Od nas· 
poetów żądajcie tylko pieśni: my ze wszystkich najumiejętniej ko
chamy( ... ) 

Trzeba wszystko powiedzieć, skoro się już raz otworzyło drzwi. 
Wierzcie tym słowom, skoro zdradzają spa wę ·mężczyzn! 

Łaski kobiety, zdobyte bez trudu, nie wpływają na utrwalenie 
miłości: pośród wesołych igraszek trzeba czasem odrzucić kochan
ka. Nadmiar słodyczy budzi niesmak - gorycz ponownie obudza 
apetyt. 

Obudzajcie w nas wiarę, że jesteśmy kochani. To nietrudno, bo 
łatwo zbudzić ufność w to, czego się gorąco pożąda. Niechaj kobie
ta spogląda miłośnie na młodzieńca, niech głęboko wzdycha i pyta 
dlaczego tak późno przychodzi. Niech płacze i udaje rozpacz, pode
jrzewając.że ma rywalkę. 

Wstyd mi poruszać inne sprawy, ale właśnie w tej chwli ode
zwała się Wenus: „Właśnie to, czego się wstydzisz, jest najważniej
szym moim dziełem" ( ... ) Niechaj więc kobieta odczuwa rozkosz, aż 
do szpiku kości, a oboje niech się jednakowo radują ową czynnoś
cią. Niechaj nie milkną słowa słodkie i szepty radosne. ( ... ) 

SONET XXXIX 

O, jak wyśpiewać cię, mój doskonały? 

Swej lepszej części chwalić nie przystoi. 

Po cóż sam sobie mam splatać pochwały? 

Chwaląc cię, siebie chwalę w pieśni mojej. 

Choćby dlatego żyjemy rozłączeni. 

Niech nasza miłość straci wspólne imię. 

Wówczas rozłąka taka mnie odmieni 

I będę ciebie mógł sławić jedynie. 

Rozłąko, jaką torturą być możesz! 

I.ecz twa bezczynność gorzka może zrodzić 

Słodką zadumę miłosną; pomożesz 

My.~lą o miłym czas i myśli zwodzić, 

Ucząc, jak jedność podwoić się daje, 

Gdy tu go chwalę, a on tam zostaje! 
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SONET CLIJ! 

Usypia Kupid, odłoży[ pochodnię. 

A służka Diany z tej gradki korzysta, 

Płomień miłosny wykrada niegodnie; 

Gasi go woda źródlana i czysta, 

Której ów płomień miłości użyczył 

Ciepła, a ono wiekuiste, żywe, 

Przemienia źródło owe w zdrój leczniczy: 

Przeciw chorobom lekarstwo prawdziwe. 

W oku kochanki mej Kupid ponownie 

Wzniecił pochodnię, a później przytyka 

Na próbę do mej piersi. Niewymownie 

Chory, do owej kąpieli pomykam. 

I.ecz nie pomogło. Jedyne zbawienie 

Tam, skąd wziąl ogień: kochanki spojrzenie. 

„ 
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SONET CV 

Niech bałwochwalstwem nie zwą mej mi/ości, 

Niechaj bożyszczem mój miły nie będzie; 

w~zystkie me pieśni i czołobitności 

Dla niego, o nim zawsze i wszędzie. 

Dobry jest miły mój i będzie miły, 

Stały, wierności cudownie oddany; 

męc wiersz .stałości oddal wszystkie siły, 

Jedno wyraża, odrzuca przemiany. 

Hliersz mój powtarza: „Piękny, wierny, dobry"; 

W tym „piękny, wierny, dobry" jest treść cala, 

Którą odmieniam na różne sposoby; 

Trzy treści w jednej sposobność zesłała. 

Osobno „piękny", „wierny", „dobry" żyły; 

Dziś się na jednym tronie połączyły. 

OWIDIUSZ 

PYRAM I TYZBE 

Pyram i Tyzbe, on najpiękniejszy z {lliodzieńców, ona zaćmie
wająca wdziękiem wszystkie piękności Wschodu, żyli w Babilonie, 
w mieście wyniosłym, które murami z cegły palonej opasała Semira
mis. Pierwszym stopniem przyjaźni była bliskość domów, potem 
z przyjaźni wykluła si'ę miłość. Chcieli się pobrać, lecz rodzice za~ 
bronili. A przecież miłość zakazana jeszcze szybciej rośnie. Znakami 
i gestami rozmawiali z sobą. Im bardziej zaś tłumili miłość, tym 
gorętszy stawał się jej płomień. 

