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LAS I LUDZIE 

„Czasem wydaje się, że Szekspir napisał naprawdę trzy 

lub cztery sztuki i tylko powtarzał je we wszystkich rejestrach 

i tych samych tonacjach, jak ten sam temat w dur i moll" 

- napisał Jan Kott w swoim Szekspirze współczesnym, 

z górą trzydzieści lat temu. Od razu dał też przykład: „Burza 

spotyka Króla Leara i doprowadza do szaleństwa w tym 

samym Ardeńskim Lesie, gdzie jeszcze tak niedawno w Jak 

wam się podoba inny wygnany władca , inny wygnany brat 

i kochankowie łudzili się, że odnajdą wolność, bezpieczeńst

wo i szczęście. Wygnanym władcom towarzyszyli błaznowie. 

Właściwie towarzyszył im ten sam błazen. Probierczyk* 

dobrze wie, że sielanka Ardeńskiego Lasu jest tylko iluzją 

i nie ma ucieczki przed okrucieństwem świata." 

Ten cytat dobrze oddaje ton legendarnej, tłumaczonej na 

kilkadziesiąt języków książki Kotta, która autorowi dała sławę 

jednego z najwybitniejszych na świecie znawców teatru. 

„Szekspir współczesny" - a więc przefiltrowany przez 

doświadczenia XX wieku z jego okrucieństwem i grozą: 

wieku dwóch wojen światowych, techniki postępującej 

zawrotnie i używanej natychmiast do ludobójstwa, pralni 

mózgów w policyjnych państwach, gdzie zarazem nieustan

nie trwała pałacowa walka o najwyższą władzę, i realnej 

groźby natychmiastowej, powszechnej zagłady w atomowym 

wybuchu. W połowie tego wieku wszystko to wywołało 

• W przekładzie Stanisława Barańczaka (1990) - Lakmus. 
Wersja polska imienia znaczącego Touchstone (dosłownie .kamień probierczy") , 
mająca zastąpić tradycyjnego, a w moim odczuciu nietrafnego semantycznie 
i nieporęcznego w użyciu Probierczyka. (przypis tlumacza sztuki za: 
Jak wam się podoba, W drodze Poznań 1993, s. 147.) koryn 



powszechne poczucie chaosu i absurdu życia: tak 

zwany „teatr absurdu" - dramaty Becketta, Ionesco, 

Adamova, Geneta - stał się najgłośniejszym prądem 

scenicznej awangardy. Kott poprzez Becketta czyta 

Król Leara. Poprzez Geneta zaś - komedie o zamianie 

płci: Wieczór Trzech Króli czy Jak wam się podoba 

właśnie. Swoją książkę wydał w roku 1965. Pisał ją 

przez osiem lat poprzednich. Jeszcze jeden cytat: 

„Szekspir jest jak świat albo życie. Każda epoka znaj

duje w nim to, czego sama szuka i co sama chce 

zobaczyć." 

Przed okrucieństwem świata nie ma więc u Kotta 

ucieczki. Wszysy przegrywają, niezależnie od złud, 

które · sobie wytworzyli. I tylko gorzkie błazny 

zachowują twarz - bo właśnie nie próbują jej 

zachować , bo wiedzą, że to niemożliwe, bo w okrutnym 

błazeństwie świata własne błazeństwo okazuje się 

jedyną odpowiednią strategią. „Jeśli świat stanął na 

głowie, tylko fikając koziołki można zająć właściwą 

pozycję" - mówi Szekspir współczesny. W Jak wam 

się podoba tylko Jakub - błazen wspaniały - pozostanie 

na koniec w Lesie Ardeńskim: „Bo on w ten Las od 

początku nie wierzył". 

W komedii są przecież dwaj błaznowie: zawodowy 

- Probierczyk - i znacznie bardziej intrygujący błazen 

z zamiłowania - rzeczony Jakub. W Królu Learze 

odpowiadali im również dwaj błaznowie: bezimienny 

zawodowy i chwilowy uciekinier w błazeństwo - Edgar. 

W Królu Learze to ten pierwszy jest właściwym nosi

cielem Kottowskich treści: ponuro tryumfującym 

rzecznikiem absurdu i chaosu. To on jeden się ostaje. 

