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Uniwersytet klski

Irlandzki mit i teatr no–
w dramatach Williama Butlera Yeatsa
William Butler Yeats na dobre juů doâĊczyâ do artystów dwudziestowiecznej awangardy teatralnej – Jerzego Grotowskiego, Eugenia Barby, Petera
Brooka – tyleů ze względu na swoje dĊůenie do odnowienia rytuaâu w teatrze, co poszukiwania interkulturowe1. Podobnie jak twórcy teatru międzykulturowego drugiej poâowy wieku, Yeats szukaâ inspiracji w obcej tradycji
teatralnej – konkretnych narzędzi i œrodków wzbogacajĊcych technikę i ekspresję aktorskĊ, ale równieů rozwiĊzaľ przestrzeni scenicznej oraz samej
scenografii. W dzisiejszym teatrze międzykulturowym, który jest kategoriĊ
niezwykle pojemnĊ, nie ma uspójniajĊcej definicji ani œciœle okreœlonych
granic, wykorzystuje się zarówno heterogeniczne konwencje – a więc sposoby regulowania relacji między scenĊ a widowniĊ, moůliwoœci konstruowania
œwiata scenicznego, jak i róůne, skodyfikowane zazwyczaj, techniki i formy
wyrazu. Yeats, choý swoje idee powrotu do pierwotnych, rytualnych podstaw teatru oraz zwiĊzanej z tym wymiany kulturowej rozwijaâ gâównie na
polu dramatu, mniej w realnie pojmowanej praktyce scenicznej, z powodzeniem – istotnie – w ten nurt się wpisuje. Z punktu widzenia przyjętej dziœ
praktyki teatralnej jego miejsce w tym nurcie moůe wydawaý się niezupeânie
oczywiste wyâĊcznie z jednego, doœý prozaicznego i na pozór drugorzędnego
Por. E. Fischer-Lichte, The Intercultural Trend in Contemporary Theatre, w: E. Fischer-Lichte,
J. Riley, M. Gissenwehrer, red., The Dramatic Touch of Difference. Theatre, Own and Foreign, Wyd.
G. Narr, Tübingen 1990, s. 11–22; I. áabędzka, Artaud, Yeats, Brecht i teatry Wschodu, „Dialog”
1997, nr 5, s. 142–149; E. Partyga, Uobecniý i ukryý tajemnicę: zwiĊzki między teatrem i rytuaâem
w koncepcjach teatralnych Bolesâawa Leœmiana i Williama Butlera Yeatsa, w: M. Sugiera, red., W stronę
rytuaâu. Od Yeatsa do Węgajt, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 13–38.
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powodu. Pisarz nie podejmowaâ podróůy do odlegâych kultur, jak mâodszy
od niego o pokolenie Antonin Artaud, który zapoczĊtkowaâ szlak antropologicznych wypraw do ŭródeâ teatru, i jak mieli to w zwyczaju nie tylko póŭniejsi
spadkobiercy Artauda. Zaœ teatr nŇ, który wywarâ tak wielki wpâyw na jego
estetykę, poznaâ za poœrednictwem tâumaczeľ japoľskich sztuk pióra Ezry
Pounda, swego ówczesnego sekretarza i Ernesta Fenollosy; zebrane w tomie
Certain Noble Plays of Japan wyszây w 1916 roku z jego przedmowĊ.
Yeats wpisuje się w krajobraz teatru międzykulturowego przede wszystkim
jako dramatopisarz, z pewnoœciĊ więc wspóâdecyduje o tym równieů tematyka sztuk i czerpana z wielu kulturowych magazynów symbolika. Moůna
bez większej przesady powiedzieý, ůe wâaœciwie nie miaâ teatru, w którym
mógâby urzeczywistniý ideę wspólnoty, spotkania widzów, zbiorowego
przeůycia poprzez udziaâ w dramacie rytualnym. W Abbey Theatre w Dublinie (przeksztaâconym z Irish Literary Theatre), którego byâ wspóâzaâoůycielem, w którego pracach przez wiele lat braâ aktywny udziaâ i gdzie wystawiâ
sporĊ częœý swoich sztuk, nie znajdowaâ publicznoœci gotowej na ten rodzaj
wspólnotowego doznania – doznania niezakotwiczonego jedynie w poczuciu narodowej jednoœci, lecz otwierajĊcego się na œwiat innych kultur. Dlatego wielokulturowe poszukiwania Yeatsa zwiĊzane z jednej strony z programem zbliůenia Irlandii do kultury europejskiej, sytuujĊ się, z drugiej, w opozycji
wobec – budujĊcego wówczas swĊ toůsamoœý – teatru irlandzkiego, pielęgnujĊcego jednorodnĊ narodowĊ tradycję kulturalnĊ i opartego na wypróbowanych, tradycyjnych formach.
Punktem wyjœcia tej innowacyjnej praktyki byâa wâasna kultura: mit, który
odgrywaâ zasadniczĊ rolę w ksztaâtowaniu idei i estetyki symbolicznego teatru Yeatsa. Przede wszystkim mit zakorzeniony w rodzimej tradycji irlandzkiej i dawniejszej, celtyckiej, póŭniej z powodzeniem âĊczony równieů
z przekazami mitycznymi oraz teatralnymi konwencjami innych kultur2.
W podaniach ludowych szukaâ poeta „znaku rozpoznawczego dla wâasnej
kultury, czegoœ, co mogâoby jĊ wyróůniý spoœród caâej reszty anglojęzycznego œwiata”3. W opublikowanej w 1926 roku autobiografii rzeczowo uzasadniaâ te partykularne zainteresowania, kreœlĊc tym samym topografię ŭródeâ
swojego teatru:
O zainteresowaniu Yeatsa irlandzkimi mitami, legendami i wierzeniami œwiadczyý moůe
wydany przez niego w 1888 roku zbiór Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry [Baœnie i gadki
ludu wiejskiego Irlandii].
3 S. Heaney, Yeats jako przykâad?, w: tegoů, Znalezione – przywâaszczone. Eseje wybrane 1971–
2001, przeâ. M. Heydel, wybór A. Pokojska, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 81.
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Mieliœmy w Irlandii fantastyczne historie, które znaâ, a nawet œpiewaâ prosty lud, czyů nie moůemy więc wprowadziý tych historii pomiędzy ludzi
wyksztaâconych, na powrót odkrywajĊc to, co nazwaâem „sztukami stosowanymi literatury”, czyli zwiĊzki literatury z muzykĊ, mowĊ i taľcem [ …]4.

KopalniĊ tematów staây się dla pisarza zwâaszcza naleůĊce do tzw. cyklu
ulsterskiego opowieœci o Cuchulainie, wojowniku o niepospolitych atrybutach ciaâa i przymiotach ducha, który jest bohaterem kilku jego dramatów.
