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Jan Kott 

Gorzka Arkadia Shakespeare'a 

Las Ardeński podobny jest do wszystkich shakespearowskich lasów, tylko może 
bardziej zdumiewający; jak gdyby wszystkie z nich w sobie mieścił, 1powtarzał 

albo zapowiadał. Lasy shakespearowskie są ·rzeczywiste i zaczarowane, rozgrywają 
się w nich sceny tragiczne i groteskowe, patetyczne i liryczne. W shakespearowskim 
lesie życie ulega przyśpieszeniu, staje się bardziej intensywne, gwałtowne i zarazem 
jakby bardziej przejrzyste. Wszystko ma podwójną wykładnię: dosłowną i meta
foryczną. Istnieje samo dla siebie i jednocześnie jest swoim własnym odbiciem, 
uogólnieniem, archetypem. 
W shakespearowskim lesie w letnią noc kochan1kowie przeszli przez ciemną strefę 
animalnej erotyki. Poznali nagłość pożądania i posiadania. Wymienili partnerów 
i partnerki. W innym z shakespearowskich lasów przez burzę i huragan przejdą 
cztery postaci z Jak wam się podoba: władca, który oddał koronę, WY!!:nany mi
nister, wygnany brat i błazen. Zostaną zredukowani do nagiej egzystencji, która 
sama sobie musi wystarczyć i w samej sobie ·znaleźć racje istnienia, skoro nie 
ma od niej odwołania ani do pustego nieba, ani do krwawej historii, ani do bez
rozumnej na1ury. W ostatnim wreszcie z shakespearowskich lasów na wyspie Pro
spera odegrana zostanie w ciągu trzech godzin ·przyśpieszona historia świata. 
Las Ardeński naprzód jest ucieczką, ucieczką z tego samego okrutnego królestwa, 
w którym jak zawsze u Shakespeare'a powtarzają się obsesyjnie dwa tematy: wy
gnanie prawowitego władcy i wyzucie z dziedzictwa młodego brata. Jest to dla 
Shakespeare'a najkrótsza i rudymentarna historia społeczna. W Jak wam się po
doba wygnana zostanie jeszcze córka zdetronizowanego księcia. Prolog nie ma nic 
z owej pogody i beztroski, jaką ciągle jeszcze za dziewiętnastowicznym wzorem 
próbują odnależć krytycy w Jak wam się podoba i w Wieczorze Trzech Króli. Wy
daje się nawet szczególnie mroczny: 

O, świat przeklęty, gdzie wszystko co dobre, 
Dla posiadacza trucizną jest tylko. 

(I, 3, 14-15) 

Tyran osiadł na tronie, brat gnębi brata, miłość i przyJazn niszczy ambicja, świa
tem rządzi naga przemoc i pieniądz. Z gali książęcej wynoszą ciała zapaśńików 
z połamanymi kręgami. Prolog Jak wam się podoba ma atmosferę Kronik, jest 



w nim duszno i wszyscy się boją. Nowy władca jest nieufny i podejrzliwy, za
zdrosny o wszystko i o wszystkich, niepewny swej pozycji, w każdym wietrzący 
wroga. Jak w Kronikach jedynym ratunkiem jest ucieczka. Za wszelką cenę i jak 
najszybciej. 

Nie tu twój dom. Bo ten dom to rzeźnia. 
(I, 3, 27) 

Prolog jest gwałtowny i brutalny, epilog naiwny i idylliczny. Podany rozmyślnie 
bez motywacji. W paru wierszach. Zły książę soptkał pustelnika i nawrócił się. 
Brat oddał bratu dziedzictwo. 

„. piękne przynosisz ślubne podarunki: 
jednemu ziemie zabrane, drugiemu rozległe 
włości i potężne księstwo. 

(V, 4, 174-176) 

Między czarnym prologiem i epilogiem z bajki jest Ardeński Las . 

. „ Do tego lasu schronił się wygnany książę: 
Mówią, że przebywa teraz w Lesie Ardeńskim, otoczony tłumem we
sołych towarzyszy, z którymi żyje, jak stary Robin Hood angielski. 
Powiadają ludzie, że co dzień przyłącza się do nich wielu młodych 
panów i spędzają tam czas beztrosko, jakby żyli w złotym wieku. 