Czy jednak rzeczywiście? Gdy wgłębić się w tragedię, 

zdaje się - wbrew temu, co w Szekspirze współczes

nym czytamy - że ów biedak także przegrywa, prze

grywa równie okrutnie, jak wszyscy w tej strasznej 

sztuce; okrutniej może nawet. Bryluje przez dwa pier

wsze akty: jego cynizm basuje całej ówczesnej akcji, 

jego komentarze brutalnie łamią cudze pozory. Potem 



brzmią one jednak coraz cieniej, coraz bardziej są 

monotonne, nieledwie rutynowe. Namiętne błazeństwo 

spotkanego w lesie Edgara deprymuje błazna ostate

cznie. Zdrętwiały rzecznik groteski zostaje przelicy

towany, coraz gorzej nadąża za sytuacją: w połowie 

sztuki schodzi ze sceny na dobre. Jego ostatnia kwes

tia - „Pójdę spać w południe" stanowi zupełnie nieu

dany koncept. Bo też to i nie koncept, ale żałosna skar

ga śmiertelnie zmęczonego człowieka. 

Edgar zaś, przeszedłszy przez noc błazeństwa, 

podejmuje na powrót obowiązki rycerskiego stanu. Bez 

fanfaronady i zbytnich złudzeń. „My nie dożyjem 

równych lat i losów" - mówi patrząc na zwłoki Leara 

i ta jego kwestia zamyka dramat. 

Nie błazen ma w tej tragedii ostatnie słowo. 

W ogóle chyba nikt go nie ma. 

W Jak wam się podoba błazny nie konkurują, 

przeciwnie: inspirują się nawzajem. Amator Jakub 

czerpie natchnienie od zawodowca Probierczyka: 

gorycz filozofa obraca się w błazeństwo. Jednak ... czy 

rzeczywiście jeden Jakub jest w lesie wolny od naiw

ności? On afiszuje się ze swym brakiem złudzeń - tak, 

że można go nawet podejrzewać o jakąś dziecinną 

samokreację. Książę też przecież widzi cienie 

leśnego życia: mówi o nich od razu, wszedłszy na 

scenę. 

Kott nazwał swój szkic Gorzką Arkadią - Książę 

wie, że Arkadia jest gorzka. Jest zawsze gorzka. „Et 

in Arcadia ego" - „I w Arkadii jestem" - przypomina 

fe be 



Śmierć w klasycznym motywie europejskiej sztuki. Książę zaraz po 

wejściu na scenę mówi, że aby przeżyć , trzeba tu zabijać zwierzęta . 

Mówi, że w lesie jest wściekle zimno. Myśli o tym wszystkim: prawdzi

wie, bo powściągliwie. Wie, że nie jest w raju . Wie może nawet, że 

podbarwia szczęście , którym się cieszy. 

Jakub zaś rezonuje hałaśliwie . Zwraca na siebie uwagę . Chce być 

mędrcem. Obraża się na świat i zostaje w lesie, chociaż weń nie 

wierzy. Na złość: uszy sobie odmrozi. 

Czy to lepiej? Chyba nie. Mówiąc słowami innej baśni : aby bez 

reszty czuć się szczęśliwym w Lesie, trzeba może by mieć Bardzo 

Mały Rozumek. Nie znaczy to jednak, że rację ma Kłapouchy: oślisko 

jest równie n iemądre jak inni, o wiele bardziej nieszczęśliwe - a przede 

wszystkim śmieszne. 

Gorzkie błazeństwo nie jest u Szekspira ostatecznym wyjściem . 

Dobrze to czy ź le? Dobrze, że błazen nie ma w świecie 

rozstrzygającego głosu , czy źle, że nawet błazen nie może się 

w świecie ostać? „Szekspir jest jak świat albo życie" , trudno znaleźć 

u niego podstawę ostateczną. Wszystko ukazuje się tu w coraz 

to nowym zabarwieniu, prowadzi do klęski , lub właśnie przeciwnie -

daje się śmiechem rozładować . Las nie jest rajskim ogrodem. Bywa 

lodowaty albo rozświetlony słońcem, bezludny i wypełn iony tłumem. 

Wrogi , przyjazny i obojętny. Bywa schronieniem albo wygnaniem. 

Można bać się o nim pomyśleć , można do niego tęsknić i marzyć o nim 

wedle własnych słabości , zgorzknienia i śmiesznych pragnień: tak, jak 

się nam podoba. 

