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Jarosław Komorowski 

LAS WYOBRAŹNI - LAS MIŁOŚCI 

1 W roku 1590 w londyńskiej oficynie Thomasa Orwina ukazał się romans pasterski 
prozą Thomasa Lodge' a, zatytułowany Rozalinda. W tym samym mniej więcej cza

sie przybył ze Stratfordu do Londynu dwudziestoparoletni mężczyzna bez określonego 
zajęcia - William Shakespeare, i rychło związał się z teatrem w okolicznościach, których 
wobec braku dokumentów nie znamy. Pierwszy biograf Shakespeare'a, Nicholas Rowe, 
wydawca jego dramatów w roku 1709, był w lepszej sytuacji. Z nieokreślonych „wiary
godnych źródeł" zaczerpnął informację, że przyszty autor Hamleta rozpoczynał teatralną 
karierę, odprowadzając do stajni konie widzów, którzy przybywali do The Theatre. Za
równo ta, jak i inne opowieści Rowe'a tyle zapewne mają wspólnego z rzeczywistością, 
co scenariusz filmu Zakochany Szekspir - chociaż ... Wyobraźmy sobie Williama, który 
- naużerawszy się z końmi - wyciągnął się na sianie z książką w ręku i czyta, a słowa 
młodzieńca, „zanurzonego" tyleż w lesie, co w miłości, zapadają mu w pamięć: 

Miłość nie daje mi spać, a moje łoże jest tylko przystanią mych trosk, w której dręczą mnie niespo
kojne myś li i przerywane sny; tutaj (choć wszędzie przenika mnie namiętność) znoszę przecież mą 
milość bardziej cierpliwie, gdyż każdy przedmiot bawi me oczy różnorodnymi urokami; gdy patrzę 
na piękny dywan Flory, pokryty dumnym deseniem wszystkich jej skarbów, przywołuję na myśl 
śliczną twarz Rozalindy, której niebiańska uroda prtewyższa róże i lilie w ich największej wspa
niałości; promienność blasków Feba każe mi myśleć o migotliwych płomykach rzucanych przez 
jej oczy i od razu ogarnia płomieniem me serce; słodka harmonia śpiewu ptaków przypomina mi 
niezwykłą melodię jej głosu, który jak głos Syren oczarowuje uszy słuchacza. W ten sposób w kon
templacji uspokajam swe smutki, porównując doskonałość przyrody ze wspaniałością jej zalet. 1 

2 Lektura ta mogła nastąpić i później - romans Lodge'a cieszył się tak wielkim wzię
ciem u czytelników, że do końca stulecia miał jeszcze kilka wydań, był więc stale 

pod ręką. Shakespeare zrobił zer\ właściwy sobie użytek około 1599 r. , zapewne wtedy, 
gdy jego zespół przeniósł się już do teatru The Globe. Nowa, wspaniała scena bez wątpie
nia stanowiła impuls, który zaowocował szeregiem arcydzieł z Hamletem na czele. Dra
matyzując Rozalindc:_, Shakespeare pozornie bardzo ściśle trzymał się źródła - skorygował 

tylko drugorzędne szczegóły akcji oraz część imion postaci, dodał też parę person drugo
planowych. Jak w pracowni alchemicznej przeobraził jednak istotę substancji. Konwen
cjonalną sielankę Lodge'a przemienił w komediową polemikę z sielankową konwencją, 
której sprzeczność z prawdą o ludzkiej naturze była tak oczywista. A dyskursywny cha
rakter utworu, opartego na przenikliwej poetycko-psychologicznej obserwacji, podkreślił 
zwróconym ku publiczności tytułem - pytaniem: Jak wam sic:. podoba? 

'Thomas Lodge, Rozalie/a. przeł. Juliusz Kydryński, Kraków 1978. s. 92. 

3 Gdy pod koniec komedij Sylwiusz wyjaśnia zebranym, czym jest miłość, mówi bez 
wątpienia o miłości prawdziwej. Schemat, który dosłownie przed chwilą kazał mu 

kochać „po pastersku" wedle sielankowych wyobrażeń: paść owce, unikać ludzi, wzdy
chać i deklamować, naprzykrzając się znacznie od niego trzeźwiejszej Febe, został prze
zwyciężony. Shakespeare, choć swe miłosne motywy czerpał obficie z literackich tra
dycji, dbał przede wszystkim i domagał się psychologicznej wiarygodności, autentyzmu 
uczucia. Wszelkie konwencje, postrzegane jako fałsz, obracał w żart lub zwalczał drwiną. 
Poważna Owidiuszowa opowieść o Pyramie i Tyzbe zmieniła się pod jego piórem w farsę, 
żywo kontrastującą z rzeczywistymi miłosnymi doznaniami bohaterów Snu nocy letniej. 
Romeo, nim zakocha się naprawdę, tęskni do bliżej nam nieznanej Rozaliny, demonstru
jąc objawy miłości melancholijnej z rzekomym cierpieniem, smutkiem, roztargnieniem 
i mnóstwem napuszonych, pustych słów. Ale wystarczy jedno spojrzenie na Julię, by ów 
romans z nieprawdziwego zdarzenia prysnął jak bańka mydlana. 

