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Piszę. Piszę o tym, że piszę. W myśli 
widzę siebie piszącego o tym, że piszę, 
i mogę także ujrzeć siebie patrzącego na 
to,jak piszę. Przypominam sobie samego 
siebie piszącego, a także oglądającego 
siebie podczas pisania. I widzę siebie 
przypominającego sobie, jak patrzę na 
siebie piszącego, i przypominam sobie 
siebie, jak oglądam się sam we 
wspomnieniu, że pisałem, iż piszę, 
widząc siebie piszącym, że pamiętam, iż 
widziałem już dawniej siebie piszącego, 
że pamiętałem, iż widziałem siebie, jak 
pisałem, i że pisałem, iż piszę, że pisałem. 
Mogę też sobie wyobrazić siebie 
piszącego, że już napisałem, iż mógłbym 
sobie wyobrazić siebie piszącego, że 
napisałem, iż wyobrażałem sobie siebie 
piszącego o tym, że widzę siebie 
piszącego, że piszę. 

Salvador Elizondo „Grafograf' 

Czytam. Czytam o tym, że czytam. 
W myśli widzę siebie czytającego o tym, że 
czytam, i mogę także ujrzeć siebie 
patrzącego na to, jak czytam. 
Przypominam sobie samego siebie 
czytającego, a także oglądającego siebie 
podczas czytania . I widzę siebie 
przypominającego sobie, jak patrzę na 
siebie czytającego, i przypominam sobie 
siebie, jak oglądam się sam we 
wspomnieniu, że czytałem, iż czytam, 
widząc siebie czytającym, że pamiętam, iż 
widziałem już dawniej siebie czytającego, 
że pamiętałem, iż widziałem siebie, jak 
czytałem, i że czytałem, iż czytam, że 
czytałem. Mogę też sobie wyobrazić siebie 
czytającego, że już przeczytałem, iż 
mógłbym sobie wyobrazić siebie 
czytającego, że przeczytałem, iż 
wyobrażałem sobie siebie czytającego o 
tym, że widzę siebie czytającego, że 
czytam. 

parafraza 1 

Wszechświat (l?Jóry inni nazywają (]3i6fiotek,ą) 
slifaaa się z nieokfeśfone;; i 6yć może niesf«Jńczone;; ficz6y 
sześcio6ocznycfz gafrrii, z o6szernymi studniami 
wenty{acyjnymi w środk,u, ogrodzonymi 6ardzo niskjmi 
6a[ustradami. Z k,ażdej ga[erii widać piętra ni.ższe i wyższe: 

niesf«Jńczenie. Vlifad ga[erii jest niezmienny. <Dwadzieścia 
szaf, po pięć szaf na k,ażdy 6okv, wypefnia wszystkje 6okj prócz 
dwócfz; icfz wysof«Jść, f?Jóra równa jest wysof«Jści pięter, 

przekracza za(edwie wzrost przeciętnego 6i6fiotek,arza. Jeden 
z wofoycfz 6ofi.9w przy(ega do wąskjej sieni, /?.Jóra wycfzodzi na 
inną ga[erię, identyczną jak,pierwsza i jak, wszystkje. („) W 
sieni jest [ustro, /?.Jóre podwaja wiernie pozory( . .) 'l(ażdej ze 
ścian k,ażdego sześcio6ok,u odpowiada pięć szaf; k,ażda szafa 
zawiera trzydzieści awie k,siążkj znormafizowanego formatu; 
k,ażda /?.fiąż/?.sz posiada czterysta dziesięć stron; k,ażda strona 
czterdzieści wierszy, /?.g,żdy wiersz of«Jfo osiemdziesięciu fiter 
cza mego R_s,foru. Są również [itery na grz 6iecie k,ażdej R.§iążkj: 
fitery te nie wsk,azują ani nie zapowiadają tego, o czym 6ędą 
mówiEy stronice. Wiem, że ten 6rak,związR,]L kjeayś wydawaf 
się tajemniczy. ( „) <Pięćset {at temu przefożony jednego z 
wyższycfz sześcio6ofi.9w zna(azf R.§iążkę tak,zawifą jak, inne, 
a[e l?.Jóra miafa prawie dwie /?.g,rtkj o jednorodnycfz finiacfz. 
<Po/?.g,zaf swe zna[ezisf«J wędrownemu specja[iście od 
odcyfrowywania, f?Jóry powiedziaf mu, że są one 
zredagowane po portugafsk,u; inni powiedzie fi mu, że w jidysz. 
<Przed upfywem wiek,u zdofano ustafić język; 6yf to 
samojedzk,o-fitewskj dia[e/?.J język,a guarani z f[eR,§ją 
ara6skjego /ifasycznego. <RJJwnież odcyfrowano treść: 



