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Cały świat to teatr 
Wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety 
Są aktorami - wchodzą i znikają ... 
I różne człowiek gra kolejne role 
W siedmioaktowej sztuce swego życia 
Mkną akty, biegną lata ... Najpierw dziecko 
Zaślinia się i miauczy na niańki ramionach . 
Potem płaksiwy uczeń, na którego twarzy 
Błyszczy poranne światło, wlecze się jak ślimak 
Sennie do szkoły. A oto kochanek 
Bucha ogniem jak piec i mruczy balladę, 
Którą ułożył o brwiach ukochanej. 
A potem żołnierz pełen dziwnych przekleństw 
Dziko obrosły, z honorem drażliwym 
Gwałtowny, skory do bójki i gotów 
Szukać nietrwałej, jednodniowej sławy. 
Nawet w gardzieli armat. Potem sędzia -
Śliczny ma brzuszek, kapłonem nadziany, 
Surowe oko, podstrzyżoną brodę, 
Mądrych zdań pełny jest i głupich słów ... 
I gra się dalej sztuka ... W szóstym akcie 
Wchodzi obwisły, biedny, stary grzyb 
W okularach na nosie, z sakiewką przy boku 
Pończochy z czasów młodości za luźne 
Dla jego drżących łydek, męski głos 
W dyszkant dziecięcy znowu zmieniony. 
Piszczy i skrzeczy ... A ostatnia scena, 
Która tę dziwną historię zamyka 
To niemowlęctwo nowe, sen, niepamięć 
Ni zębów, oczu ani smaku, nic. 

WILIAM SZEKSPIR 
Jak wam się podoba 

Akt II Scena 7 
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Wiliam Szekspir 

JAK W AM SIĘ PODOBA 
Akt lII scena 2 

KORYN 

I jakże podoba się panu to pasterskie życie, panie Probier
czyk? 

PROBIERCZYK 

Zapewne, pasterzu, samo w sobie, dobre to życie. /\le jako 
że jest to pasterskie życie nic nie jest warte. Że jest sa
motne - bardzo mi się podoba. Ale że płynie z dala od 
ludzi - podłe to życie. Jako że wśród pól i lasów - wielce 
je sobie chwalę, ale że dwór daleko - jest nudne wielce. 
że jest to oszczędne życie - zważ to sobie - bardzo mi 
w smak. Ale że brak mu obfitości - skarży się mój żo

łądek. Czy umiesz filozofować, pastuchu? 

KORYN 

Tylko tyle, aby wiedzieć, że im ktoś jest bardziej chory, 
tym gorzej się czuję. Że komu brak pieniędzy, dostatku 
i zadowolenia, temu brak trzech dobrych przyjaciół. Wiem 
i to, że właściwością deszczu jest moczyć, a ognia, płonąć. 
Że dobre pastwisko tuczy owce, a główną przyczyną no
cy - jest brak słońca. Wiem, że komu ani natura ani nauka 
nie dały rozumu, może skarżyć się na złe wykształcenie, 

albo urodził się z całkiem głupich rodziców. 

PROBIERCZYK 

Taki, jak ty, nazywa się naturalnym filozofem. 
Czy byłeś kiedy na dworze, pasterzu? 



KORYN 

Nie, nigdy. 

PROBIERCZYK 

A więc jesteś potępiony. 

KORYN 

Mam nadzieję, że nie. 

PROBIERCZYK 

Na pewno jesteś potępiony. Będziesz jak żle usmażone 

jajko, które przypaliło się od spodu. 

KORYN 

Dlatego, że nie bylem na dworze? Jakże to? 

PROBIERCZYK 

Bardzo prosto. Jeżeli nic byłeś na dworze, nigdy nic wi
działeś dobrych obyczajów. Jeżeli nie widziałeś nigdy do
brych obyczajów, twoje obyczaje muszą być złe, a zło to 
grzech, a grzech to potępienie. 
Marny twój los pasterzu. 

KORYN 

Ani trochę, panie Probierczyk. Co jest dobrym obyczajem na 
dworze, jest śmieszne na wsi, tak samo jak wiejskie zwy
czaje śmieszyłyby na dworze. Opowiadałeś, że wy tam na 
dworze nie mówicie sobie dzień dobry, tylko całujecie sobie 
ręce. Taka grzeczność byłaby bardzo brudna, gdyby dworza
nie byli pasterzami. 

PROBIERCZYK 

Dowód proszę. Pragnę dowodu. 

KORYN 

No, ciągle przecie dotykamy naszych owiec, a wiesz chyba, 
że ich wełna jest tłusta. 

PROBIERCZYK 

Czy myślisz, że ręce dworzan nie pocą się? A czy tłuszcz 

barana nie jest tak samo zdrowy, jak pot ludzki? Słabo, 

słabo. Daj lepszy dowód. N o śmiało! 

KORYN 

Poza tym nasze ręce są szorstkie. 

PROBIERCZYK 

Tym lepiej. Wasze usta poczułyby, że całują. Znowu słabe. 
Pomyśl chwilkę, daj głębsze racje. 

KORYN 

I są często pokryte smołą, kiedy chodzimy koło stada. Czy 
chcesz, żebyśmy całowali smołę? Dworzanie swoje ręce per
fumują piżmem. 

PROBIERCZYK 

O tępy człowieku! Gomóło robaczywego mięsa, niegodna po
równania ze zdrową pieczenią! U cz się od mądrych i zważ 
to sobie: piżmo jest gorszego pochodzenia niż smoła - to 
nieczyste wydzieliny kota. Szukaj dowodów, pasterzu. 

KORYN 

Nadto masz dworny dowcip, jak na mnie. Poddaję się. 

PROBIERCZYK 

Poddajesz się diabłu? Chcesz być potępiony? Bóg z tobą, 

tępy człowieku! Niech Bóg zdejmie ci z oczu bielmo! Jesteś 
głupi! 



KORYN 

Panie, jestem dobry robotnik. Jem, co zarobię, noszę, co 
dostanę, nie mam do nikogo nienawiści, nie zazdroszczę ni
komu szczęścia, cieszę się, że innym jest dobrze, na moją 
biedę nie narzekam. A chyba nie jest pychą, że lubię pa
trzeć, jak moje owce się pasą i moje jagnięta biegają koło 
matek. 

PROBIERCZYK 

Więc jeszcze jeden grzech popełniasz z głupoty. Gromadzisz 
razem owce i barany i kiedy bydlęta spółkują ze sobą, ty 
cieszysz się, że zarobiłeś na życie. Jesteś rajfur starego ba
rana i przyprowadzasz roczną owieczkę krzywonogiemu, 
staremu paskudnemu trykowi, który nie nadaje się już do 
uczciwego związku. Jeżeli nie będziesz za to potępiony to 
chyba dlatego, że nawet diabeł nie chce mieć u siebie paste
rzy. Bo nie widzę, jakbyś inaczej mógł się z tego wyplątać. 



