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Nic wiem, na pewno 

Nie wiemy na pewno, z jak<1 myślą St.:ekspir pisał tę 
dziwną komedię _Jak wam się podoba, ale to co wiemy 
u mm samym, o Jego epoc_e i rodzaju literackim, do jakie
go t.a komedia nalezy, kaze przypuszczać, że chodziło mu 
me tylko. o. prze~tawienie rozgrywek między książętami 
'. d\".orarn1, ze te były dlail przenośnią zawierającą morał 
1 ogolny s~ns. I możemy się domyślać, jaki był ten ogólny 
sens _sztuki, mianowicie ten: że ludzie, którzy w życiu są 
s łabsi, poszkodowani, odsunięci, mogą jednakże znaleźć so
bie inne życie, jak ów książę, co utraciwszy tron uszedł do 
Ardeilskiego Lasu. 

W tej przypuszczalnej my li Szekspira nie ma nic nad
z~yczajnego, ludzie . w rzeczywistości tak· J?Ostępują. Za
ro"."no_ c1, co zamykaJą się w klasztorze, jak i ci, co zamy
kaJą się w :;wym pokoju z ks iążką . .Jedni tworzą sobie inne 
zyc1e na s tałe, jak to je::; t w kla~t.:tone, inni zaś chwilowo 
jak w wypadku pisania ezy czyta nia książki. Sposobó\~ 
uformowania ~; o bie innego życia pot.:a r , alnym ;i;yciem jest 
wiele, a . s4 miqdzy. n imi korzy stne _ nie tylko dla tego, kto 
~e stosuje, ~I takw dla innych. Ze mogą być korzystne 
Jest zrozumiał~,. bu sq wyjściem z kręgu walk, jakim jest 
zyc1e, w a lk JCsl1 _ nic ws1.ys tk ich pneciw wszystkim, to jed
na k wiel u przec iw wielu . .Tes t zaś pewna szczególna postać 
dobrowolneg_u. odejści a człowieka du swego Lasu Ardei1-
sk1 go_: odeJsL:ic do sztuki . .Jes t to czynne odejście artysty, 
czy _bierne widz~, słuchac za, czytelnik a; odejście na dni, 
godziny czy __ chocby minuty. Dla największej ilości ludzi 
Jest t? _odeJ_sc1e do poezji, tej najbardziej porywającej i po
chłamaJąCeJ ze_ sztuk. Bo sztuka, a zwłaszcza poezja - jest 
me tylko skup1?nie.m na tym, co w świecie najbardziej po
nętne czy przeJmUJącc, ale także marzeniem o tym czego 
w tym świecie na co dzieó nie ma, co nie widzialn~ i sły
szalne w zgiełku życia . 

Tylko ona cię zbawi, przeklęta i jedyna -
I na gwiazdy wyprawi, rytm święty, mowa inna -
Poezja. 

I chJ:'ba właśnie przejście d~ świata poezji miał Szekspir 
na mysl1 przedstaw1<1Jąc przeJscie z czarnego świata dworu 
do zielonego świata lasów. 

Czyż nie bezpieczniej wś ród zielonych lasów 
Niż na zawis tnym, pełnym intryg dworze? 
T u, życ ie z dala od publicznej wrzawy 
Lzst· i szunJ.iącuch przemawia ję;; yki.em. 

nie_ tylko poeci _zapraszają do podróży w kraj sztuki 
. poeE.Ji, ale zachęcaJą też do niej myśliciele. Rzec można, 
t.: ' od Platona polowa filcnof6w k';mstytuujc nbok realne 'O 

i naci r 0 a lny1n inny świat, świat idei. Inna rzecz, że Pla
ton_ i Jego. n_ast<;pcy wyubraż<.lli sobie ten inny świat ina
~ zeJ, bardzie] abstwkcyjnic ni ż Las Ardel'lski; ale oni my
sią abstrukcjami jak poeta obrazami. 