Zastanówmy się nad formą teatru , w jakim 
pojawił się Szekspir . ( .. ' . ) teatr 
elżbietański był niezwykle pasjonujący 

i żywy , równie ekscytujący, jak nasze 
kino jakieś trzydzieści lat temu - bo to 
kino , ( . . . ) , otwierało cały wszechświat 

nowych możliwości . Nowością tego teatru 
był zaś jego główny e lement, p odest ( .. . ) 
umożliwiający swobodne pojawianie się 

obrazów . Nie było scenografii , a zatem 
jeśli ktoś powiedział : „Jesteśmy 

w lesie ", to byliśmy w lesie , a jeśli 

chwilę później padało zdanie : „Wyszliśmy 

z lasu " , las znikał . Ta technika jest 
szybsza od zmiany ujęcia w filmie . 
W filmie można sprawić , by tuż po obrazie 
lasu nastąpiło cięcie - i pojawiła się , 

dajmy na to, panorama Berlina , ale będą 
to dwie osobne rzeczy. Kiedy zaś aktor 
przywołuje obrazy za pomocą słów, robi to 
znacznie szybciej , ponieważ wypowiadając 
słowo „las " może sprawie, że w jednym 
wersie pojawią się (i znikną) i las , 
i Berlin, i ja , i ty; może pokazać 

zbliżenie twarzy i przeniknąć do serca; 
las może się zjawić raz jeszcze i 
ponownie zniknąć . Ta płynność przekracza 
wszelkie formy techniki filmowej , jakie 
zostały dotąd wynalez i one. 

Pe t er Brook „Wywołując 

(i zapominają ) Szekspira", Wrocław 2006 

Spróbujmy pokrótce streścić przebieg zdarzeń w Burzy. W 
latach 1599-161 1 Prospero, były ks iążę Mediolanu, przebywał na 
pewnej wyspie na środku oceanu, daleko od Europy. Został na nią 
zesłany przez własnego brata - Antonia i sojusznika brata - Alonsa, 
króla Neapolu. Na wygnanie Prospero - naukowiec i humanista, 
wyruszył wespół z córką, piękną Mirandą i zbiorem 24 ksiąg, które 
zdążył włożyć mu do łodzi jego stary radca - Gonzalo. Przy pomocy 
wiedzy (także tajemnej ), zdobytej przez studiowanie tych ksiąg, 
przepełnionemu nostalgią za Mediolanem Prosperowi udaje s ię 

przekształcić wyspę w renesansową włoską kolonię. Książę buduje 
pałace, baseny i ogrody w stylu, który obowiązuje w Italii, a 
miejscowe duchy przemienia w postacie z klasycznej mitologii. 
Cały czas jednak myśli o zemście na tych, którzy pozbawili go jego 
księstwa. Pewnej nocy rozmyślając o swojej magicznej Księdze 

Wody ( ... ), Prospero zaczyna marzyć o burzy, która pozwoliłaby mu 
zapanować nad wrogami. Burza staje s ię rzeczywistością. Fale 
miotają statkiem, którym płyną jego przeciwnicy. ( .. . ) Prospero 
zaczyna improwizować tekst Burzy Szekspira. 

Opowiada w niej Mirandzie, jaka była ich przeszłość, 

wyjaśnia, jak dostali s ię na wyspę . Dla swojego wroga, Alonso, 
wymyśla syna, Ferdynanda i w taki sposób manipuluje h i storią, że 

Ferdynand i Miranda nawzajem obdarzają s ię miłością. W ten 
sposób jego i Alonsa potomstwo będzie dziedziczyć królestwa 
Mediolanu i Neapolu. Na końcu Prospero rezygnuje z zemsty na 
tych, którzy pozbawili go ukochanego Mediolanu, i każe zniszczyć 
wszystkie swoje ks iążk i . Jedynymi, które ocaleją, są dzieła zebrane 
Szekspira i uzupełniający je tomik - Burza. Wyspa wraca do 
swojego pierwotnego, natura lnego stan u. Prospero prosi 
publiczność o wybaczenie win i uwolnienie od klątwy. ( ... ) 