Ryszard Przybylski 

DWAJ PANOWIE 
Z LASU ARDEŃSKIEGO 

i. Las cudów 

Wszyscy zapewne zgodzą się ze stwierdzeniem, że w ideal
nej krainie idylli rzeczywisty człowiek, człowiek z krwi 
i kości, nie jest w stanie spędzić całego swego żywota. Jeśli 
przytrafi mu się zabłąkać do jakiegoś literackiego czy ma
larskiego raju, pobyt jego na łąkach Poussina i wśród trzód 
Lorraina pozostanie na pewno tylko epizodem. Toteż nikogo 
nigdy nie dziwiło, że w Jak wam się podoba nie mamy do 
czynienia z wizją wiecznego raju, lecz z interludium paster
skim odegranym przez ludzi żyjących na dworze albo w 
zamku, słowem w mieście. Dziwił natomiast -'-- i słusznie -
fakt, że ten masowy exodus głównych bohaterów do lasu 
jest przymusowy. Na ogół bowiem w dramacie pasterskim 
dworskie towarzystwo wędruje do chatek leśnych z własnej 
i nie przymuszonej woli. Znużenie dworskim zakłamaniem, 
wstręt do intryg i zmęczenie walką o władzę - oto przy
czyny tęsknot za trzodami i lasami, za prostą miłością pa
sterzy. 

Ale jeszcze bardziej zdumiewają sprawcy tej zbiorowej! 
ucieczki na łono natury. Są to ni mniej ni więcej tylko dwaj 
renesansowi gangsterzy. Co mówię? Jest gorzej! Są to bo
wiem dwaj renesansowi Kainowie. To zastrzeżenie jest isto
tne, gdyż amerykańscy gangsterzy kochają swoich braci . 
Księcia wygnał więc do lasu jego zły brat Fryderyk, który 
w paru wybornych scenach przekonuje nas, że nadawałby 
się na doskonałego władcę-bandytę jakiegoś odrodzeniowe
go księstewka we Włoszech. On też przepędzi z dworu Ro
zalindę i w konsekwencji - swoją córkę, Celię. Orlanda 
natomiast zmusi do ucieczki jego zły brat Oliwer, plugawy 

Adam Ewa w raju (Arras króla Zygmunta Augusta, fragment) 



za\v:istnik, który dom ojca może w każdej chwili przekształ
cić w jatkę. Kraina pasterska w Jak wam się podoba jest 
więc schronieniem Ablów, których nie zdołali pomordować 
Kainowie. 

A las Ardeński można nazwać ziemią wygnania. Prawie 
wszyscy wygnaf1cy, którzy opuścili „pełen cierni ten pow
szedni świat'', gdzie cnota jest ciężkim nieszczęściem czło
wieka, odczuwają swoje wygnanie jako przymusowe co 
prawda, wszelako błogosławieństwo. 

Za nami w ślad. Niech radość w nas pozostanie. 
Idźmy, przed nami wolność, nie wygnanie. 

Tak mówi Celia opuszczając z Rozalindą dom ojca-tyrana. 
Niemal wszyscy bowiem uważają krainę pasterską za kra
inę wolności, ponieważ można tam wypowiedzieć swoją 

my ś 1. W „ciernistym świecie" przywilej ten posiadają je
dynie błazny i kobiety. Mężczyzna nie może być kobietą, 

a nie chce być błaznem. Marzy więc o Złotym Wieku, epo
ce absolutnej wolnoścjl i sprawiedliwości. Z tych właśnie 

względów już na wstępie dramatu zapaśnik Karol kojarzy 
Złoty Wiek z zielonym lasem Robin Hooda, szlachetnego 
rozbójnika, i na określenie lasu Ardeńskiego używa obu tych 
nazw. 

Nie jest to, jak zobaczymy, kraina zupełnej wolności 

i żywot jej mieszkańców nie przypomina żywota wesołych 
junaków, hazardzistów życia. Nie przypomina tym bardziej! 
żywota mieszkańców Arkadii, idealnej krainy, w której pa
nuje wieczna wiosna. W lesie Ardeńskim poluje się, aby 
jeść, narzeka na złe pory roku, zimą drży się z zimna. 
W Arkadię zamienili go dopiero romantycy, którzy co praw
da odkryli Szekspira, ale też i zakłamali go dokładnie. Ale 
można ich zrozumieć. W owym czasie Arkadią zaczęto po
sługiwać się jako metaforą określającą każdy stan szczę

ścia, każde schronienie przed ohydą świata. Dziś doszło do 
tego, że każde odosobnienie nazywa się Arkadią i jak tak 
dalej pójdzie nasi dzielni dziennikarze zaczną nazywać 

więzienie Arkadią skazanych. Bliższy prawdy jest więc za
paśnik Karol, który przyrównując las Ardeński do Złotego 
Wieku miał na myśli mit pierwotności, tęsknotę za życiem 
prostym i uczciwym, wolnym i sprawiedliwym. W lesie 

.... 
Hieronim Bosch „Ogród rozkoszy ziemskich" (fragment) 



Byt masz jawi się w rzeczywistości ludzkiej w 
stosunkach z dwiema mocami. :Manifci.t ację egzy
stencjonalną tych moc~: nnz.nrnć będziemy: Normą 
Dnia i Pa ją ~Ot'J. 

N o r m a D n i a porządkuje naszą rzeczywistość 

ludzką; w,vmaga jasności, ltonsckwencji, wierności; 
podporządkowuje nas R o z u m o w i i I d e i. J e d
no ś ci i nam samym: każe realizować siebie w 
świecie. budować w <·zasie, udoskonalać nieskończe
nie rzeczywistość ludzką. Ale nn krańcu D n i a 
przemawia inny głos. Odrzucenie go nie załatwia 

bynajmniej sprawy. P as ja N o cy przebija w zel
kie nakazy. Rzuca cię w ponadczasową otchłań nie
bytu, która wciąga wszystko w swoje wiry. Każda 
konstrukcja w czasie, jako manifestacja historyczna, 
wydaje się jej powicrzchown;} m złudzeniem . J as
ność nic może dla ni t>j otwierać drogi ku niczemu 

istotnemu, a raczej, zapominając o sobie, uważa 
ciemność za bezcza owy mrok autent~ czności . Dzię
ki niepojętemu .,trzeba'', które nie usiłuje się nawet 
usprawiedliwiać, staje się ona nieufna i niewierna 
wobec Dnia. Sic przemawiają do niej powinności 
ani cele; jest ona zatraceniem i pragnieniem unice
stwienia się w świecie, ab~ siebie zrealizować w głę
bi unice ·twienia świata. 

Norma Dnia zna śmierć jako kres, g r a n i c ę, 
ale w gruncie rzecz;\-· nie wierzy w śmierć. Tymc-La
i.em Pasja Nocy tęskni do śmierci usiłując jedno
cześnie ją powstrzymać. mierc Ją WZJ."\\'a, a ona 
czyni z niej swą najbliższą towarzyszkę. 
Chciałoby się pomyśleć o s :>. n t e zi e l J c h 

d w ó c h ś w i a t ó w. Ale nie realizuje się ona w 

żadn;vm istnieniu. 

