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EWA W CHOCKA 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Irlandzki mit i teatr no
–
   

w dramatach Williama Butlera Yeatsa 

William Butler Yeats na dobre ju  do czy  do artystów dwudziestowiecz-
nej awangardy teatralnej – Jerzego Grotowskiego, Eugenia Barby, Petera 
Brooka – tyle  ze wzgl du na swoje d enie do odnowienia rytua u w tea-
trze, co poszukiwania interkulturowe1. Podobnie jak twórcy teatru mi dzy-
kulturowego drugiej po owy wieku, Yeats szuka  inspiracji w obcej tradycji 
teatralnej – konkretnych narz dzi i rodków wzbogacaj cych technik  i eks-
presj  aktorsk , ale równie  rozwi za  przestrzeni scenicznej oraz samej 
scenografii. W dzisiejszym teatrze mi dzykulturowym, który jest kategori  
niezwykle pojemn , nie ma uspójniaj cej definicji ani ci le okre lonych 
granic, wykorzystuje si  zarówno heterogeniczne konwencje – a wi c sposo-
by regulowania relacji mi dzy scen  a widowni , mo liwo ci konstruowania 
wiata scenicznego, jak i ró ne, skodyfikowane zazwyczaj, techniki i formy 

wyrazu. Yeats, cho  swoje idee powrotu do pierwotnych, rytualnych pod-
staw teatru oraz zwi zanej z tym wymiany kulturowej rozwija  g ównie na 
polu dramatu, mniej w realnie pojmowanej praktyce scenicznej, z powodze-
niem – istotnie – w ten nurt si  wpisuje. Z punktu widzenia przyj tej dzi  
praktyki teatralnej jego miejsce w tym nurcie mo e wydawa  si  niezupe nie 
oczywiste wy cznie z jednego, do  prozaicznego i na pozór drugorz dnego 

                                                           

1 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. ab dzka, Artaud, Yeats, Brecht i teatry Wschodu, „Dialog” 

1997, nr 5, s. 142–149; E. Partyga, Uobecni  i ukry  tajemnic : zwi zki mi dzy teatrem i rytua em 

w koncepcjach teatralnych Boles awa Le miana i Williama Butlera Yeatsa, w: M. Sugiera, red., W stron  

rytua u. Od Yeatsa do W gajt, Ksi garnia Akademicka, Kraków 1999, s. 13–38.  
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powodu. Pisarz nie podejmowa  podró y do odleg ych kultur, jak m odszy 
od niego o pokolenie Antonin Artaud, który zapocz tkowa  szlak antropolo-
gicznych wypraw do róde  teatru, i jak mieli to w zwyczaju nie tylko pó niejsi 
spadkobiercy Artauda. Za  teatr n , który wywar  tak wielki wp yw na jego 
estetyk , pozna  za po rednictwem t umacze  japo skich sztuk pióra Ezry 
Pounda, swego ówczesnego sekretarza i Ernesta Fenollosy; zebrane w tomie 
Certain Noble Plays of Japan wysz y w 1916 roku z jego przedmow . 

Yeats wpisuje si  w krajobraz teatru mi dzykulturowego przede wszystkim 
jako dramatopisarz, z pewno ci  wi c wspó decyduje o tym równie  tema-
tyka sztuk i czerpana z wielu kulturowych magazynów symbolika. Mo na 
bez wi kszej przesady powiedzie , e w a ciwie nie mia  teatru, w którym 
móg by urzeczywistni  ide  wspólnoty, spotkania widzów, zbiorowego 
prze ycia poprzez udzia  w dramacie rytualnym. W Abbey Theatre w Dubli-
nie (przekszta conym z Irish Literary Theatre), którego by  wspó za o ycie-
lem, w którego pracach przez wiele lat bra  aktywny udzia  i gdzie wystawi  
spor  cz  swoich sztuk, nie znajdowa  publiczno ci gotowej na ten rodzaj 
wspólnotowego doznania – doznania niezakotwiczonego jedynie w poczu-
ciu narodowej jedno ci, lecz otwieraj cego si  na wiat innych kultur. Dlate-
go wielokulturowe poszukiwania Yeatsa zwi zane z jednej strony z progra-
mem zbli enia Irlandii do kultury europejskiej, sytuuj  si , z drugiej, w opozycji 
wobec – buduj cego wówczas sw  to samo  – teatru irlandzkiego, piel gnuj -
cego jednorodn  narodow  tradycj  kulturaln  i opartego na wypróbowa-
nych, tradycyjnych formach. 

Punktem wyj cia tej innowacyjnej praktyki by a w asna kultura: mit, który 
odgrywa  zasadnicz  rol  w kszta towaniu idei i estetyki symbolicznego tea-
tru Yeatsa. Przede wszystkim mit zakorzeniony w rodzimej tradycji irlandz-
kiej i dawniejszej, celtyckiej, pó niej z powodzeniem czony równie  
z przekazami mitycznymi oraz teatralnymi konwencjami innych kultur2. 
W podaniach ludowych szuka  poeta „znaku rozpoznawczego dla w asnej 
kultury, czego , co mog oby j  wyró ni  spo ród ca ej reszty angloj zyczne-
go wiata”3. W opublikowanej w 1926 roku autobiografii rzeczowo uzasad-
nia  te partykularne zainteresowania, kre l c tym samym topografi  róde  
swojego teatru: 

                                                           

2 O zainteresowaniu Yeatsa irlandzkimi mitami, legendami i wierzeniami wiadczy  mo e 

wydany przez niego w 1888 roku zbiór Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry [Ba nie i gadki 

ludu wiejskiego Irlandii]. 
3 S. Heaney, Yeats jako przyk ad?, w: tego , Znalezione – przyw aszczone. Eseje wybrane 1971–

2001, prze . M. Heydel, wybór A. Pokojska, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 81. 
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Mieli my w Irlandii fantastyczne historie, które zna , a nawet piewa  pro-
sty lud, czy  nie mo emy wi c wprowadzi  tych historii pomi dzy ludzi 
wykszta conych, na powrót odkrywaj c to, co nazwa em „sztukami stoso-
wanymi literatury”, czyli zwi zki literatury z muzyk , mow  i ta cem [ …]4. 