4 Do prawdziwej miłości trzeba wszak dojrzeć. I nie tylko Sylwiusz ma z tym problem 
- Orlando, rozwieszający na drzewach rymowane wyznania, tkwi przecież w kon

wencji rozpoetyzowanej miłości dwornej. Rozalinda, w przebraniu Ganimeda prowadząca 
szkołę miłości , podejmuje się trudnego zadania. Tym bardziej, że z powodu nieporozu
mienia co do osoby, a nawet co do płci - podwójnego zatem qui pro quo - musi zająć się 
także edukacją Febe i jej pasterza, z dobrym zresztą skutkiem. Tryumfem miłości praw
dziwej kończy się również historia błazna i Anielki. Ma się ona rozegrać w łotrzykowskiej 
konwencji uwiedzenia za pomocą fałszywego ślubu, ale w ostatniej chwili błazen, tknięty 
uczuciem, przegania podejrzanego księdza , którego sam sprowadził. W końcu jako „ka
mie11 probierczy" ludzkich czynów (u Shakespeare' a nosi imię Touchstone) nie może być 
gorszy od tych, których postępowanie komentuje. Z kręgu konwencji wywodzi się też, 
i jako jedyna w nim pozostaje czwarta para, Celia i Oliwer. Realizując -wyraźnie na mar
ginesie - schemat „ręki królewny", czyli pięknej panny jako nagrody, autor uznał zapew
ne, że deklaratywność zarówno nawrócenia, jak i uczucia będzie dla widzów oczywista. 
I że wszyscy zgodzą się na poetycką, ale w pełni prawdziwą definicję Sylwiusza: 

Kochać to składać s ię z ulotnych rojeń , 

Z namiętnych pragnień i nieśmiałych marzeń , 

Z pokory, hołdu, czci i uwielbienia, 
Z cierpliwych starań , niecierpliwych żądz. 2 

5 Od czasu opowieści rycerskich i historii miłosnych średniowiecza las jest w Lite
raturze światem osobnym, przestrzenią zagadkową i nieoswojoną, miejscem ma

gicznym, krainą fantazji, cudów i czarów, domem istot baśniowych i zdarzeń poza nim 
niemożliwych. Zagraża, ale niekiedy chroni, dostarcza żywności, ale i każe głodować, 
budzi wielki strach, ale bywa też miejscem spotkania z sacrum (pustelnicy) i mistycznych 
doświadczeń. Może przynieść nieszczęście, ale i przemianę. Gęsty, głęboki, ciemny, na
jeżony cierniami, dziwny, zdradziecki, dziki, jałowy - to epitety najczęściej go opistuące. 
W arturiańskim lesie Broceliande z opowieści Chretiena cle Troyes Yvain. albo rycerz 
z lwem, bohaterowie muszą się zmierzyć z tajemnicą magicznej fontanny, straszliwą burzą 
i Czarnym Rycerzem. Yvain cierpi głód, który uśmierzyć może jedynie surowym mięsem 
- co stawia go poza nawiasem cywilizacji - oraz spleśniałym, gorzkim chlebem pustelni-

'Jak 1rnm s ię podoba. akt V. scena 2, przekł. Stani sław Barańczak. 



ka. Z kolei las Morois u Beroula daje wprawdzie schronienie Tristanowi i Izoldzie, którzy 
złamali prawa ludzkiego świata, ale skazuje ich na ciągłą wędrówkę- błądzenie, drąc przy 
tym kolcami jeżyn ubrania i kalecząc ciała. 

6 Las, usytuowany na granicy światła i ciemności, ma rejony tak mroczne, że sity zła 
działać mogą swobodnie nawet w dzień , ale ma także świetliste polany, domenę 

istot odrębnych, lecz nie wrogich człowiekowi. To Fairyland - śródleśna Kraina Elfów. 
Taki jest u Shakespeare' a las w pobliżu Aten, baśniowe królestwo Oberona i Tytanii ze 
Snu nocy letniej. Jego mieszkańcy plączą wprawdzie ludzkie losy, ale bez złych intencji, 
omyłkowo i odwracalnie. Las Ardeński w lok 11·am się podoba jest natomiast z gruntu 
odmienny. Nie ma w nim stworzeń i zjawisk nadprzyrodzonych. Jego niezwykłość polega 
na tym, że stanowi królestwo Natury, przeciwstawione nienaturalnemu porządkowi życia 
Dworu. Jak niegdyś Morois. pozwala s ię schronić niesprawiedliwie wygnanym. ale ich 
nie akceptuje. Są w nim i pozostaną obcy, przy czym, wbrew dotychczasowej tradycji , to 
nie las zagraża ludziom, lecz ludzie lasowi. Mitologiczna Arkadia nie jest możliwa. gdy 
ceną za życie przybyszów jest śmierć mieszkańców. Łzy konającego jelenia to zarazem 
oskarżenie i przestroga. 