Ale czy rzeczywiście była to główna myś l szek spiruw
skieJ komed11, czy to ni my w jego utwór naszą myśl 
wkładamy? Może, ale nie jest to tak ważne. Dzieła poezji 
1.<1ws1.e prawie s4 ~1iedopowiedziane du ko!lca, zostawiają 
P'.il e do mte1p1:etaq1; następne pokolenia mają prawo do 
nich nawn11.ac 1 po_ swojemu je tłumaczyć. A w tych tłu
rnaczemach wypowiadają się same. Zamiast tworzyć nowe 
poetyc_kie konstrukcje, nowych bohaterów, nowe fikcje, 
wrac~Ją do sche,ma~ów Sofokles~ czy Szekspira, do ich bo
haterow i obrazow i - korzystaJąc z nich - przedstawiają 
swoje myśli, s~oje rozumienie wiecznych zagadnień czło-

wieka. I jakkolwiek było z samym Szeks pirem, w::ii.niej sze 
dla nas jest to: że ta interpretacja Lasu Ardeóskiego, jaką 
dziś oglądamy na scenie teatru, jest n as z ą k o n c e p
e j ą życia. Ta nasza koncepcja nie jest koncepcją uciec:.:.
ki od rzeczywistości, ale otworzenia w niej drzwi i okien. 
Nie jest koncepcją negacji ludzkiej egzystencji, lecz jej roz
szerzenia. Nie jest też świadomym oddawaniem się zlu
dzeniom, tworzeniem fikcji. 

Las Ardeński, jakim go widział Szekspir i jakim go m y 
dziś oglądamy na scenie, ma trudności, komplikacje, ma 
swą melancholię. Cenimy sztukę, poezję, wyobraźnię, swo
bodę poruszania się w świecie, liczymy na nie; ale zdaje
my sobie sprawę z trudności. Byłoby to zbyt piękne, gdyby 
można było na zawsze beztrosko zamieszkać w świecie 
poezji. Ale jest ostatecznie coś innego, czemu nie zaprzeczy 
nawet sceptyk. Mówiąc znów słowami poety, tym ra zem 
Lechonia: 

Jak n i e może być Lepiej, niech będzie Inaczej. 
Wladyslaw Tatark!ewic=, Przedr uk z programu T eci 
tru Polskiego w Wars:rawte, 1072 

Kirn jest człowiek w tym świecie 

Kim jest człowiek w tym 'wiecie i jak można o po
znać - oto wielkie pyt.anie szekspirowskie. Dziedziczy ono 
całą tradycję renesansową, od liryki Petrarki, ufającej 
zwierciadłom nastroju i uczuć samotnych, i od ludowej li
teratury, zdzierającej maskę dostojeóstwa i godności z 
twarzy ludzkich, aż po wyrafinowane rozważania Mon
taigne'a, którego książkę czyta Hamlet spacerując po kruż
gankach piekielnego zamku, symbolu ludzkiego świata, 
który „wypadł z kolein". Dlatego jest w tym pyta niu rów
nocześnie dilrerowskie doświadczenie Apokalipsy i brcug
lowska wizja świata „na opak", w któr ym m asy tai1czą 
przed szubienicą i biegną z radością na widowisko Golgo
ty, a nędzarze i pomyleni szukają na próżno sensu życia; 
ale jest również pełen gorzkiej zadumy uśmiech _Leonarda 
nad powikłanymi losami ludzi, który ch „burzę" sze k:~ pi
rowski Prospero uci s t.:y wnrawdzie, ale - jak sam wie do
brze - nic za wsze . • • • 

Temat prawdy i pozoru w ży c iu człowieka rozs1. ' rzyl 
Szekspir również i na powszednie żyl'lc ludzi. Wychod1.;:1c 
poza krąg władzy pol itycznej i władzy pi ni ądza, s tarał sic; 
pokazać, jak ludzie w swym codziennym życiu i osobis tych . 
kontaktach pos ługują s ię ma:;ką, która je:;t obyczajowym 
konformizmem i ma im ulatwić powodzenie, a która staje 
sil~ często przyczyną różnorakich złuclzc t'1, roz ·zarowań i 
podejrzeó. Vv związku z tym pokaza ł, jak źródłem ta ki ego 
maskowania może być również i w y ·huwa ni e, które za
szczepiając jednos tkom ludzkim określone ideały, wprowa 
dza rozdźwięk między życiem „naturalnym" i życiem 