K.\RL JASPERS 



Ardeńskim nie ma wiecznej wiosny, ale można w nim żyć 
po ludzku, jak w „dawnych dobrych czasach". 

„Ciernisty świat", w którym panują brutalne namiętności, 
kult przemocy i wszelkie zło, Rozalinda opuszcza z miłością 
w sercu. Idylla pasterska, królestwo Wenery, rozbrzmiewa
jące krzykami nieszczęśliwych lub szczęśliwych kochan
ków, będzie więc musiało przyjąć jeszcze jedną parę ugo
dzoną „słodkimi strzałami" Amora . Bogiem a prawdą, mi
łość to cały skarb Rozalindy, jeśli nie liczyć pereł i złota, 

które zabrała ze sobą Celia. Ale za to jest to wielka siła. 

Jak się przekonamy, zdolna jest ona wywrócić prawa rzą
dzące światem. Bo na akcję tej komedii złożyły się w isto
c:ie typowe dla renesansu alegoryczne „zapasy", których 
figurą jest walka między Karolem (zło) i Orlandem (do
bro), otwierające ten dramat. Jak wam się podoba to „za
pasy miłości ze złem", „il combat'imento d'amore e malva
gitu", które były ulubionym tematem poetów i madrygali
:; tów. 
Można opuścić „ciernisty świat" i nadal żyć, ale nie 

można żyć i opuścić siebie. Wygnani udają się do lasu nie 
tylko ze swoją miłością, lecz również ze swoją naturą. Po
nieważ raj pasterski istnieje tylko dzięki temu, że jego mie
szkańcy mają inną naturę, nie spaczoną przez życie w złym 
świecie, nad lasem Ardeńskim zawisła groźba zniszczenia. 
Aby ten dziwny azyl pokrzywdzonych istniał nadal, jego 
nowi mieszkańcy powinni się przemienić, powinni przestać 
być sobą . Zadość temu wymaganiu uczyniła tylko jedna Ro
zalinda i to raczej bezwiednie i pozornie. Jej metamorfoza 
w chłopca, która pomogła obu pannom w ucieczce przed 
tyranem, umożliwiła jej spełnienie podstawowego prawa 
idylli. Rozalinda wkroczyła do raju pasterskiego jako Ktoś 
Inny. A gdybyż tylko potrafiła być naprawdę Kimś Innym! 

Przebieranki w dramatach pastoralnych miały dwojaki 
charakter. Wytworne towarzystwo dworskie przebierało się 

w prostych pasterzy. Była to zabawa i wszyscy dokładnie 
wiedzieli kto jest kto. Niekiedy wszakże człowiek, który 
chciał być Kimś Innym zmieniał płeć. Wdziewał inne szaty, 
przybierał inny wygląd i wówczas nikt (oczywiście do cza
su) nie miał prawa wiedzieć z kim naprawdę ma do czynie
nia. W pierwszym wypadku przebranie s ię w nowy kostium, 

Jl ic; r onim Bosch „ Og ród !'OZkoszy zie m s kich" (fragme nt) 



co w końcu stanowi istotę aktorstwa, miało wszelkie cechy 
zabawy. W drugim - stanowiło z reguły eksperyment, po
legający na sprawdzeniu siły przywiązania człowieka do 
własnej tożsamości psychicznej. Jeśli tedy, jak zapewnia 
Jakub: 

Cały świat to teatr 
Wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety 
Są aktorami - wchodzą i znikają ( .. .) 

to w przebranej Rozalindzie można się dopatrzyć figury 
człowieka, który jak może zdąża do pozbycia się własnej 

osobowości. Teoretycy kultury piszą dziś różne fenomenolo
gie striptizu, Szekspirolog mógłby napisać fenomenologię 

przebieranki. 
Przedzierzgnięcie się Rozalindy w chłopca pasjonowało 

na ogół, zwłaszcza w ostatnich czasach, krytyków wyczulo
nych na wszelaką pikanterię seksualną. Godzi się wszaki:e 
zauważyć, że koncept ten pełni w sztuce Szekspira nie
zwykle istotną rolę kompozycyjną. Rozalinda jako Gani
medes potęguje konflikty miłosne, które i tak już rozsa
dzają idyUę pasterską, a ponadto, co najmniej dwóch mie
szkańców lasu Ardeńskiego pogrąża w zupełnej rozpaczy. 
Jako chłopiec wpada w oko Febe i odbiera minimalne zre
sztą szanse Sylwiuszowi. Tworzy w ten sposób nieszczęsny 
„łańcuch kochanków", typową dla pastoralnego świata la 
chaine d'amants. I równocześnie dzięki przebraniu Książę 

traci córkę, a Orlando - kochankę. Przebranie, a więc nie
obecność Rozalindy, wzmaga dysharm0nię i przypomina 
o unicestwieniu. Rozalinda staje się w ten sposób kolumną 
podtrzymującą pastoralny świat. Teraz wszystko zależy od 
niej. Jeśli pozostanie Ganimedem, jeśli naprawdę stanie się 
Kimś Innym, świat idylli rozsypie się w gruzy. A więc i tak 
żle i tak niedobrze. Czy pozostanie wierna własnej naturze, 
czy też stanie się Kimś Innym, świat idylli skazany jest na 
unicestwienie. 

Lasem Ardeńskim rządzi więc teraz nieobecność Rozalin
dy. Na „świat ciernisty" i jego mieszkańców zaczyna z ko
lei oddziaływać nieobecność drugiej uciekinierki, Celii. Do
tychczas traktowano ją dość konwencjonalnie jako przyja
ciółkę bardziej skomplikowanej wewnętrznie Rozalindy. Ce-

Francois Boucher „Sielanka" (fragment) 



Iia zasługuje jednak na większy szacunek, gdyż jest jak ów 
Apollo z 0Tfeusza Monteverdiego: rozstrzyga o wszystkim 
samą swoją osobą, samym swoim istnieniem. Kiedy jeden 
renesansowy gangster, Oliwer, pouczony już zresztą po
rządnie przez drugiego gangstera, Fryderyka, znalazł się 

w Ardeflskim lesie i zobaczył Celię, nastąpiło coś w rodza
ju przemiany wilka w jagnię. To był pierwszy triumf Celii, 
triumf miłości. Drugi cud jest jeszcze bardziej zdumiewa
jący. Zupełną metamorfozę przechodzi również udręczony 

nieobecnością Celii jej ojciec-tyran. Wystarczy więc tylko 
nieobecność panien, aby zmienił się ten ohydny świat. Nie 
jest to oczywiście tylko dwuznaczny dworski komplement, 
ale głęboka prawda. Fryderyk rezygnuje bowiem z tyranii, 
naprawia wszystkie wyrządzone krzywdy i przywraca swe
go wygnanego brata do praw. Zaiste, wielka jest siła mi
łości! Co więcej! Pod wpływem triumfu Celii nad Oli we
rem, Rozalinda postanawia przerwać grę miłości i udrę

czenia, swoją sztucznie skomplikowaną wersję sztuki ko
chania i zapowiada, że mieszka11com lasu Ardeńskiego 

zgotuje ostateczny cud. Zrzuca maskę Ganimeda, pludry 
chłopięce i wraca do samej siebie. Staje się ponownie 
obecna. I w „łańcuchu kochanków" sprawy sercowe na
bierają harmonii, ojciec odzyskuj e córkę, Orlando zaś -
kochankę. Powrót Rozalindy do tożsamości likwiduje na
pięcia, rozpacze i lęk przed unicestwieniem. 