7 Trzysta lat po Shakespearze rozgłos zyskały fantastyczne wizje egzotycznych dżun
gli, stworzone przez malarza - samouka Henriego Rousseau, zwanego Celnikiem (bo 

takiego się imał zajęcia). Nowe wcielenie idei magicznego lasu zrodziło się w wyobraź
ni twórcy, który „podróżował" co najwyżej do paryskiego Jardin des Plantes. Pierwszy 
z tych obrazów. Niespod::.ianka.1 (Tygrys podc::.as bur::.y tropikalnej) był sensacją Salonu 
Niezależnych w 1891 r. , serię ostatnich - z fascynującym Snem - namalował Rousseau na 
krótko przed śmiercią w 1910 r. Tropikalny las z jego snów, a może marzeń na jawie, który 
posłużył jako inspiracja twórcom przedstawienia, to miejsce bynajmniej nie idylliczne, 
skoro mieszkańcy, zwierzęta często pożerają się wzajemnie. Człowiek. o ile s ię pojawia, 
to głównie jako ofiara, agresor - myśliwy, albo też jest elementem całkowicie, ostentacyj
nie obcym, jak naga kobieta na salonowej kanapie w egzotycznej scenerii Snu. 

8 Twórczość Shakespeare'a otworzyła w kulturze europejskiej tak wiele nowych per
spektyw, że wystarczyło na kilka stuleci - i chyba wciąż nie zostały - wyczerpane. 

Naczelną wśród nich jest zasada kreacjonizmu. Żąda ona dla twórcy prawa do swobodnej 
gry wyobraźni, nieograniczonej „zwierciadlaną" obserwacją. Przekonanie, że sztuka, po
dobnie jak sama natura, potrafi i ma prawo powoływać do życia coś, co nie istniało wcze
śniej. legło u podstaw barokowej wizji świata, ale pełnej realizacji doczekało się dopiero 
w XX wieku. Shakespeare sformułował tę zasadę jako pierwszy, każąc ją wypowiedzieć 
Tezeuszowi , księciu Alen, bliskiemu sąsiadowi Oberona: 

Oko poety biega w szczytnym . zale 
Z nieba do ziemi. a z ziemi do nieba; 
I gdy zarysy nieznanych przedmiotów 
Mkną z wyobraźni. w cialo je obleka 
Pióro poety, nadając marzeniom 
Miejsce, nazwisko i tlo rzeczywiste.1 

'Sen nocy /erniej. akt V. scena I. przekł. Stanisław Koźmian. 



Jan Kott 

GORZKA ARKADIA (fragmenty) 

M iłosne sceny w Jak wam się podoba dzieją się w Ardeńskim Lesie. Las Ar
deński podobny jest do wszystkich szekspirowskich lasów, tylko może bar

dziej zdumiewający, jak gdyby wszystkie z nich w sobie mieścił, powtarzał albo za
powiadał. Lasy szekspirowskie są rzeczywiste i zaczarowane, rozgrywają się w nich 
sceny tragiczne i groteskowe, patetyczne i liryczne. W szekspirowskim lesie życie ulega 
przyśpieszeniu, staje się bardziej intensywne, gwałtowne i zarazem jakby bardziej przej
rzyste. Wszystko ma podwójną wykładnię: dosłowną i metaforyczną. Istnieje samo dla 
siebie i jednocześnie jest swoim własnym odbiciem i uogólnieniem. Niemal mitem. 

W szekspirowskim lesie w letnią noc kochankowie przeszli przez ciemną strefę ani
malnej erotyki. Poznali nagłość pożądania i posiadania. Wymienili partnerów i partner
ki. W innym z szekspirowskich lasów przez burze i huragan przejdą cztery postaci z Jak 
wam się podoba: władca, który oddał koronę, wygnany minister, wygnany brat i błazen. 
Zostaną zredukowani do nagiej egzystencji, która sama sobie musi wystarczyć i w samej 
sobie znaleźć racje istnienia, skoro nie ma od niej odwołania ani do pustego nieba, ani 
do krwawej historii, ani do bezrozumnej natury. W ostatnim wreszcie z szekspirowskich 
lasów, na wyspie Prospera, odegrana zostanie w ciągu trzech godzin przyspieszona hi
storia świata. 