(I, 1, 122-127) 

W tym Ardeńskim Lesie zacni panowie bawią się w wolnych ludzi i szlachetnych 
zbójców, ksiądz daje ślub błaznowi i dojarce, owce pasą wieśniacy deklamujący 
o miłości, dziewczęta przebierają się za chłopców, melancholijny dworzanin szydzi 
z siebie i z wszystkich. 
Dziwny jest ten Ardeński Las, w którym spotykają się niemal wszystkie postaci 
shakespearowskiego świata. Jest rzeczywisty, jest feudalną utopią i jest wyszy
dzeniem tej utopii. Zabłąkała się do tego angielskiego lasu lwica z małym i po 
mchu pełzają węże. 

Teraz nie w smutku idźmy, lecz w radości, 
Nie na wygnanie, ale do wolności. 

(I, 3, 144-141) 

To koda pierwszego aktu. Mówi to Celia do Rozalindy przed ucieczką do lasu. 
Królestwo wolności jest jednocześnie królestwem natury. 
Królestwo wolności i natury przeciwstawione jest życiu na dworze. Harmonia 
i swoboda niewoli umysłów, skrępowaniu serc, niepewności życia. 

„JAK WAM SIĘ PODOBA" 
William Shakespeare 

Reż. Władysław Krasnowiecki 
Scen. Zenobiusz Strzelecki 
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Czyż nie bezpieczniej wśród zielonych lasów 
Niz na zawistnym, pełnym intryg dworze? 

(II, 1, 3-:-4) 

Ale od pierwszej sceny idylla zostaje zmącona. Jak w Wieczorze Trzech Króli in
strumenty są skłócone. Muzyka Lasu Ardeńskiego jest cała w dysonansach. 

Prawi dziedzice tej dzikiej krainy 
We własnym kraju od zębatej strzały 
Padają, brodząc z boków krwią. 

(I, 1, 22-24) 

Pozornie jesteśmy dalej w tej samej poetyce. Do scen myśliwskich należą senty
mentalne żale nad rannym jeleniem, opuszczonym przez towarzyszy. Tonacja jest 
jednak tutaj inna. Królestwo natury jest równie bezwzględne i równie egoistyczne 
jak świat cywilizacji. Nie ma powrotu do pierwotnej harmonii. Wywłaszczeni wy
właszczają, ci, którzy sami uciekli z życiem, zabijają. 

Zaborcą jesteś gorszym niż twój brat, 
Który cię wygnał z twojej własnej ziemi. 

(II, 1, 27-28) 

„J AK W AM SIĘ PODOBA" 
William Shakespeare 
Reż. wanda Wróblewska 
Scen. Stanisław Bąkowski 
Teatr Ziemi Mazowieckiej 
- Warszawa, rok 1963 

„JAK WAM SIĘ PODOBA" 
William Shakespeare 
Reż. M. Broniewska 

Scen. A. Majewski 
Państwowy Teatr 

im. J. Słowackiego 
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W Arkadii wszyscy są równi. Nieznana jest przemoc pieniądza i przewaga urodze
nia. Prawo nie ustępuje przed siłą, nieszczęśliwi są tylko zakochani bez wza
jemności. Ledwo Rozalinda znalazła się w Lesie Ardeńskim, już podsłuchała roz
mowę dwóch pasterzy; mlodszy skarżył się przed starszym na nieodwzajemnioną 
miłość. Rozalinda jest głodna i śpiąca. Bohaterowie shakespearowscy, tak jak 
homeryccy, są zawsze co pewien czas głodni i śpiący. Nawet kiedy są nieszczęśli
wie zakochani, nawet kiedy knują spisek. Rozalinda i Celia szukają noclegu i po
żywienia. Oczywiście za złoto. Romansowa Rozalinda jest trzeźwa. Jak Shakespeare. 
W Ardeńskim Lesie, gdzie powrócić miał złoty wiek, rządzą kapitalistyczne pra
wa najmu. 