Niegdyś, gdy budowano domy ich sąsiednie, została między ni
mi wąska szpara. Przez wiek.i całe nikt na to nie zważał, lecz czegóż 
miłość nie wypatrzy? Pierwsi więc ją dostrzegli zakochani i tędy 
wymieniali słowa. Tu bezpieczni przez szparę, błąd dawnych mura
rzy, szeptali sobie słodkie miłości zaklęcia. Często po obu stronach 
stojąc, tu Tyzbe, tam Pyram, przez szparkę oddech swoich ust ło
wili. 

- Ściano niedobra! - mówili. Czemu kochanków rozdzielasz? 
Gdybyś nam jeśli nie uścisnąć wzajemnie, pozwoliła przynajmiej
dotknąć się ustami. Nie jesteśmy niewdzięczni - i tak wiele czynisz 
dla nas, że możemy przez ciebie chociaż mówić z sobą. 

Tak całe dnie tkwiąc w miejscu rozmawiali, ale przed nocą trze
ba rzec dobranoc! Każde po swojej stronie na dobranoc zimną 
ścianę całowało. 

Ledwie Jutrzenka nocne gwiazdy rozproszyła i słońce spiło 
z trawy krople rosy, oni znów są na miejscu. Cichl!ltko, szeptem 
namawiając się wśród westchnień, że nocą zmylą czujność domo
wników, wymkną się z domów, wyjdą poza bramy miasta i ażeby 
nie błądzić, pośrócYpól nie szukać, spotkają się przy grobie Ninosa, 
w cieniu rozłożystej morwy obsypanej białym owocem, rosnącej 



nad chłodnym strumieniem. Cieszą się oboje, wydaje im się, że dzień 
wolno schodzi, lecz mimo wszystko wreszcie noc zapadła. 

Tyzbe w ciemnofri białe drzwi otwiera cicho, aby nie skrzyp
nęły, i zmyliwszy czujność rodziny wymyka się z domu z twarzą 
welonem okrytą, zbliża się do grobowca i siada pod umówionym 
drzewem. 

Miłość dodała jej odwagi. Wtem patrzy, zbliża się powracająca 

z łowów lwica, jej pysk krwią ocieka. Lwica ponad strumieniem 
staje dysząc, pysk w wodzie zanurza i gasi pragnienie. Księżyc wy
szedł zza chmury i ukazał ten straszny widok. 

Strwożona zrywa się, ucieka do jaskini, a w biegu zsuwa się jej 
z ramion zwój biały. 

Lwica się opiła i wraca do lasu, lecz po drodze stąpneła na 
leżącą białą szatę, skrwawionym pask\em na strzępy rozdarła deli
katną materię. 

Później od Tyzbe wyszedł Pyram z domu. Ujrzał na piasku ślad 
lwicy, zbladł straszliwie. Biegnie i widzi pokrwawiony welon, cały 
w strzępach. 

- Jedna noc niech nas razem oboje pochłonie! Lecz ona godna 
była najdłuższego życia. To moja wina! To ja cię zgubiłem, najmil
sza, sam cię namawiałem, żebyś tu przyszła, w to miejsce straszliwe. 
Powinienem przyjść pierwszy. Lwy, co w tych skalnych pieczarach 
mieszkacie, szarpcie teraz i moje ciało! Tchórzem jest ten, co śmierci 
tylko wzywa. 

Porywa z ziemi zasłonę starganą, niesie w cień drzewa. 
- Teraz i moja krew niech w ciebie wsiąka! Wyjmuje sztylet 

i piersi przebija. Pada na ziemię, sil ostatkiem wyciąga żelazo, krew 
tryska z rany wysoko jak woda z rury. Krew Pyrama przesiąkła do 
korzeni drzewa i zaraz biały owoc morwy barwę zmienia i czernieje. 

Tymczasem Tyzbe, jeszcze drżąc ze strachu, lecz nie chcąc, aby 
Pyram dłużej czekał, wychodz~ wypatruje młodzieńca wśród nocy, 
pragnie mu opowiedzieć, jakiego uniknęła niebezpieczeństwa. Zale-

dwie rozpoznała umówione drzewo, bo zmienił się kolor owoców, 
stanęła, patrzy, czy to tutaj właśnie? Tak, tutaj? Drżąca dostrzegła 
na ziemi skrwawione ciało, chce uciekać, nagle pobladła jak drzewo 
bukszpanu, wstrząsnęła się od niepokoju. Lecz już po chwili po
znała kochanka, wybuchła łkaniem, targa włosy, obejmuje martwe 
ciało, łzy miesza z krwią ukochanego, całuje twarz stygnącą. 