Las Ardeński naprzód jest ucieczką z tego samego okrutnego królestwa, w którym 
jak zawsze u Szekspira powtarzają się obsesyjnie dwa tematy: wygnanie prawowitego 
władcy i wyzucie z dziedzictwa młodszego brata. Jest to dla Szekspira najkrótsza i naj
bardziej rudymentarna hjstoria społeczna. W Jak wam się podoba wygnana zostanie 
jeszcze córka zdetronizowanego księcia. Prolog nie ma nic z owej pogody i beztroski, 
jaką ciągle jeszcze za dziewiętnastowiecznym wzorem próbują odnaleźć krytycy w Jak 
wam się podoba i w Wiecwrze Trzech Króli. Ten prolog wydaje się nawet szczególnie 
mroczny: 

O, świat przeklęty, gdzie wszystko, co dobre, 
Dla posiadacza trucizną jest tylko. 

Tyran osiadł na tronje, brat gnębi brata, miłość i przyjaźń niszczy ambicja, światem 
rządzi naga przemoc i pieniądz. Z gali książęcej wynoszą ciała zapaśników z połama
nymi żebrami. Prolog w Jak wam się podoba ma atmosferę Kronik, jest w nim dusz
no i wszyscy się boją. Nowy władca jest nieufny i podejrzliwy, zazdrosny o wszystko 
i wszystkich, niepewny swej pozycji, w każdym wietrzący wroga. Jak w Kronikach 
jedynym ratunkiem jest ucieczka. Za wszelką cenę i jak najszybciej. 

Nie tu twój dom. Bo ten dom to rzeźnia. 

Prolog jest gwałtowny i brutalny, epilog naiwny i idylliczny. Podany rozmyślnie bez 
motywacji. W paru wierszach. Zły książę spotkał pustelnika i nawrócił się. Brat oddał 
bratu dziedzictwo. 

Piękne przynosisz ślubne podarunki: 
Jednemu ziemie zabrane, drugiemu 
Rozlegle włości i potężne księstwo. 

Między czarnym prologiem i epilogiem z bajki - Las Ardeński. Najbardziej angiel
ski ze wszystkich szekspirowskich lasów. Jak w Warwickshire pod Stratfordem. Rosną 
w nim wysokie dęby, pełno jest polan i przesiek, strumienie płyną po omszałych ka
mieniach, błądzi się wśród głogów i cierni. Śpiewają w tym lesie ptaki , biegają sarny, 
zające, daniele („poor dappled fools"). Do tego lasu schronił się wygnany książę: 

Mówią, że przebywa teraz w Lesie Ardeńskim, otoczony tłumem wesołych towarzyszy, 
z którymi żyje jak stary Robin Hood angielski. Powiadają ludzie, że co dzień przyłącza 
się do nich wielu młodych panów i spędzają tam czas beztrosko, jakby żyli w złotym 
wieku. 

W tym Ardeńskim Lesie zacni panowie bawią się w wolnych ludzi i szl_achetnyc_h 
zbójców, ksiądz daje ślub błaznowi i dojarce, owce pasą wieśniacy d~kłamuJ~cy ~ m_1-
łości, dziewczęta przebierają się za chłopców, melancholijny dworzanm szydzi z s1eb1e 
i ze wszystkich. 

W Ardeilskim Lesie spotykają się niemal wszystkie postaci szekspirowskiego świata. 
Jest rzeczywisty, jest feudalną utopią i wyszydzeniem tej utopii. Nic więc dziwnego, że 
zabłąkała się do tego angielskiego lasu lwica z małym i po mchu pełzają węże. 

Teraz nie w smutku idźmy, lecz w radości, 
Nie na wygnanie, ale do wolności. 

To koda pierwszego aktu. Mówi to Celia do Rozalindy przed ucieczką do lasu. Kró
lestwo wolności jest jednocześnie królestwem natury. Natury sielankowej, natury upo
etycznionej, natury z Teokryta: 

Tu życie z dala od publicznej wrzawy 
Liści szumiących przemawia językiem , 

Księgami tutaj wesołe potoki, 
W kamieniach mądrość, radość z każdej rzeczy. 
Nie pragnę zmiany. 

Królestwo wolności i natury przeciwstawione jest życiu na dworze. Harmonia i swo
boda - niewoli umysłów, skrępowaniu serc, niepewności życia i mienia: 

Czyż nie bezpieczniej wśród zielonych lasów 
Niż na zawistnym, pełnym intryg dworze? 

Już jesteśmy w Lesie Ardeńskim. Od pierwszej sceny idylla zostaje zmącona . Jak 
w Wiecwrze Trzech Króli instrumenty są skłócone. Muzyka Lasu Ardeńskiego jest cała 
w dysonansach. 