Ja jestem tylko innego pasterzem. 
Ja pasę owce, nie ja strzygę wełnę. 
Twarde jest serce w piersiach mego pana. 

(II, 4, 79--al) 



I jeszcze dobitniej: 

Zresztą to jego trzody, dom i łąki 
Stoją na sprzedaż. 

(II, 4, 84-85) 

Rozalinda z Arkadii, Rozalinda z romansu, Rozalinda z dworskiej komedii pasto
ralnej zakupuje szałas, ziemie i owce: 

Jeżeli można uczciwym sposobem 
Kupić pastwiska, i chatę, i trzody, 
Potrzebny na to damy ci kapitał. 

. (II, 4, 92-95) 

Arkadia zamieniła się w ni~ruchomość, w posesję, we własność gruntową. Mówi 
pasterz: 

Jeżeli ziemia , dochód, sposób bycia 
Są wam po myśli, wszystko wam zakupię ... 

(II, 4, 99-100) 

Bardzo piękne wyliczenie i bardzo piękna kolejność: „the soil the profit and this 
kind of life". Bardzo piękne i bardzo angielskie, Bardzo zresztą shakespearowskie, 
bo ze wszystkiego, co wiemy o Shakespearze, jedno tylko jest pewne, że znał się 
na domach i na ziemi, i umiał kupować. 

• • • 

Ze wszystkich utworów Shakespeare'a najbardziej ariostyczne są Jak wam się 

podoba i Wieczór Trzech Króli. Mamy w nich podobne przemieszanie patosu i ironii, 
drwiny i liryki. To przemieszanie technik i rodzajów literackich bardzo jest współ
czesne i niesłusznie cofa się przed nim teatr. Jeszcze bardziej współczesny, jeszcze 
bardziej z. naszej epoki jest dwuznaczny stosunek do szaleństwa. Albo raczej do 
ucieczki w szaleństwo, w mitol-0gię i w przebierankę. Nie tylko przecież Rozalinda 
przebiera się za Ganimeda. Elżbietańscy banici przebierają się za szlachetnych 
zbójców z czasów Robin Hooda, jak Don Kichot, który włożył znaleziony na skychu 
stary ·pancerz rycerski, Shakespeare nie ma złudzeń, nawet tych złudzeń, że można 
żyć bez złudzeń. 

Prowadzi nas do Lasu Ardeńskiego, aby pokazać, że trzeba 1,1ciekać, chociaż nie 
ma ucieczki; że Las Ardeński nie istnieje, ale ci, którzy nie uciekną, zostaną wy
mordowani. Bez ucieczki do nieistniejącego lasu Rozalinda nie .poślubi Orlanda 
i Orlando nie odzyska ojcowskiego dziedzictwa. 

I • 

WILLIAM SHAKESPEARE 

JAK WAM SIĘ PODOBA 
(AS YOU LIKE IT) 

Komedia w 5 aktach 
Przekład: Czesław Miłosz) 

Osoby: 

Wygnany książę 
Fryderyk, jego brat i przywłaszczy-

ciel jego posiadłości 

Jakub dworzanie wygnanego 
Amiens ) 

Pan I księcia 

Pan II 
Le Beau - dworzanin Fryderyka 
Karol - zapaśnik Fryderyka 

( Orlando/l'l synowie Rolanda 
.,,VOliver j f de Boys 

Adam - służący Olivera 
Probierczyk - błazen 

Ks. Oliver Psujka - proboszcz 

Koryn } 
Sylwiusz pasterze 

William, chłopak wiejski zakocha-
ny w Audrey 

Osoba przedstawiająca Hymen 
Rozalinda, córka wygnanego księcia 
Celia, córka F\ryderyka 
Febe, pasterka 
Audrey, wiejska dziewczyna 

Reżyseria: 

MAREK OKOPIŃSKI 
Piosenki: 

STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 

KAZIMIERZ KUREK 
ZENON JAKUBIEC 
WOJCIECH STANDEŁŁO 
KAZIMIERZ KUREK 
PAWEŁ TOMASZEWSKI 
TOMASZ WITT 
PAWEŁ TOMASZEWSKI 
WOJCIECH SZOSTAK 
MAREK BARGIEŁOWSKI 
RYSZARD MARZECKI 
WITOLD DĘBICKI 
STEF AN GOLCZEWSKI 
STEFAN BURCZYK 
JÓZEF CHWIEJCZAK 

* * * 
GRAŻYNA KORSAKOW 
ANNA KOŁAWSKA 
MARIA CHRUŚCIELóWNA 
TERESA LEŚNIAK 
TERESA WIERZBOWSKA 

Scenografia: 
JANUSZ ADAM KRASSOWSKI 

ZBIGNIEW TURSKI 
Asystent reżysera: Układ tańca: . 