Czytamy! 
( I) Księgę Wodv czytamy leżakując w wannie, 

obserwując krople spadające z sufitu łazienki . Zaczynamy marzyć 
o burzy, która pozwol iłaby nam zapanować nad zdaniami, 
pływającymi w oceanach języków. Ta Księga to wielkie marzenie 
Leonarda da Vinci, marzenie o spłodzeniu dzieła o ruchu i 

mierzeniu wody ( ... ). Dzieło to zakrojone było - w imaginacji da 
Yinciego - na piętnaście tomów (a docelowo nawet trzydzie ści). 
Jednak proces tworzenia się fal na wodzie lub powstawanie 
koncentrycznych kół po swobodnym spadku kamienia na taflę 
nieruchomej powierzchni jeziora, przemiana lodu w wodę, wreszcie 
proces parowania - ulegają twórczej interpretacji, zintegrowaniu( ... ) 
i urzeczywistnieniu dopiero za sprawą (Księgi wydobytej) z głowy 
Szekspira/Prospera, urzeczywistniając jednak tym sposobem 
konceptualny zamysł Leonarda. Zgodnie z logiką modalną 
wystarczy, iż Księga jest możliwa, by stała się realna. 

(2) Księga Luster oczekuje naszego nadejści a, kiedy my, 
nie przewidując jeszcze swej dwoistej natury, nie spodziewając się 
nawet możliwości istnienia swego sobowtóra, przechodzimy przez 
spiralne schody, zapadające się i wznoszące ku odległym okolicom, 
by nagle wyjść, ku przerażen iu oka, w sieni „na lustro, które wiernie 
podwaja pozory''. ( ... ) W sumie Księga Luster jest tylko 
zlodowaciałą wersją Księgi Wody Dotykamy tu zamiast papieru 
szkła, zamiast płynącej cieczy stron mrozowiska zaszronionego 
graffiti, a zamiast liter odnajdujemy swoją własną twarz - twarz, 
która zaśw iadcza o naszej alienacji od nas samych. Jak wiadomo: 
dziecko wcześni ej rozpoznaje w lustrze cudze odbicie niż własne. 
Dlatego ta Księga to wizerunek( ... ) tzw. stadium lustra, gdy dziecko 
ulega złudzeniu swej podwójności : sądzi, że jest jednocześnie tam, 
gdzie czuje, że jest (to znaczy po stronie doznań kinestetycznych 
własnego ciała), i tam, gdzie się widzi - w lustrze (po stronie swych 
doznań sensorycznych). Stąd w człowieku ( ... ) rodzi się 
równocześnie - i niezgoda na własną tożsamość (szklaną tożsamość 
czegoś zewnętrznego wobec samego siebie - ciała), i ja. w swojej 
najpierwotniejszej formie (identyfikacja z cudzym wizerunkiem). 
Być może w tym świetle (tym lustrze) da się pojąć definicja 
człowieka jako Istoty Lustrzanej, ( ... ): człow iek zanim stanie się sam 
zwierciadłem natury, rozpoznaje swą naturę w zwierciadle. 

To tak, jak gdyby Lustrzana Istota - Zwierciadło Natury -
tylko wtedy stawała się widzialna dla siebie( ... ) gdy lekko mętnieje. 

System neuronowy nie może mętnieć, ale umysł może . 



Stąd wniosek, że urny ł nie może być systemem neuronów. Jeśli 
jednak ubstancją naszych myśli nie jest szara masa neuronowa, to 
znaczy. że jest nią barwna masa naszych snów!( ... ) 

(24) Księga 35 Dramatów - zako1·1czona Bur::ą Szekspira. 
Składa ·ię z komedii, tragedii, kronik, począwszy od dzieł Sofoklesa 
i urypide a przez zek pira, Czechowa, aż po Becketta i !one co 
włącznie. Retrospekcjom towarzy :c:ą Jak zwykle antycypacje, 
przypomnienie bowiem jest tylko odwrotną stroną prz widywania . 
takjak fikcja je ttylko polem oddziaływania tego, co realne. 

Lektura, jaką podejmuje Prospero nieco prLypomina 
poczynania Aureliano ze Stu lat samotności Gabriela Garcii 
Marqueza (choć w porządku chronologicznym to oczywi ście 

Marquez pisze komentarz do dzieła Szekspira}, odnajdującego u 
kresu :.wych dni pośród przedhi torycznych roślin, dymiących kałuż 
i świet li stych owadów, odpowiedzialnych za wygnanie w zelkiego 
'ladu pobytu człowieka na ziemi, pergamin Melquiadesa, 
skrywający tekst życia wioski Macondo. Podobnie jak Aureliano, 
Prospero po od zytaniu stron ic, na których rozpisane były fakty 
znane mu z jego własnego życia , zaczął odczytywać moment. który 
przeżywał obecnie. Odcyfrowywał go wraz z równoczesnym 
przeżywaniem odczytywanych zdarzen: widząc samego siebie w 
trakcie odczytywania ostatniej strony pergaminów, tak jakby to 
widział w mówiącym Lwierciadle, w Ks1ę<he Luster lub K ięd=e 
Wody. od której zresztąrozpo zął lekturę. 