Na samym początku dramatu Celia obiecała Rozalindzie, 
że to, co jej ojciec przywłaszczył sobie przemocą, ona od
da prawym właścicielom „z miłości". I w pewnym sensie 
dotrzymuje słowa . Towarzystwo z lasu przenosi się teraz na 
powrót do „ciernist ego świata", w którym wszelako miejsce 
tyrana zajmuje prawowity Książę, cnota jest znów dumą, 
a brat nie jest bratu Kainem. Na jak długo? 

Kiedy Celia składała szlachetne obietnice, zwróciła się do 
zasmuconej Rozalindy z tymi słowy: „Słodka Różo, kochana 
Różo, bądź więc wesoła"' (przckJ. L. Ulricha). (W przekładzie 
Cz. Miłosza zdanie to lxzrri: „Rozalindo, najdroższa sio-· 
strzyczko, proszę cię, bądż wesoła'') . Rozalinda stała się we
soła. Ale wesołość r enesansowej Róży była bardzo krucha. 
Barbara Seward, autorka pięknej książki The S)Jmbolic 
Rose, nazwała renesansową odmianę królowej kwiatów 

Nicolas Poussin „ Kró les two li'lory" (fragment) 



„Ponieważ świat nie ma żadnego sensu, byłoby rze
czą znakomitą nadawać mu raz taki sens, raz inny" 
napisałem kiedyś w „Aux Fontaines du Desir". 
W języku bardziej ścisłym i bardziej rozsądnym, 
znaczy to, że nawet wielka liczba reflektor ów, roz
proszonych po różnych punktach widzenia, nie 
oświetli go w sposób niezawodny. 

Potrzebne są różne rodzaje typów ludzkich dla 
stworzenia szczęśliwego świata. Człowiek tak samo 
jak świat jest tak bogaty i rozległy, że byłoby praw
dziwą szkodą, gdyby nie mógł wyrazić w ·zystkich 
swoich pięknych możliwości i gdyby trzeba było, 

żeby brutal w~·rzekł się czułości, racjonalista poezji , 
cynik wzniosłych niedorzeczności duszy, a ateista 
Bogn. Chętnie bym zobaciyl mądrą istotę, która wy
kazaw zy, że wszystko godne jest pośmiewiska, po
święciłaby ·ię dla jakiejkolwiek sprawy, jedynie w 
tym celu, aby zagrała nowa cząstka znajdującej sic; 
w niej ludzkości. To już bardzo dobrze, gdy się nie 
widzi sprzeczności między ideałami, którymi kiero
wali się Kant, św. Wincenty a Paulo i Casanova; 
jeśli idzie o mnie, to się przyznaję, że nic widzę tej 
sprzeczności. Być jednocześnie św. Wincentym a 
Paulo, Kantem i Casanovą! Ten, kto byłby taki, 
przyniósłby, niewątpliwie. zaszcz)t wemu Stwórcy, 
byłby pięknym okazem człowieka. 

HENRY DE l\IO~TIIEltLA!'liT 

Najbardziej eteryczna z kobiet zawdzięcza więk
szą część swojej kobiecości pewnemu złożonemu al
koholowi czyli s terolowi, pod którego wpływem, 

między innymi, zmienia się upierzenie kapłona i na
brzmiewa macica myszy. Co się t,ycz) mt:żczyzny, 

to rad nie rad m usi przyznać, że ::.woją dumną męs

kość wywodzi od innego sterolu, zresztą prawie ta

kiego samego jak pierwszy, od którego ciemnieje 
dziób wróbla i wielkie palce żaby. Te dwie zasadni
cze substancje, folikulina i testosteron, t ak potężnie 
i w tak różny sposób morfogenne, nie ograniczają 
się do modelowania ciała, lecz urabiają instynkty, 
dążenia, pragnienia; przepajając układy nerwowe, 

barwią umysł~ i dusze, dec~·dują nie tylko o kon
takcie nabłonków ale i o wymianie fantazji. Takim 
sposobem tam gdzie panuje testosteron, silniejsz~ 

będzie pociąg do form, które ukształtowała foliku

lina. 
Czy kto chce, CZJ nie chce, niezależnie od wyzna

wanych idealizmów, gmach miłości ludzkiej ze 
wszystkim, co to słono zawiera w sobie ze Z\\ icrzę

cości i wysublimowania, szaleiistwa i ofiar;v. ze 
wszystkim co jest w nim lekkie, wzruszające i stra
szliwe, zbudowany jest na minimaln~ eh różnicach 
molekularnych kilku pochodnych fenantrenu. 

JEAN ROST \ND 



„Carpe diem!" Jest to słynne Horacjańskie carpe diem: 
chwytaj dzień, ciesz się chwilą, bo wszystko upływa i nisz
czeje. Z pieśnią o takiej róży spotykamy się w Jerozolimie 
wyzwolonej Tassa (XVl,15): 

Zbierajmy różą, póki w :hv ieżym kwiecie, 
Zbierajmyż różą pożądanej miłości -
Dziś, owszem zaraz, póki nie przeminie, 
Póki nic zwiędnie, póki nie upłynie. 

J 
Przekład: Piotr Kochanows ki 

Podobną pieśń śpiewają w V akcie paziowie: 

Szedl ch.lopiec ze swoją dziewczyną, 
A hej, a ho, a hej, no - ni - no! 
Szli piękną zieloną doliną, 
Wiosenny czas, w eselny byl czas, 
Gdy ptaków śpiew brzmi - la, la, li Uli -
To wiosna kochanków tak wita. 
I między zielone złóż klosu, 
A hej, a ho, a hej, no - ni - no! 
Upadli, nie bojąc się rosy 
Wiosenny czas, weselny byl czas, 
Gdy ptaków śpiew brz mi - la, la, li li Il 
To wiosna kochanków tak wita . 

Piosenkę zaczęli za chwilę, 
A hej, a ho, a hej, no i no! 
Bo kwiatem jest życie i tyl.e, 
Wiosenny czas, weselny by! czcs, 
Gdy ptaków śpiew brzmi - la, la, li l.i li -
To wiosna kochanków tak wita . 
Więc goiicie tę chwilę, bo min!c, 
A hej, a ho, a hej, no - ni - no! 
Bo miłość tej wiośnie na imię , 

Wiosenny czas, weselny byl czas, 
Gdy vtaków śpiew brzmi - la, la, li li li -
To wiosna kochanków tak wita. 