ZENON JAKUBIEC TADEUSZ PELC 



Dwie pary pasterzy: rzeczywistych i wymyślonych, z angielskich pastwisk i z pa
sterskiej Arkadii są systemem luster, które pozwalają kompromitować i ośmie

szać dworski wykwint z jego honorowym kodeksem, wszystkie uroki „stanu na
tury" i konwencje pasterskiego romansu. 

KORYN 

PROBIERCZYK 

Czy chcesz, żebyśmy całowali smołę? 
Dworzanie swoje ręce perfumują piżmem. 

O tępy człowieku! („.) 
Piżmo jest gorszego pochodzenia niż smoła, 
to nieczyste wydzieliny kota. 

(III, 2, 65---71) 

Bardzo podobnym zabiegiem posłuży się w przyszłości Jonatan Swift. Wielkie 
i małe jest także systemem luster. Wystarczy sto razy pomniejszyć człowieka, że
by wojny dynastyczne i zabiegi o dworskie godności stały się cyrkiem pcheł. Wy
starczy sto razy powiększyć, żeby pocałunek stał się potwornością. Mówi Probier
czyk do Koryna: 

Gromadzisz razem owce i barany, i kiedy bydlęta spółkują ze sobą, ty 
cieszysz się, że zarobiłeś na życie . Jesteś rajfur starego barana i przy
prowadzasz roczną owieczkę krzywonogiemu, staremu, paskudnemu 
trykowi, który nie nadaje się do uczciwego związku. 

Swiftowski jest tutaj nie tylko sam mechanizm kompromitacji. Prekursorskie w sto
sunku do Swifta jest narastanie, ,powolne i konsekwentne, obrzydzenia naturą. Ta 
shakespearowska antyphysis, ogarniająca przede wszystkim strefę rozrodczości i in
stynktu seksualnego, znajdzie swoje apogeum w Królu Learze i w Otellu. .(\le 
już tutaj, w pogodnym pejzażu Lasu Ardeńskiego, słowo „naturalny" zaczyna na
bierać znaczenia, jakim posługujemy się w · zwrocie „funkcje naturalne". 

Na głupcach 
Podobnych tobie oparty jest świat. 
To oni płodzą niezdarzone dzieci.„ 

(III, 5, 52-53) 

Mogła to być kwestia Błazna w Królu Learze. W Jak wam się podoba nie mówi 
tych słów Probierczyk. To słodka Rozalinda, czuła Rozalinda, namiętna Rozalinda 
drwi z Sylwiusza zakochanego w Febie. Rozalinda, Febe, Audrey - są także ko
lejnymi lustrami, w których przegląda się miłość . Sielankowi pasterze i pasterki 
byli zawsze piękni. W Jak wam się podoba do urody ma prawo tyl1ko Ganimed-Ro
zalinda, chłopiec-dziewczyna. W wyszydzonej A~kadii pasterki są brzydkie. 

Nie widzę w tobie nic więcej niż zwykły 
Tandetny wyrób natury. 

(III, 5, 42-43) 

To Rozalinda o Febie. I dalej : 

On zakochał się w twojej brzydocie. 
(III, 5, 66) 

Febe jest brzydka dla Rozalindy i piękna dla Sylwiusza. Febe jest brzydka tylko 
w jednym z luster. Audrey jest brzydka we wszystkich. Audrey ma być brzydka 
i ma być głupia. Audrey jest naturalna. Z brzydką i głupią chce się. żenić Błazen. 
żeby nie mieć żadnych złudzeń . Małżeństwo ma pobłogosławić ksiądz Psujka, któ
rego parafia jest oczywiście także w Ardeńskim Lesie. Ale Błazen przegoni księdza . 
Małżeństwo zostanie sparzone według praw natury. Tej właśnie naturalnej na
tury. 