- Pyramie! - woła. - Kto mi cię odebrał? Pyramie, powiedz, 
odezwij się! Twoja Tyzbe cię woła, najdroższy Pyramie, słuchaj, 
spójrz na mnie! 

Na imię Tyzbe Pyram raz jeszcze otwiera powieki, z jej obrazem 
umiera. 

Nagle ujrzała własny welon w jego ręce, sztylet i pochwę ze 
słoniowej kości. 

- Nieszczęsny mój, zginąłeś z własnej ręki, miłość cię zabiła. 
Lecz i mnie starczy siły w ręku i starczy miłości. Pójdę w twoje 
ślady, niech powiedzą, że śmierci twej jestem przyczyną i towarzysz
ką. Śmierć, co nas ro7Jączyła, ona jedna może nas połączyć znowu. 

O rodzice biedni, teraz przynajmiej nie odmówicie dzieciom 
ostatniej prośby, niech jedna mogiła skryje to, co złączyła miłość 
i godzina śmierci. A ty, drzewo mile, co teraz schylasz się nad jed
nym ciałem, ocieniaj nas oboje i zawsze noś po nas żałobę, od
ziewając się w swe czarne grona. 

To rzekłszy topi w piersi po rękojeść sztylet jeszcze ciepły od 
krwi Pyrama. 

Los ich wzruszył i bogów, i surowych rodziców. Dojrzały owoc 
morwy pozostał czarny, a prochy Pyrama i Tyzbe, zebrane ze stosu, 
spoczęły w jednej urnie. 



SONET XCVIII 

Bylem tej wiosny z tobą rozłączony, 

Gdy barwny kwiecień wniósł przepych wspaniały 

I tchnął młodości duchem na wsze strony 

Tak, że w pląs ruszył Saturn ociężały. 

I.ecz ni śpiew ptaków, ni aromat miły 

Kwiatów, tak różnych woni i odcieni, 

meści o lecie we mnie nie zbudziły, 
. . 

Nie chciałem rwać ich wśród pysznej zieleni. 

Nie podziwia/em też lilii białości 

Ni róż urody w głębokim szkarłacie; 

Ich słodycz była odbiciem radości 

WZiętym od ciebie; każda za wzór ma cię. 

T}'ś był daleko; miałem przed oczyma 

Cień twój. Dokoła była nadal zima. 



OCTAVIO PAZ 

APENDYKS 

DIALEKTYKA SAMOTNOŚCI 
( ... ) W naszym świecie miłość jest doznaniem prawie niedostęp

nym. Wszystko jest jej przeciwne: moralność, klasy, prawa, rasy 
i sami zakochani ( ... ) Miłość nie jest aktem naturalnym. Jest czymś 
ludzkim i, zgodnie z definicją, tym co najbardziej ludzkie, to znaczy 
wytworem, czymś, co stworzyliśmy i co nie występuje w przyrodzie. 
Czymś, co zrobiliśmy, co robimy codziennie i codziennie niszczymy. 

Przeszkody, jakie stają pomiędzy miłością a nami są jedynymi. 
Miłość jest wyborem. Wolnym wyborem, być może, naszego prze
znaczenia, nagłym odkryciem najtajniejszej strony naszej istoty. Ale 
wybór miłosny jest niemożliwy w naszym społeczeństwie. Już Bre
ton mówił w jednej ze swoich najpiit:kniejszych książek - „Szalona 
miłość" - że dwa zakazy uniemożliwiały już od chwili narodzin 
wybór miłosny: zakaz społeczny i chrześcUańskie pojęcie grzechu. 
Aby się urzeczywistnić, miłość musi złamać prawo świata. W na
szych czasach miłość jest skandalem i zamętem, wykroczeniem: 
czymś na podobieństwo dwu gwiazd, które łamią .swoje wyznaczone 
orbity i spotykają się w połowie drogi. Romantyczne pojęcie miło
ści, w którym mieści się zerwanie i katastrofa, jest jedynym, jakie 
znamy, gdyż wszystko w społeczeństwie przeszkadza, by miłość by
ła wolnym wyborem ( ... ) Społeczeństwo pojmuje miłość, wbrew na
turze tego uczucia, jako związek stały i mający na celu płodzenie 
dzieci. Utożsamia ją z małżeństwem. Wszelkie przekroczenie tej za
sady karane jest sankcją, której surowość jest różna w zależności od 
czasu i przestrzeni. Ochrona udzielana małżeństwu byłaby uspra
wiedliwiona, gdyby społeczeństwo pozwalało rzeczywiście na wy
bór. Ponieważ tego nie robi, należy przyjąć, że małżeństwo nie sta
nowi najwyższego urzeczywistnienia miłości, lecz że jest formą pra
wną, społeczną i gospodarczą, mającą cele inne niż miłość. Trwałość 
rodziny opiera się na małżeństwie, które przekształca się w praw-
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dziwą projekcję społeczeństwa, mającą na celu tylko odradzanie 
samej społeczności. Stąd głęboko konserwatywny charakter małże
ństwa. Zwalczanie go oznacza kruszenie samych podstaw społecz
nych. I stąd też miłość jest, choć tego nie zamierza, aktem anty
społecznym, gdyż zawsze, kiedy się urzeczywistnia, narusza małżeń
stwo i przekształca je w to, czym społeczeństwo nie chce, by ono 
było: ujawnieniem dwóch samotności, które same przez się tworzą 
świat rozbijający społeczne kłamstwo, obalający C7.a.S i pracę i ob
jawiający się jako samowystarczalny. Nie jest więc rzeczą dziwną, że 
społeczeństwo tępi z równą zaciekłością miłość, co i poezję, która 
jest jej świadectwem, i spycha je do podziemia, poza margines, 
w mętny i niewyraźny świat tego, co zakazane, śmieszne i anormal
ne( ... ) 