Kopalni  tematów sta y si  dla pisarza zw aszcza nale ce do tzw. cyklu 
ulsterskiego opowie ci o Cuchulainie, wojowniku o niepospolitych atrybu-
tach cia a i przymiotach ducha, który jest bohaterem kilku jego dramatów. 
Zarówno w kulturze celtyckiej, jak i staroirlandzkiej g ównymi postaciami 
mitów s  bogowie mierci, a wyró niaj c  cech  patronów wszelkich wi t 
wydaje si  ich podwójna – ludzka i duchowa, boska – natura. „Jako ludzie 
zamieszani w wydarzenia ycia ludzkiego, s  to dawni bogowie. Jako bogo-
wie, s  to dawni ludzie, czyli umarli”5. Tak  hybrydyczn  postaci  z pograni-
cza wiatów jest równie  Cuchulain, wed ug jednej wersji mitu uznawany za 
wcielenie boga s o ca Luga, wed ug innej – za jego syna, chocia  formalnie 
ojcem Cuchulaina ma by  Sualtam, jeden z wodzów Ulsteru. Yeats nie prze-
pisuje mitu; cho  czerpie z niego pe nymi gar ciami, to jednak bez nadmier-
nej troski o wierne odtworzenie u wi conych historii konstruuje mitopo-
dobne albo alternatywne fabu y. Oszcz dnie wplata do swoich tekstów naj-
wa niejsze fakty z biografii Cuchulaina – jak walka z kobietami szkockimi 
i ich królow  Aoife, któr  pokona , sp odzenie z Aoife syna, za lubiny 
z Emer, s u ba u Conchubara, wreszcie pojedynek i nie wiadome zabicie 
syna, który przyby  po latach, by pom ci  matk . Dowolnie te  zmienia 
chronologi  wydarze . W pierwszej cz ci cyklu, Na wybrze u Baile, tragiczne 
dzieje Cuchulaina otwiera ko cowy epizod z jego ycia: wymuszona przez 
Conchubara i jego dwór walka z w asnym synem, której nast pstwem b dzie 
samobójczy skok w morskie fale. Cz  ostatnia, mier  Cuchulaina, ukazuje 
intymny rytua  przechodzenia na „tamt  stron ”, na przekór bohaterskiemu 
prawu mitu zako czony jednak w sposób zgo a groteskowy, Cuchulain zgi-
nie bowiem zak uty no em przez lepca. 

Cykl stanowi wi c kompozycj  zamkni t , której rozdzia em otwieraj -
cym, jak i zwie czeniem jest mier  protagonisty, udramatyzowana w dwu 
odmiennych wariantach. Technika retrospektywna ust puje miejsca finezyj-
nej mozaice: dramaturg tnie mit jak kartk  papieru na wiele kawa ków ró -
nego kszta tu, wybiera te elementy, które s u y  maj  zobrazowaniu jego 

                                                           

4 Tam e, s. 85. 
5 S. Czarnowski, Dzie a, t. 4: Kult bohaterów i jego spo eczne pod o e. wi ty Patryk, bohater narodo-

wy Irlandii, prze . A. Glinczanka, Wyd. PWN, Warszawa 1956, s. 122. 
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interpretacji, dodaje inne i w ten sposób powstaje swoisty kola . Rodzaj 
uk adanki, któr  odbiorca mo e, lecz nie musi, z o y  sobie w now  ca o . 
Wbrew pozorom metoda ta nie ma nic z dekonstrukcji, trudno wszak de-
konstruowa  co  w sytuacji, gdy mit o Cuchulainie – jak najcz ciej dzieje si  
z mitami – nie wyst puje w jednej kanonicznej wersji. Bli sza jest raczej 
adaptacji, w tym sensie jednak, w jakim adaptacj  mo na okre li  mianem 
„jednego z najstarszych mechanizmów kultury w ogóle”6, na tej w a nie 
zasadzie funkcjonuje mit w opracowaniu greckich tragików. ci lej rzecz 
bior c, najistotniejszy wyznacznik tej metody stanowi – zgodnie z rozró nie-
niem Henryka Markiewicza – transformacja fabularna (poprzez kondensacj , 
eliminacj , permutacj , modyfikacj  i amplifikacj  poszczególnych mitów)7. 

Problem, jaki – transponuj c mity na wspó czesn  mu scen  – musia  
Yeats rozwi za , polega  na tym, e spetryfikowane formy dramatyczne nie 
zapewnia y uaktywnienia percepcji odbiorców na g bszym, nie wiadomym 
poziomie, na czym mu najbardziej zale a o. I rzecz oczywi cie nie tylko 
w tym, e kultura celtycka ani te  staroirlandzka nie zna y teatru, cho  ta 
pierwsza wytworzy a bogaty wiat widowisk, w ród których centralne miej-
sce zajmowa y obrz dy zwi zane ze mierci . Yeats potrzebowa  zatem 
czego  wi cej, by mitologiczny przekaz uczyni  rodkiem zarazem indywi-
dualnego oraz wspólnotowego prze ycia i w ten sposób narzuci  widzom 
po dany styl odbioru. Adaptowanie teatralnych form mog cych wyra a  
ponadczasowe i uniwersalne tre ci sta o si  najwa niejszym artystycznie 
celem projektu przedstawienia na scenie heroicznych dziejów Irlandii, 
z Cuchulainem w roli g ównej. W sztuce Na wybrze u Baile pomostem mi -
dzy rodzim  tematyk  i europejskimi wzorcami by o nawi zanie do greckiej 
tragedii, do jej fabularnej konstrukcji (Król Edyp Sofoklesa), porz dku aksjo-
logicznego, jak i modelu reprezentacji. Krokiem du o bardziej radykalnym 
na drodze mi dzykulturowych poszukiwa  Yeatsa mia o si  okaza  odkrycie 
japo skiego teatru n . W arystokratycznej formie n  znalaz  elementy ludowe 
bliskie irlandzkiemu folklorowi – w ta cach, które odgrywaj  w tym teatrze 
tak wa n  rol , oraz w widzeniu jedno ci wiata realnego i nadprzyrodzone-
go wywiedzionym z japo skich legend. W swoich pocz tkach n  by o bo-
wiem widowiskiem ludowym, wyrastaj cym z estetyki prostego wiejskiego 
ycia. Powsta o z ta ców i pie ni ludowych oraz ta ców rytualnych wyko-

                                                           

6 A. Helman, Adaptacja – podstawowa technika twórcza kina, w: A. Gwó d , S. Krzemie -Ojak, 

red., Intermedialno  w kulturze ko ca XX wieku, Trans Humana, Bia ystok 1998, s. 279. 
7 H. Markiewicz, Literatura a mity, w: tego , Literaturoznawstwo i jego s siedztwa, Wyd. PWN, 

Warszawa 1989, s. 71. 
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nywanych w wi tyniach, dopiero pod koniec czternastego wieku zosta o 
przeniesione na dwór cesarski, tworz c zlaicyzowany gatunek dramatu 
o samurajach i staj c si  sztuk  elitarn 8. 