Rozalinda, podobnie zresztą jak Celia, jest właśnie taką 
renes'.l n sową różą - mimo swoj e j ciclesncści - kruchym 

.... 
[ 11colns Pou ~.; ::; in „Pa:;tcrzc arkady jsc y " (fr<.1 g 1n 1..~nt) 



kwiatem. I ład, który zaprowadzają w „ciernis tym świecie" 
obie te dziewczyny jes t równie kruchy i nietrwały jak płat
ki róży. Podstawa tego ładu : miłość i młodość mogą bo
wiem trwać wiecznie tylko w idealnej Arkadii, krainie 
wiecznej wiosny. W realnym świecie lad ten jes t krótko
trwały. 

Interludium pastoralne Szekspira wystawia więc widzów 
na próbę. Możecie wierzyć, że miłość zniesie sprzecznoś c i 

świata, nawróci gangsterów i odda skrzywdzonym sprawie
dliwość. Ale możecie też i nie wierzyć w ten cud miłości. 

Jak wam się podoba. 

2. :KULT AMBIWALENCJI 
Najwyższe osiągnięcia dramatu pasterskiego, Jak wam się 

podoba (1600) i Pastor Fido Giovani Battista Guariniego 
(1590), powstały u schyłku renesansu i niektórzy historycy 
skłonni są je traktować jako typowy wytwór manieryzmu. 
Istotnie, z niewątpliwie manierystycznym dziełem Guari
niego pastoralna komedia Szekspira wykazuje pewne pokre
wieństwo stylu. Język paru jej bohaterów roi się od zawi
łych figur poetyckich. Ze szczególnym upodobaniem uży

wają oni tak zwanych contrapposti, kunsztownych antytez, 
polegających głównie na grze słów. Można taki język uwa
żać za element charakterystyki postaci, ponieważ każdy 

światowy człowiek, który chciał uchodzić wówczas za wy
twornego, musiał się nim posługiwać. Rzecz zrozumiała, że 

bardzo szybko ten objaw najczystszego manieryzmu stał się 
przedmiotem parodii. U Szekspira pastwi się nad nim mą
dry i dowcipny błazen. 

Ale Jak wam się podoba łączy z manieryzmem coś wię
cej. Już renesans był wyczulony na ambiwalencję uczuć 

i postaw. Manieryzm, zakochany we w szelkiego rodzaju 
kontrastach, przeciwstawieniach i antytezach, doprowadził 

tę ambiwalencję do skrajności. Kiedy Szekspir pisał swoją 
sztukę, panował swego rodzaju kult ambiwalencji i wielki 
dramaturg złożył hołd t e j mod zie, w której zresztą znalazł 
odbicie poważny kryzys światopoglądowy, skądinąd oczysz , 
czający umysły i bardzo twórczy. 

„ 
Ro elant Savcry „Raj" (fragment) 



Istota tego kultu ambiwalencji, czyli inaczej dwuwarto
ściowości, da się zamknąć w ciągłym poszukiwaniu dwóch 
przeciwstawnych punktów widzenia, w których człowiek nie 
tylko pragnie, lecz wręcz pożąda oglądać to samo zjawisko. 
Zapewne był to jednocześnie jakiś kult . niepewności. Ale 
jakże szlachetny! Jeden ogląd, jeden aspekt, czy też jedna 
wartość nigdy nie wystarczała. Nikt nie wierzył, że wyczer
pują one zjawisko. Przecież z innego punktu widzenia wy
gląda ono zupełnie inaczej. Nabiera nowego, z reguły kon
trastowego znaczenia. W dramacie Szekspira takim właśnie 
drugim punktem odniesienia jest las Ardeński. 

Renesansowy kult ambiwalentnych uczuć, to znaczy uczuć 
dwuwartościowych, zawierających w sobie elementy prze
ciwstawne (np. przyjemność i przykrość jednocześnie) dra
mat pasterski doprowadził do doskonałości. W Jak wam się 
podoba mistrzynią takich uczuć jest Rozalinda. Robi ona 
wszystko, aby każde uczucie zmącić. Kiedy oducza siebie 
miłości, pogrąża się w niej bezpowrotnie. Kiedy cieszy się 

dręczeniem kochanka, marzy o jego radości. Podziwia mi
łość prostą i czyni wszystko, aby uczynić ją zawiłą. 
Cały ten dramat dąży skądinąd do potępienia kultu 

wymyślności. Wyrazem tego jest zbiorowy małżeński happy 
end, rzecz w sielance pasterskiej rzadko spotykana i wyso
ce niewłaściwa. świat bukoliczny był bowiem swego rodzaju 
pochwałą libertynizmu erotycznego. Pasterze uprawiają 

z reguły miłość wolną i niepotrzebne im są sakramenty, 
kontrakty pieniężne, równość stanowa czy zgoda rodziców. 
Niepotrzebne jest im tedy małżeństwo. Toteż zbiorowe za
ślubiny czterech par zbiegają się zup:::łnie konsekwentnie 
z wyprowadzką ze świata idylli. Wszystko to tłumaczy Szek
spir w Pieśni na cześć Hymenu: 

Slub jest koroną wielkiej Junony, 
Błogosławiony jest jego dar. 
Hymen zaludnia miast naszych domy, 
Sławią go rzesze milosnych par. 
Chwała, chwała, po wszystkie dni. 
Hymen, Hymen, bóg miast i wsi. 

Otóż to! Hymen jest rzeczywiście bogiem miasta, a nie pa
sterskiej idylli. 

-Daniel Vertangen „Tobiasz z aniołami na tle arkadyjskiego kraj-
obrazu" (fragment) 



Na finał tej sztuki możecie patrzeć jak na apoteozę mai
żeństwa . Ale ten komediowy tłok na ślubnym kobiercu 
możecie równi ei. potraktować jako groteskę. Jak wam s ię 

podoba. 

3. ALLEGRO I PENSEROSO 

W dwuwartościowym świecie muszą istnieć dwie zupełnie 
odmienne postawy wobec życia . Postawy te najprawdopo
dobniej są ugruntowane na określonych predyspozycjach 
psychicznych i dlatego tak trudno nimi poruszyć. Po pro
stu jest pani Swiat i zupełnie inne mniemanie ma o tej 
damie Orlando a całkowicie inne - Jakub. Mniemań tych 
nie zmieni ani triumf, ani klęska miłości, ani też wygrana 
czy przegrana zła. 

Te dwa typy, symbolizujące dwie różne postawy psychicz
ne wobec świata, nieco później inny wielki poeta angielski, 
John Milton, określił z włoska w sposób następujący. Jed
nego nazwał !'Allegro, czyli wesoły, a drugie il Penseroso, 
czyli zadumany. Tak to u nas wytłumaczył J. U. Niemce
wicz. 