* * * 
Krytycy przeciwstawiają dwa skrzydła, dwa wątki, dwie fabuły Wieczoru Trzech 
Króli: wyidealizowany obraz miłości i krwistą kompanię panów Chudogęby 
i Czkawki; ułudę i rzeczywistość. Wieczór Trzech Króli i Jak wam się podoba 
uważane są powszechnie za najbardziej romantyczne z komedii. Ale ze wszystkich 
współczes:-.ości shakespearowskich, od elżbietańskiej po naszą, najfałszywszą była 
jego współczesność romantyczna i pozostawiła za sobą najfatalniejszą tradycję 
teatralną. I trzeba naprawdę być zupełnie głuchym na Shakespeare'a, żeby w tym 
krążeniu Violi, bez początku i końca między Olivią i Księciem nie usłyszeć nic 
więcej poza romantyczną muzyką miłości. Wieczór jest tylko pozornie sztuką 
we włoskich kostiumach, 'która dzieje się w fantastycznej Ilirii. Wieczór jest ko
medią tak samo współczesną, jak Sen nocy letniej, Stracone zachody, Jak wam 
się podoba. Przy wszystkich pozorach wesołości jest bardzo gorzką komedią o elżbie
tańskiej d o 1 c e v i t a, a przynajmniej o dolce vita na wszystkich piętrach 
i wszystkich skrzydłach pałacu Southamptonów. Na to dolce vita rzuca swój cień 
Malvolio, angielski Tartuffe, bardziej może jeszcze nienawistnik niż purytanin. Nosi 
na szyi łańcuch ze srebrną łyżką, jest w śmiesznych żółtych pończochach i pod
wiązkach na 1krzyż prze.wiązanych, ale cień, który od niego 1pada, jest czarny. 
Słusznie zauważono, że w Wieczorze postać Błazna łączy obie fabuły komedii. On 
jeden zagląda do obu skrzydeł pałacu, błądzi po wszystkich jego piętrach, wtóruje 
na tamburynie !unistom Księcia i popija w wesołej kompanii Czkawki i Chudo
gęby. śpiewa tu i tam, drwi tu i tam, bywa na komnatach i w izbie czeladnej ., 
Jego melancholijną piosenką, której refren podejmie Błazen w Królu Learze, koń
czy się wesoła komedia. Jest to w muzyce Wieczoru dysonans ostatni. 



Błazny w Jak wam się podoba i w Wieczorze są najbardziej oryginalnym dodatkiem 
Shakespeare'a do przejętych fabuł . Jeżeli mądrość staje się błazenadą, błazenada 

staje się mądrością. Jeżeli świat stanął na głowie, tylko fikając koziołki można 

zająć właściwą pozycję. To są pierwsze założenia błazeńskiej logiki. świat 

z wszystkich robi błaznów. Poza błaznami. Oni jedni spod powszechnej błazenady 
uciekli ipod błazeńską czapkę. Feste i Probierczyk już nie są klownami, ich żarty 
przestały być zabawne. Są nieprzyjemni. Ich funkcją jest dezintegracja; żyją 

w świecie nagim, odartym z mitów, zredykowanym do wiedzy bez złudzeń. 
W Lesie Ardeńskim błazeńskie echo jest podwójne. Wtóruje bohaterom nie tylko 
Probierczyk. Drugim krytycznym echem jest Jakub. 

Jeżeli nagle ten dysonans żywy 
Muzykę kochać zaczął, to niedługo 
Będziemy mieli w sferach dysharmonię. 

(II, 7, 5-6) 

Jak wam się podoba i Wieczór Trzech Króii zbliżają się już do daty Hamleta. 
W postaci Jakuba krytycy shakespearowscy dawno już dostrzegli pierwszy zarys 
postaci królewicza duńskiego. Jakub, zanim przeistoczy się w Hamleta, musi na
przód przejść szkołę błazeństwa. Feste i Probierczyk są już filozoficznymi błazna
mi. Ale są tylko błaznami. Przestają istnieć po zdjęciu czapki z dzwonkami. Filo
zoficzny błazen, nim stanie się Hamletem, musi zdobyć osobiste racje swojej go
ryczy. Musi być naprzód człowiekiem. 