Prawi dziedzice tej dzikiej krainy 
We własnym kraju od zębatej strzały 
Padają, brocząc z boków krwią. 

Pozornie jesteśmy w tej samej poetyce. Do scen myśliwskich należą sentymentalne 
żale nad rannym jeleniem, opuszczonym przez towarzyszy. Tonacja jest jednak tutaj 
inna. Królestwo natury jest równie bezwzględne i egoistyczne jak świat cywil izacji. 
Nie ma powrotu do pierwotnej harmonii. Wywłaszczeni wywłaszczają ci , którzy sami 
uciekli z życiem, zabijają. 

Zaborcą jesteś gorszym niż twój brat. 
Który cię wygnał z twojej własnej ziemi. 

W Arkadii wszyscy są równi. Nieznana jest przemoc pieniądza i przewaga urodze
nia. Prawo nie ustępuje przed siłą, nieszczęśliwi są tylko zakochani bez wzajemności. 
Ledwo Rozalinda znalazła się w Lesie Ardeńskim, już podstuchała rozmowę dwóch 
pasterzy; młodszy skarżył się przed starszym na nie odwzajemnioną miłość. Rozalinda 
jest głodna i śpiąca . Bohaterowie szekspirowscy, tak jak homeryccy, są co pewien czas 
głodni i śpiący. Nawet kiedy są nieszczęśliwie zakochani, nawet kiedy knują spisek. 
Rozalinda i Celia szukają noclegu i chcą dostać coś do zjedzenia. Oczywiście za złoto . 

Romansowa Rozalinda jest trzeźwa. Jak Szekspir. Bo w tym Ardeńskim Lesie, gdzie 
powrócić miał zloty wiek ludzkości, rządzą kapitalistyczne prawa najmu. 

Ja jestem tylko innego pasterzem. 
Ja pasę owce, nie ja strzygę wełnę. 
Twarde jest serce w piersiach mego pana. 

I jeszcze dobitniej: 

Zresztą te jego trzody, dom i łąki 
Stoją na sprzedaż. 

Rozalinda z Arkadii, Rozalinda z romansu, Rozalinda z dworskiej komedii pastoral
nej zakupuje szałas, ziemie i owce za dobre pieniądze. 

Jeśli można uczciwym sposobem 
Kupić pastwiska i chatę, i trzody 
Potrzebny na to damy ci kapitał. 

Arkadia zmieniła się w nieruchomość, w posesję, we własność gruntową. Mówi pa
sterz: 

Jeżeli ziemia, dochód, sposób bycia 
Są wam po myśli, wszystko wam zakupię .. . 

Bardzo piękne wyliczenie, bardzo piękna kolejność: „the soi!, the profit, and tbis 
kind of life". Bardzo piękne i bardzo angielskie. Bardzo zresztą szekspirowskie, bo ze 
wszystkiego, co wiemy o Szekspirze, jedno jest pewne, że znał się na ziemi i domach 
i umiał je kupować. 

( ... ) Las Ardeński jest wyszydzeniem Arkadii i nową Arkadią. Miłość jest uciecz
ką od okrutnej historii do wymyślonego lasu. Szekspir podobny jest do Biblii : tworzy 
własne mity. Las Ardeński jest miejscem, w którym spotykają się wszystkie marzenia. 
Snem i obudzeniem ze snu. 

Henri Rousseau, Sen, 1910 

Jan Kott Gorzka Arkadia 
z: Szekspir współczesny 

PIW, Warszawa 1965 



JAKUB: 

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, ś liniące s ię z wrzaskiem 
W ramionach niańki. Potem uczniak z torbą 
Na książki, z buzią jak wypucowane 
Poranne niebo, wlokący s ię z jękiem 
Do nielubianej szkoły. W trzecim akcie -
Kochanek, który żarem westchnień bucha 
Jak piec i składa smętne serenady 
O brwiach bogdanki. Jeszcze później 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 luźne 
Pończochy, zachowane z lat młodości, 
I z głosem, który - dawniej męski , gruby -
Piszczy znów cienko jak dziecięcy dyszkant. 
I wreszcie akt ostatni, który kończy akcję ·ztuki, 

gdy traci s ię pamięć, 

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

Jak 11wn się podoba, akt Il , scena 7 
przełożył Stani sław Barańczak 

ANI POCZĄTEK ANI KONIEC 

KONIEC POŁKNIĘTY PRZEZ POCZĄTEK 



JAK WAM SIĘ PODOBA - STRESZCZENIE 

Akt I 

scena 1 
Orlando, najmłodszy syn Rolanda de Bois, żali się staremu słudze rodziny 

na starszego brata Oliwera, który pozbawił go dostępu do spadku i nie zapew
nił należytego utrzymania. Nadchodzi Oliwer. Wybucha bójka między braćmi. 
Oliwer chcąc się pozbyć brata szczuje na niego dworskiego zapaśnika Karola: 
Wszystko mi jedno, c;:y ;:łamies;: mu palec c:y skręcis:; kark. 