Allegro nie znosi smutku i powagi, wielbi miłość i wese
le. Rozpiera go radość życia, którą dostrzega wszędzie, w 
każdym najdrobniejszym żyjątku. Życie samo w sobie jes t 
dla niego cudownym darem. Spiewa hymny o płodzeniu . 

Jest zdobywcą świata . Szaleje za polowaniem, zwłaszcza na 
jelenia. Poprzestaje na prostocie i w ogóle więcej przeżywa 
aniżełi rozmyśla. Penseroso, na odwrót, gardzi zabawą 

i śmiechem. Modli się do „świętej melancholii", nasłuchuje 
„grania sfer niebieskich", muzyki kosmosu. Szuka idealn!:!j 
harmonii. Rozmyśla o światach rozsianych w nieskończono
ści i o dziejach rodu ludzkiego. Nie ceni bezpośredniego do
znania. Żyje wyobrażeniem, ideą. Goni za prawdą i dręczy 
się zwątpieniami. Jest niepewny i rozdarty. Tęskni do spo
koju duszy i nie wierzy, że spokój ten znajdzie. 

W Jak wam się podoba Orlando to Allegro, a Jakub ~o 

Penseroso. Orlanda przezwał S zekspir, a właściwie Jakub, 
również z włoska Signor Love, pan Miłość, ponieważ nie 
tylko Rozalindę, lecz również panią Swiat obdarza on mi-

-P ieter Bruegel starszy „Kraina !Enistwa" (fragment) 



!ością . I tym rzcczyw1sc1e przypomina Wiocha. Powiedzmy, 
że stu docentów napisze sto prac o wrodz onym pesymizmie 
literatury włoskiej. Dla Europy położonej na północ od Alp 
a może nawet i dla samych Włochów, ludzie zrodzeni na 
„boskim półwyspie" pozostaną przykładem radości życia . 

Orlando, jak Włoch, kocha tę trójwymiarową klatkę, w któ·
rej los zamknął człowieka i ceni wszystkie jej uroki. Lubi 
popisywać się siłą, ze zwycięstwa jest dumny jak kogut, 
którym tak zachwycał się Miltonowski Allegro, ceniący 

zresztą głównie jurność pana podwórek. Jest prostolinijny. 
Tryska radością. Ze smutkiem w jaki go wpędza zniknięcie 
Rozalindy nie jest mu do twarzy. Stęskniona za skompliko
waną miłością Rozalinda-Ganimedes zawstydza go, że nie 
przypomina stereotypowej figury nieszczęśliwego kochanka. 
A rzeczywiście nie przypomina. Nie ma wychudłej twarzy 
i podbitych oczu. Jest skłonny do rozmowy i porządnie 

ubrany. Składa wszakże daninę na rzecz konwencji. Po
nieważ jest zakochany, pisuje wiersze. Płody te są niezdar
ne i słusznie szydzi z nich błazen. Zdradzają one całkowity 
brak wewnętrznej muzyczności duszy. W istocie Orlando 
nie interesuje się ani muzyką sfer, ani muzyką duszy. Ko 
cha byt nieurojony, konkretny. Z tej głuchoty czerpie na
wet pewne korzyści. Jego sądy są proste a wartości jedno
znaczne. Nie zna zwątpień, kiedy to, co kocha widzi własny
mi oczyma. Cały jest wiarą . 

Jakuba przezwał Szekspir, a właściwie Orlando, z francu
ska Monsieur Melancholy, pan Melancholia, ponieważ do 
pani Swiat Jakub odnosi się ze smutkiem i goryczą. To 
„monsieur" jest równie na miejscu jak poprzednio „signor". 
Pastoralna literatura Francji ukochała ton melancholijn:v-. 
Parę lat po premierze Jak wam się podoba, w roku 1607, 
Honon~ d'Urfe zaczął drukować swoją ogromną opowieść pa
storalną Astrea, która uchodzi dzisiaj za początek nowożyt
nej powieści psychologicznej. Otóż była to właśnie manife
stacja rozpaczy i współczesny historyk literatury słusznie 
nazwał świat pastoralny Astrei „rajem zrozpaczonych". 

Jakub ma dwie tęsknoty, które wiele o nim mówią. 

Po pierwsze, tęskni za odwróconym porządkiem natury, 
czyli za rajem. Wolałby więc żyć w ogrodzie Edeńskim, 

Paul Gauguin „Skąd przybywamy? Ki1n Jcstes my ? Dok.;1d idzie· 
my? (fragment). 



który podarował kiedyś człowiekowi sam Bóg, aniżeli w Ar
deńskim lesie. Zdradza to jego wstręt do polowania. Zanim 
zobaczymy tego „melancholika Jakuba", dowiemy się, że 

wzdycha i rozmyśla nad ranionym jeleniem, na którego 
tak lubił polować Miltonowski Allegro. W ogrodzie Edeń
skim nikt nikogo nie zabijał i owce kładły się do snu koło 
wilków. W akcie IV Jakub z melancholijnym szyderstwem 
asystuje przy śmierci jelenia. Las Ardeński nie jest rajem. 
Jest dziedziną myśliwskiego hałasu, naturalnego porządku 

rzeczy, w którym panują normalne prawa natury. 

Po drugie, Jakub pragnąłby zostać błaznem. To znaczy, 
że chce mówić to, co myśli. A więc Ardeński las nie jest 
dla niego krainą wolności. Wszyscy czują się tu swobodnie, 
ale Jakub wie, że w tym pastoralnym azylu nie ma żadnej 
wolności i panują w nim zupełnie podobne prawa do praw 
rządzących „ciernistym światem". Co tedy wiąże Jakuba, 
przenikliwego zgryżliwca, z zakłamanym Księciem, który 
chwali proste życie z musu? Wiąże go przyjaźń i jej zasady. 
Pasterz - pisał Renato Poggioli w Wierzbowej fujarce -
może odpowiedzieć jak Kain Panu Bogu, że nie jest stróżem 
brata swego, ale „rezerwuje jednak honorowe miejsce dla 
idylii przyjaźni''. Przyjaźń ta nie zabija w Jakubie mądrej 
refleksji. 

Dwie tęsknoty Jakuba ukazują go jako sceptycznego ob
serwatora pasterskiego schroniska wygnańców. Swą smutną, 
ale olśniewającą przenikliwość zawdzięcza więc Jakub me
lancholii. I nic dziwnego. Analizując ryciny Di.irera poświę
cone renesansowej melancholii, Erwin Panofsky zwracał 

uwagę, że odrodzenie łączyło geniusz ze smutnym niepoko
jem. Toteż nic dziwnego, że panowała wówczas ogromna 
moda na melancholików. Ale Jakub jest typem szczególne
go rodzaju. „Szczyt wyrafinowania - czytamy u Panor
sky'ego - ukazał Szekspir w postaci Jakuba z Jak wam się 
podoba: bohater jego, czyniąc zadość modzie i snobizmowi, 
wdziewa maskę melancholika po to, aby ukryć, że jest me
lancholikiem naprawdę". Co tedy kryje się za tym praw
dziwym smutkiem tego wspaniałego zgryźliwca? 
Tuż przed jego wejściem na scenę słyszymy, jak Książę 

wypowiada o nim następujące słowa: 

Jeżeli, nagle ten dysonas żywy 

„ 
Paul Gauguin .,Skąd przybywamy? Kim jeste~my? Dokąd idzie
my?" (fragment). 