Prospero odczytuje Księgi Prospera Jako Bur::ę Szekspira, 
ale nim dojdzie do o tatniego wiersza, zrozumie, że nic wyjdzie już 
nigdy z gabinetu luster swej imaginacji , gdyż powiedziane było w 
KsiędLe (Bur=yJ. że miasto zwierciadeł ( ... } lub zwierciadlanych 
miraży zmiecione będzie prze7 wiatr i wygnane z pamięci ludzi . 
Kiedy zatem Prospero sko1iczy odcyfrowywać pergamjny. 
wszystko, co w nich spisano. zniknie pod wpływem samej tylko 
lektury. Tak kończy się Księga , będąca dzielem nieodwracalnym i 
nicpowtarLalnym, Lupełnie tak jak jej lektura Kończy się aktem 
pojednania (Prospero wybacza swym wrogom), jak i aktem 
zbawienia zarazem (Prospero oduucając Ksi gi, odrzuca zarazem 

swą magiczną moc tworzenia złudzc1i); Prospero oddaje siC( - niczym 
noworodek - świ atu nagi. pozbawiony sztucznych i zewnętrznych 
wobec swego właściwego bytu msygnii wladzy. Zrozumiawszy s i lę 

tworzenia, siłę sztuki, przewyższającą władzę nauki, Prospero 
doznajl. zbawienia. Sztuka Jest bowiem nie tylko poszukiwaniem 
prawdy, tak jak !O się dzieje w nauce; jest me tylko poszukiwaniem 
świętosci, tak jak to się dzieje w rdigii, wreszcie jest nie tylko iluzją 
władania prawidłam i natury, tak Jak to się odbywało 
prawdopodobnie w mag11; sztuka jest tym wsąstkim naraz. a 
ponadto jest symulacją aktu ponownych narodzin. W tym tkwi 
przecież, znana przynajmniej od czasów Ary:.toteles:i, 
oczyszczająca sił:i sztuki . ( ... ) 

KsiQ.gt Prospera ( ... ) o!iarnwują nam ( ... ) wizJę literatury, 
(. .. ) koncepc.Ję Księgi. bytu pis:incgo . Ks1C(gi Prospera są 

1 gigantyczną próbą dotarcia do wnc;trzności świata organicznego, 
nieodróżnialnego w swej istocie od świata literatury, do 
ostatecznego kruszyw..i materii organicznej. do al fabctu życia, 

f:,'Tamatyk1. stanowiącej prLesłankC( fonnalną bogactwa form 
puwolanych du ist111en1a przez P1sarza/Ewolucję! ( .. } pm~slanką 
biologii jest literatura. Dlatego tc;l zamysł zawarty w Księgach 
Prospcrn jest zamysłem w pełni encyklopedycznym, będąc zarazem 
zamysłem gcnctycwym; jest usiłowaniem skatalogowania 
rzeczywistości z perspektywy Jn;i.ynicra (Boga), mającego za 
zadanie odtworLcnic zycia na Ziemi po dotkliwym unicestwiającym 
wszystko kataklizmie; ów Inżynier, aby spro · tać zadaniu, musi 
dysponować próbkami DNA wszystkich istniejących istot; w ten 
tylko sposób mozc zrealizować pr.i:eds1((wzu;c1c klonowania, tj. 
powtórnego :.tworzenia świata. W tym też sensie Księgi Prospera są 
próbą powtórnego napisania Księgi Roclzaju 

Szymon Wróbd galaktyki bihlioteki popioły, K.rakó ' 200 I 

projekt programu {plao bbiryotu Biblioteki) · Daria F ricdrich. 
kierownik literacki TP 

skład i druk ~ Drukarnia K~druk 
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Księga Jest dziełem ks1ęg1. Ona jest słońcem 
rodzącym mor·ze. jest morzem odsłaniay:icym 

z1em1ę, jest ziemią rzeźbiąca człowieka. 
w przeciwnym razie słońce, morze. z1em1a 
i człowiek stanow1l1by bezcelowe źródło światła, 
ruchomą wodę bez odpływów 1 powrotów. 
bujność piasków nie uobecnianych. oczekiwania 
ciała 1 umysłu nie powiązane niczym. skoro zadne 
z nich nie miałoby ani odpow1ed'11ka, ani 
povvtórzeń. ani przeciwieństw. 