O ile sposób uj cia mitu przyjmuje posta  transformacji, o tyle zapo y-
czenie formy n  ma wszelkie znamiona adaptacji kulturowej – polega na 
wtopieniu tej formy w inn  struktur  rodzajow  oraz, co najistotniejsze, 
przemieszczeniu w inn  przestrze  kulturow . Ostateczny kszta t dramatu 
rodzi si  zatem w wyniku podwójnego przeniesienia, mitu i obcej, skodyfi-
kowanej estetyki, przeobra aj cych si  wzajem w jedn  ca o . Efektem 
po czenia irlandzkiej mitologii z teatrem Wschodu jest cykl Cztery sztuki dla 

tancerzy, oparty na klasycznych zasadach konstrukcji dramatów n  – Przy 

ródle jastrz bia, The Only Jealousy of Emer (Zazdro  królowej Emer), Dreaming 

of the Bones (Sny ko ci) oraz Calvary (Kalwaria), ale lady fascynacji japo sk  
estetyk  ujawnia jeszcze kilka pó niejszych utworów: Zmartwychwstanie, Jajo 

czapli czy Czy ciec. 

W sztuce Przy ródle jastrz bia Cuchulain jako M odzieniec przybywa do 
cudownego ród a w nadziei, e wypicie ródlanej wody zapewni mu nie-
miertelno . Spotyka tam Starca, który ju  od pi dziesi ciu lat czeka cier-

pliwie i usi uje – daremnie – przekona  si  o jej magicznym dzia aniu. 
W wierzeniach Celtów rozpowszechniony by  kult wi tych róde , czy  
si  za  z kultem dobroczynnej matki ziemi, ale – wypada doda  – ju  w sta-
ro ytno ci ród o czczono jako istot  yw  i w swej naturze bosk . Utrwa-
lona w wielu kulturach wiata symbolika jego yciodajnych mocy – wiado-
mo ci duchowej, m dro ci, si y yciowej, wiecznego ywota, cudownego 
pokrzepienia – tworzy w sztuce obraz o charakterze archetypu, sie  uru-
chamiaj cych si  niemal automatycznie odniesie , w powi zaniu z równie 
wiekow  konfiguracj  antytetycznych postaci, uosabiaj cych dwie fazy ludz-
kiego ycia, jego zaranie i zmierzch. Yeats, odwo uj c si  do tego uniwersal-
nego j zyka symboli, jednocze nie zderzy  go z poj ciami biegunowo od-
miennymi. Archetypowe ród o zosta o w jego dramacie najwyra niej od-
czarowane, pozbawione u wi conej si y przez wprowadzenie charaktery-
stycznych dla mitologii irlandzkiej wyobra e  na temat mierci, a przypisane 
mu sensy uleg y znacz cemu przewarto ciowaniu. 

Odmienny jest ju  koncept wyj ciowy akcji, bowiem ród o, którego wody 

pragn  zaczerpn  obaj m czy ni, jest martwe, „dawno ju  wysch o” 

i pokrywaj  je stare li cie. Znajduje si , co wi cej, u wej cia do sidhe – celtyc-

                                                           

8 A. Zi bi ski, Klasyczny teatr japo ski, „Pami tnik Teatralny” 1974, z. 1, s. 17–70. 
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kiej krainy podziemi, królestwa zmar ych. Zgodnie z celtyckimi wierzeniami 

donios  rol  w do wiadczeniu cz owieka odgrywa a mo liwo  poznania 

i „przej cia” do wiata umar ych niezwi zana z konieczno ci  mierci 
fizycznej. Mo liwo  tak  stwarza a mier  obrz dowa, do której zalicza y 

si  np. w drówki b dnych eglarzy. Innym sposobem by o wtajemniczenie 

– aby dosta  si  za ycia na tamten wiat nale a o zje  owoce Jarz biny 

Wiedzy i Natchnienia, wypi  wod  ze ród a, nad którym ros a jarz bina lub 

zje  pstr ga, który karmi  si  jej owocami. Okolica, w której ros a Jarz bina 

Wiedzy, mia a by  identyczna z krain  zmar ych, w ten sposób wtajemni-

czony stawa  si  cz owiekiem, który dotar  do samych róde  ycia i przyno-

si  stamt d jego por czenie. By  podobny do boga i do zmar ego, nadal 

jednak pozostawa  ywy9. Sytuacja w dramacie Yeatsa nawi zuje do tych 

mitycznych przekona , wskazuj cych na p ynno  granicy mi dzy yciem 

a rzeczywisto ci  mierci, tyle e zamiast owoców jarz biny s  „orzechy 

i li cie trzech leszczyn”, które spadaj  do ród a. Wiara w odrodzenie si  

ród a i jego cudowne w a ciwo ci, jak  ywi  obaj bohaterowie, wyra nie 

wi e si  z wyst puj cymi w spo eczno ciach tradycyjnych obrz dami przej-

cia, które mia y zapewnia  ci g o  ycia indywidualnego. Ale wiadczy 

zarazem o naruszeniu dawnego systemu warto ci, gdy  zarówno Starzec, jak 

i M odzieniec pok adaj  nadziej  nie tyle w poznaniu krainy zmar ych, ile 

w dost pieniu ycia wiecznego na ziemi. O ywiona w lad za irlandzkimi 

mitami i zwyczajami symbolika nabiera w opracowaniu autora innego ni  

kiedy  znaczenia, lepiej odpowiadaj cego umys owo ci wspó czesnych od-

biorców. Za  dzi ki konwencjom scenicznym n  interpretacja ta zamyka 

w uwyra niony teatralnie cudzys ów odwieczne iluzje ycia poza prawami 

czasu, biologii, przemijania. 
Yeats buduje t  teatraln  ram , wykorzystuj c japo sk  technik  gry aktor-

skiej i inscenizacji. Rozplanowanie sceny w Przy ródle jastrz bia, jak i w pozo-
sta ych sztukach dla tancerzy, odwzorowuje wygl d sceny w n , ale – ze 
wzgl du cho by na ograniczon  przestrze  – imitacja nie zmierza do odtwo-
rzenia ca ego uk adu architektonicznego. Nie ma na przyk ad typowego 
w tym teatrze pomostu, którym aktor, widoczny dla publiczno ci, musi 
przej  z „pokoju luster”, gdzie ko czy si  ubiera , na scen . W transpono-
waniu mitu na sytuacj  dramatyczn , czasu „wiecznego” na tera niejszy, 