„ukształtowanym". • • • 

.Jak w zakresie społecznej teorii człowieka Szekspir był 
pierwszym, który umiał dostrzec i pokazać jej sens w kon-



kretnym życiu ludzi, podobnie i w tym wielkim nurcie idei, 
zalecających u jmowanie człowieka w kateg riach czasu, 
Szekspir pier w szy \Vskazal na to, czym czas płynący staje 
sic:; rzeczywiści e w życiu ludzi. Czas w jego ujęciu przesta
wał być ogólną, metafizyczną kategorią, stawał sic:; nie
uchronnym losern człowieka, a zarazem główną materią 
jego życia, rodzącą uczucia i myśli, konflikty i okazje, cno
ty i grzechy, smutki i radość. Tę rolę czasu pokazywał 
Szekspir wielokrotnie w bezpośrednich wypowiedziach -
nie tylko w utworach dramatycznych, ale także w Sone
t.ach - jak również w konstruowaniu losu bohaterów, 
którzy bądź „stawali się" w czasie, bądź przejawiając w 
nim swą istotę ulegali zdarzeniom, które spowodowali. 

Ogólne ramy życia ludzkiego . w czas ie przedstawił „me
lancholijny filozof" Jakub w Jak wam się podoba. Malar
stwo rene:;ansu pokazywało wielokrotnie fazy życia ludz
kiego, ale nie wykraczało poza alegoryczny obraz młodzie11-
czości, mc:;skości i s tarości. W tym uj ęciu wczes n y renesans 
uwydatnił role:; młodości, symbolizowanej niejednokrotnie 
w ur okach wiosny. Powszechnie znany obraz Botticellego 
był jednym z wielu obrazów apoteozujących młodość. P o
dobnie przedstawiano ją częs to w postaci młodej dziewczy
ny trzym a jqcej kwiat w ręce: tak widział swą Giocondę 
Le nardo i tak widziało młodość wielu innych malarzy. 
Ale wio~na jest zapowiedzią lata i jesieni, ale kwiat zapo
wiada, że zwięd11ie . I renesans odchodził powoli od rado
snego symbolu wiosny, ukazywał coraz chętniej następują
c po sobie fa z r życia ludzkiego, otaczał cieniem mcJan
cholii młodość, cie ni e m zgorzknienia s tarość . 

• • • 
Ten świat, tragiczny i groteskowy, świat ludzkiej samot

no ści i zdra y ws zystkiego, co ludzkie, ten świat bez punk
tu oparcia i bez opieki, miał u Szekspira swe oazy, ukazu 
j ące perspektywy nadziei, a zarazem ostrzegające przed 
fat a morgana, które mogłoby s ię ukazywać zmęczonym wę
drowcom. • • • 

Taki charakter miała napisana .około .roku 1600 komedia: 
Jak wam się podoba. Szekspir wykorzystywał w niej opo
wieść o Rozalindzie, którą wedle relacji o Gamelynie, przy
pisywanej Chaucerowi - opracował Tomasz Lodge. Ale te 
literackie źródła dostarczyły jedynie literackiej kanwy, 
d z i ęki której Szeks pir przedstawił krytykę istniejącego spo
łeczeństwa, jak również i krytykę utopijnych nadziei. Fry
deryk opanował władzę w księstwie, wydziedziczony brat 
sc hronił si~ w ardeńskim lesie, gdzie chroni<l się również 
jego najbliżs i. owstaje kontrast pomiędzy życiem dworu, 
gdzie panuj e zło i zawiść, żądza władzy i picni<1dza, oraz 
życiem lasu, w którym panuje życzliwość i" wspólnota, 
atmosfera intelektualnych rozważali i prostego szczęścia . 
Ale Szeks pir nie wybiela w t n łatwy sposób „l asu" i nie 
potępia równie łatwo „dworu"; pragnie on wprawdzie po
kazać, iż „człowiek prawdziwy" ginie w tej dworskiej spo
łeczności, ale pragnie pokazać równocześnie, iż życie w „le
si " jest życiem wprawd zie pięknym, ale fikcyj ny m. 
Właśnie w tym· przejawiała się wielkość szekspirowskie 

go humanizmu. Odrzucić świat, który is tnieje, al zarazem 
odrzucić pokus łatwej nadziei na jego naprawę przez cud; 
odrzucić ludzi, którzy rzeczywiście istnieją, ale zarazem 
nie ulec urokom Judzi z Arkadii, która jest urojeniem ro
dzącym się z rozczarowań - oto była koncepcja Szekspira. 

Bogdan Suchodolski, Narodziny nowożytnej fUozofit 
czlowicka, warszawa 1963, s. 501-528. 
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