Tadeusz Komendant „ Jl·ara rzeuy" 
T wóruość l 2/ I 990 

un:raaa: 

Poziom płodnej nieśmiertelności osiągnie (.„) Prospero, 
uświadamiając sobie, że jest nie tym, co zjada, ale tym, co 
wydala, a wydala Ksi~gi. Tak więc dopiero odwrócenie 
kierunku przepływu obrazu powoduje wyjście z formy swego 
ciała, które w k011.cu powstało tylko po to, by odczytać Księgę. 
Odwrócenie przepływu rzeki czasu, tak jak i odwrócenie 
procesu przebiegu ewolucji (to człowiek ją otwiera - jako 
protozwierzę, bo tylko on jest zdolny do tego, by tkać opowieści, 
a przecież istniejemy tylko o tyle, o ile opowiadamy swe zycie), 
umożliwia nam wreszcie jakieś przekroczenie. W tym 
przekroczeni u tracimy swą substancjalną tozsamość, od tej pory 
jesteśmy bowiem raczej jak te ćmy, nie tyle spalające się w ogniu, 
ile raczej z niego ulatujące v. formie dymu tworzącego obra7.y 
mematerialności. 

Szymon Wróbel galaktyki biblioteki pof.1ioły, Kraków 2001 
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. Są miłośnicy Goethego, Eddy i póżnej pieśni o Nibelungach; 
moim przeznaczeniem był Szekspir. Nadal nim jest, lecz nikt nie mógłby się 
domyślić, w jaki sposób, poza jednym człowiekiem, Danielem Thorpe, który 
zmarł niedawno w Pretorii. Jest jeszcze ktoś, ale nigdy nie ujrzałem jego 
twarzy. 

Nazywam się Hermann Soergel. („.) 
Wspomniałem już o Danielu Thorpe. Przedstawił mi go major 

Barclay na pewnym kongresie szekspirowskim. Nie powiem, gdzie to było 
ani kiedy; (.„) . 

Ważniejszy od rysów twarzy Daniela Thorpe, (. „ ), był wyraz I j 
bezgranicznego smutku. Po upływie łat człowiek może udawać wiele, ale 
nie to, że jest szczęśliwy Daniel Thorpe w niemal fizyczny sposób tchnął 
melancho l ią. 

Po długim posiedzeniu noc odnalazła nas w jakiejs gospodzie. (.„) 
- W Pendżabie - mówi/ maior - pokazano mi żebraka. Wedle 

pewnej tradycji islamskiej król Salomon posiadał pierścien , który pozwa lał 
mu rozumieć mowę ptaków. Opowiadano, że pierścień był we władaniu 
żebraka. Był tak drogocenny, że żebra nigdy nie zdołał go sprzedać i zmarł 
na jednym z dziedzińców meczetu Wazira Chana w Lahore.( .. ) 

-Apierścień?-zapytałem . 

- Zaginął, jak to jest w zwyczaiu magicznych przedmiotów. Być 
może znajduje się teraz w jakimś ukrytym miejscu w meczecie albo na palcu 
człowieka, który żyje tam, gdzie nie ma ptaków 

• Lub też Jest ich tak wiele • powiedziałem - że gubi się w chaosie 
to, co mówią. Pańska anegdota, Barclay, ma coś z przypow1eśc1. 

To v.1edy odezwał się Daniel Thorpe. Uczynił to bezosobowo, nie 
patrząc na nas. Jego angielska wymowa była dziwaczna, co przyp isywałem 
długiemu pobytowi na Wschodzie. 

- To nie przypowieść • powiedział - a jeśli tak, to 1est ona 
prawdziwa. ( .. . ) Sądziliśmy, że powie coś jeszcze, lecz on zami lkł nagle, 
jakby zawstydzony. Barclay pożegnał się. We dwójkę wróci l iśmy do hotelu. 
Było j uż bardzo późno, ale Daniel Thorpe zaproponował, abyśmy 
kontynuowali rozmowę w jego pokoju. Po wypowiedzeniu kilku banalnych 
uwag oświadczył: 

-Ofiarowuję panu pie rścień króla. Oczywiście chodzi o metaforę, 

ale to, co kryje owa metafora, jest równie cudowne jak pierścień . Ofiarowuję 

panu pam ięć Szekspira, począwszy od dni dziecięcych i najbardziej 
zamierzchłych aż po dni z początku kwietnia 1616 roku. 