Zarówno w kulturze celtyckiej, jak i staroirlandzkiej gâównymi postaciami
mitów sĊ bogowie œmierci, a wyróůniajĊcĊ cechĊ patronów wszelkich œwiĊt
wydaje się ich podwójna – ludzka i duchowa, boska – natura. „Jako ludzie
zamieszani w wydarzenia ůycia ludzkiego, sĊ to dawni bogowie. Jako bogowie, sĊ to dawni ludzie, czyli umarli”5. TakĊ hybrydycznĊ postaciĊ z pogranicza œwiatów jest równieů Cuchulain, wedâug jednej wersji mitu uznawany za
wcielenie boga sâoľca Luga, wedâug innej – za jego syna, chociaů formalnie
ojcem Cuchulaina ma byý Sualtam, jeden z wodzów Ulsteru. Yeats nie przepisuje mitu; choý czerpie z niego peânymi garœciami, to jednak bez nadmiernej troski o wierne odtworzenie uœwięconych historii konstruuje mitopodobne albo alternatywne fabuây. Oszczędnie wplata do swoich tekstów najwaůniejsze fakty z biografii Cuchulaina – jak walka z kobietami szkockimi
i ich królowĊ Aoife, którĊ pokonaâ, spâodzenie z Aoife syna, zaœlubiny
z Emer, sâuůba u Conchubara, wreszcie pojedynek i nieœwiadome zabicie
syna, który przybyâ po latach, by pomœciý matkę. Dowolnie teů zmienia
chronologię wydarzeľ. W pierwszej częœci cyklu, Na wybrzeůu Baile, tragiczne
dzieje Cuchulaina otwiera koľcowy epizod z jego ůycia: wymuszona przez
Conchubara i jego dwór walka z wâasnym synem, której następstwem będzie
samobójczy skok w morskie fale. Częœý ostatnia, Œmierý Cuchulaina, ukazuje
intymny rytuaâ przechodzenia na „tamtĊ stronę”, na przekór bohaterskiemu
prawu mitu zakoľczony jednak w sposób zgoâa groteskowy, Cuchulain zginie bowiem zakâuty noůem przez Œlepca.
Cykl stanowi więc kompozycję zamkniętĊ, której rozdziaâem otwierajĊcym, jak i zwieľczeniem jest œmierý protagonisty, udramatyzowana w dwu
odmiennych wariantach. Technika retrospektywna ustępuje miejsca finezyjnej mozaice: dramaturg tnie mit jak kartkę papieru na wiele kawaâków róůnego ksztaâtu, wybiera te elementy, które sâuůyý majĊ zobrazowaniu jego
Tamůe, s. 85.
5 S. Czarnowski, Dzieâa, t. 4: Kult bohaterów i jego spoâeczne podâoůe. Œwięty Patryk, bohater narodowy Irlandii, przeâ. A. Glinczanka, Wyd. PWN, Warszawa 1956, s. 122.
4
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interpretacji, dodaje inne i w ten sposób powstaje swoisty kolaů. Rodzaj
ukâadanki, którĊ odbiorca moůe, lecz nie musi, zâoůyý sobie w nowĊ caâoœý.
Wbrew pozorom metoda ta nie ma nic z dekonstrukcji, trudno wszak dekonstruowaý coœ w sytuacji, gdy mit o Cuchulainie – jak najczęœciej dzieje się
z mitami – nie występuje w jednej kanonicznej wersji. Bliůsza jest raczej
adaptacji, w tym sensie jednak, w jakim adaptację moůna okreœliý mianem
„jednego z najstarszych mechanizmów kultury w ogóle”6, na tej wâaœnie
zasadzie funkcjonuje mit w opracowaniu greckich tragików. Œciœlej rzecz
biorĊc, najistotniejszy wyznacznik tej metody stanowi – zgodnie z rozróůnieniem Henryka Markiewicza – transformacja fabularna (poprzez kondensację,
eliminację, permutację, modyfikację i amplifikację poszczególnych mitów)7.
Problem, jaki – transponujĊc mity na wspóâczesnĊ mu scenę – musiaâ
Yeats rozwiĊzaý, polegaâ na tym, ůe spetryfikowane formy dramatyczne nie
zapewniaây uaktywnienia percepcji odbiorców na gâębszym, nieœwiadomym
poziomie, na czym mu najbardziej zaleůaâo. I rzecz oczywiœcie nie tylko
w tym, ůe kultura celtycka ani teů staroirlandzka nie znaây teatru, choý ta
pierwsza wytworzyâa bogaty œwiat widowisk, wœród których centralne miejsce zajmowaây obrzędy zwiĊzane ze œmierciĊ. Yeats potrzebowaâ zatem
czegoœ więcej, by mitologiczny przekaz uczyniý œrodkiem zarazem indywidualnego oraz wspólnotowego przeůycia i w ten sposób narzuciý widzom
poůĊdany styl odbioru. Adaptowanie teatralnych form mogĊcych wyraůaý
ponadczasowe i uniwersalne treœci staâo się najwaůniejszym artystycznie
celem projektu przedstawienia na scenie heroicznych dziejów Irlandii,
z Cuchulainem w roli gâównej. W sztuce Na wybrzeůu Baile pomostem między rodzimĊ tematykĊ i europejskimi wzorcami byâo nawiĊzanie do greckiej
tragedii, do jej fabularnej konstrukcji (Król Edyp Sofoklesa), porzĊdku aksjologicznego, jak i modelu reprezentacji. Krokiem duůo bardziej radykalnym
na drodze międzykulturowych poszukiwaľ Yeatsa miaâo się okazaý odkrycie
japoľskiego teatru nŇ. W arystokratycznej formie nŇ znalazâ elementy ludowe
bliskie irlandzkiemu folklorowi – w taľcach, które odgrywajĊ w tym teatrze
tak waůnĊ rolę, oraz w widzeniu jednoœci œwiata realnego i nadprzyrodzonego wywiedzionym z japoľskich legend. W swoich poczĊtkach nŇ byâo bowiem widowiskiem ludowym, wyrastajĊcym z estetyki prostego wiejskiego
ůycia. Powstaâo z taľców i pieœni ludowych oraz taľców rytualnych wykoA. Helman, Adaptacja – podstawowa technika twórcza kina, w: A. Gwóŭdŭ, S. Krzemieľ-Ojak,
red., Intermedialnoœý w kulturze koľca XX wieku, Trans Humana, Biaâystok 1998, s. 279.
7 H. Markiewicz, Literatura a mity, w: tegoů, Literaturoznawstwo i jego sĊsiedztwa, Wyd. PWN,
Warszawa 1989, s. 71.
6
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nywanych w œwiĊtyniach, dopiero pod koniec czternastego wieku zostaâo
przeniesione na dwór cesarski, tworzĊc zlaicyzowany gatunek dramatu
o samurajach i stajĊc się sztukĊ elitarnĊ8.
