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KRYTYKA TEATRALNA O PRZEDSTAWIENIU 
„JAK WAM SIĘ PODOBA" 

PODOBA SIĘ BARDZO 

Ukazać komediowego Szekspira zupełnie po nowemu, całkiem inaczej niż dotych
czas, a jednocześnie nie tylko dochować mu wierności, lecz właśnie poprzez nowe 
odczytanie sięgnąć do istotnych złoży jego filozofii, odsłon i ć to, co d otychczas 
przesłaniały zbyt powierzchowne jego interpretacje - to cel r ównie ambitny, jak 
piekielnie trudno osiągalny. Krystyna Skuszanka zrealizowała go odkrywczo, bez
błędnie, prawdziwie twórczo. Nawet najbardziej chcąc się bronić przed egzalta
cją, powiem szczerze: jestem zachwycony. Jej przedstawienie „Jak wam się p o
doba" uważam za spektakl dwudziestolecia, najpiękniejszą, a zarazem najgłębszą 
intelelttualnie inscenizację w dotychczasowym rozwoju wroc ławskiego teatr u. 
Inscenizacja ta stanowi ważki i oryginalny głos artystyczny w ciągle trwającej 

dyskusji nad Szekspirem. 
Oto po raz pierwszy Las Ardeński, do którego chron ią się Judzie u ciekający 

od świata cywilizowanego przed jego niesprawiedliwością i okrucieństwem, las, 
który dotychczas zawsze interpretowano scenicznie jako bezspornie idealny azyl 
tych wygnańców, tutaj zostaje - zgodnie z krytycznymi intencjami Szeks pira -
potraktowany ironicznie jako złudzenie szlachetnych utopistów. P rzed rzeczywi
stością nie ma ucieczl<i w arkadyjską sielankę [ „.] w praktyce teatral nej p ier w 
sza znalazła do tego klucz Krystyna Skuszanka. Utopijna siela n ka dozna j e u niej 
scenicznej kompromitacji. Artystyczny kształt tego klucza jest bard zo fin ezyjny 
i składają się nań wszystkie elementy przedstawienia [ .. . ] 

TADEUSZ LUTOGNIEWSKI 
„Gazeta Robotnicza" nr 52 z 3 III 1966 

SZEKSPIR SKUSZANKI 

Prolog do wrocławskiego „Jak wam się podoba" wzięty jest z Montaigne'a. Prze d
stawienie zaczyna się w Lesie Ardeńskim . Swietliste kolo pod wolno obracającą 

się jemiołą zawieszoną nad sceną. W kole stoi ubrany na czarno Jaku b, siwy, 
mądry, z otwartym koronkowym parasolem w dłoni, a więc bezrad ny, sam otny 
i nierealny jednocześnie. Opuszcza kolo, zamyka parasol, podchodzi do r ampy, 
mówi tekst „Łaskawego upomnienia naszej matki przyrody" . Refl ek syjne roz
myślania nad życiem, które „samo w sobie nie jest . ani dobre a n i zie : jest 
miejscem na dobro i zło, wedle tego, czym je zapełnicie". Praw dziwe życie -
powie o tym dalej przedstawienie - to ani dwór, ani Las Ardeński. Dwór 
i Las to dwie jego sl<rajności, obie fałszywe. Zycie rozgrywa się p o m i ę d z y 
nimi. I jest ciągle takie same: „To słońce, ten księżyc, te gwiazdy, ta przędza 
świata, to te same, którymi cieszyli się wasi przodkowie i które zabawiać będą 
waszych prawnuków". I na to nie ma rady, „kręcimy się dokoła i tkwim y 
w tym kole", musimy ustąpić miejsca innym, tak jak inni nam tego mie jsca 
ustąpili . Ustąpić trzeba bez żalu, bo przecież skoroście „nie umiel i zeń korzy
stać, jeśli wam było bezpożyteczne, na cóż go chcecie jeszcze?" . Teatr wpro
wadzi za chwilę bohaterów, którzy pokażą to życie rozpięte na k ill<u Tóżnych 

płaszczyznach: groteskowych, tragicznych, zmysłowych, fikcyjnych, poetyck ic h, 
:i:artobliwych i melancholijnych, na płaszczyźni e błazna Probierczyk a, n a płasz 

czyźnie zakochanego Orlanda i zakochanej Rozalindy, na płaszczyźnie dworu 
z Lasu Ardeńskiego, na płaszczyźn ie Sylwiusza i filozofa Jakuba. „ Jak w am się 

podoba" będzie poetycką opowieścią moralną o jednym dniu życ i a , bo „jeś l i 

żyliście jeden dzień, wszystlrnście poznali; jeden dzień pod obny jest do wszyst
kich" . Po takim prologu zaczyna się właściwa komedia „Jak wam s ię pod oba", 
która nie jest już ty! ko komedią„. 