Nie zdołałem wypowiedzieć ani słowa . Było to tak, jakby 
podarowano mi morze. 

Thorpe mówił dalej : 
- Nie jestem oszustem. Nie jestem obłąkany. Proszę , by 

powstrzymał się pan od osądu, dopóki mnie nie wysłucha . (. „) Historię tę 
zawrzeć można w kilku słowach . Zaczyna się na Wschodzie, o brzasku, w 
pewnym lazarecie: dokładna data nie jest istotna. W ostatnim tchnieniu 
szeregowiec Adam Clay, którego dosięgły dwie kule karabinowe, ofiarował 
mi drogocenną pamięć , chwilę przed tym, nim nastąpił koniec. Agonia i 
gorączka rodzą fantazje; przyjąłem propozycję bez wiary. A nadto tuż po 
bitwie nic nie wydaje się dziwne. Ledwie starczyło mu czasu, aby wyjaśnić 
mi osobliwe warunki tego daru_ Właściciel musi ofiarować go głośno , a 
obdarowany ma go przyjąć. Ten, kto daje, utraci dar na zawsze. 

Imię żołnierza i patetyczna scena obdarowania wydały mi się 
literackie, w złym znaczeniu tego słowa 

Trochę spłoszony zapytałem : 
-Czy teraz ma pan pamięć Szekspira? 
Thorpe odpowiedział : 

- Mam nadal dwie pamięci. Moją własną i pamięć tego Szekspira, 
którym po części jestem. A raczej mają mnie dwie pam ięci. Jest sfera, gdzie 
nachodzą na siebie. Jest twarz kobiety, ale nie wiem, do jakiego stulecia ją 
przypisać . 

Zapytałem go wtedy: 
-Co pan uczyn i ł z pamięcią Szekspira? 
Zapadła cisza. Po chwili odparł : 

-Napisałem fabularyzowaną biografię , która zasłużyła na 
lekceważenie krytyki i na pewien sukces wydawniczy w Stanach 
Zjednoczonych i w koloniach . To chyba wszystko. Uprzedzałem pana, że 
mój dar nie jest żadną synekurą. Czekam na odpowiedź . 

Zastanawiałem się . Czyż nie poświęciłem swego życia, równie 
bezbarwnego jak dziwacznego, na poszukiwanie Szekspira? Czyż nie jest 
rzeczą słuszną, że spotkam s ię z nim u schyłku mych dni? 



Powiedziałem , wyraźnie wymawiając każde słowo : 
- Przyjmuję pamięć Szekspira. 
Coś bez wątpienia się zdarzyło , ale niczego nie poczułem. Jakby 

początek znużenia, być może urojonego. Pamiętam wyraźn ie , że Thorpe 
powiedział : 

-Pamięć wesz/a już w pana świadomość , ale należy ją odkryć .(. .. ) 
Niech pan zachowa cierpliwość i nie wymyśla wspomnień .(„. ) W miarę jakja 
będę zapominał, pan będzie zyskiwał pamięć . Nie wiem, kiedy to nastąpi. 

Mimo bezsennej nocy nazajutrz prawie nie spałem . Odkryłem , 
kolejny już raz, że jestem tchórzem. Lękając się oszustwa, nie oddałem się 
wspaniałomyślnej nadziei. Chciałem sądzić , że dar Thorpego jest ułudą. W 
nieodparty sposób przeważyła nadzieja . Szekspir będzie , jak nikt jeszcze 
nie był , ani w miłości , ani w przyjaźni , ani nawet w nienawiści. W pewien 
sposób ja stanę się Szekspirem. Nie napiszę tragedii ani zawiłych sonetów, 
ale pamiętać będę chwilę , w której objawiono mi („.) rozległe wersy („ .). 

Niegdyś uważałem , że wizje niezwykłej pamięci będą nade 
wszystko obrazowe. Stało się jednak inaczej. Pewnego razu podczas 
golenia wypowiedziałem przed lustrem słowa , które mnie zadziwiły. 
Pochodziły z „ABC" Chaucera, jak wskazał mi pewien kolega. Któregoś 
popołudnia , kiedy wychodziłem z British Museum, zagwizdałem prostą 
melodię , której nigdy przedtem nie słyszałem . („.) 