                                                           

9 S. Czarnowski, Dzie a, 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. 
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idealne zastosowanie znalaz y natomiast konwencje przedstawieniowe – 
przeplatanie partii narracyjnych i piewanych. Jedynym w a ciwie elementem 
scenografii jest czarna tkanina z wymalowanym jastrz biem, któr  wnosz  
na scen  muzycy i, piewaj c, równocze nie j  rozwijaj  lub zwijaj . Falowanie 
kotary, wywo uj c wra enie odrealnienia, staje si  te  oddzieln , wizualn  akcj  
– w znaczeniu, jakie nadaje temu poj ciu Eugenio Barba – wyobra aj c  lot 
ptaka10. Wyrafinowanego w swej prostocie obrazu dope nia roz o ony na pod-
odze kawa ek niebieskiego materia u, który oznacza miejsce spotkania postaci 

i definiuje czysto umownie miejsce gry. Inny sta y element teatru n , jakim jest 
zespó  muzyczny sk adaj cy si  zawsze z tych samych instrumentów: fletu, 
dwóch b benków oraz du ego b bna taiko, zosta  jedynie nieznacznie zmodyfi-
kowany. Akompaniuj cy ruchom ta cz cych aktorów trzej muzycy graj  na 
gongu, b bnie i cytrze. Natomiast na ladowanie japo skiej techniki aktorskiej 
widoczne jest w uk adzie cia a i w sposobie zachowania si  postaci, które poru-
szaj  si  powoli i ma o dynamicznie jak marionetki. Jeden przyk ad mo e by  tu 
szczególnie wymowny. Hisao Kanze zauwa a, e w n  „najciekawsze s  te miej-
sca, w których aktor wcale nie dzia a” i wyja nia: 

Otó  rzecz polega na tym, e shite, dzia aj c, zataja stan spokoju swego 

serca. Od Dwóch rodków11, przez ruch taneczny wykonywany w miej-
scu (tachibataraki), po ró ne rodzaje pantomimy (monomane) – wszystko 
jest technik  w a ciw  cia u. Ale mi dzy tymi elementami, wolne od nich, 
mie ci si  to, co si  okre la jako „miejsce puste” (senu hima), chwila, kiedy 
aktor nie dzia a (…)12. 

Yeats raz wprowadza takie w a nie „miejsce puste”, na pocz tku dramatu, 
kiedy „Starzec stoi przez chwil  nieruchomo na skraju sceny, g ow  ma 

                                                           

10 Barba wskazuje, e w przedstawieniu teatralnym akcje tworzy to wszystko, co ma zwi -

zek z dramaturgi , a wi c „nie tylko s owa i dzia ania aktorów, ale tak e d wi ki, wiat a 

i zmiany w przestrzeni”, wariacje rytmu i napi cia, które rozwija aktor, zmiany w warstwie 

muzycznej oraz rekwizyty. „Akcje to ca okszta t relacji – wszystkie interakcje mi dzy posta-

ciami lub mi dzy postaciami a o wietleniem, d wi kami, przestrzeni . S  tym wszystkim, co 

bezpo rednio oddzia uje na uwag  widza, na jego rozumienie spektaklu, na emocjonaln  

wra liwo  i odczucia kinestezyjne”. (E. Barba, Akcje w dzia aniu, prze . G. Janikowski, w: E. Barba, 

N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. S ownik antropologii teatru, O rodek Bada  Twórczo ci 

Jerzego Grotowskiego i Poszukiwa  Teatralno-Kulturowych, Wroc aw 2005, s. 48) 
11 Dwoma rodkami Zeami nazywa taniec i piew – podstawowe techniki sceniczne w tea-

trze n . (J.M. Rodowicz, Aktor doskona y. Traktaty Zeamiego o sztuce n , Wyd. s owo/obraz 

terytoria, Gda sk 2000, s. 28–36) 
12 H. Kanze, yj c w n : miejsce puste, prze . J. Rodowicz, „Dialog” 1980, nr 11, s. 133 
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pochylon . Podnosi j , kiedy rozlega si  cichy d wi k b bna. Kuca i porusza 
r kami, jakby rozpala  ogie ”13. Aktor podejmuje wi c dzia anie dopiero na 
akustyczny sygna , dok adnie tak jak w teatrze japo skim, w którym d wi ki 
instrumentów wyznaczaj  pocz tek i koniec sekwencji ruchowej powi zanej 
z konkretnym wydarzeniem. 

Najwa niejszym dramaturgicznie elementem sztuki jest zapo yczony z n  
rytualny taniec, który wykonuje na scenie przebrana w posta  jastrz bia 
Stra niczka ród a. Taniec o g bokiej, cho  z natury trudnej do zwerbali-
zowania wymowie, który zdaje si  czy  Starca, M odzie ca i Stra niczk  

ród a w jakim  tajemnym kr gu egzystencjalnego doznania. Nast puj ca 
po nim ko cowa pie  Muzyków przynosi wyciszenie i oznacza konieczno  
pogodzenia si  z nieuchronnymi prawami natury, jest wyrazem akceptacji 
ycia w jego ziemskim kszta cie i namacalnej realno ci. „Dure  – bo któ  – 

g osi chwa / ród a, gdzie suche kamienie”14. Pró ne okazuje si  poszuki-
wanie tajemnicy nie miertelno ci na ziemi. Starzec w trakcie ta ca Stra nicz-
ki ród a usypia, a chwil  pó niej, zas oni ty czarn  kotar , schodzi ze sce-
ny. Umiera. Sen, w uniwersalnym j zyku symbolicznym od dawien dawna 
kojarzony ze mierci , i konwencjonalny znak teatru n  wspó tworz  jedno, 
to samo znaczenie. Cuchulain za , zahipnotyzowany ta cem – co wedle 
Jungowskiej wyk adni archetypów mo na t umaczy  jako zaw adni cie 
przez si y nie wiadomo ci albo wr cz utrat  duszy – rzuci si  w wir ycio-
wych przygód, ruszaj c za wezwaniem dzikich kobiet pod wodz  Aoife. 