scena 2 

W pałacu księcia Fryderyka córka uzurpatora Celia usiłuje pocieszyć swoją 
kuzynkę Rozalindę, bolejącą nad losem swego ojca - prawowitego księcia, 
który pozbawiony władzy i wygnany z księstwa wraz L grupą wiernych to
warzyszy znalazł schronienie w Lesie Ardeńskim. Mo-:.es:; by{ pewlla. -;.e to 
wsz.ystko co 1rydarł pr:;emocą tll'emu ojcu ja ci 11· imię pr:.)jaź.ni :;wrócę . 

Obie dziewczyny stają się świadkami pojedynku międLy Karolem i Orlan
dem. Orlando mimo próśb nie chce zrezygnować z walki i pokonuje Karola. 
Książę Fryderyk wpada w gniew, gdy dowiaduje się. że Orlando jesl synem 
jego przeciwnika Rolanda de Bois. Rozalinda, oczarowana zwycięzcą, ofiaro
wuje Orlandowi łańcuszek. Chłopak zachwycony zapomina języka w gębie . 

scena 3 

Książę Fryderyk wygania Rozalindę z księstwa . Celia postanawia towa
rzyszyć kuzynce w tułaczce. Spróbujq odnaleźć ojca Rozalindy - wygnanego 
księcia w Lesie Arde11skim. Niestety - 11· takiej dalekiej podrr)~y ile :;agro~eii 
dla d1wkh słabych d:;iewc:;ąt .1 Rozalinda postanawia więc przebrać się za męż
czyznę i przybrać imię Ganimeda, Celi a udawać będzie jego siostrę - paster
kę Alienę. Dziewczęta zabierają ze sob<l błazna Lakmusa: Śpies;:my radosne 
i młode - nie na 1rygnanie, ale tw swobodę . 

Akt li 

scena I 

C:y las nie kr_1je 1r sobie 111niej :;asad:;ek ni~ dwór :all'i.1·tny ? W Lesie Ar-
deńskim Książę wygnany dodaje otuchy swoim współwygnańcom: 

Nas::.e :;a.I' -;.ycie tutqj 11 • oddaleniu 
od :giełku thmuht'. umie poją{ 111m1 ·ę 

dr:;e11', c:;yta{ księgi potokótt' i słucha{ 
ka:;wi kamieni - ll'id:;ie{ sens \\'e ws:;ystki111 

scena 2 

Dwór. Książę uzurpator na wieść o zniknięciu Rowlindy i Celi i kal'.e ścigać 
zbiegów. 

scena 3 

Dwór. Wierny sługa Adam ostrzega Orlanda pr1cd -,piskiem Lłego brata 
Oliwera. Obaj rusz<tją do Lasu Ardeńskiego . 

scena 4 

Las Ardeński. Roza linda - Gani med. Celia - Aliena i Lakmus napotykaj<! 
pasterzy Koryna i Sylwiusza. Młodzieniec SylwiusL 1wicr1a się ze swojej mi
łości do pasterki Febe. Rozalinda i Celia postanawiają kupić od Koryna dom 
i kawałek lasu i osi<1ść tu na dłużej. 

scena 5 

Dworzanin Amiens śpiewa wygnanym towarzysLom piosenkę. Zjawia się 
melancholik Jakub. 

scena 6 

Orlando i Adam wycieńczeni i głodni błąkają się po lesie. 

scena 7 

Wygnany Książę wraz L Jakubem i wesołą kompanią zabiera się do śniada
nia. Posiłek przerywa Orlando, który napada na biesiadujących. Książę zapra
sLa Orlanda do stołu. Orlando wraca po swego wiernego sługę. Jakub wygła
sLa monolog: Cały §1ria1 to scenll. a lud:;ie na ni111 to tylko liktor:;_, .. 

Akt ID 

scena I 

Fryderyk wydaje Oliwerowi roLkaz by pojmał brata. a jednocześnie konfi
skuje mu majątek. 

scena 2 

Orlando rozwiesza na drLewach miłosne wiersze na cześć Rozalindy. Miło-
sną lirykę leśnego poety odnajdujq Rozalinda -Ganimed i Celia -Aliena. 