J\liędzy refleksyjnym prologiem i złagodzonym melancholijnym westchnie
niem Jaku ba okru tnym finałem mieści się cały Szekspir . Wizj a świata, który 



jest tragiczny i groteskowy zarazem, dosadnie zmysłowy i zwiewnie poetycki, 
prawdziwy i zakłamany. Skuszanka znalazła precyzyjną wykładnię teatralną 

dla tego poetyckiego obrazu świata. Szekspir ten nie miał akcentów natrętnej 

aktualizacji, nie był ściśnięty do jednej, efektownej może, ale przecież ograni
czonej formuły interpretacyjnej, nie próbował pokazywać mechanizmu życia 

i polityki, nie był ty I k o obrazkiem zabaw erotycznych, przebieranek dziew
częco-chłopięcych, ani nie był odczytywany poprzez któryś z modnych współ

czesnych dramatów. 
Srodek tego „Jak wam się podoba", między prologiem i finałem, był po 

prostu poetycką komedią świata. Swietnym teatrem, jednym z bardziej za
bawnych przedstawień szekspirowskich i równocześnie jednym z najbardziej 
gorzkich spektakli, jakie w życiu oglądałem. Ale ta gorzka wizja świta wpisana 
została w tekst komedii. Swady miłosne Orlanda i Rozalindy pokazała Sku
szanlrn w poetyckiej tonacji buffo, dialog erotyczny głównej pary toczył się na 
tle błazeńskiego dialogu erotycznego Probierczyka z Audrey, na tle komediowo
sentymentałnego dialogu erotycznego Sylwiusza i Febe, towarzyszył mu komen
tarz erotyczny szukającej obsesyjnie dla siebie partnera Celii, był skontrasto
wany z lubymi zabawami rozdysputowanego dworu wygnanego księcia, toczył 

się równolegle z tragedią omijanego przez chłopców i dziewczyny przebrane za 
chłopców melancholijnego Jakuba - filozofa. Kompromitacja Lasu Ardeńskiego 
przeprowadzona została nie tylko w pieśni Jakuba o „osłach jak on takich sa
mych" i nie tylko w finale pokazującym umieranie świata, także w obrazie 
scenicznym, ironizującym idylliczną sielankę, która jest właściwie nudna, bez
trosko jałowa i śmiesznie martwa. 

„Jak wam się podoba" [ ... ] jest sumą w jakiś sposób dawnych doświadczeń 
szekspirowskicłl Sl<uszanki [ ... ] Jest sumą dotychczasowych inscenizacji - i jest 
jednocześnie czymś zupełnie nowym, innym. Kobieca wrażliwość, skłonność do 
moralistyki, poetyckie widzenie świata i jego problemów, miękkość i jednocze
śnie bezkompromisowość w pokazywaniu człowieka zyskały nowy, niespodzie
wanie szeroki wymiar. Smiem twierdzić, że Skuszanka jest najlepiej i najbo
gaciej czującym Szekspira reżyserem w Polsce. Po tym „Jak wam się podoba" 
nie można już mieć co do tego wątpliwości [ ... ] 

Z przeciwstawienia fikcji Lasu Ardeńskiego złu świata rzeczywistego wyni
ka podwójna negacja. Wyrzec się trzeba świata, który jest zły i trzeba się wy
rzec fikcji Lasu Ardeńskiego, który jest nie-rzeczywistością [ ... ] „Odrzucić świat, 
który istnieje, ale zarazem odrzucić pokusę łatwej nadziei na jego naprawę 

przez cud" [Sucłlodolski]. Skuszanka to właśnie umiała wypowiedzieć poprze:.< 
swoje przedstawienie. Umiała nie tylko powiedzieć, umiała także pokazać. To -
i jeszcze coś znacznie więcej. Potrafiła także dać słowo pociechy, które łagoi\zi 

rozstanie z życiem [ ... ] 
Przedstawienie jest nie tylko mądre, jest także znakomite teatralnie. Lo

giczne i bezbłędnie pomyślane, pewnie zrealizowane, piękne w kompozycji pla
stycznej i rewelacyjne aktorsko [ ... ] Jest wyrównany, precyzyjnie zharmonizo
wany zespól i jest kilka kreacji, jakie nieczęsto widuje się ostatnio na scenie. 
Przede wszystkim świetna rola Igora Przegrodzl<iego grającego Jakuba i więk

sza jeszcze, brawurowo zagrana przez Annę Lutosławską Rozalinda. To aktorstwo 
dające najlepsze świadectwo świadomej kultury artystycznej. Jeszcze trzy po
zostałe role kobiecie: Celia (Krzesisława Dubielówna), Febe (Joanna Keller), Au
drey (Halina Piechowska); młody Romuald Michalewski jako Orlando, świetny 