Muzykę kochać zacząl, to niedlugo 
Będziemy mieli w sferach dysharmonię. 

Jakub gardzi niesprawiedliwymi prawami świata, panują
cymi na dworze i w ArdeńskiJil lesie i pragnie odszyfrować 
ze znaków niebieskich i z muzyki idealny ład kosmosu, 
ukryty przed zmysłami zwykłych śmiertelników. Książę 

jest bardzo bystry i obawia się, że nosząc rozdiwięk w ser
cu, Jakub nie tylko nie będzie mógł usłyszeć idealnej har
monii, lecz popsuje wręcz harmonię niebieskich sfer. Ale 
Jakub niezrażony tym niebezpieczeństwem szuka. Ciągle 

szuka. Dlatego - jak pisał Wystan Hugh Auden w Muzyce 
u Szekspira - „w sensie neoplatońskim jest on najbardziej 
muzykalny ze wszystkich, bo jest tym jedynym, którego nie 
może zadowolić muzyka tego świata, bowiem on pragnie 
słyszeć niesłyszalną muzykę sfer". To znaczy, że nie ma złu
dzeń jak naprawdę wygląda trójwymiarowa klatka poda
rowana nam przez los i tęskni do idealnych układów, do 
urojonych bytów, do nadrzeczywistości. I dlatego nawet 
triumf miłości i powrót wygnańców na „ciernistą ziemię" 

nie jest w stanie zmienić jego postawy wobec świata. Na 
dworze Księcia i w lesie Ardeńskim świat dla neoplatonika 
jest taki sam. Po prostu jest niedoskonały. Wszędzie pra
wość jest równie kruchą jak jednodniowe piękno róży. 

Orlando i Jakub nie lubią się i wolą nie wchodzić sobie 
w paradę. Już w III akcie słyszymy taki dialog: 

JAKUB 

l'll tarry no longer with you. 
Farewell, good Signor Love. 
Nie będę z tobą dłużej marnowac czasu. 
Żegnaj, kochany panie Amorze. 

ORLANDO 

I am glad of your departure. 
Adieu, good Monsieur Melancholy. 
Cieszę się że odchodzisz. 
Adieu, kochany panie Melancholio. 

Pierre de Cortonc "Złoty \Vick" 

• 



Na takiej samej rozstajnej drodze stawia Szekspir widzów 
swojej komedii. Możecie pójść z panem Allegro. Ale może 
zaciekawi was towarzystwo pana Penseroso. Jak wam się 
podoba. 

Ryszard Przybylski 



„Obsesja żniw i obojętność wobec historii to dwa 
krańce mego łuku", pisze pięknie Rene Char. Jeśli 
czas historii nie jest czasem żniw, historia jest tylko 
przelotnym i okrutnym cieniem, i człowiek nie ma 
w niej udziału. Kto oddaje się tej historii, oddaje 
się niczemu i sam z kolei jest niczym. Ale ten kto 
~vybiera czas ż~·cio, dom, którego broni, godność ży
Jących, ten oddaje się ziemi i zbiera z niej plon; 
z niego posieje znowu. Ci wreszcie posuwają na
przód historię, którz~· potrafią w każdej chwili 
zbuntować się przeciw niej. Zakłada to niekończące 
się napięcie i drapieżną pogodę ducha, o której mó
wi ten sam poeta. Ale prawdziwe życie kryje się w 
głębi te.go rozdarcia. Samo jest tym rozdarciem, du
chem, który unosi się nad wulkanami rniata, za
leństwem sprawiedliwości, wyczerpującym i nie
przejednanym szukaniem miary, U końca tej dłu

giej, zbuntowanej przygod~· nie dźwięczą formuły 
optymizmu, ale słowa odwagi i inteligencji, które w 
pobliżu morza stają się cnotą. 

ALBERT CAMU ' 

Uznanie rzeczyw~tości jest pierwszym zabiegiem 
każdego twórczego życia. Ten, kto ją odrzuca, po
stępuje bezsensownie. Doskonałość wcielonego świa
ta osobowego nie jest do konałością jakiegoś po
rządku, jak tego chcą w zystkie filozofie (i wszyst
kie polityki), k tóre ·ądzą. że człowiek może jednego 
dnia scalić świat. Jest ona doskonałością walczącej 
wolności, i to walczącej zacięcie. Właściwą drogą 

człowieka, między niecierpliwym optymizmem libe
ralnego czy rewolucyjnego złudzenia, a niecierpli
wym pesymizmem faszystów, jest ten tragiczD;\' op
tymizm, w którym człowiek znajduje swoją właści
wą miarę w atmosferze wielkości i walki. 

EMMANUEL MOUNIER 



Wiliam Szekspir 

JAK WAM SIĘ PODOBA 
Akt II scena 7 

JAKUB 

Błazen, błazen, spotkałem w lesie błazna, pstrokatego 
błazna - o nieszczęsny świecie ! 

Jak prawdą jest, że będę jeść - spotkałem. 

Leżał i grzał się rozkosznie na słońcu 
A przy tym ślicznie wymyślał Fortunie 
Pięknie wymyślał, jak na pstrego błazna. 
Dzień dobry, błaźnie, rzekłem. A on na to -
„Nie, nie nazywaj mnie tak. Błaznem będę 
Dopiero wtedy, gdy będę bogaty". 
I tu wyciągnął zegarek z kieszeni, 
Patrząc na tarczę mętnymi oczami 
Rzekł całkiem mądrze „Dziesiąta godzina, 
Oto widzimy, jak nasz świat się toczy . 
Godzinę temu cóż? była dziewiąta, 
A za godzinę będzie jedenasta, 
Tak z każdą chwilą bardziej dojrzewamy, 
tak z każdą chwilą gnijemy, gnijemy. 
I tak się kończy opowieść" . 

Gdym pojął 
Że zwykły błazen rozprawia o czasie 
Jak kogut płuca mi zatrzepotały 
Na myśl, że mądrzy bywają błaznowie. 

Ryknąłem śmiechem, śmiałem się godzinę 

Całą godzinę„. O szlachetny błaźnie! 
O zacny błaźnie! Pstry ubiór niech żyje! 

KSIĄŻĘ 

Cóż to za błazen? 



JAKUB 

Cenny to błazen : ... on bywał we dworze 
Mówi, że damy jeżeli są młode 
I piękne - dziwny taki mają dar 
Że wiedzą o tym. W jego mózgu suchym, 
Jak pokruszony suchar po podróży, 
Są tajemnicze kąty, wypełnione 
Spostrzeżeniami, które wypowiada 
W słowach urywanych„. O, gdybym był błaznem! 
Do pstrokatego zatęskniłbym stroju. 