Słodką ironią mnie od11r:a 
Ro:;alinda. moja Ró-;.a 
Willtr ustaje, cichnie bur:;a 
Gdy pr:;e:; l1riat pr:;eclwd::J Rrl~a 
Lakmus szydzi z talentów poetyckich nieznanego ban.Ja: 
Trutką domy się ods:;c;:,11r::.a 
Słods:;y smak ma piękna R1l:a 

Celia wyjawia klo jest autorem wierszy. Rozalinda postanawia wykorzy
stać swój męski strój w rozmowie L ukochanym. Gdy Orlando przyznaje się 
w rozmowie. że to on jcsl autorem wierszy. Ganimed -Ro1alinda sLwicrdLa, 
że nie widać po Orlandzie żadnych objawów zakochania: Je.W ll'_rglądas:; na 
:;akochanego. to rac:ej 11· sobie .1·a111y111 ni-;. 1v kimkoliriek innym. Gdy Orlando 



Lapewnia. i.l naprawdę kocha Ro1alinJę. Gani med proponuje mu kurację. któ
ra porno.le mu się wylcC?yć / owej milosncj febry. Warunek jest jeden -Orlan
do musi pr1ychodzić cod?iennic do Ganimcda i nazywać go -.woj<! Rotalind<1. 
Orlando pr7ystajc na tę d7iwm1 kurację. 

scena 3 
Lakmus uwodzi wieśniaczkę Aniclh.ę. D1icwC1yna podoba mu -.ię. choć 

wolałby aby bogowie wlali jej do .. h.ułla duvy'" więcej poe1ji. Zwią1ek 
1Anielh.ą1alegali.wwać ma podejr1any, sprowaJ10ny 1)f1e1 Lakmusu. \\iejski 
probovc7 Ambroiy Ambaras. Pod wpływem Jakuba Lak.mus ;mienia jednak 
zdanie i S7llh.a prawJ1iwego h.sięJ1a. 

scena 4 

Koryn pokaLuje Ganimcdowi i Alienie spektakl. gd1ie głÓ\\ ne role od
gryw<U<l .. bladość miłości i rumieniec gniewu„. Jego bohaterami "'ł Sylwius1 
i Febe. h.tóra odr1Uca \\yiJeali10wam1 miłość pastcr1a. 

scena 5 

Sylwiuv błaga Febe. by nic raniła jego miłości. W) niosła Fehc nic ma jed
nak kr1tyny wspók1ucia. Na ratunek 1akod1ancmu puychoJ1i GanimeJ -Ro
L<ilinda. Nazywa okrutnicę .. pr1eciętnym produktem Natur1··. SJJ<ijr::. 11 .1iehie 
du11111a 1w111w. Na kolana i nielm d::ię/..uj. ::e koc/za cię taki por::.ądnr eh/opak.' 

Fcbc nagle zakochuje się w GanimcJ1ic- Ro1alinJ1ic 
Słodki 111ł11d;:je1ic::.e. stro/i!i 11111ie he::. kmica; 
Wolę t11·ą s::on-tkm'(: ni:: jego 11111i::.gi. 

Gdy tylko Ganimed się oddala. Fcbc postanawia napi-.ać miło-.n} list do 
mlod1icńca i kaic go 7anicść nics1c1ęsnemu S} lwiuvowi. 

Akt IV 

scena I 

Kolejne spotkanie Ganimeda i Orlanda. GanimeJ w ramach tcrapii kaie 
się na;ywać Rozalind<t . Chętnie cię wk 11a::.yirw11. ho to 1w::1\'(//a 11·y11w11·ia{ 
111ijej słodkie imię .... - mówi Orlando. Ro1alinda-GanimeJ araniuje swój ślub 
na niby / Orlandem. Księd1cm ma być Cclia. Pannr są nwiem 11· irieku pa-
11ie1iski111. ale nieho ~ir:. cl111111r:::y gd.1 ::mieniają się 1r ::ony o ... tr;ega Gani med: 
ś/11hmra11ie miło-ici 1w ll'ieki to trudne ::oho11·ią:::anie. Rozalinda w n11mm\ ie 
1 Cclią pr1y1najc. ie kocha Orlanda do valcństwa. 

scena 2 

Wesoła kompania księcia śpiewa vyderc1<1 pieśń o myśli w) m. h.tór) upo
lował jelenia. 

scena 3 

Sylwiust przynosi Ro1alind1ic lisl miłosny od Febe. Ro;alinda interprc
tuj<1c list nęctnie pr;ekn;ca jego sens i wmawia Sylwiusnm:i. 1c to pismo 
obralliwe i przykre. Kaie powieJ1icć Febe. ie jej nic pokocha. póki Febe 

sama nie pokocha Syl\.\iusza. Zjawia się Oliwer. Poh.atuje d1iewc1ynom 1a
krwawioną chustę i opowiada jak bohaterski Orlando uratował mu iycic. bro
niąc przed wę.lcm i lwiq. SkrusLOny Oliwer pojednał ię / bratem. Rotałinda 
mdleje na wieść. ie Orlando 1ostał ranny. 

