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Wolny przekład z Szekspira

W oczy mi patrzysz wciąż tak samo
jak w tysiąc pierwszym roku rano
kiedy w szeroką moją suknię
twoje wplątało się kolano.

Miłość przez wieki się nie zmienia.
Kamień jak był tak jest z kamienia.
Rzeka jak była tak jest rzeczna.
I wieczna miłość jest odwieczna.

I myślisz o mnie wciąż tak samo
jak myślał książę z którym nieraz
huśtałam zwinnie się na drzewach
nadworną będąc jego damą.

Miłość przez wieki się nie zmienia.
Czas na mym życiu zdarł kopyta.
Jak mnie żegnałeś tak mnie żegnasz.
Jak mnie witałeś tak mnie witasz.
Z przekory czasu znów jesteśmy.
Jego wskazówek podopieczni.
Tik tak. Współcześni. Średnio-wieczni.
Tik tak. Weseli. Smutni. Sprzeczni.

by ukarał ludzką pychę rozcinając 
człowieka na dwie części: ludzie dziś 
to tylko połówki tamtej całości. Po-
łówki te, pamiętając o utraconej jed-
ności, „tęsknią do siebie okrutnie”. Ani 
kobieta nie jest człowiekiem, zdaje się 
wskazywać Platon, ani mężczyzna; 
dopiero oboje mogliby stanowić taką 
całość, gdyby oczywiście odnaleźli się 
wzajemnie, właśnie  o n a  i właśnie  
o n. To jednak mało prawdopodobne, 
bogowie nie wydają wyroków, które 
można by jakoś ominąć. Pozostaje tęs-
knota, czyli miłość.
  O miłości nie da się w zasadzie ni-
czego wyraźnego powiedzieć, można 
co najwyżej odwoływać się do tego, co 
w języku niedosłowne, do paraboli i
przenośni. Paul Eluard powie więc, że 
miłość to „człowiek niedokończony”, 
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Tik tak. Powoli światła gasną.
Tik tak. W miłości wiecznej zasnął
książę współczesny. Przeszły. I
współcześnie przeszły. Jakby nic
odchodzi chyłkiem. W noc wyrusza.
Jak gdyby w ręku trzymał jeszcze
swą rolę godną Poloniusza.

Ojciec Józef Maria Bocheński, domi-
nikanin jak mało kto przenikliwy myś-
lowo, nie żywi w tej mierze żadnych 
złudzeń – człowiek jest wyjątkowo 
złym i okrutnym stworzeniem; jako 
jedno ze słynnych swych przykazań 
praktycznych formułuje i takie: Dopó-
ki go lepiej nie poznasz, uważaj każde-
go spotkanego człowieka za złośliwe-
go głupca. William Wordsworth, poeta 
wczesnoromantyczny, podobnie chyba 
myślał o wartości człowieczeństwa,
gdy przeciwstawiał je szlachetnemu 
i szczęśliwemu („lata sielskie, aniel-
skie”) dziecięctwu i gdy mówił, że 
dziecko jest „ojcem człowieka” (doros-
łego homo sapiens). Nie przesadzajmy 
zatem z oburzeniem, gdy usłyszymy, 
że ktoś nie uważa nas za człowieka.
  W trochę odmienny sposób ujmuje 
rzecz kobiecego człowieczeństwa Pla-
ton. W Uczcie opisuje człowieka jako 
istotę biseksualną, androgyna, który 
poczuł się raptem tak pewny siebie, że 
zapragnął zmierzyć się z bogami – to 
zaś dla człowieka zawsze kończy się 
niedobrze. Zeus rozkazał Apollinowi, 

  Najbardziej podstępne z pytań: czy 
kobieta jest człowiekiem? Podstępne 
dlatego, że przecząca odpowiedź wca-
le nie musi oznaczać seksistowskiego 
obskurantyzmu czy szowinistycznej 
męskiej pogardy dla drugiej płci. Prze-
ciwnie, taka odpowiedź może być po-
czytana za wyraz uznania pomiesza-
nego z zazdrością, nie jest bowiem po-
wodem do dumy – być człowiekiem. 