Obrona małżeństwa implikuje prześladowanie miłości i toleran
cję prostytucji, jeżeli nieoficjalne jej utrzymywanie ( ... ) 

Obrona miłości zawsze była działaniem antyspołecznym i nie
bezpiecznym. A obecnie zaczyna być czymś prawdziwie rewolucyj
nym. Sytuacja miłości w naszych czasach wykazuje, jak dialektyka 
samotności, w swym najgłębszym przejawie zmierza ku upadkowi 
za sprawą samego społeczeństwa. Nasze życie społeczne prawie za
wsze neguje wszelką możliwość autentycznej komunii erotycznej. 

Miłość jest jednym z najwyraźniejszych przykładów tego po
dwójnego instynktu, który nas prowadzi do dążenia i zagłębiania 
się w sobie i, równocześnie, do wychodzenia z siebie, urzeczywistnia 
się z kimś innym: jest śmiercią i stwarzaniem na nowo, samotnością 
i komunią. 



SONET CXXXV 

Cóż, co kto woli; ty masz swego lfilla: 

H'illa do usług i H'illa w nadmiarze. 

H'ięc niepokoić cię muszę co chwila; 

Twej słodkiej woli milej nadmiar przekażę. 

Gdy od swawoli twoja wola wilgnie, 

Czy się mój wi/uś skryje w twej wilusi? 

Czy inni krzepcy, a tylko się Hill gnie 

I nie zniewoli woli twej, choć musi? 

Morze jest wodą, jednak deszcz mu służy, 

A ono wchłania krople, choć ma tyle. 

nięc niech na chwilę i ltill się zanurzy; 

Niech mu dozwoli twa wola przez chwilę. 

Proszącym wola twa chwile umila; 

Znajdź pośród innych i chwilę dla ltilla. 



SONET CLIV 

Usnąwszy kiedyś mały Bóg Miłości 

Odłożył serca-jarzącą pochodnię; 

Wówczas nimf kilka, żyjących w czystości, 

Przyszło na palcach, a jedna swobodnie 

W swą dłoń dziewiczą ten płomień ujęła, 

Który rozpali/ wiernych serc miliony. 

Gdy Wodza żądzy drzemka ogarnęła, 

Ręką dziewicy został rozbrojony. 

Pochodnię w chłodnej studni ugasiła, 

Która jest odtąd niby zdrój gorący 

I się w lecznicze źródło przemieniła 

Dla chorych. Ja też przybyłem cierpiący. 

ucz choć ogrzała je miłość, zaszkodzi, 

Gdyż żadna woda miłości nie schłodzi. 

W programie wykorzystano następujące materiały: 

- SONETY Williama Szekapira w przekład7.ie Macieja Słomczyń
skiego, Kraków 1987 

- fragmenty SZTUKI KOCHANIA OwidiUIZ& w przekładzie Je
rzego Roiciszewskiego 

- fragmenty PRZEMIAN Owidiusza w pizekładzie Anny Kamie
ńskiej 

- rysunki Pabla Picaasa zamieazczonc w wydawnictwie „Picasso 
w Awinionie„ Rafaela Alberti, Arkady 1971, 

- eseje Octavio Paz z ,,Labiryntu Samotności" w tłumacmniu Ja
na Zycha, Kraków 1991. 
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