Akt V 

scena 1 

Lakmus i Anielka spotykaj'! wiejskiego chłopaka Walentego. który smali 
cholewki do Anielki. Perswazja Lakmusa odstrasza absztyfikanta. 

scena 2 

Oliwer i Celia zakochują się i postanawi<uą bcuwłoc1nic \\.li<1ć ślub w Le
sie Ardeńskim. Orlando wciqi tęskni do Rozalindy. Febe / h.olei mar7y o Ga
nimedzic. a Syłwius1 o Febe. Ganimed-Rozalinda obiecuje ws1ystkim Lako
chanym rozwikłać ten splątany kłębek. 

scena 3 

Lakmus obiecuje poślubić Anielkę. 
S::.edł chłopiec i d::.iell'c:::ę::. nim s::.lo 
A hej. a /10, a hej 1111-ni-110 ... 

scena 4 
Ganimed-Rozalinda gromadzi wszystkich w Lesie i ponownie obiecuje po-

myślne rozwiązanie miłosnych perypetii: 

Je::eli Ksią::r:. odda crlrkę 
Orlando 1re-;!,111ie ją ::.a ::onę. Fehe 
Albo po.({ ubi mnie, a/ho odmrhri 
I pr:::_1j111ie rękę paster::.a. t1 Sy/1rius::. 
W takim ll'_l'fJadku ::oswnie jej mr:.::e111 

Do zakochanych dołąctają bht1en i Anie lka. Celia i Ro1alinda. we własnych 
postaciach. zjawiaj<! się wśród ;ebranych w towar1ystwic Hymena - boga mal
ie11stwa. Wszystkie nieporo;umienia zostają wyjaśnione. C7tcry pary stają na 
ślubnym kobiercu. 

Zjawia się Jakub de Bois. drugi brat Orlanda. pr1ynoszqc wieści o księ
ciu Fryderyku. który ;ro;umiał ogrom swych win i wst<tpił na drogę pok.uty. 

zurpator \vyr1eka sic; ~wiata. a koronę 1wraca prawmvitcmu bięciu. Wszy
scy wygnańcy mog<J po\.\rócić na d\\.Ór. W lesie pragnie po10-.1ać tylko melan
cholijny Jakub. by dalej -.1ukać odpowiedzi na Jręczące go pytama 

A 1rięc do d::.iela.1 Po .{/u/mym ohr::.ęd;:ie 
Zac::.nie się rado.fr - i długo tnrac' hęd::.ie. 

W epilogu Rozalinda 1wraca się do bezpośrednio Jo wiJ16w 

Poka-:_cie mi chocia::. lm11rn111i, jak 1rnm się podoha '! 



Giu~eppe Tomasi di Lampedusa 

NIEBO SIĘ CHMURZY, MÓJ DROGI, LEPIEJ WRÓĆMY 
DO DOMU... _ 

A ndre Suares w swoim wnikJiwym studium Szekspir, poeta tragiczny udziela 
komedii Jak wam się podoba palmy pierwsze1'istwa wśród wszystkich utworów 

Szekspira. To oczywista przesada. Jest jednak prawdą, że poczynając od Jak wam 
się podoba, zaczynamy zagłębiać się w rejony najwyższe i intymne w dziele poety. 
W istocie, Jak wam się podoba jest w całości liryką, a co za tym idzie, nie poddaje 
się analizie. Tu postaciami prezentującymi autora są .. . wszyscy. Każda z postaci jest 
udręczona, każda jest ironiczna, każda uśmiecha się mimo skrywanej w sercu rozpaczy. 
Ale ulubionym dzieckiem autora jest najwyraźniej Jakub, brat Orlanda, o którym nic 
nie wiemy, nie mamy pojęcia, czym się zajmuje, ale który jest samym sednem poezji, 
jaka tkwi w tym romantycznym Lesie Ardeńskim, tak bardzo zielonym, tak bardzo 
pięknym, tak bardzo pastoralnym i tak bardzo niebezpiecznym. Ludzie śpiewają w tym 
Lesie najpiękniejsze piosenki , oddają się najsubtelniejszym i najpogodniejszym roman
som (choć moja boska Rozalinda, która wzrostem sięga „właśnie na wysokość mojego 
serca", zostaje zdradzona i odepchnięta: Yet each man ki/Is the thing he love.1'), ale 
wszystko to dzieje się na krawędzi katastrofy. Tym razem udaje się jeszcze jakoś kłopo
tów uniknąć. Ale przyjdą. I zniszczą wszystko. Zacznie się wtedy okres wielkich trage

n 

dii o kosmicznym wymiarze. 
Tutaj grzmoty i błyskawice 
Hamleta, Leara. Makb e
ta. Troilusa, Otella, Tymo
na i Antoniusza i Kleopatry 
można co na1wyżej prze
czuć. „Niebo się chmurzy, 
mój drogi, lepiej wróćmy do 
domu". 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Szekspir (fragment) 
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