KSIĄŻĘ 

Bądziesz go miał. 

JAKUB 

To moje pragnienie. 
Lecz zechciej wyplenić ze swego umysłu 
Zakorzenione i mylne mniemanie, 
że jestem mądry„ . Ja pragnę swobody 
Zupełnej, wolny chcę być jak ten wiatr 
I wiać na kogo zechcę. Ten przywilej 
Błaznom jest dany. Niech ci, których dotknę 
Mojem błazeństwem - najbardziej się śmieją 
Czemu tak czynić mają, spytasz panie? 
„Czemu"? Jest proste jak droga do fary. 
Ten, komu· błazen dowcipnie przygadał 
Postąpi głupio, choćby mędrcem był, 

Jeżeli gniew swój publicznie pokaże. 
Wtedy błazeństwo trzeźwego człowieka 
W półsłówkach błazna nagle się odsłoni . 

Ubierz mnie w szaty pstrokate i pozwól 
Mówić, co myślę - a oczyszczę cudnie 
To brudne ciało zepsutego świata . 

Jeżeli zechcą przyjąć moje Jeki. 

Musimy życ ze stałym uczuciem, że nalełymy do 
łwiata zbyt wielkiego dla nas, do ludzkmci sbyt 
r6żnoroclnej. Przyjmijmy za kryterium nanej cnot 
m•drołi, kt6r j damy dowód w borze łyda, pra
cy, piękna. Niezwykle trudna r6wnowaga, kt6r• po
winniśmy utrzymać między powierzehnłą i ał•b" 
jest niewątpliwie tym, co najbardziej nowe •· 
cji człowieka XX wieku. 

Trzeba nauczyć się uczestnicz 
go miasteczka, nie przestaJ11c si• inter111GtW11ł 
tem; aby uprawiać nasze osobiste poaucie pi 
pozostaj11c przy tym zdolnym do poatnepDia ao w 
tym, co nam obce; do chronienia 'kwiat w 8*11Jm 
ogrodzie przed gwałtownymi wichrami, kt6re zmia
tają powierzchnię ziemi bez panie. Bo taka do
la człowieka. 

ROBBRT OPPBNllBlllER 



Tak często nie mającym się na głębi poezji Szek
spir wydaje się dzieckiem albo wariatem, wtenczas 
kiedy każda jego scena odkrywa znajomoU serca 
ludzkiego i napiętnowana jest wielkołcią poetyckie
go geniuszu. 

JULIUSZ SŁOWACKI 

Szekspir wielki, słusznie nazwany dzieckiem uczu
cia i wyobraźni ( ... ) Znawca głębi serca ludzkiego, 
malował w śmiałych i prawdziwych rysach naturę 
człowieka. 

ADAM MICKIEWICZ 

Wiliam Szekspir urodził się w Stratfordzie nad Avonem 
w 1564 r. Umarł w roku 1616. Biografia Szekspira jest nie
pełna 1 częściowo hipotetyczna. Przyjmuje się, że około 

1588 r. przybył do Londynu gdzie rozpoczął karierę jako 
skryba, aktor i autor sceniczny. W 1594 r . związał się z gru
pą teatralną lorda Chamberlaina. W 1596 r. uzyskał tytuł 

szlachecki dla siebie i ojca, który był rękawicznikiem. W 
1599 r . został jednym z czterech udziałowców nowo otwar
tego teatru „Globe", siedziby zespołu lorda Chamberlaina. 
Dokumenty, które przechowały się do naszych czasów 
świadczą o jego wzrastającej zamożności i popularności jako 
poety i dramaturga. Podobnie jak biografia wątpliwości bu
dzi tekstologia utworów Szekspira. Nie posiadamy bowiem 
żadnego rękopisu jego utworów. Podstawą późniejszych wy
dań dzieł Szekspira jest edycja z 1623 r. in folio trzydziestu 
sześciu sztuk (bez Peryklesa) opracowana przez członkó-.v 

zespołu lorda Chamberlaina - Heminge'a i Condella czę

ściowo oparta na manuskryptach, a częściowo będąca prze
drukiem Good Quartos. Kanon Szekspirowski obejmuje 
trzydzieści siedem sztuk; kroniki historyczne, tragedie oraz 
komedie. Zgodnie z praktyką elżbietańskiej epoki w dzie
łach swoich przetwarzał znane i eksploatowane motywy w 
nowe fascynujące konstrukcje dramatyczne. 
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TEATR 
NARODOWY 

założony w roku 1765 



WILIAM SZEKSPIR 

JAK WAM SIĘ PODOBA 

Wygnanu Książę 
Fryderyk, jego brat 

Amiens 

Jakub 

Le Beau 

Karol 

Oliver 

Orlando 

Adam 

Probierczyk 

Ks. Oliver Psujka 

Korvn 

Sylwiusz 

William 

Rozalinda 

Celi a 

Febe 

Audrev 

(AS YOU LIKE IT) 

Przekład 

CZESŁAW MIŁOSZ 

Osoby 

- ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 

- KRZYSZTOF W AK ULIŃSKI 

- TADEUSZ JANCZAR 

- TADEUSZ CZECHOWSKI 

- KRZYSZTOF PIETRYKOWSKI 

- JERZY MAT ALOWSKI 

- KRZYSZTOF KOLBERGER 

- JERZY ZASS 

- JANUSZ KŁOSIŃ1SKI 

- EDWARD RAUCH 

- JAN CIECIERSKI 

- WIKTOR ZBOROWSKI 

- ZDZISŁAW LATOSZEWSKI 

- BOŻENNA DYKIEL 

- ANNA ROMANTOWSKA 

- JUSTYNA KULCZYCKA 
BARBARA SUŁKOWSKA 

- BOHDANA MAJDA 

Panowie - WOJCIECH BRZOZOWICZ 
STEF AN LEWICKI 
RYSZARD NADROWSKI 
MARCIN SŁAWIŃSKI 
EDWARD SOSNA 
STANISŁAW SP ARAŻYŃSKI 
MAREK WO.JCIECHOWSKI 

Reżyseria 

TADEUSZ MINC 

Asystenci reżysera 
TAMARA TATERA 

MAREK GRZESINSKI 

Muzyka 
RAFAŁ AUGUSTYN 

Scenografia 
WACŁAW KULA 

Uklad walk 
WALDEMAR WILHELM 

Choreografia 
BARBARA FI.JEWSKA 

Kier. muzyczne 
JACEK SOBIESKI 

Reżyseria dźwięku 

STANISŁAW PAWLUK 

przy współpracy 
Polskich Nagrań 

ara:: Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka 

Piosenki z drugiego aktu przełożył WITOLD MAJ 



Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
ADAM HANUSZKIEWICZ 

Zastępca Dyrektora 
LEONARD CZEPIK 
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