O ile sposób ujęcia mitu przyjmuje postaý transformacji, o tyle zapoůyczenie formy nŇ ma wszelkie znamiona adaptacji kulturowej – polega na
wtopieniu tej formy w innĊ strukturę rodzajowĊ oraz, co najistotniejsze,
przemieszczeniu w innĊ przestrzeľ kulturowĊ. Ostateczny ksztaât dramatu
rodzi się zatem w wyniku podwójnego przeniesienia, mitu i obcej, skodyfikowanej estetyki, przeobraůajĊcych się wzajem w jednĊ caâoœý. Efektem
poâĊczenia irlandzkiej mitologii z teatrem Wschodu jest cykl Cztery sztuki dla
tancerzy, oparty na klasycznych zasadach konstrukcji dramatów nŇ – Przy
ŭródle jastrzębia, The Only Jealousy of Emer (Zazdroœý królowej Emer), Dreaming
of the Bones (Sny koœci) oraz Calvary (Kalwaria), ale œlady fascynacji japoľskĊ
estetykĊ ujawnia jeszcze kilka póŭniejszych utworów: Zmartwychwstanie, Jajo
czapli czy Czyœciec.
W sztuce Przy ŭródle jastrzębia Cuchulain jako Mâodzieniec przybywa do
cudownego ŭródâa w nadziei, ůe wypicie ŭródlanej wody zapewni mu nieœmiertelnoœý. Spotyka tam Starca, który juů od pięýdziesięciu lat czeka cierpliwie i usiâuje – daremnie – przekonaý się o jej magicznym dziaâaniu.
W wierzeniach Celtów rozpowszechniony byâ kult œwiętych ŭródeâ, âĊczyâ
się zaœ z kultem dobroczynnej matki ziemi, ale – wypada dodaý – juů w staroůytnoœci ŭródâo czczono jako istotę ůywĊ i w swej naturze boskĊ. Utrwalona w wielu kulturach œwiata symbolika jego ůyciodajnych mocy – œwiadomoœci duchowej, mĊdroœci, siây ůyciowej, wiecznego ůywota, cudownego
pokrzepienia – tworzy w sztuce obraz o charakterze archetypu, sieý uruchamiajĊcych się niemal automatycznie odniesieľ, w powiĊzaniu z równie
wiekowĊ konfiguracjĊ antytetycznych postaci, uosabiajĊcych dwie fazy ludzkiego ůycia, jego zaranie i zmierzch. Yeats, odwoâujĊc się do tego uniwersalnego języka symboli, jednoczeœnie zderzyâ go z pojęciami biegunowo odmiennymi. Archetypowe ŭródâo zostaâo w jego dramacie najwyraŭniej odczarowane, pozbawione uœwięconej siây przez wprowadzenie charakterystycznych dla mitologii irlandzkiej wyobraůeľ na temat œmierci, a przypisane
mu sensy ulegây znaczĊcemu przewartoœciowaniu.
Odmienny jest juů koncept wyjœciowy akcji, bowiem ŭródâo, którego wody
pragnĊ zaczerpnĊý obaj męůczyŭni, jest martwe, „dawno juů wyschâo”
i pokrywajĊ je stare liœcie. Znajduje się, co więcej, u wejœcia do sidhe – celtyc8

A. Ziębiľski, Klasyczny teatr japoľski, „Pamiętnik Teatralny” 1974, z. 1, s. 17–70.
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kiej krainy podziemi, królestwa zmarâych. Zgodnie z celtyckimi wierzeniami
doniosâĊ rolę w doœwiadczeniu czâowieka odgrywaâa moůliwoœý poznania
i „przejœcia” do œwiata umarâych niezwiĊzana z koniecznoœciĊ œmierci
fizycznej. Moůliwoœý takĊ stwarzaâa œmierý obrzędowa, do której zaliczaây
się np. wędrówki bâędnych ůeglarzy. Innym sposobem byâo wtajemniczenie
– aby dostaý się za ůycia na tamten œwiat naleůaâo zjeœý owoce Jarzębiny
Wiedzy i Natchnienia, wypiý wodę ze ŭródâa, nad którym rosâa jarzębina lub
zjeœý pstrĊga, który karmiâ się jej owocami. Okolica, w której rosâa Jarzębina
Wiedzy, miaâa byý identyczna z krainĊ zmarâych, w ten sposób wtajemniczony stawaâ się czâowiekiem, który dotarâ do samych ŭródeâ ůycia i przynosiâ stamtĊd jego poręczenie. Byâ podobny do boga i do zmarâego, nadal
jednak pozostawaâ ůywy9. Sytuacja w dramacie Yeatsa nawiĊzuje do tych
mitycznych przekonaľ, wskazujĊcych na pâynnoœý granicy między ůyciem
a rzeczywistoœciĊ œmierci, tyle ůe zamiast owoców jarzębiny sĊ „orzechy
i liœcie trzech leszczyn”, które spadajĊ do ŭródâa. Wiara w odrodzenie się
ŭródâa i jego cudowne wâaœciwoœci, jakĊ ůywiĊ obaj bohaterowie, wyraŭnie
wiĊůe się z występujĊcymi w spoâecznoœciach tradycyjnych obrzędami przejœcia, które miaây zapewniaý ciĊgâoœý ůycia indywidualnego. Ale œwiadczy
zarazem o naruszeniu dawnego systemu wartoœci, gdyů zarówno Starzec, jak
i Mâodzieniec pokâadajĊ nadzieję nie tyle w poznaniu krainy zmarâych, ile
w dostĊpieniu ůycia wiecznego na ziemi. Oůywiona w œlad za irlandzkimi
mitami i zwyczajami symbolika nabiera w opracowaniu autora innego niů
kiedyœ znaczenia, lepiej odpowiadajĊcego umysâowoœci wspóâczesnych odbiorców. Zaœ dzięki konwencjom scenicznym nŇ interpretacja ta zamyka
w uwyraŭniony teatralnie cudzysâów odwieczne iluzje ůycia poza prawami
czasu, biologii, przemijania.
Yeats buduje tę teatralnĊ ramę, wykorzystujĊc japoľskĊ technikę gry aktorskiej i inscenizacji. Rozplanowanie sceny w Przy ŭródle jastrzębia, jak i w pozostaâych sztukach dla tancerzy, odwzorowuje wyglĊd sceny w nŇ, ale – ze
względu choýby na ograniczonĊ przestrzeľ – imitacja nie zmierza do odtworzenia caâego ukâadu architektonicznego. Nie ma na przykâad typowego
w tym teatrze pomostu, którym aktor, widoczny dla publicznoœci, musi
przejœý z „pokoju luster”, gdzie koľczy się ubieraý, na scenę. W transponowaniu mitu na sytuację dramatycznĊ, czasu „wiecznego” na teraŭniejszy,
S. Czarnowski, Dzieâa, t. 3: Studia z dziejów kultury celtyckiej. Studia z dziejów religii, oprac.
N. Assorodobraj, S. Ossowski, Wyd. PWN, Warszawa 1956, s. 132–138; A.D. Rees, B. Rees,
Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales, Grove Press, New York 1961, s. 321–350.