Co do Jakuba zaś - jego wątek Szekspir podejmuje jeszcze gdzie 

indziej . W Tymonie Ateńczyku rozczarowany do świata bohater usuwa 

się do lasu i tam spędza czas w grocie, opierając się nagabywaniom 

przyjaciół , coraz bardziej wrośnięty w swoją norę , wzniosły, śmieszny, 

dziecinnie ludzki i dla nikogo już w końcu niezrozumiały - jego dramat 

rwie się i urywa. Doprawdy, „czasem wydaje się, że Szekspir napisał 

naprawdę trzy lub cztery sztuki i tylko powtarzał je we wszystkich 

rejestrach i tych samych tonacjach, jak ten sam temat w dur i moll". 

Tomasz Kubikowski wal enty 



Cały świat to scena, 

A ludzie na nim to tylko aktorzy. 

Każdy z nich wchodzi na scenę i znika, 

A kiedy na niej jest, gra różne role 

W siedmioaktowym dramacie żywota . 

Najpierw niemowlę , śliniące się z wrzaskiem 

W ramionach niańki. Potem uczniak z torbą 

Na książki, z buzią jak wypucowane 

Poranne niebo, wlokący się z jękiem 

Do nielubianej szkoły. W trzecim akcie -

Kochanek, który żarem westchnień bucha 

Jak piec i składa smętne serenady 

O brwiach bogdanki. Jeszcze póżniej żołnierz, 

Z gębą klątw dziwnych pełną i z wąsami 

Nastroszonymi w szpic jak u pantery, 

Skory do bitki , z drażliwym honorem, 

Goniący za mydlaną bańką sławy 

Prosto w armatnią gardziel. Potem sędzia , 

Z brzuchem tuczonym kapłonami, które 

Znoszą mu w darze podsądni , z surowym 

Okiem i brodą pod sznurek przyciętą, 

Sypiąc cytaty i przykłady z życia , 

Gra swoją rolę. Po niej - rola szósta: 

Chudy, osłabły starowina w kapciach, 

Z okularami, sakiewką przy boku, 

Łydkami, z których zwisają zbyt lużne 

Pończochy, zachowane z lat młodości , 

I z głosem , który - dawniej męski , gruby -

Piszczy znów cienko jak dziecięcy dyszkant. 

I wreszcie akt ostatni , który kończy 

Dziwną i pełną zdarzeń akcję sztuki: 

Nowe dzieciństwo, gdy traci się pamięć, 

Zęby, smak, włosy, wzrok - i w końcu wszystko. 

monolog Jakuba w przekładzie 
Stanisława Barańczaka , 1990 

ja kub 



Świat jest teatrem . aktorami ludzie, 

Którzy kolejno wchodzą i znikają. 

Każdy tam aktor nie jedną gra rolę . 

Bo siedem wieków dramat życia składa . 

W pierwszym więc akcie słabe niemowlątko 

Na piersiach mamki ślini się i kwili ; 

Następnie uczen z teką, zapłakany, 

Z rumianą twarzą. jak poranne niebo. 

Ślimaczym krokiem wlecze się do szkoły ; 

Potem kochanek, jak miech wzdychający. 

Pisze sonety do brwi swej kochanki ; 

Z kolei żołnierz. dziwnych przeklenstw pełny. 

Z brodą jak kozie!, drażliwym honorem. 

Żywy, gwałtowny, do sporow pochopny. 

Leci w gardzieli armat szukać sfawy. 

Tej pustej bańki; następnie więc sędzia , 

Z okrągłym brzuchem, na kapłonach spasły, 

Z surowym okiem, podstrzyżoną brodą . 

Zdań mądrych pełny i nowych przykładow, 

Gra swoją rolę: później, w szóstym wieku. 

Chudy pantalon w pantoflach się zjawia, 

Nos w okulary ujął, a u boku 

Sakwy zawiesił: w przestronnych pończochach , 

Które zachował od lat swei młodosci . 

Gubią się drżące , pokurczone łydki, 

Głos męski wrócił do dziecka dyszkantu, 

Cienki, swiszczący jak piszcz<riki tony; 

Aż i na koniec przychodzi akt siódmy, 

Koniec historii zdarzeń dziwnych pełnej, 

Pamięć zagasła w drugim niemowlęctwie. 

Bez zębów, oczu, smaku, bez wszystkiego. 

monolog Jakuba w przekładzie 
Leona Ulrtcha. 1876 

sylwiusz 
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