... długie rozważanie i przeżuwanie moich 
podróży pogrążyło mnie w smutku pełnym 
humorów. 

(IV, 1, 19-21) 

I przedtem, może nawet jeszcze bardziej po hamletowsku: 

A jednak dobra to rzecz być smutnym 
i milczeć . 

(IV, 1, 9) 

Jakub na początku jest żałującym rozpustnikiem. Tak przynajmniej określa go Ksią

żę. Jest melancholikiem w stanie czystym, esencją melancholii. Jakby cały był wy
pełniony żółcią według elżbietańskiej klasyfikacji humorów. Z początku jest nawet 
sentymentalny, żałuje rannego jelenia. Ale szybko zapatrzył się na błazna: 

O zacny błazen! o szlachetny błazen! 
Nie ma ubrania jak pstrokata odzież. 

(II, 7, 33-34) 

„JAK WAM SIĘ PODOBA" 
William Shakespeare 

Reż. Krystyna Skuszanka 
Scen. Krystyna Zachwatowicz 

Teatr _Polski - Wrocław, rok 1966 

Jak Król Lear w wędrówce do kresu zimnej nocy, Jakub przechodzi w Lesie Ardeń
skim lekcje błazeńskiej edukacji. Już błaznowi zazdrości wolności: 

Ja pragnę swobody 
Zupełnej, wolny chcę być jak ten wiatr 
i wiać na kogo zechcę. Ten przywilej 
Błaznom jest dany. 

(II, 7, 47-49) 

Las Ardeński jest powrotem do złotego wieku, jedynym mieJscem w feudalnym 
świecie, gdzie ustała alienacja. I oto w tym Ardeńskim Lesie istotą czującą naj
pełniej swoją obcość, najgłębiej mówiąc współczesnym językiem sfrustrowaną, jest 
Jakub. 



Ubierz mnie w szaty pstrokate I pozwól 
Mówić, co myślę, a oczyszczę cudnie 
To brudne ciało zepsutego świata, 
Jeżeli zechcą przyjąć moje leki. 

(II, 7, 58-61) 

Jakub nauczył się od Błazna nie tylko jego filozofii. Nauczył się irównież jego języ
ka. Tego języka, którym przemawiać będQ:ie Hamlet. W epilogu wszyscy opuszczą 
Las Ardeński. Zostanie w nim tylko Jakub. On jeden nie ma powodu wychodzić 
z Lasu. Bo on w ten La·s od początku nie wierzył. On nigdy nie był w Arkadii. 

• • • 

Arkadie są różne, pastoralne lub rycerskie, filozoficzne lub pełne cudownych wy
darzeń. Ale po każdej z nich błądzą pasterze i pasterki podobni do efebów. Roz
mawiają o miłości i o przyjaźni. Często, zwłaszcza u Włochów i Hiszpanów, dziew
częta przebierają się za chłopców. Spencer w swoich komentarzach do Pasterskiego 
kaienclc.rza, który ukazał się w roku 1579 i od którego zaczęła się moda pastoralna 
w Anglii, sławi wzajemną miłość młodych pasterzy, filozoficzną i czułą, czystą 

i wierną. Miłość uprawianą na wzór grecki. 

Mit arkadyjski i mit androgyne niemal zawsze są ze sobą związane. Co oznaczają, 
czemu służą? Arkadia jest wyobrażeniem ubraconego raju. Jest to raj jednocześnie 
z antY'ku i z Biblii. Jest złotym wiekiem ludzkości i rajskim ogrodem, z którego 
wygnano pierwszych rodziców. 

Tu z adamowej pozostały kary 
Zmienność sezonów i surowość zimy. 