9
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idealne zastosowanie znalazây natomiast konwencje przedstawieniowe –
przeplatanie partii narracyjnych i œpiewanych. Jedynym wâaœciwie elementem
scenografii jest czarna tkanina z wymalowanym jastrzębiem, którĊ wnoszĊ
na scenę muzycy i, œpiewajĊc, równoczeœnie jĊ rozwijajĊ lub zwijajĊ. Falowanie
kotary, wywoâujĊc wraůenie odrealnienia, staje się teů oddzielnĊ, wizualnĊ akcjĊ
– w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu Eugenio Barba – wyobraůajĊcĊ lot
ptaka10. Wyrafinowanego w swej prostocie obrazu dopeânia rozâoůony na podâodze kawaâek niebieskiego materiaâu, który oznacza miejsce spotkania postaci
i definiuje czysto umownie miejsce gry. Inny staây element teatru nŇ, jakim jest
zespóâ muzyczny skâadajĊcy się zawsze z tych samych instrumentów: fletu,
dwóch bębenków oraz duůego bębna taiko, zostaâ jedynie nieznacznie zmodyfikowany. AkompaniujĊcy ruchom taľczĊcych aktorów trzej muzycy grajĊ na
gongu, bębnie i cytrze. Natomiast naœladowanie japoľskiej techniki aktorskiej
widoczne jest w ukâadzie ciaâa i w sposobie zachowania się postaci, które poruszajĊ się powoli i maâo dynamicznie jak marionetki. Jeden przykâad moůe byý tu
szczególnie wymowny. Hisao Kanze zauwaůa, ůe w nŇ „najciekawsze sĊ te miejsca, w których aktor wcale nie dziaâa” i wyjaœnia:
Otóů rzecz polega na tym, ůe shite, dziaâajĊc, zataja stan spokoju swego
serca. Od Dwóch Œrodków11, przez ruch taneczny wykonywany w miejscu (tachibataraki), po róůne rodzaje pantomimy (monomane) – wszystko
jest technikĊ wâaœciwĊ ciaâu. Ale między tymi elementami, wolne od nich,
mieœci się to, co się okreœla jako „miejsce puste” (senu hima), chwila, kiedy
aktor nie dziaâa (…)12.

Yeats raz wprowadza takie wâaœnie „miejsce puste”, na poczĊtku dramatu,
kiedy „Starzec stoi przez chwilę nieruchomo na skraju sceny, gâowę ma
Barba wskazuje, ůe w przedstawieniu teatralnym akcje tworzy to wszystko, co ma zwiĊzek z dramaturgiĊ, a więc „nie tylko sâowa i dziaâania aktorów, ale takůe dŭwięki, œwiatâa
i zmiany w przestrzeni”, wariacje rytmu i napięcia, które rozwija aktor, zmiany w warstwie
muzycznej oraz rekwizyty. „Akcje to caâoksztaât relacji – wszystkie interakcje między postaciami lub między postaciami a oœwietleniem, dŭwiękami, przestrzeniĊ. SĊ tym wszystkim, co
bezpoœrednio oddziaâuje na uwagę widza, na jego rozumienie spektaklu, na emocjonalnĊ
wraůliwoœý i odczucia kinestezyjne”. (E. Barba, Akcje w dziaâaniu, przeâ. G. Janikowski, w: E. Barba,
N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Sâownik antropologii teatru, Oœrodek Badaľ Twórczoœci
Jerzego Grotowskiego i Poszukiwaľ Teatralno-Kulturowych, Wrocâaw 2005, s. 48)
11 Dwoma Œrodkami Zeami nazywa taniec i œpiew – podstawowe techniki sceniczne w teatrze nŇ. (J.M. Rodowicz, Aktor doskonaây. Traktaty Zeamiego o sztuce nŇ, Wyd. sâowo/obraz
terytoria, Gdaľsk 2000, s. 28–36)
12 H. Kanze, ŮyjĊc w nŇ: miejsce puste, przeâ. J. Rodowicz, „Dialog” 1980, nr 11, s. 133
10
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pochylonĊ. Podnosi jĊ, kiedy rozlega się cichy dŭwięk bębna. Kuca i porusza
rękami, jakby rozpalaâ ogieľ”13. Aktor podejmuje więc dziaâanie dopiero na
akustyczny sygnaâ, dokâadnie tak jak w teatrze japoľskim, w którym dŭwięki
instrumentów wyznaczajĊ poczĊtek i koniec sekwencji ruchowej powiĊzanej
z konkretnym wydarzeniem.
Najwaůniejszym dramaturgicznie elementem sztuki jest zapoůyczony z nŇ
rytualny taniec, który wykonuje na scenie przebrana w postaý jastrzębia
Straůniczka Ŭródâa. Taniec o gâębokiej, choý z natury trudnej do zwerbalizowania wymowie, który zdaje się âĊczyý Starca, Mâodzieľca i Straůniczkę
Ŭródâa w jakimœ tajemnym kręgu egzystencjalnego doznania. NastępujĊca
po nim koľcowa pieœľ Muzyków przynosi wyciszenie i oznacza koniecznoœý
pogodzenia się z nieuchronnymi prawami natury, jest wyrazem akceptacji
ůycia w jego ziemskim ksztaâcie i namacalnej realnoœci. „Dureľ – bo któů –
gâosi chwaâę/ Ŭródâa, gdzie suche kamienie”14. Próůne okazuje się poszukiwanie tajemnicy nieœmiertelnoœci na ziemi. Starzec w trakcie taľca Straůniczki Ŭródâa usypia, a chwilę póŭniej, zasâonięty czarnĊ kotarĊ, schodzi ze sceny. Umiera. Sen, w uniwersalnym języku symbolicznym od dawien dawna
kojarzony ze œmierciĊ, i konwencjonalny znak teatru nŇ wspóâtworzĊ jedno,
to samo znaczenie. Cuchulain zaœ, zahipnotyzowany taľcem – co wedle
Jungowskiej wykâadni archetypów moůna tâumaczyý jako zawâadnięcie
przez siây nieœwiadomoœci albo wręcz utratę duszy – rzuci się w wir ůyciowych przygód, ruszajĊc za wezwaniem dzikich kobiet pod wodzĊ Aoife.