Wielo  poetyckich i wizualnych tropów w sztuce Przy ródle jastrz bia po-
kazuje, e Yeats, si gaj c po symbole ró nych kultur, poszukiwa  paralel 
g ównie mi dzy najbli sz  sobie kultur  irlandzk  (i celtyck ) a kultur  grec-
k  i Wschodem. Tak – idealistycznie niew tpliwie – pojmowana idea kore-
spondencji nadaje istotnie wspó kulturowy charakter jego dojrza ej twórczo-
ci teatralnej. W sztukach dla tancerzy wida  zw aszcza przenikanie japo -

skiej tradycji my lenia symbolicznego i estetyki, ale – na przyk ad – w Jaju 
czapli mo na ledzi  wp ywy hinduizmu, a w Czy cu – ydowskiej kaba y. 
„Tam gdzie cz  si  ludzkie nami tno ci, powstaje symbol w Wielkiej Pa-
mi ci”15 – pisze Yeats w eseju Ideas of Good and Evil (Idee dobra i z a), uzna-
j c symbol za intuicyjne poj cie odnosz ce si  do najg bszych uczu  cz o-
wieka (a nie pochodz ce od Boga), dzi ki któremu mo e on do wiadcza  

                                                           

13 W.B. Yeats, Przy ródle jastrz bia, prze . L. Engelking, w: tego , Dramaty, wybór i oprac. 

T.W. Brzozowski, Wyd. wiat Literacki, Warszawa 1994, s. 101–102. 
14 Tam e, s. 112. 
15 W. Rulewicz, W stron  rytua u, w: W.B. Yeats, Dramaty …, s. 8. 
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niesko czono ci. Symbole by y dla dramatopisarza zasadnicz  p aszczyzn  
percepcji teatralnego przedstawienia, percepcji, w której umys  odbiorcy ze 
stanu emocjonalnego napi cia mia  przej  w absolutny spokój. W stan 
emocjonalnej równowagi, jaki umo liwi by mu dotarcie do w asnej g bokiej 
wiedzy i zarazem pozwoli  dozna  czno ci z kolektywn  Wielk  Pami ci . 
Zapo redniczenia tego rodzaju kontaktu ze sfer  nie wiadomego oraz party-
cypacji we wspólnym ludziom do wiadczeniu transcendencji oczekiwa  
Yeats od swoich dramatów, w dobie przyspieszonych procesów cywilizacyj-
nych i spo ecznych, które doprowadzi y do zaniku dawnego (religijnego 
w g ównej mierze) sposobu odczuwania wiata, usi uj c si gn  do g b-
szych obszarów indywidualnej i zbiorowej psyche. 

Praktyka Yeatsa oparta na przyswajaniu heterogenicznych tradycji teatral-
nych i szerzej: kulturowych oraz na wspólnej symbolistom wierze w mo li-
wo ci pozaracjonalnego poznania, bliska jest temu, co na gruncie teorii nie-
wiadomo ci zbiorowej zak ada  Carl Gustaw Jung. Samo poj cie Wielkiej 

Pami ci jako residuum pierwotnych, wspólnotowych prze y  mocno spo-
krewnia si  z nie wiadomo ci  zbiorow . Jung, jak wiadomo, nie traktowa  
nie wiadomo ci tylko jako magazynu do wiadcze  indywidualnych, wypar-
tych i infantylnych, ale równie  jako miejsce aktywno ci psychicznej, która 
jest bardziej obiektywna i znacz co ró ni si  od do wiadczenia indywidual-
nego, poniewa  czy si  bezpo rednio z filogenetycznymi, instynktownymi 
podstawami rodzaju ludzkiego. Nie wiadomo  zbiorowa – powtarzaj ce si  
w wielu kulturach archetypy, symbole oraz archetypowe przedstawienia, 
czyli mity – stanowi sk adnic  dziedzictwa psychicznego i potencja u ludz-
kich spo eczno ci. Obu, Yeatsowi i Jungowi, przy wieca a podobna w grun-
cie rzeczy koncepcja i – je li mo na tak rzec – archeologia duchowo ci. 
Jung, zajmuj c si  w swojej pracy psychoterapeutycznej analiz  z o onych 
symboli religijnych i badaniem ich pocz tków, pragn  w ten sposób spra-
wi , by ludzie byli zdolni do „ponownego przeniesienia [si ] w stan, w któ-
rym b d  mogli my le  symbolicznie”16. Z kolei za  jego zainteresowanie 
wiatem tak zwanych ludów pierwotnych sz o ci le w parze z prób  po-

twierdzenia jego obserwacji na temat najdawniejszych pozosta o ci w yciu 
psychicznym wspó czesnego cz owieka. Yeats w tym samym celu – o ywie-
nia czy udost pnienia pierwotnych, wrodzonych tre ci – u ywa  sceny, mitu 
uobecnionego i aktualizowanego poprzez symbolik  obrazów i s owa. 

                                                           

16 C.G. Jung, Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, prze . R. Reszke, Wyd. Wro-

ta, Warszawa 1998, s. 297. 
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Donios  cz  tej kolektywnej pami ci stanowi  mia y wyobra enia na 
temat mierci, ycia pozagrobowego, nie miertelno ci duszy. Podobnie jak 
Przy ródle jastrz bia, równie  kolejna z cyklu Cztery sztuki dla tancerzy, The Only 

Jealousy of Emer, swobodnie zespala irlandzk  mitologi  z form  n  dla wyra-
enia koncepcji ycia nadprzyrodzonego i oddzia ywania na zapomniane lub 

odsuni te w toku spo ecznego rozwoju pok ady wiadomo ci odbiorców 
poprzez konstrukcj , symbolik  i rytm. Cuchulain, przedstawiony na o u 
mierci, w otoczeniu ony i kochanki, ukazuje si  jednocze nie jako duch. 

Podwójno  nie jest wszak e figur  harmonijnego wspó istnienia istoty 
ziemskiej i niematerialnej istoty z za wiatów. W postaci umieraj cego boha-
tera w rzeczywisto ci kryje si  bowiem Bricriu, z y duch z sidhe wywo uj cy 
niezgod  po ród bogów i ludzi, sobowtór za  ma uosabia  Cuchulaina op -
tanego przez zakochan  w nim wró k  Fand. Cho  typowe elementy kom-
pozycji scenicznej n  pozosta y niezmienione (wykorzystane zosta y nawet te 
same co w poprzedniej sztuce rekwizyty i instrumenty17), Yeats tym razem 
mocniej jeszcze powi za  tak pozornie odleg e od siebie kulturowo wiaty. 
Taniec, którym wcze niej hipnotyzowa a dziewczyna-ptak, teraz wykonuje 
posta  przej ta wprost z irlandzkich poda , wró ka Fand przybywaj ca 
z krainy sidhe. Japo ski kod taneczny, poddany tylko pewnej nieuniknionej 
stylizacji, i figuralna reprezentacja celtyckich jeszcze poj  o rzeczywisto ci 
wspó dzia aj , by tworzy  wspólny sens. 