Probierczyk Witolda Pyrkosza (rolę tę dubluje Andrzej Mrozek). Pełny, wielki 
teatr, którego pięknu dopomogła i muzyka Adama Walacińskiego i scenografia 
Krystyny Zachwatowicz. 

Chciałem oddać sprawiedliwość spektaklowi wrocławskiemu na chłodno. Nie 
będę jednak taił, że było ono przeżyciem teatralnym, które zatyka i nie pozwala 
na chłód emocjonalny [ ... ] 

„Jak wam się podoba" Skuszanki jest wydarzeniem na miarę nie tylko 
jednego sezonu i jest rewelacją nie tylko w granicach naszego kraju, kraju 
skromnego, z pokorą oddającego hołd odkryciom obcym. 

JERZY KOENIG 
„ Współczesność" nr 6, 16-29 III 1966 

j 
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BIAŁY LAS ARDEŃSKI 

w plastyce, a także na scenie, walor bieli jest specyficzny; w skupieniu 
zwłaszcza w kompozycji biel objawia tu swą szczególną clwuznacznosć. 

w zmasowaniu staje się nierzeczy\vista i baśnio\va, działa „efektem obcości", 

tworzy szczególny klimat oddalenia i wieloznaczną płaszczyznę gry. Czyż nie 
jest więc idealnym znakiem wywoławczym dla tej właśnie bajki: gorzkiej, dwu
znacznej, ironicznej i melancłlolijnej bajki o Ardeńskim Lesie? 

Czarny surdut, po1iczochy czarne i parasol nosi wśród tego lasu jeden tylko 
Jakub. Jakub zaczyna przedstawienie (tekstem Montaigne'a) i on je kończy: 

Dukd·ame, dukdame, dukdame [ ... ] 

w taką podwójną l<lamrę ujęta jest cała inscenizacja Krystyny Skuszanki. 
Nie2wykle piękna, śmiała, nowatorska, konsekwentna i precyzyjna, w szczegó
łach wycyzelowana, w całości mądra i bezbłędna w stylu. Styl zaś określony 

jest w całości tym spojTzeniem na bajkę Ardeńsldego Lasu: jest to spojrzenie 
mizantropa i sceptyka Jakuba [ .•. ] 

To jest ten Las „na niby" - bajeczny sielankowy. Ale co w nim jest praw
dziwe, gwałtowne, szekspirowskie? Otóż jest miłość. Wspaniała fuga na cztery 
pary kochanków, nadto z dziewczyną przebraną za chłopca i uwodzącą swego 
chłopca jako chłopiec, który udaje dziewczynę. Do tej palety Skuszanka miała 
odwagę jeszcze dorzucić Jakuba - i nie tylko jako świadka, ale w intencji 
także partnera tej gry miłosnej [ ... ] 

Tak bogatej i intensywnej, mieniącej się, wieloznacznej, tak gęstej a sub
telnie uplecionej gry miłosnej w sztuce Szekspira nigdy jeszcze na scenie nie 
oglądałem. I od tej także strony przedstawienie Skuszanki otwiera bodaj nowy 
rozdział inscenizacji Szekspira w Polsce. To wszystko przecież, co jest udaniem, 
wybiegiem, prowokacją w grze miłosnej - jest teatralne. I to wszystko, co 
agresywne, co liryczne i wybuchowe, co nieśmiałe i co gwałtowne, zmysłowe 

i dwuznaczne - jest teatralne. A to znaczy: związane dyscypliną stylu i przez 
to prawdziwsze, przez to mocniejsze, .a nie wystudzone w stylizacji. I nie spła

szczone w naiwnym „przeżywaniu". 