Wieloœý poetyckich i wizualnych tropów w sztuce Przy ŭródle jastrzębia pokazuje, ůe Yeats, sięgajĊc po symbole róůnych kultur, poszukiwaâ paralel
gâównie między najbliůszĊ sobie kulturĊ irlandzkĊ (i celtyckĊ) a kulturĊ greckĊ i Wschodem. Tak – idealistycznie niewĊtpliwie – pojmowana idea korespondencji nadaje istotnie wspóâkulturowy charakter jego dojrzaâej twórczoœci teatralnej. W sztukach dla tancerzy widaý zwâaszcza przenikanie japoľskiej tradycji myœlenia symbolicznego i estetyki, ale – na przykâad – w Jaju
czapli moůna œledziý wpâywy hinduizmu, a w Czyœýcu – ůydowskiej kabaây.
„Tam gdzie âĊczĊ się ludzkie namiętnoœci, powstaje symbol w Wielkiej Pamięci”15 – pisze Yeats w eseju Ideas of Good and Evil (Idee dobra i zâa), uznajĊc symbol za intuicyjne pojęcie odnoszĊce się do najgâębszych uczuý czâowieka (a nie pochodzĊce od Boga), dzięki któremu moůe on doœwiadczaý
W.B. Yeats, Przy ŭródle jastrzębia, przeâ. L. Engelking, w: tegoů, Dramaty, wybór i oprac.
T.W. Brzozowski, Wyd. Œwiat Literacki, Warszawa 1994, s. 101–102.
14 Tamůe, s. 112.
15 W. Rulewicz, W stronę rytuaâu, w: W.B. Yeats, Dramaty …, s. 8.
13
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nieskoľczonoœci. Symbole byây dla dramatopisarza zasadniczĊ pâaszczyznĊ
percepcji teatralnego przedstawienia, percepcji, w której umysâ odbiorcy ze
stanu emocjonalnego napięcia miaâ przejœý w absolutny spokój. W stan
emocjonalnej równowagi, jaki umoůliwiâby mu dotarcie do wâasnej gâębokiej
wiedzy i zarazem pozwoliâ doznaý âĊcznoœci z kolektywnĊ WielkĊ PamięciĊ.
Zapoœredniczenia tego rodzaju kontaktu ze sferĊ nieœwiadomego oraz partycypacji we wspólnym ludziom doœwiadczeniu transcendencji oczekiwaâ
Yeats od swoich dramatów, w dobie przyspieszonych procesów cywilizacyjnych i spoâecznych, które doprowadziây do zaniku dawnego (religijnego
w gâównej mierze) sposobu odczuwania œwiata, usiâujĊc sięgnĊý do gâębszych obszarów indywidualnej i zbiorowej psyche.
Praktyka Yeatsa oparta na przyswajaniu heterogenicznych tradycji teatralnych i szerzej: kulturowych oraz na wspólnej symbolistom wierze w moůliwoœci pozaracjonalnego poznania, bliska jest temu, co na gruncie teorii nieœwiadomoœci zbiorowej zakâadaâ Carl Gustaw Jung. Samo pojęcie Wielkiej
Pamięci jako residuum pierwotnych, wspólnotowych przeůyý mocno spokrewnia się z nieœwiadomoœciĊ zbiorowĊ. Jung, jak wiadomo, nie traktowaâ
nieœwiadomoœci tylko jako magazynu doœwiadczeľ indywidualnych, wypartych i infantylnych, ale równieů jako miejsce aktywnoœci psychicznej, która
jest bardziej obiektywna i znaczĊco róůni się od doœwiadczenia indywidualnego, poniewaů âĊczy się bezpoœrednio z filogenetycznymi, instynktownymi
podstawami rodzaju ludzkiego. Nieœwiadomoœý zbiorowa – powtarzajĊce się
w wielu kulturach archetypy, symbole oraz archetypowe przedstawienia,
czyli mity – stanowi skâadnicę dziedzictwa psychicznego i potencjaâu ludzkich spoâecznoœci. Obu, Yeatsowi i Jungowi, przyœwiecaâa podobna w gruncie rzeczy koncepcja i – jeœli moůna tak rzec – archeologia duchowoœci.
Jung, zajmujĊc się w swojej pracy psychoterapeutycznej analizĊ zâoůonych
symboli religijnych i badaniem ich poczĊtków, pragnĊâ w ten sposób sprawiý, by ludzie byli zdolni do „ponownego przeniesienia [się] w stan, w którym będĊ mogli myœleý symbolicznie”16. Z kolei zaœ jego zainteresowanie
œwiatem tak zwanych ludów pierwotnych szâo œciœle w parze z próbĊ potwierdzenia jego obserwacji na temat najdawniejszych pozostaâoœci w ůyciu
psychicznym wspóâczesnego czâowieka. Yeats w tym samym celu – oůywienia czy udostępnienia pierwotnych, wrodzonych treœci – uůywaâ sceny, mitu
uobecnionego i aktualizowanego poprzez symbolikę obrazów i sâowa.
C.G. Jung, Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przeâ. R. Reszke, Wyd. Wrota, Warszawa 1998, s. 297.
16
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DoniosâĊ częœý tej kolektywnej pamięci stanowiý miaây wyobraůenia na
temat œmierci, ůycia pozagrobowego, nieœmiertelnoœci duszy. Podobnie jak
Przy ŭródle jastrzębia, równieů kolejna z cyklu Cztery sztuki dla tancerzy, The Only
Jealousy of Emer, swobodnie zespala irlandzkĊ mitologię z formĊ nŇ dla wyraůenia koncepcji ůycia nadprzyrodzonego i oddziaâywania na zapomniane lub
odsunięte w toku spoâecznego rozwoju pokâady œwiadomoœci odbiorców
poprzez konstrukcję, symbolikę i rytm. Cuchulain, przedstawiony na âoůu
œmierci, w otoczeniu ůony i kochanki, ukazuje się jednoczeœnie jako duch.
Podwójnoœý nie jest wszakůe figurĊ harmonijnego wspóâistnienia istoty
ziemskiej i niematerialnej istoty z zaœwiatów. W postaci umierajĊcego bohatera w rzeczywistoœci kryje się bowiem Bricriu, zây duch z sidhe wywoâujĊcy
niezgodę poœród bogów i ludzi, sobowtór zaœ ma uosabiaý Cuchulaina opętanego przez zakochanĊ w nim wróůkę Fand. Choý typowe elementy kompozycji scenicznej nŇ pozostaây niezmienione (wykorzystane zostaây nawet te
same co w poprzedniej sztuce rekwizyty i instrumenty17), Yeats tym razem
mocniej jeszcze powiĊzaâ tak pozornie odlegâe od siebie kulturowo œwiaty.
Taniec, którym wczeœniej hipnotyzowaâa dziewczyna-ptak, teraz wykonuje
postaý przejęta wprost z irlandzkich podaľ, wróůka Fand przybywajĊca
z krainy sidhe. Japoľski kod taneczny, poddany tylko pewnej nieuniknionej
stylizacji, i figuralna reprezentacja celtyckich jeszcze pojęý o rzeczywistoœci
wspóâdziaâajĊ, by tworzyý wspólny sens.