De Quincey dowodzi, że ludzki umysł jest palimpsestem. Każdy 
nowy zapis pokrywa wcześniejszy, a potem kryje go następny, lecz 
wszechmocna pamięć potrafi ekshumować wszelkie wrażenie , nawet 
najbardziej przelotne, jeśli zadziała wystarczający impuls W domu 
Szekspira, jak można sądzić z jego testamentu , nie było żadnej książki, 
nawet Biblii , choć powszechnie wiadomo, jakie dzieła zgłębił . Chaucer, 
Gower, Spenser, Christopher Marlowe. „Kronika" Holinsheda, Montaigne 
Floria, Plutarch Northa. („ .) lektura, to znaczy ponowna lektura owych 
starych ksiąg stanie się impulsem, którego szukałem . Przeczytałem także 
ponownie sonety, będące jego najbardziej spontanicznym dziełem. (.„) 
Dobra poezja wymaga głośnej lektury; po upływie kilku dni bez trudu 
podchwyci/em chrapliwe „r" i otwarte samogłoski z szesnastego stulecia.(„.) 

Potem odkryłem stopniową przemianę moich snów. („ .) Obce 
twarze i komnaty wkroczyły do moich nocy. („.) 

Kto nabywa encykl opedię , nie nabywa każdej linijki, każdego 
fragmentu, każdej stronicy i ilustracji; nabywa jedynie możliwość poznania 
niektórych spośród nich. Skoro dotyczy to bytu konkretnego i względnie 
prostego, o czym świadczy układ alfabetyczny części , czyż może być 
inaczej w wypadku bytu abstrakcyjnego i zmiennego, („.), jakim jest 
magiczna pamięć zmarłej osoby? 

Nikomu nie jest dane ogarnąć w jednej tylko chwili pełni własnej 
przeszłości . Ani Szekspir, o ile mi wiadomo, ani ja, po części jego 
spadkobierca, nie otrzymaliśmy tego daru . Pamięć człowieka nie jest sumą; 
jest chaosem nieokreś lonych możliwośc i . Święty Augustyn, jeśli się nie 
mylę , mówi o pałacach i jaskiniach pamięci. Ta druga metafora jest 
trafniejsza. Zagłębiłem się w cze l uściach takich jaskiń . ( ... ) 

Po około trzydziestu dniach ożywiała mnie pamięć zmarłego . 
Przez tydzień przeżywałem osobliwe szczęście i niemal uwierzyłem , że 
jestem Szekspirem Jego dz i eło odrodzi/o się dla mnie. Wiem, że księżyc dla 
Szekspira był nie tyle księżycem , ile Dianą, i nie tyle Dianą, ile owym 
mrocznym, zwlekającym słowem - moon. Poczyniłem inne odkrycie. 
Pozorne zaniedbania Szekspira, („.), o których apologetycznie mówi Hugo, 
były zamierzone . Szekspir tolerował je czy też dodawał, aby jego tekst 
przeznaczony na scenę nabrał formy spontanicznej, a nie nazbyt 
wygładzonej i sztucznej (. .. ). Ten sam powód skłonił go do mieszania 
metafor. („ .) 

Pewnego ranka w głębi jego pamięci dostrzegłem poczucie winy. 
Nie próbowałem jej określić; Szekspir pogrzebał ją na wieki. Dość 
stwierdzić , że wina ta nie miała nic wspólnego z perwersją. („.) 

Kierowany naiwnością, podobnie jak Thorpe, podjąłem się 

napisania biografii . Niebawem odkryłem , że ów gatunek literacki wymaga 
talentu pisarskiego, którego z pewnością nie posiadam. Nie umiem 
opowiadać. Nie umiem opowiedzieć mojej własnej historii , a jest ona 
znacznie bardziej niezwykła niż historia Szekspira. A nadto taka książka 
byłaby bezużyteczna . Przypadek lub przeznaczenie ofiarowały Szekspirowi 
pospolite, przerażające doświadczenia , które zna każdy człowiek; on 
potrafił przeobrazić je w fabuły, w postaci bardziej obdarzone życiem niż 
pospolity człow iek , który je wyśnił, w wiersze, które trwać będą przez 
pokolenia, w muzykę słowa . Po cóż rozsupływać tę sieć, po cóż 

podkopywać wieżę, sprowadzać do skromnych wymiarów dokumentalnej 
biografii lub realistycznej powieści wściekłość i wrzask Makbeta? (.„) 

Na początku tej przygody czułem radość bycia Szekspirem, a na 
końcu - zniewolenie i trwogę . Najpierw obie pamięci nie mieszały swych 
wód . Z czasem ogromna rzeka Szekspira stała się zagrożeniem i niemal 
zatopiła koleiny mego życia . ( „.) 