(II, 1, ~) 

Wyobraźnia Shakespeare'a jest zawsze wspaniale realistyczna. Pierwsze sceny w Le
sie Ardeńskim mogłyby zaczynać się od zabijania rąk, przytupywania nogami, wa
lenia się pięściami po plecach przez zmarzniętych towarzyszy wygnanego władcy. 

wiatr zimny 
Szczypie nam ciało lodowatym tchnieniem. 

(II, 1, 7-8) 

Po tej Arkadii błądzi dziewczyna-chłopiec. Mit androgyne jest także przywoływa
niem obrazu utraconego raju, w którym panowała przedustawna Harmonia albo 
Chaos, bo Harmonia i Chaos to tylko różne nazwy dla stanu, w którym współ
istnieją ze sobą wszystkie sprzeczności nareszcie pogodzone. Człowiek został stwo-

rzony na obraz i podobieństwo Boga, ale na obraz i podobieństwo Boga nie został 
stworzony mężczyzna, ani kobieta, lecz androgyne. Od androgyne bierze swój po
czątek rodzaj ludzki. 
Na freskach Michała Anioła, przedstawiających stworzenie świata w Kaplicy 
Sykstyńskiej, Adam ma smutną głowę kobiety. Leon Hebrajczyk w swoich Dia
ioghi d'Amore połączył z tradycją biblijną platoński mit o połówkach, które po
zostały z pierwszych ludzi rozciętych przez Zeusa. Adam był androgyne, dopiero 
po wypędzeniu z raju Bóg rozdzielił płci. 
Androgyne jest nie tylko archetypem zespolenia pierwiastka męskiego i kobiecego, 
ale występuje w różnych spekulacjach metafizycznych jako znak pogodzenia wszyst
kich sprzeczności. Kosmiczny mit androgyne znajdujemy u Paracelsjusza i u współ
czesnego Shakespeare'owi Jakuba Boehme. 
Jaka była ostateczna funkcja tych mitów? We florenckim kręgu Medyceuszów mit 
arkadyjski i mity platońskie były być może próbą znalezienia sankcji, metafizycznej 
i moralnej, czerpiącej swój autorytet z antyku i tradycji biblijnej , dla typu two
rzonej kultury, poszukiwaniem zasady, która by pozwoliła odnaleźć jedność poli
tyki, sztuki i obyczaju. Mity te w owym okresie straciły już zapewne swój cha
rakter sakralny. Dalej jednak zarażały wyobraźnię. 
W XVI i XVII w. nadzieje na jedność świata, polityczną i religijną, zostały obalone. 
Zawiodły również nadzieje na powstanie humanistycznej republiki uczonych i arty
stów. Wielkie systemy filozoficzne konkurowały ze sobą, ale straciły już swój 
charakter uniwersalny. Doświadczenia wykraczały daleko poza możliwości uogólnie
nia, nie mieściły się już w żadnej z abstrakcyjnych i sztywnych teorii. Nie były 
to tylko doświadczenia uczonych. Były to również doświadczenia żeglarzy i ban
kierów, żołnierzy i prawników, lekarzy i xzemieślników. Były bogatsze i bardziej 
różnorodne od nauki o prawie narodów i o pochodzeniu władzy, od logiki Arysto
telesa i nauki o elementach, od wszystkich filozofii i od wszystkich metafizyk. 
Ziemia była długo podobna do szklanej kuli, w której przegląda się Kosmos. Teraz 
pozostały z niej tylko szklane okruchy, z których każdy inaczej załamuje świat 

i światło. Wyobraźnia historyczna polaryzowała dzieje świata między złotym wie
kiem i apokaliptyczną zagładą. W epoce baroku i manieryzmu wszystkie odziedzi
czone mity nabrały charakteru o wiele gwałtowniejszego i bardziej dramatycz
nego. 
Las Ardeński jest wyszydzeniem Arkadii i nową Arkadią. Miłość jest ucieczką od 
okrutnej historii do wymyślonego lasu. Shakespeare podobny jest do Biblii; tworzy 
własne mity. Las Ardeński jest miejscem, w którym spotykają się wszystkie ma
rzenia. Snem i obudzeniem ze snu. 