Łatwo zgadnąć, że wszystkie te uwagi odnoszą się również do prowadzących 
tę świetną partię aktorów. I niech też zostaną odczytane jako pochwała Roza
lindy przede wszystkim. \'Vielka rola Anny Lutosławskiej . Nie żywiołowa, nie 
„witalna", właśnie skonstruowana, odmierzona z dokładnością sztuki i wrażli
wością talentu. Sam jej początek nie wydaje się przecież frapujący. Ale ta rola 
rośnie ze sceny na scenę: jest tym pełniejsza i bogatsza, im więcej nakłada się 
na nią skomplikowanych zadań aktorskich, splotów sytuacyjnych i wieloznacz
nych układów. Oto triumf świadomej, pięknej sztuki aktorskiej. 

Iirzesislawa Dubielówna jako Celia towarzyszy Rozalindzie w charakterze mi
luchnej i ujmującej porcelanowej laleczki: ta jej siostrzana miłość do kuzynki, 
z którą dzieli wygnanie, także przecież zahacza i po trosze o sferę bajki o pew
ną infantylną jeszcze dwuznaczność uczuć, podobnie jak skądinąd lrnkietowanie 
błazna. Dubielówna spełnia te zadania bezbłędnie. Orlando - Romuald Micha
lewski - zaczyna jako naiwny trochę chłopiec, który stopniowo i bardzo szyb
ko dorasta w tej grze miłosnej do swej partnerki. Dzielna rola, wiele rokująca 
na przyszłość. I jeszcze doskonały Jakub Igora Przegrodzkiego, sceptyczny mę

drzec nie bez słabostek, protagonista przedstawienia. I jeszcze bardzo wytwor
ny, dyskretne uśmiechy wymieniający ze swą kompanią pan Amiens - Bogu
sław Danielewski bardzo stylowo podający piosenki. 

Nie chcę mnożyć komplementów, które w litanii stałyby się zdawkowe. Dość, 
gdy powiem, że nie ma łuk w tym przedstawieniu i nie widać tym razem sla
bycłl punktów w całym zespole. 

Przedstawienie to ma bezbłędną scenografię i jeszcze świetniejsze kostiumy 
Rrystyny Zachwatowicz. Ma też bardzo ujmującą, stylową, pełną uroku muzykę 
Adama Walacińskiego [ ... ] 

JOZEF KELERA 
„Odra" nr 4, kwiecieii 1966 



SZEKSP IR NAPRA,WDĘ 

Rytmikę kolejnych scen wyznacza nie ilość tekstu, a le Jakby muzyczny takt, 
który rządzi wejściem i wyjściem postaci, w istocie każdą sytuacją: dopiero 
w finale włączy się zmiana oświetlenia i przypomni, że czas, obiektywny, natu
ralny czas pór roku czy dnia płynie niezależnie od muzycznej umowy. 

Orlando i Rozalinda, Sylwiusz i Febe, Probicrczyk i Audrey, wreszcie Celia 
i Olivier - każda z tych par miłosnych jest na S\~ój sposób ujmująca i śmiesz

na. To zapewne największa ze sztuk Skuszanl<i i jej aktorów, że potrafili szel<
spirowsl<ie dwoistości, owo współistnienie sprzeczności nie tylko przetlumaczyc 
na ogólną konfrontację tekstu i sytuacji, lecz odnaleźć również na poziomie 
każdej pary i każdej z postaci z oddzielna [ ... ] 

Rozalinda i Orlando. Ich sylwetki, zwłaszcza Rozalindy, są wcieleniem uroku 
i wdzięku. Ich gra miłosna jest zabawą. Orlando niemal od pierwszej chwili wie, 
kim jest przebrany Ganimed. Niewątpliwa nowość interpretacyjna, która, mó
wiąc na marginesie, podważa wszystkie teorie o teatrze Geneta w „Jak wam 
się podoba", a le której nie przeczy ani jedna linijka tekstu. Dzięki temu Orlan
do, zawsze dotąd na scenie postać martwa i drugorzędna, staje się autentycz
nym partnerem Rozalindy. [ ... ) Mamy tu do czynienia z tym, co cz:isem nazy
wane bywa grą przeciw tekstowi i w czym Skuszanka uchodzi za specjalistkę. 

W istocie jednak jest to zabieg analogiczny do rozpisania jednolitej tonacji na 
różne instrumenty: tekst, pełny tekst staje się ponownie własnością aktorów, 
tak jak orkiestra powtórzy tonację. Teraz jednak nie będzie już tylko sumą wy
powiedzi postaci : określił ich sylwetki, stosunki wzajemne i również stosunek do 
własnych słów . 