Kiedy odwiedzali mnie przyjacie le, byłem zdziwiony, że nie 
dostrzegali , iż jestem w piekle. ( ... ) 

W miarę upływu lat człowiek zmuszony jest dżwigać rosnące 
brzemię swej pam ięci . Mnie przytłaczały dwie, czasem nakładające s i ę na 
sieb ie: moja własna i tego drugiego , ni eprze nikni ona. 

Wszystkie rzeczy pragną trwać w swej istocie, napisał Spinoza. 
Kam ień pragnie być kamieniem, tygrys tygrysem, a ja pragnąłem być 
ponownie Hermannem Soergel. 

Nie pamiętam już , którego dnia postanowiłem się uwolnić . 
Uciekłem się do najprostszego sposobu. Wykręcałem na chybił trafił numery 
telefoniczne. Odpowiadały dziecięce albo kobiece głosy. Pomyślałem, że 

powinienem je oszczędzić. Usłyszałem w końcu głos wykształconego 

mężczyzny. Zapytałem : 

-Chcesz pamięć Szekspira? Wiem, że to, co pragnę ci ofiarować , 

jest niezwykłej wagi. Zastanów się dobrze. 
Pełen niedowierzania głos odpowiedział : 

- Podejmę to ryzyko. Przyjmuję pamięć Szekspira. 
Przedstawiłem warunki daru. Co paradoksalne, odczuwałem 

jednocześnie nostalgię za książką, którą powinienem nap i sać, lecz 
napisanie jej było mi wzbronione, i l ęk, że ów gość-widmo nigdy mnie nie 
opuści. („.) 

Wymyśliłem niegdyś ćwiczenia , aby obudzić zamierzchłą 

pamięć ; teraz musiałem poszukać innych sposobów, by j ą wymazać . („.) 
PS 1924 - Już jestem człowiekiem pośród ludzi. W chwilach 

bezsenności jestem emerytowanym profesorem Hermannem Soergel, 
wertuję kartoteki i redaguję erudycyjne banały, lecz czasem o brzasku wiem, 
że tym, kto śni , jest ten drugi. Niekiedy zaskakują mnie drobne i ulotne 
wspomnienia, które być może są prawdziwe. 

Jorge Luis Borges „Pam ięć Szekspira", Warszawa 20000 
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DUŻA SC NA 
„Pułkownik-Ptak" Christo Bojczew 

„Gąska" Nikołaj Kolada 
„Peer Gynt" Henryk lb en 

„Stacyjka Zdrój" Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski 
„Mayday 2" Ray Co n y 

„Piosennik " 
„Kolacja d la głupca" Francis Vebe r 

„Mist rz i Małgorzata" Michał Bułhakow 

„Okno n a parla m ent" Ray C ooney 

MAŁA SCENA 
"Wariacje enigmatyczne" Eric-Emmanuel Schmitt 

„Play Strindberg" Friedrich Diirrenmatt 
„Prywato klinika" John Chapman i ave Freeman 

„Mayday" Ray Cooney 

CZARNY KOT RUDY 
„Tuwim Zaczarowany" 

„Czerwony lement" 
„Dancing Szczecin" 

„Sufit Jonasza Kofty , czyli gd zie ta bohema" 
„Latający Cyrk Monty Pythona" 

„Pornograf' 

DZIEDZl NlEC ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH 
„Sen nocy letn iej" Will iam Shakespeare 

"Hamlet" William Shakespeare 

Oglądam. Oglądam to, że oglądam. W 
myśli widzę siebie oglądającego to, że 
oglądam, i mogę także ujrzeć siebie 
patrzącego na to, jak oglądam. 
Przypominam sobie samego siebie 
oglądającego, a także oglądającego 
siebie podczas oglądania. I widzę 
siebie przypominającego sobie, jak 
patrzę na siebie oglądającego, 
i przypominam sobie siebie, jak 
oglądam się sam we wspomnieniu, że 
oglądałem, iż oglądam, widząc siebie 
oglądającym, że pamiętam, iż 
widziałem już dawniej siebie 
oglądającego, że pamiętałem, iż 
widziałem siebie, jak oglądałem, i że 
oglądałem, iż oglądam, że oglądałem. 
Mogę też sobie wyobrazić siebie 
oglądającego, że już obejrzałem, iż 
mógłbym sobie wyobrazić siebie 
oglądającego, że obejrzałem, iż 
wyobrażałem sobie siebie 
oglądającego to, że widzę siebie 
oglądającego, że oglądam. 

parafraza 2 
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