Wprowadzony w obu dramatach taniec stanowi modelowy wręcz przykâad
adaptacji obcej techniki wykonawczej i przeszczepienia jej w inny kontekst
kulturowy. Jego wyrazowy idiom moůna jednak z pewnoœciĊ lepiej uchwyciý,
odwoâujĊc się do tradycyjnej – jednej z kluczowych w estetyce japoľskiej –
kategorii yşgen. Oznacza ona tajemnĊ gâębię czy tajemnicze piękno, a odnosi
się do czegoœ absolutnego lub wiecznego, niemoůliwego do oddania w racjonalnym opisie18. Yşgen, które znaczeniowo i funkcjonalnie mogâoby odW.B. Yeats, The Only Jealousy of Emer, w: tegoů, The Collected Plays, Macmillan, New York
1972, s. 281.
18 Yş, pierwszy skâadnik sâowa yşgen, zwykle konotuje znikomoœý lub brak wyrazistoœci,
w sensie negowania solidnoœci samoistnego istnienia bĊdŭ sugerowania niesubstancjonalnoœci,
czy teů dokâadniej „rozrzedzenia” fizycznej konkretnoœci w sferze rzeczywistoœci empirycznej. Gen, drugi skâadnik sâowa, oznacza przyýmienie, mrok bĊdŭ ciemnoœý. Jest to ciemnoœý
wywoâana gâębiĊ tak rozlegâĊ, ůe posâugujĊc się fizycznym zmysâem wzroku, w ůaden sposób
nie moůemy dotrzeý do jej kraľców. Innymi sâowy jest to taka ciemnoœý, która panuje
w obrębie gâębi niepoznawalnej” (T. Izutsu, Metafizyczne tâo teorii nŇ, przeâ. z ang. M. Jakubczak, w: K. Wilkoszewska, red., Estetyka japoľska, t. 1: Wymiary przestrzeni, Wyd. Universitas,
Kraków 2001, s. 72).
17
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powiadaý âaciľskiemu sacrum, wskazuje na metafizyczny aspekt rzeczywistoœci, czego obiektywnym, dostępnym zmysâom wyrazem sĊ wâaœnie mity
i symbole. Ale trudno teů nie zauwaůyý, ůe sztuka taľca ze swej istoty wydobywa ponadkulturowe uniwersalia performatywnoœci, poza tym oddziaâuje
duůo bardziej na naszĊ percepcję sensorycznĊ, co w jakiejœ mierze sprzyja
odbiorowi nawet tak zâoůonego, jak u Yeatsa, symbolicznego przekazu na
poziomie poetycko-obrazowej caâoœci, choý nie musi to pociĊgaý za sobĊ
rozumienia wszystkich skâadajĊcych się naľ znaczeľ. Taniec umoůliwia
szczególny rodzaj teatralnego przeůycia, mediacyjnego i zarazem jednoczĊcego, mimo iů funkcjonuje w dramacie jako zespóâ znaków zapoůyczonych
ze œwiata kultury, z którĊ nic tego dramatu bezpoœrednio nie wiĊůe. Skrzyůowanie kultur zdaje się tu opieraý na zaâoůeniu, ůe róůniĊ się one w warstwie ekspresji, lecz sĊ ze sobĊ porównywalne. „Jesteœmy Toů-Samym i Innym” – warto przypomnieý myœl Lévinasa, a innoœý Innego polega na tym,
iů „pozostaje wobec Toů-Samego transcendentny”19. Na obszarze kulturowych interakcji obserwuje się ten sam problem: napięcie między swoim
i obcym. Wystarczy rzut oka na dzisiejsze praktyki teatralne, opatrywane
w krytyce zbiorczym szyldem teatru międzykulturowego, by przekonaý się,
jak rozmaite bywajĊ rozwiĊzania tej fundamentalnej kwestii20. PowiĊzanie
form i technik wykonawczych odmiennych kultur nie musi prowadziý – i nie
prowadzi teů w twórczoœci Yeatsa – do homogenizacji, roztopienia cech
swoistych czy do podporzĊdkowania jednego wzoru drugiemu. W obcym
ujawnia się znajome, toůsame jest innym, a pomiędzy toůsamym i innym
dokonuje się wymiana.
Wpâyw japoľskiej estetyki na teatr Yeatsa, jak juů wspomniaâam, nie ogranicza się do adaptacji skojarzonej z irlandzkĊ tematykĊ i wykracza poza krĊg
sztuk dla tancerzy. Powielane często takůe w innych, póŭniejszych tekstach
dla teatru zasady organizacji przestrzeni scenicznej i przebiegu widowiska,
kilkuosobowy zespóâ muzyków, chór i maski tworzĊ rodzaj „instrumentu do
grania”, zdolnego dzięki swej skonwencjonalizowanej postaci wyraziý bardzo róůnorodnĊ problematykę i upodabniajĊcego przedstawienie do rytuaâu.
Przykâadem takiej moůliwoœci wykorzystania wâaœciwej nŇ techniki wykonawczej moůe byý Peânia księůyca w marcu. Sztuka przedstawia tajemniczy
obrzęd ze „œciętĊ gâowĊ”, którego ofiarĊ staje się Œwiniopas. Zamiast miâoE. Lévinas, Caâoœý i nieskoľczonoœý. Esej o zewnętrznoœci, przeâ. M. Kowalska, Wyd. PWN,
Warszawa 1998, s. 26.
20 Por. P. Pavis, Ku teatrowi międzykulturowemu?, przeâ. E. Kubikowska, „Didaskalia” 1997, nr
22, s. 48–51 i 1998, nr 23, s. 38–41.
19
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snej pieœni majĊcej zjednaý serce Królowej opowiada on historię o kobiecie,
która poczęâa dziecko za sprawĊ jednej kropli krwi, gdy ta dostaâa się do jej
âona. Historia tego niezwykâego zapâodnienia kryje w sobie siâę dziaâania
fatum. Poznawszy jĊ, Królowa bez chwili wahania decyduje się skazaý Œwiniopasa na œmieý, po czym – z odciętĊ gâowĊ niedoszâego kochanka w dâoniach – wpada w rytm obâĊkaľczego taľca, peânego uwielbienia i adoracji,
który w kulminacyjnym momencie niedwuznacznie imituje akt poczęcia.
Niczym w zwierciadlanych odbiciach wĊtek mordu zwielokrotnia się i rozszczepia, obrastajĊc nowymi znaczeniami w kolejnych partiach tekstu sztuki.