Wprowadzony w obu dramatach taniec stanowi modelowy wr cz przyk ad 
adaptacji obcej techniki wykonawczej i przeszczepienia jej w inny kontekst 
kulturowy. Jego wyrazowy idiom mo na jednak z pewno ci  lepiej uchwyci , 
odwo uj c si  do tradycyjnej – jednej z kluczowych w estetyce japo skiej – 
kategorii y gen. Oznacza ona tajemn  g bi  czy tajemnicze pi kno, a odnosi 
si  do czego  absolutnego lub wiecznego, niemo liwego do oddania w ra-
cjonalnym opisie18. Y gen, które znaczeniowo i funkcjonalnie mog oby od-

                                                           

17 W.B. Yeats, The Only Jealousy of Emer, w: tego , The Collected Plays, Macmillan, New York 

1972, s. 281. 
18 Y , pierwszy sk adnik s owa y gen, zwykle konotuje znikomo  lub brak wyrazisto ci, 

w sensie negowania solidno ci samoistnego istnienia b d  sugerowania niesubstancjonalno ci, 

czy te  dok adniej „rozrzedzenia” fizycznej konkretno ci w sferze rzeczywisto ci empirycz-

nej. Gen, drugi sk adnik s owa, oznacza przy mienie, mrok b d  ciemno . Jest to ciemno  

wywo ana g bi  tak rozleg , e pos uguj c si  fizycznym zmys em wzroku, w aden sposób 

nie mo emy dotrze  do jej kra ców. Innymi s owy jest to taka ciemno , która panuje 

w obr bie g bi niepoznawalnej” (T. Izutsu, Metafizyczne t o teorii n , prze . z ang. M. Jakub-

czak, w: K. Wilkoszewska, red., Estetyka japo ska, t. 1: Wymiary przestrzeni, Wyd. Universitas, 

Kraków 2001, s. 72). 
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powiada  aci skiemu sacrum, wskazuje na metafizyczny aspekt rzeczywisto-
ci, czego obiektywnym, dost pnym zmys om wyrazem s  w a nie mity 

i symbole. Ale trudno te  nie zauwa y , e sztuka ta ca ze swej istoty wydo-
bywa ponadkulturowe uniwersalia performatywno ci, poza tym oddzia uje 
du o bardziej na nasz  percepcj  sensoryczn , co w jakiej  mierze sprzyja 
odbiorowi nawet tak z o onego, jak u Yeatsa, symbolicznego przekazu na 
poziomie poetycko-obrazowej ca o ci, cho  nie musi to poci ga  za sob  
rozumienia wszystkich sk adaj cych si  na  znacze . Taniec umo liwia 
szczególny rodzaj teatralnego prze ycia, mediacyjnego i zarazem jednocz -
cego, mimo i  funkcjonuje w dramacie jako zespó  znaków zapo yczonych 
ze wiata kultury, z któr  nic tego dramatu bezpo rednio nie wi e. Skrzy-
owanie kultur zdaje si  tu opiera  na za o eniu, e ró ni  si  one w war-

stwie ekspresji, lecz s  ze sob  porównywalne. „Jeste my To -Samym i In-
nym” – warto przypomnie  my l Lévinasa, a inno  Innego polega na tym, 
i  „pozostaje wobec To -Samego transcendentny”19. Na obszarze kulturo-
wych interakcji obserwuje si  ten sam problem: napi cie mi dzy swoim 
i obcym. Wystarczy rzut oka na dzisiejsze praktyki teatralne, opatrywane 
w krytyce zbiorczym szyldem teatru mi dzykulturowego, by przekona  si , 
jak rozmaite bywaj  rozwi zania tej fundamentalnej kwestii20. Powi zanie 
form i technik wykonawczych odmiennych kultur nie musi prowadzi  – i nie 
prowadzi te  w twórczo ci Yeatsa – do homogenizacji, roztopienia cech 
swoistych czy do podporz dkowania jednego wzoru drugiemu. W obcym 
ujawnia si  znajome, to same jest innym, a pomi dzy to samym i innym 
dokonuje si  wymiana. 

Wp yw japo skiej estetyki na teatr Yeatsa, jak ju  wspomnia am, nie ogra-
nicza si  do adaptacji skojarzonej z irlandzk  tematyk  i wykracza poza kr g 
sztuk dla tancerzy. Powielane cz sto tak e w innych, pó niejszych tekstach 
dla teatru zasady organizacji przestrzeni scenicznej i przebiegu widowiska, 
kilkuosobowy zespó  muzyków, chór i maski tworz  rodzaj „instrumentu do 
grania”, zdolnego dzi ki swej skonwencjonalizowanej postaci wyrazi  bar-
dzo ró norodn  problematyk  i upodabniaj cego przedstawienie do rytua u. 
Przyk adem takiej mo liwo ci wykorzystania w a ciwej n  techniki wyko-
nawczej mo e by  Pe nia ksi yca w marcu. Sztuka przedstawia tajemniczy 
obrz d ze „ ci t  g ow ”, którego ofiar  staje si  winiopas. Zamiast mi o-
                                                           

19 E. Lévinas, Ca o  i niesko czono . Esej o zewn trzno ci, prze . M. Kowalska, Wyd. PWN, 

Warszawa 1998, s. 26. 
20 Por. P. Pavis, Ku teatrowi mi dzykulturowemu?, prze . E. Kubikowska, „Didaskalia” 1997, nr 