Zasada, która rządziła grą Rozalindy i Cel ii już w ekspozycji, ogarnia stop
niowo całą scenę . Las Ardeński zamyka się. Trudno mi inaczej określić to do
znanie: wręcz fizyczne poczucie rosnącego oddalenia. Aż po finał: wszystkie 
pary, co „jak przed potopem zbiegły się do arki", siadają nieruchomo, wypowi:i
dają swe „tobie się oddaję, bo jestem twoja", milkną w zapadającym zmierzchu, 
a czarodziejska jemioła zaczyna się kn;cić i rzu cać wyolbrzymione cienie. 

Raz tylko postaci Lasu Ardeńskiego zbliżają się do nas - wychodzą poza 
krąg jemioły i stają na proscenium. Ze wzniesionymi twarzami, zamkniętymi, 

Ślepymi oczyma Sylwiusz, Febe, Orlando i Rozalinda mówią najwspania lszy 
wiersz o miłości: „Westchnieniem tylko być, jasnymi łzami ... ". Prowadzi ten 
chór Sylwiusz, najśmieszniejszy z tragicznych kochanków. 

I jedna ty lko postać wyłamuje się z zasady ogólnej : Jakub, k tóry pomiędzy 
Orlandem i Rozalindą nadaremnie szuka swej pary, którego Las Ardeński nie 
przyjął i przyjąć nie mógł . Który cierpi na nadświadomość - w dwojakim sen
sie : wie, czym jest Las, i boli go ta wiedza. Chciałby otrzymać obywatelstwo 
Lasu, ale nie umie wyr zec się „doświadczenia podróżnika", który wyniósł z wę

drówki „puste ręce i pełne oczy". Igor Przegrodzki był cały czas jakby zabłą

kany; nieśmiały, nawet pokorny, zaraz potem zjadliwy, szyderczy. Odchodził 

szybkim zaaferowanym krokiem, ale wiadomo było, że nie ma dokąd pójść . Te
raz wyjdzie z kręgu Jemioły i odrzuci zaproszenie Księcia, powtórzy swój obraź
liwy refren o osłach w Arde1\skim Lesie i - pójdzie spać. Sen znaczy ró\vnież 
śmierć w tej sztuce. 

Spoidłem wszystkich znaczeń Lasu Ardeńskiego w inscenizacji Skuszanł<i 

jest: urok i ironia. Nawet: zauroczenie i ironia. Określ ają całość, lecz są też n ie
odłącznym atrybutem każde.i z postaci i wszystkich ich relacji wzajemnych. Wy
mieszan e we wszelakich proporcjach, ale zawsze obecne razem: najpiękniejszy 

z liryków miłosnych mówią ludzie o ś l epych oczach, a l<iedy najucieszniejsi z za 
lotników, Audrey i Probierczyk, turlają się po ziemi, pojmujemy, ~miejąc się, 

wdzięk zwierzęcej erotyki. 

„Kręc imy się dokoła i tkwimy w tym kole" (Montaigne) . Wraz 
krążymy zawsze po granicy. Nie zdołamy osiedlić się na stałe w 
Lesie. Ale wbrew Jakubowi, który ma rację, dzięki Jaku bowi, 
śmieszny - nie będziemy Lasowi, wciąż odtrącani , złorzeczyć. 

z Jakubem 
Ardeńskim 

któr y jest 

Pozostajemy po drugiej stronie. Z kręgu zauroczenia 1 ironii, bezsensownej 
urody natury i bezsilnych wartości - nie wychodzimy z pustymi rękoma. Prze
kazano nam jako piękno celowe i ludzkie, jako wartość wreszcie skuteczną: 
poezję. 

\Vrocławskie „Jak wam się podoba" jest n a jwybitniejszym z dotychczaso
wych osiągnięć Krystyny Skuszanki, inscenizatora i reżysera. Nowym słowem 
w teatralnej recepcji Szekspira, nie tylko polsl<iej. Wydarzeniem powojennego 
teatru. 

Spośród wszystkich zasłużonych wyjątkowo wyrównanego spektaklu nie spo
sób nie wymienić: scenografa Krysty ny Zachwa towicz i kompozytora Adama 
Walacińskiego oraz - Rozalindy, Celii, Jałrnba, Orla nda, Febe i Audrey. Był)• 
to role znakomite, często - życiowe, Rozalinda Lutosławskiej stanowiła kreacj o: 
pierwszego rzędu. 

KRZYSZTOF WOLICKI 
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