DalekĊ analogię odnaleŭý moůna w przywoâanym aluzyjnie micie Dionizosa,
którego serce miaâa uratowaý Atena, gdy zostaâ on skazany przez zazdrosnĊ
Herę na poůarcie przez tytanów. Duůo bliůszĊ tworzy, przytoczona za mitologiĊ irlandzkĊ, opowieœý o królowej, która zatknęâa gâowę swojego kochanka na sâupie. Wreszcie zaœ – sparafrazowana w finaâowej pieœni – historia
wspóâczesnych kochanków, Jacka i Jill, równie krwawa, uwieľczona zawieszeniem wyrwanego serca męůczyzny na niebie. Wszystkie rozwijajĊ temat
miâosno-antagonistycznego zwiĊzku między kobietĊ i męůczyznĊ, rozpisany
na sieý intertekstualnych i interkulturowych zarazem odniesieľ, i w ten sposób przygotowujĊ centralnĊ scenę taľca.
Przetworzony przez Yeatsa motyw œciętej gâowy ma dâugĊ tradycję w starych legendach i zwyczajach Celtów. Œcinanie gâów wrogom byâo jednym
z obrzędów inicjacyjnych zwiĊzanych z pasowaniem mâodzieľca na dorosâego męůczyznę. W œredniowiecznym eposie irlandzkim (Fled Bricrend, czyli
Uczta Bricriu oraz Feis tige Bricrend – Œwięto domu Bricriu), takůe w eposie walijskim (Mabinogion) występujĊ sceny obcinania gâowy, która wszakůe w cudowny sposób natychmiast odrasta, co wskazuje na œcisâĊ wspóâzaleůnoœý
celtyckiego zwyczaju dekapitacji z wiarĊ w reinkarnację21. Popularne takůe
jako motyw zdobniczy w sztuce, œcięte gâowy miaây przypominaý o nieœmiertelnoœci duszy, o moůliwoœci wielokrotnych wcieleľ, wyobraůaây szlachetnĊ œmierý i zmartwychwstanie w nowej inkarnacji. Ekspresyjny taniec
Królowej w Peâni księůyca w marcu jest jednoczeœnie nawiĊzaniem do powszechnego w dawnych kulturach poâĊczenia œmierci i odrodzenia. Zasugerowany umownie akt poczęcia odnieœý moůna do częstej w mitach celtyckich sekwencji zdarzeľ, gdzie narodziny i œmierý stanowiĊ dwa ogniwa powiĊzane ze sobĊ bliskoœciĊ czasowĊ i/lub relacjĊ przyczynowo-skutkowĊ.
Narodziny, które następujĊ zaraz po œmierci, symbolizujĊ odrodzenie, ale teů
21

J. Rosen-Przeworska, Religie Celtów, Wyd. KsiĊůka i Wiedza, Warszawa 1971, s. 186–190.

–

EWA WCHOCKA: Irlandzki mit i teatr no w dramatach Williama Butlera Yeatsa

211

reinkarnację. Mity, w których występowaâa unia œmierci z poczĊtkiem nowego istnienia, ziemskiego lub pozagrobowego, naleůaây do typowej symboliki
œwiĊt zwiĊzanych z cyklicznym przechodzeniem jednej pory roku w następnĊ, tak więc marcowa peânia księůyca w sztuce Yeatsa ma gâębokie uzasadnienie jako archaiczny œlad więzi czâowieka z makrokosmosem.
Taniec Królowej przypomina zalotny taniec kochanków, ale jej ręce skĊpane w czerwieni, suknia pokryta czerwonymi plamami, a juů zwâaszcza
ucięta gâowa – wszystko to moůe sprawiaý doœý makabryczne wraůenie. Ten
orgiastyczny obraz, echo celtyckiej wyobraŭni, przeâamuje Yeats œrodkami
teatru nŇ, tj. rozwiĊzaniem z uůyciem dwuosobowego chóru. Pieœľ, której
nie zaœpiewaâ Œwiniopas ůywy, wykona teraz jego Gâowa gâosem jednego
z Inspicjentów. Kiedy Królowa taľczy w rytm dŭwięków bębna, chór przechwytuje jej tekst. Zabieg taki stosowany jest w sztukach nŇ; gdy gâówny
aktor shite wykonuje taniec, jego kwestie automatycznie przejmuje chór.
Yeats nieco tylko modyfikuje ten techniczny chwyt w ten sposób, ůe jeden
Inspicjent œpiewa zarówno partię Królowej, jak i partię Gâowy, podczas gdy
drugi mimikĊ i sâowem wyraůa reakcje obojga.
Dystans uzyskany dzięki zastosowaniu tego skonwencjonalizowanego
rozwiĊzania pozwala nadaý erotycznej treœci taľca ogólniejszy wymiar, tym
bardziej ůe i sam taniec jest dokâadnie zaprojektowany jako występ – aktora,
który do tej pory graâ rolę Królowej, zastępuje tancerz. Jung korzeni procesu
symbolotwórczego upatrywaâ w procesach popędowych, ale tworzenia symboli nie sprowadzaâ jedynie do wyraůania (poœredniĊ drogĊ) seksualizmu,
akcentujĊc koniecznoœý uwzględnienia perspektywy duchowej22. Podobnie
moůna widzieý ten mechanizm sublimacji w sztuce irlandzkiego pisarza,
równieů zresztĊ w innych jego utworach scenicznych. Najlepszym bodaj
œwiadectwem mogâoby byý Jajo czapli, gdzie oznakĊ symbolizacyjnego przepracowywania, jakiemu poddawane sĊ czynnoœci i zachowania seksualne,
staje się (nie tylko) mistyczny zwiĊzek kobiety z boskim ptakiem. Erotyka,
siâa zarazem twórcza i niszczĊca, wykracza poza doczesny horyzont ludzkiej
egzystencji i naturalne uwarunkowania, jawi się – w zestawieniu ze œmierciĊ
– jako prymarna struktura rzĊdzĊcej ůyciem energii. Natomiast perfekcja
formalna japoľskiego teatru pozwala niewĊtpliwie podkreœliý antyiluzyjny
charakter caâej sceny. Ciekawe, ůe w Œmierci Cuchulaina, ostatniej sztuce autora, niemal identyczny rytualny taniec nabiera bardziej jeszcze sformalizowanego wyrazu, gâowę bowiem zastępuje tam geometryczna bryâa.
22

C.G. Jung, Symbole przemiany …, s. 294–296.