22, s. 48–51 i 1998, nr 23, s. 38–41. 
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snej pie ni maj cej zjedna  serce Królowej opowiada on histori  o kobiecie, 
która pocz a dziecko za spraw  jednej kropli krwi, gdy ta dosta a si  do jej 
ona. Historia tego niezwyk ego zap odnienia kryje w sobie si  dzia ania 

fatum. Poznawszy j , Królowa bez chwili wahania decyduje si  skaza  wi-
niopasa na mie , po czym – z odci t  g ow  niedosz ego kochanka w d o-
niach – wpada w rytm ob ka czego ta ca, pe nego uwielbienia i adoracji, 
który w kulminacyjnym momencie niedwuznacznie imituje akt pocz cia. 
Niczym w zwierciadlanych odbiciach w tek mordu zwielokrotnia si  i rozsz-
czepia, obrastaj c nowymi znaczeniami w kolejnych partiach tekstu sztuki. 
Dalek  analogi  odnale  mo na w przywo anym aluzyjnie micie Dionizosa, 
którego serce mia a uratowa  Atena, gdy zosta  on skazany przez zazdrosn  
Her  na po arcie przez tytanów. Du o bli sz  tworzy, przytoczona za mito-
logi  irlandzk , opowie  o królowej, która zatkn a g ow  swojego kochan-
ka na s upie. Wreszcie za  – sparafrazowana w fina owej pie ni – historia 
wspó czesnych kochanków, Jacka i Jill, równie krwawa, uwie czona zawie-
szeniem wyrwanego serca m czyzny na niebie. Wszystkie rozwijaj  temat 
mi osno-antagonistycznego zwi zku mi dzy kobiet  i m czyzn , rozpisany 
na sie  intertekstualnych i interkulturowych zarazem odniesie , i w ten spo-
sób przygotowuj  centraln  scen  ta ca. 

Przetworzony przez Yeatsa motyw ci tej g owy ma d ug  tradycj  w sta-
rych legendach i zwyczajach Celtów. cinanie g ów wrogom by o jednym 
z obrz dów inicjacyjnych zwi zanych z pasowaniem m odzie ca na doro-
s ego m czyzn . W redniowiecznym eposie irlandzkim (Fled Bricrend, czyli 
Uczta Bricriu oraz Feis tige Bricrend – wi to domu Bricriu), tak e w eposie walij-
skim (Mabinogion) wyst puj  sceny obcinania g owy, która wszak e w cu-
downy sposób natychmiast odrasta, co wskazuje na cis  wspó zale no  
celtyckiego zwyczaju dekapitacji z wiar  w reinkarnacj 21. Popularne tak e 
jako motyw zdobniczy w sztuce, ci te g owy mia y przypomina  o nie-
miertelno ci duszy, o mo liwo ci wielokrotnych wciele , wyobra a y szla-

chetn  mier  i zmartwychwstanie w nowej inkarnacji. Ekspresyjny taniec 
Królowej w Pe ni ksi yca w marcu jest jednocze nie nawi zaniem do po-
wszechnego w dawnych kulturach po czenia mierci i odrodzenia. Zasuge-
rowany umownie akt pocz cia odnie  mo na do cz stej w mitach celtyc-
kich sekwencji zdarze , gdzie narodziny i mier  stanowi  dwa ogniwa po-
wi zane ze sob  blisko ci  czasow  i/lub relacj  przyczynowo-skutkow . 
Narodziny, które nast puj  zaraz po mierci, symbolizuj  odrodzenie, ale te  

                                                           

21 J. Rosen-Przeworska, Religie Celtów, Wyd. Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1971, s. 186–190. 
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reinkarnacj . Mity, w których wyst powa a unia mierci z pocz tkiem nowe-
go istnienia, ziemskiego lub pozagrobowego, nale a y do typowej symboliki 
wi t zwi zanych z cyklicznym przechodzeniem jednej pory roku w nast p-

n , tak wi c marcowa pe nia ksi yca w sztuce Yeatsa ma g bokie uzasad-
nienie jako archaiczny lad wi zi cz owieka z makrokosmosem. 

Taniec Królowej przypomina zalotny taniec kochanków, ale jej r ce sk -
pane w czerwieni, suknia pokryta czerwonymi plamami, a ju  zw aszcza 
uci ta g owa – wszystko to mo e sprawia  do  makabryczne wra enie. Ten 

orgiastyczny obraz, echo celtyckiej wyobra ni, prze amuje Yeats rodkami 
teatru n , tj. rozwi zaniem z u yciem dwuosobowego chóru. Pie , której 
nie za piewa  winiopas ywy, wykona teraz jego G owa g osem jednego 
z Inspicjentów. Kiedy Królowa ta czy w rytm d wi ków b bna, chór prze-
chwytuje jej tekst. Zabieg taki stosowany jest w sztukach n ; gdy g ówny 
aktor shite wykonuje taniec, jego kwestie automatycznie przejmuje chór. 
Yeats nieco tylko modyfikuje ten techniczny chwyt w ten sposób, e jeden 
Inspicjent piewa zarówno parti  Królowej, jak i parti  G owy, podczas gdy 
drugi mimik  i s owem wyra a reakcje obojga. 

Dystans uzyskany dzi ki zastosowaniu tego skonwencjonalizowanego 
rozwi zania pozwala nada  erotycznej tre ci ta ca ogólniejszy wymiar, tym 
bardziej e i sam taniec jest dok adnie zaprojektowany jako wyst p – aktora, 
który do tej pory gra  rol  Królowej, zast puje tancerz. Jung korzeni procesu 
symbolotwórczego upatrywa  w procesach pop dowych, ale tworzenia sym-
boli nie sprowadza  jedynie do wyra ania (po redni  drog ) seksualizmu, 
akcentuj c konieczno  uwzgl dnienia perspektywy duchowej22. Podobnie 
mo na widzie  ten mechanizm sublimacji w sztuce irlandzkiego pisarza, 
równie  zreszt  w innych jego utworach scenicznych. Najlepszym bodaj 
wiadectwem mog oby by  Jajo czapli, gdzie oznak  symbolizacyjnego prze-

pracowywania, jakiemu poddawane s  czynno ci i zachowania seksualne, 
staje si  (nie tylko) mistyczny zwi zek kobiety z boskim ptakiem. Erotyka, 
si a zarazem twórcza i niszcz ca, wykracza poza doczesny horyzont ludzkiej 
egzystencji i naturalne uwarunkowania, jawi si  – w zestawieniu ze mierci  
– jako prymarna struktura rz dz cej yciem energii. Natomiast perfekcja 
formalna japo skiego teatru pozwala niew tpliwie podkre li  antyiluzyjny 
charakter ca ej sceny. Ciekawe, e w mierci Cuchulaina, ostatniej sztuce auto-
ra, niemal identyczny rytualny taniec nabiera bardziej jeszcze sformalizowa-
nego wyrazu, g ow  bowiem zast puje tam geometryczna bry a. 