co może znaczyć, że wyrasta każdo-
razowo z rozpoznania własnej niepeł-
ności, cząstkowości, z podstawowego 
doświadczenia braku – i jest dążeniem 
do związania się z inną taką cząstką, do 
ustanowienia jakiejś, przede wszyst-
kim kobieco–męskiej, całości. Miłość 
to dążenie do połączenia się; by jednak 
coś mogło się łączyć, musi być wcześ-
niej rozdzielone. Łaciński przymiotnik 
sexus oznacza takie właśnie rozdziele-
nie: na początku jest zawsze seksual-
ność, z niej dopiero może zrodzić się 
erotyczność, czyli łączenie tego, co 
odmienne – właśnie miłość. Kto ko-
cha, pisał Blaise Cendrars, ten musi 
odjechać. Najpiękniejsza w zachodniej 

kulturze opowieść o miłości, historia 
Romea i Julii z Werony, pokazuje, że 
wielka siła tego związku spowodowa
na była równie wielką seksualnością – 
jak mieli się nie pokochać, skoro nawet 
rodziny odciągały ich od siebie!

   W ciągu ostatnich pięciu tysięcy lat 
– tyle bowiem trwa patriarchalny mo-
del kultury, który zastąpił pięciokrot-
nie dłuższy matriarchat – męski sposób 
myślenia i odczuwania zaznaczył się 
mało pięknie w wielu dziedzinach, 

także niestety w języku. Męskie okreś-
lenia przedstawicielek płci przeciwnej 
nacechowane zostały negatywną ko-
notacją, co zanotował Marcin Bielski
(1550 r.): męże nas zową białogłowy, 
prządki, ku większemu zelżeniu „ko-
tami” zową. Słowo to, kobieta – męs-
cy mizoginiści wywodzili od „koby”
(kobyły), albo od „kobu” (chlewa); 
trudno się teraz spierać, co gorsze. 
Podobnie nacechowane było określe-
nie „niewiasta”, mówiące o tej, która 
nie wie. Jej zaprzeczeniem stała się 
„wiedźma”, „wiedząca”. Jak mówią 
feministki, wiedźma to zwyczajna ko-
bieta, która odważyła się latać.
  Świadectwem patriarchalizmu jest 
także tzw. Dzień Kobiet. Jeśli może 
być na przykład tydzień ochrony zwie-
rząt, po którym i tak wszystko wraca 
do normy, dlaczego nie, niech będzie 
także dzień, w którym panowie będą 
mogli szczególnie gorliwie pić zdro-
wie pięknych bez wyjątku pań. Gdy-
byśmy jednak z tak okazjonalnego 
i dość, trzeba przyznać, tandetnego 

w swym uzasadnieniu Dnia Kobiet 
spróbowali uczynić  ś w i ę t o, wszyst-
ko stałoby się piękniejsze. Święto nie 
jest po prostu czasem wolnym od pra-
cy. To wyjście poza czas, który się 
zmienia, i powrót do jakiegoś pracza-
su, do prapoczątku, w którym wszyst-
ko zachowuje tożsamość niezmienną. 
W czasie świętym ujawniają się rze-
czy, których nie sposób zauważyć w
czasie codziennego zabiegania, szcze-
gólnie dzisiaj, gdy historia urwała się 
z łańcucha. W tym właśnie sensie ów 
nieszczęsny Dzień Kobiet mógłby się 
stać czymś istotnie odmiennym, mógł-
by się stać świętem kobiet i mężczyzn, 
czyli Świętem Płci. Tak, to jedno z naj-
większych ludzkich świąt. Ujawnia  
nia ono Tajemnicę sposobu ludzkiego 
istnienia. Pokazuje i każe zadumać się 
nad prawdziwym Cudem – że ludzie
są zawsze albo kobietami, albo męż-
czyznami. Że możliwa jest miłość.

Rysunki i obraz „Radość życia”
Henriego Matisse’a

Kobieta, mężczyzna...