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Szyfry Yeatsa sĊ zâoůone i często trudne do rozwikâania. Paradoksalnie, na
przeszkodzie stoi nie adaptacja kulturowa obcych konwencji i praktyk wykonawczych, lecz raczej język symboli. Jego dramaty oparte na wielokulturowych kontaminacjach oraz koncepcji uniwersalizmu zanurzonego w odlegâej tradycji wydajĊ się trudno dostępne (dziœ moůe bardziej niů we wspóâczesnej mu epoce) nie dlatego albo nie tylko dlatego, ůe mimo globalizacji
dzielĊ nas kulturowe bariery. Równieů, a nawet bardziej, z powodu erozji
pamięci, tej pamięci, jakĊ stanowiâo kiedyœ przekazywane przez pokolenia
dziedzictwo kultury; amnezji, która zatarâa w naszym myœleniu caâe obszary
symbolicznych treœci i znaczeľ. Moůna raczej przyjmowaý w dobrej wierze
metaforyczny sens tych szyfrów, ich poetyckĊ wyraůalnoœý, niů pedantycznie
je rozkâadaý i ze sobĊ porównywaý, skoro sam przekâad kulturowy – jak
przestrzega Erika Fischer-Lichte – jest zawsze operacjĊ i delikatnĊ, i ryzykownĊ23. Nie ulega bowiem wĊtpliwoœci, ůe pod wielowarstwowĊ symbolikĊ
Yeatsa kryje się prawzór rudymentarnych doœwiadczeľ czâowieka i œwiata
zbiorowej, wspóâczeœnie mocno stâumionej, wyobraŭni. Symbol, sâusznie
przypomina Jung, „obiecuje więcej niů odsâania”. Inaczej niů w ujęciu Freuda,
który symbolami okreœlaâ zaledwie znaki czy symptomy procesów podœwiadomych, „prawdziwy symbol – wedâug niego – róůni się od tego zasadniczo
i powinien byý rozumiany jako idea intuicyjna, która nie moůe byý jeszcze
sformuâowana w jakiœ inny lub lepszy sposób”24. Uůycie w dramacie ezoterycznego języka miaâo byý szansĊ wâaœnie poznania intuicyjnego, a więc
takiego, które „polega nie na «wyjaœnianiu» zjawisk, lecz na obiektywizacji
wraůeľ subiektywnych”25, a to z kolei, w przekonaniu poety, mogâo się odnosiý jedynie do tego typu doœwiadczeľ, które niezaleůnie od uwarunkowanych kulturowo i zróůnicowanych form ekspresji sĊ wspólne.
PoâĊczenie celtyckiego mitu (na poziomie przedstawionej opowieœci) ze
stylem teatru nŇ (w planie widowiska), nie mówiĊc juů o konfiguracji róůnorodnych symboli, moůe byý niezachwianym nadal dowodem na moůliwoœý
dialogu międzykulturowego: spotkania Zachodu ze Wschodem. O perspektywach komunikacji teatralnej ponad róůnicami, interferencji tego, co znane
i innego, œwiadczy dobitnie wâasna droga Yeatsa jako dramatopisarza – od
poszukiwaľ wewnĊtrzkulturowych w obrębie nierzadko zapomnianych lub
E. Fischer-Lichte, Staging the Foreign as Cultural Transformation, w: The Dramatic Touch of Difference …
C.G. Jung, Ůycie symboliczne, przeâ. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 2010, s. 239.
25 R. Weimann, Literaturoznawstwo a mitologia, w: tegoů, Literatura: produkcja i recepcja. Studia
z metodologii historii literatury, wybór i wstęp H. Orâowski, przeâ. W. Bialik, H. Orâowski, Wyd.
PIW, Warszawa 1978, s. 144.
23
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nadwĊtlonych irlandzkich tradycji, do międzykulturowych czy ostatecznie
transkulturowych, zakâadajĊcych niezmiennoœý ludzkiej kondycji na najgâębszym poziomie. Jest to zatem moůliwoœý porozumienia, które nie polega
w pierwszym rzędzie na wzajemnym rozpoznawaniu toůsamoœci kulturowych we wspóâczesnym œwiecie, rodzi się natomiast z odkrywania podobieľstw najdawniejszych warstw kultury, czy jak naleůaâoby raczej powiedzieý o jego intertekstualnej strategii, moůe tworzyý się w wyniku tyleů odsâaniania, co konstruowania powinowactw. „Pokrewieľstwo – pisaâ przed
laty Jerzy Ziomek – jest zwiĊzkiem krwi, przeto zwiĊzkiem zastanym i naturalnym. Powinowactwo jest zwiĊzkiem przez stosunki kulturowe, przez reguây
âĊczenia i rozâĊczania, nieraz zwiĊzkiem z wyboru, nieraz z obowiĊzku, nieraz
z miâoœci, nieraz z rozsĊdku”26. Wspóâkulturowy kod, jaki Yeats buduje w swoich sztukach, dziaâa w taki sposób, który by pozwoliâ wniknĊý wspóâczesnym
widzom w historyczne pokâady indywidualnej i zbiorowej duchowoœci, archetypowych pojęý o rzeczywistoœci, pochodzĊcych z tego samego ŭródâa uczuý
moralnych i religijnych. Bowiem „nasza nieœwiadomoœý, tak jak nasze ciaâo –
dodaý mógâby Jung – to zbiór reliktów i wspomnieľ z przeszâoœci”27.
Powrót do mitu to zatem częœý pewnego szerszego projektu antropologicznego, moůliwoœý, ale i warunek ustanowienia na nowo takiej wâaœnie,
transcendentnej i wspólnotowej, perspektywy odbioru. Mit, jak uczyâ Claude
Lévi-Strauss, z jednej strony odsyâa do (minionych) wydarzeľ w czasie,
a więc takich, które miaây miejsce „przed stworzeniem œwiata” czy „w pradawnych czasach”, z drugiej strony zaœ wskazuje na wydarzenia, których
struktura jest uwaůana za obowiĊzujĊcĊ ponadczasowo. Powrót, co staraâam
się pokazaý, nie ogranicza się jedynie do transformacji mitycznych motywów. Nierozerwalnie wiĊůe się natomiast z próbĊ restytucji myœlenia symbolicznego i oznacza w istocie przypisanie dramatom funkcji, jakĊ mit speâniaâ
w spoâecznoœciach archaicznych, ujmujĊcych ůycie ziemskie w relacji z pozaziemskim i utrzymujĊcych naturalne zwiĊzki ze œmierciĊ.
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Irish myth and no theatre in the plays of William Butler Yeats
The plays by William Butler Yeats are an interesting and novel – at its time – example of
inter-cultural contamination, thinking about the theatre in categories of cultural universalism,
which consists of both discovering and constructing parallels between Celtic culture and
Greek culture and the East. The space for dialogue consists, on equal terms, of the language
of symbols, reaching for many sources, as well as adaptation of heterogeneous traditions of
theatre. In Four Plays for Dancers Yeats connects old Irish myths with highly conventionalized
form the Japanese nŇ theatre. In my paper the cross-breeding of those cultures is considered,
on the one hand, in the perspective of theories of the unconscious and the concept of symbol by C.G. Jung, on the other hand, in the context of search for contemporary inter-culture
theatre. The dramas selected for analysis (At the Hawk's Well, The Only Jealousy of Emer, a Full
Moon in March) indicate the similarities between the folk elements of nŇ and Irish folk – in
dances as well as in the perception of unity between the real world and the supernatural one.
Keywords: inter-culture theatre, symbol, Irish myth, nŇ theatre, unconscious

