
,~, albo Co chcecie 



,u albo Co chcecie 



W spektaklu wykorzystano fragmenty 

„Wieczoru Trzech Króli" Williama Shakespeare'a 
oraz wiersze poetów anglojęzycznych: 

.. Miłość - choroba to straszliwa" Sa mu ela Dan ie la 

.. Miłość - jest wczes'n iej niż życie " Emily Dick inson 

.. Ten, kto gwiazdę w locie scbu:yta "' Johna Donne' a 

„Oda epikurejska"]ohna Halla 

„ Leć w duet"(l.et 's do i t) Cole' a Portera 

,.Zimowy wicbrze, wiej"" - piosenka z ,jak \.\'lam się podoba " 

Williama Shakespeare'a 

Tłumaczenie - Stanisław Barańczak 
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~------,,~ h)--Ci' występują: :\ Q\ 1 (4{~ \, 
Orsino, ks iąże Ilirii - joa.../:J~ii sik -~-
Malvo lio, intendent w cl omu~wij - Dorota Ficoń - \ 

Błazen - jaga Siemaszko \ : w \ 
\ ; I I 

O liwia, hrabianka - Katarzyria obczak · i 
~~ 1 ' 

Viola, później w przebraniu jako e-sa rio - Mart~S~ka 

Muzykanci pod kierownic1 m;Jeizego Chrus~~l~~ 
I I . '. ! 
I : r ·,) 



Miłość - choroba to straszliwa, 
Niczym nieuleczona: 

Kwiat, co, deptany, znów ożywa, 
Pielęgnowany - kona. 

W tym zło: 
Zechcesz jęj - nie dba o to zgoła, 
Nie chcesz jej - sarna ciebie woła, 

Hej-ho! 



Miłość - to męka w duszy mroczna, 
Burza , co nie zna tęczy; 

Nigdy nie syta, choć żarłoczna 
Taką nas Jowisz dręczy. 

W tym zło: 
Ze.chcesz jej - nie dba o to zgoła, 
Nie chcesz jej - sama ciebie wola, 

Hej-ho! 

Samuel Daniel, XVl-)(\111 '"· 



P ocałunek jest działaniem symbolicznym, 
które nic nie znaczy, jeżeli uczucie, które miał wyrażać, 

nie istnieje, a owo uczucie może się zjawić tylko 
poci określonymi warunkami. Jeżeliby się chciało zrobić 
próbę podziału pocałunków na rodzaje, to można sobie 
wyobrazić różne zasady tego podziału. 
Na przykład można je dzielić według dźwięku, jaki wydają . 



(. .. ) Są one ciamkające, gwiżdżące, klaszczące , pukające, 

grzmotliwe, to pełne, to puste, to jak perkal pękający itd. 
Można dzielić pocałunki na zasadzie dotyku na muskające, 
czyli pocałunki en passant i niezrównoważone . 

Można dzielić na zasadzie czasu: na krótkie i na długie. 
Ze względu na czas istnieje jeszcze inny podział, 
i to ten podział właśnie jedynie mnie zainteresował . 

To podział na pie1wszy pocałunek i na wszystkie następne. 

S0ren Kierkegaard, przeł. Jaroslaw Iwaszk iewicz za : 
Dzieje myśli, pornysl , tekst i uklad Jan Tomkowski , Warszawa 1997. 



T rudno pojąć, jaki plan miała natura, tworząc tę immanentną 
niezgodność pomiędzy dwiema płciami tego samego gatunku. 

Może gdybyśmy wszyscy czuli i myśleli podobnie, 
wkrótce byśmy się sobą wzajemnie znudzili. 
Ale z pewnością seks byłby w mniejszym stopniu 
obszarem katastrofy, gdyby te różnice zostały zrozumiane 
i akceptowane. Nauka robi, co może, dostarczając dowodów, 
że umysły kobiet i mężczyzn są odmienne. 
Reszta zależy od nas. 

Anne Moir, David Jesse!, Płeć mózgu. O prawdziwych różnicach mif!dzy kobietą i mf!żczyznq, 
przeł. Nina Kancewicz-Hoffman , Warszawa 1993. 



P rawd ziw a transcendencja jednoczy męskość i kobiecość 
w jedną, zi ntegrowaną ca łość, 

która przekształca swoje elementy. Przestaje różnicować to, 
co „ żeńskie", i to, co „męskie" ; 

to, co „moje", i to, co „nie moje" . 
Ca ły paradoks ludzkiego przeznaczenia po lega na stawaniu 
s ię sobą poprzez staw anie s i ę kimś innym. 

Paul Evdokimov. Kobiela i zbawienie świata, p rzeł. Elżb ie ta Wolicka, Poznań 1991. 





w programie wykorzystano fragmenty rysunków Pabla Picassa 



Emily Dickinson. XIX w. 





N apoleon i Mussolini - mówi Woo! 
- z takim naciskiem nastają 

na niższość kobiet, gdyż gdyby 
nie były niższe, przestałyby być 
zwierciadłami powiększa iący u ri 
dla mężczyzn. Oto dlaczego kobiety 
są często tak potrz~~ 

~''" f "t\"' 'd"' 



O. chranianie świata mężczyzn, jak to czyni matka , 
zbawianie go, jak to czyni dziewica, ożywianie 

go tchnieniem ducha i oddawanie mu własnej duszy 
- oto powołanie kobiety. Losy nowego świata spoczywają 
w ramionach matki , jak to wspaniale formułuje werset Koranu: 
„raj leży u stóp matki". Giraudoux w Sodomie i Gomorze 
powiada, że epoka, w której kobieta 
już zapomniała kochać i oddawać siebie - „to koniec świata!" 

Paul Evclokimov, Kobieta i zbawienie świata, 

prze!. El żbieta Wolicka, Pozna ń J 991. 



Potrawa Miłosna 

P rzepis ten pochodzi z Legendy o dob1ych kobietach Chaucera 
i zawarry jest w ksi~1żce kucharskiej 

Królowi do smaku przygotowanej specjalnie 
dla Ryszarda ff przez Lornę Sass w XIV w. 

60 ml (4 łyżki stolowe) rozdrobnionych suszonych platków róż 
375 ml mleczka migdałowego (łuskane migdały rozmoczone 
w mleku i miodzie) 
2,5 ml (pól łyżeczki do herbary) cynamonu 
2,5 ml (pól ł yżeczki do herbary) imbiru 
10 ml (2 łyżeczk i do herbary) m<)ki 1yżowej 
100 g świeżych siekanych dakryli 



45 ml (3 łyżki stołowe) ziaren sosny 
do garnirowania - świeże płatki róż 

Namoczyć suszone płatki róż w mleczku migdałowym na 10 minut, 
następnie dodać cynamon i imbir. 
Gotować na wolnym ogniu przez 5 minut. Dodać m<1kę ryżową zmieszaną 
z dwiema łyżkami zimnej wody, uzupełnić daktylarn.i i ziarnami sosny, 
dobrze wymieszać i wlać do dwóch czarek. Udekorować świeżymi płatkami róż. 

Max cle Roche, Pokarmy miłosne. Ich cudowne ZALEn" i magiczne właściwości. 
Tajemne recepty na najróżniejsze znakomite POTRAWY MJLOSNE i sprawdzone afrodyzjaki, 
przeł. Anna Olszewska-Marcinkiewicz. Warszawa 1991. 
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