Mała kronika 
Między naszym teatrem, a PZWANN 
została zawarta umowa, na mocy której 
każdy pracownik tej instytucji będzie 

mógł korzystać z abonamentu teatralnego, 
upoważniającego do obejrzenia 6 przed
stawfeń rocznie, wedle własnego wyboru, 
po cenach specjalnych. Założenia umowy 
polegają na tym, że zgłaszający chęć na
bycia abonamentu teatralnego opodatko
wuje się ,po 2,- zł miesięcznie (czyli 
24,- zł rocznie), zakład pracy zaś ze swej 
strony dopłaca ze swych funduszów socjal
nych drugie tyle. Łączna wpłata PZWANN 
wynosi więc 48,- zł rocznie. Zgłaszający 
się pracownik otrzymuje za to 6 biletów, 
które może wykorzystać nawet na jedno 
przedstawienie, uprzedzając o tym teatr 
na dzień naprzód. 
Organizacja pracowniczych biletów abo
namentowych jest pierwszą tego rodzaju 
inicjatywą nie tylko w naszym mieście, 

ale w całym województwie bydgoskim. 
Teatr toruński nawiązuje w ten sposób 
do przedwojennej tradycji, zrodzonej 
w Łodzi również z inicjatywy dyr. Mo
rycińskiego, który kierował wówczas tam
tejszymi Teatrami Miejskimi. 
Umowa z PZWANN jest początkiem 

szeroko zakrojonej akcji organizacji wi
downi na nowych zasadach. Akcja ta ma 
na celu zapewnienie szerokiego dostępu 

do teatru klasie robotniczej Torunia. 

* * * 
Przy Towarzystwie Miłośników Torunia 
powstał Klub Przyjaciół Teatru, którego 
celem jest zbliżenie szerokich rzesz wi
dzów i miłośników teatru do jego „ta
jemnic". KPT ma zamiar urządzać dy
skusje, spotkania z twórcami teatralnymi 
i popularyzować sztukę teatru. 
15 grudnia 1967 r. odbyło się w Muzeum 
Etnograficznym spotkanie z prof. dr Kon
radem Górskim i dr Edwardem Csató, 

połączone z dyskusją nad „Ifigenią w Tau
rydzie" Goethego. Obecnych było 120 osób, 
w tym większość młodzieży licealnej ze 
szkół ogólnokształcących i technicznych. 

* * * 
Również zorganizowany niedawno Klub 
Związków Twórczych „AZYL" podjął 

akcję popularyzacji sztuki. Poza różnego 
rodzaju imprezami artystycznymi, reali
zowanymi przez członków Klubu, odby
wają się tam spotkania i dyskusje na te
maty teatralne. 16 grudnia 1967 r . odbyło 
się spotkanie z Milanem Fridrichem, re
żyserem bratniego teatru czeskiego Jiho
ceske Divadlo w Budziejowicach, który 
zrealizował na naszej scenie sztukę mło
dego pisarza czeskiego Milana Kundery 
„Klucze". 
Klub przewiduje w styczniu spotkanie 
z Markiem Okopińskim na temat reżyse
rowanej przez niego sztuki („Jak wam 
się podoba" Szekspira), na przełomie zaś 
stycznia i lutego Andrzej Wróblewski po
dzieli się wrażeniami z teatrów ra
dzieckich po powrocie z podróży po 
ZSRR. 

* • * 
Z okazji podsumowania Ogólnopolskiego 
Festiwalu Dramaturgii Rosyjskiej i Ra
dzieckiej, zorganizowanego dla uczczenia 
50 rocznicy Rewolucji Październikowej, 

Teatr nasz otrzymał od generalnego dy
rektora Ministerstwa Kultury i Sztuki 
obywatela Stanisława Witolda Balickiego 
wyrazy uznania za wystawienie „Irkuckiej 
historii" Arbuzowa. 
W piśmie tym czytamy: 
„Wasza teatralna inicjatywa stała się też 
ważkim momentem obchodów Jubileuszu 
Października nie tylko w Waszym mieście 
i regionie, ale również częścią politycznych 
i artystycznych manifestacji, podjętych 

w roku 1967 przez całe społeczeństwo, 

wszystkich twórców i działaczy kultury". 
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