                                                           

22 C.G. Jung, Symbole przemiany …, s. 294–296. 
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Szyfry Yeatsa s  z o one i cz sto trudne do rozwik ania. Paradoksalnie, na 
przeszkodzie stoi nie adaptacja kulturowa obcych konwencji i praktyk wy-
konawczych, lecz raczej j zyk symboli. Jego dramaty oparte na wielokultu-
rowych kontaminacjach oraz koncepcji uniwersalizmu zanurzonego w odle-
g ej tradycji wydaj  si  trudno dost pne (dzi  mo e bardziej ni  we wspó -
czesnej mu epoce) nie dlatego albo nie tylko dlatego, e mimo globalizacji 
dziel  nas kulturowe bariery. Równie , a nawet bardziej, z powodu erozji 
pami ci, tej pami ci, jak  stanowi o kiedy  przekazywane przez pokolenia 
dziedzictwo kultury; amnezji, która zatar a w naszym my leniu ca e obszary 
symbolicznych tre ci i znacze . Mo na raczej przyjmowa  w dobrej wierze 
metaforyczny sens tych szyfrów, ich poetyck  wyra alno , ni  pedantycznie 
je rozk ada  i ze sob  porównywa , skoro sam przek ad kulturowy – jak 
przestrzega Erika Fischer-Lichte – jest zawsze operacj  i delikatn , i ryzy-
kown 23. Nie ulega bowiem w tpliwo ci, e pod wielowarstwow  symbolik  
Yeatsa kryje si  prawzór rudymentarnych do wiadcze  cz owieka i wiata 
zbiorowej, wspó cze nie mocno st umionej, wyobra ni. Symbol, s usznie 
przypomina Jung, „obiecuje wi cej ni  ods ania”. Inaczej ni  w uj ciu Freuda, 
który symbolami okre la  zaledwie znaki czy symptomy procesów pod wia-
domych, „prawdziwy symbol – wed ug niego – ró ni si  od tego zasadniczo 
i powinien by  rozumiany jako idea intuicyjna, która nie mo e by  jeszcze 
sformu owana w jaki  inny lub lepszy sposób”24. U ycie w dramacie ezote-
rycznego j zyka mia o by  szans  w a nie poznania intuicyjnego, a wi c 
takiego, które „polega nie na «wyja nianiu» zjawisk, lecz na obiektywizacji 
wra e  subiektywnych”25, a to z kolei, w przekonaniu poety, mog o si  od-
nosi  jedynie do tego typu do wiadcze , które niezale nie od uwarunkowa-
nych kulturowo i zró nicowanych form ekspresji s  wspólne. 

Po czenie celtyckiego mitu (na poziomie przedstawionej opowie ci) ze 
stylem teatru n  (w planie widowiska), nie mówi c ju  o konfiguracji ró no-
rodnych symboli, mo e by  niezachwianym nadal dowodem na mo liwo  
dialogu mi dzykulturowego: spotkania Zachodu ze Wschodem. O perspek-
tywach komunikacji teatralnej ponad ró nicami, interferencji tego, co znane 
i innego, wiadczy dobitnie w asna droga Yeatsa jako dramatopisarza – od 
poszukiwa  wewn trzkulturowych w obr bie nierzadko zapomnianych lub 
                                                           

23 E. Fischer-Lichte, Staging the Foreign as Cultural Transformation, w: The Dramatic Touch of Difference … 
24 C.G. Jung, ycie symboliczne, prze . R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 2010, s. 239. 
25 R. Weimann, Literaturoznawstwo a mitologia, w: tego , Literatura: produkcja i recepcja. Studia 

z metodologii historii literatury, wybór i wst p H. Or owski, prze . W. Bialik, H. Or owski, Wyd. 

PIW, Warszawa 1978, s. 144. 
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nadw tlonych irlandzkich tradycji, do mi dzykulturowych czy ostatecznie 
transkulturowych, zak adaj cych niezmienno  ludzkiej kondycji na najg b-
szym poziomie. Jest to zatem mo liwo  porozumienia, które nie polega 
w pierwszym rz dzie na wzajemnym rozpoznawaniu to samo ci kulturo-
wych we wspó czesnym wiecie, rodzi si  natomiast z odkrywania podo-
bie stw najdawniejszych warstw kultury, czy jak nale a oby raczej powie-
dzie  o jego intertekstualnej strategii, mo e tworzy  si  w wyniku tyle  od-
s aniania, co konstruowania powinowactw. „Pokrewie stwo – pisa  przed 
laty Jerzy Ziomek – jest zwi zkiem krwi, przeto zwi zkiem zastanym i natural-
nym. Powinowactwo jest zwi zkiem przez stosunki kulturowe, przez regu y 

czenia i roz czania, nieraz zwi zkiem z wyboru, nieraz z obowi zku, nieraz 
z mi o ci, nieraz z rozs dku”26. Wspó kulturowy kod, jaki Yeats buduje w swo-
ich sztukach, dzia a w taki sposób, który by pozwoli  wnikn  wspó czesnym 
widzom w historyczne pok ady indywidualnej i zbiorowej duchowo ci, archety-
powych poj  o rzeczywisto ci, pochodz cych z tego samego ród a uczu  
moralnych i religijnych. Bowiem „nasza nie wiadomo , tak jak nasze cia o – 
doda  móg by Jung – to zbiór reliktów i wspomnie  z przesz o ci”27. 

Powrót do mitu to zatem cz  pewnego szerszego projektu antropolo-
gicznego, mo liwo , ale i warunek ustanowienia na nowo takiej w a nie, 
transcendentnej i wspólnotowej, perspektywy odbioru. Mit, jak uczy  Claude 
Lévi-Strauss, z jednej strony odsy a do (minionych) wydarze  w czasie, 
a wi c takich, które mia y miejsce „przed stworzeniem wiata” czy „w pra-
dawnych czasach”, z drugiej strony za  wskazuje na wydarzenia, których 
struktura jest uwa ana za obowi zuj c  ponadczasowo. Powrót, co stara am 
si  pokaza , nie ogranicza si  jedynie do transformacji mitycznych moty-
wów. Nierozerwalnie wi e si  natomiast z prób  restytucji my lenia symbo-
licznego i oznacza w istocie przypisanie dramatom funkcji, jak  mit spe nia  
w spo eczno ciach archaicznych, ujmuj cych ycie ziemskie w relacji z po-
zaziemskim i utrzymuj cych naturalne zwi zki ze mierci . 
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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 n  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 sym-

bol 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 n  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, n  theatre, unconscious 


