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Projcl.1 plakatu, uljęcia - Bartłomiej Sowa 

„Jak wam się podoba" 

to sztuka, która została 

napisana specjalnie na 

otwarcie teatru .The Globe" 

(1599 r.). Była to scena, 

na której Shakespeare od

niósł potem swoje naj

większe triumfy drama

topisarskie. Nad wejściem do 

„Globu" widniala łacińska 

m~yrna „Totus mundus 

agit histrionem" („Caly świat 

gra jakąś rolę"). Myśl ta zna

Jazla swoje odbicie w tekście 

sztuki. „Calyświatjestsceną" 

- mówi Jakub, jeden z boha

terów dramatu - „Wszyscy 

mężczyźni i wszystkie kobie

ty są na tej scenie tylko 

aktorami". Bohaterowie .Jak 

wam się podoba" są często 

świadomi swoich ról i tego, 

że scena w k-tórej grają nie 

ogranicza się do teatralnych 

desek. Pokazują nam wi

dzom teatralność świata, 

w któł)'Til żyjemy i w któł)'Til 

my, widzowie, także odgry

wamy swoje rozmaite role 

i swój „międzyludzki teatr". 
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Dla wygnańców i uciekinierów z książęcego palacu, Las Ardeński jawi się jako 

sielska alternatywa dworu. Okazuje się jednak miejscem nie pozbawionym 

cierpienia, gdzie podróżnych nękać może głód i zmęczenie. Śmierć nie omija 

nawet Arkadii. Choć Shakespeare fabulę .,Jak wam się podoba" zaczerpnął 

z popularnej w owych czasach powieści swojego kolegi „po piórze" Thomasa 

Lodge'a - „Rosalinda", to jednak Las Ardeński jest jego oryginalnym pomysłem. 

W czasach „ponowoczesnych", kiedy ludzkość ma już za sobą koncepcje 

psychoanalityczne Freuda i Junga, interpretatorzy tej niezwyklej sztuki zwracają 

uwagę, że ten las utożsamić można ze sferą ludzkiej podświadomości. Postaci 

odgrywają w nim swoje obsesje i fantazje; wychodzi tu na jaw to, co skrywają 

w ciemnych zakamarkach swoich osobowości. 

W .,Jak wam się podoba" w sposób 

prekursorski podjęty zostaje 

temat płciowości. W stworzonym 

przez Shakespeare'a świecie pleć 

jest kolejną rolą do zagrania. 

W teatrze elżbietańskim kobiety 

nie mogły występować na scenie, 

więc za czasów Shakespeare'a 

Rozalindę ogrywać musial chło

piec; był to rodzaj teatralnej 

konwencji. Rozalinda, przebiera

jąca się za Ganimeda, staje się 

zapłonem całej płciowej gry, 

niebezpiecznej zabawy pełnej 

dwuznaczności. Ale kim w tej grze 

jest Rozalinda? I - jak pyta Jan 

Kott, najsłynniejszy dwudziesto

wieczny interpretator dziel Sha

kespeare'a - jakajestjej pleć? Kott 

przekonuje, że ta Rozalinda / 

Ganimed jest tak naprawdę 

androgynem, hermafrodytą -

dwupłciowym bóstwem albo ra

czej przedstawicielem „trzeciej 

pici". "Przed przeszlo dwudziestu 

laty - pisze - bylem jednej chłod

nej zimowej nocy w dyskotece 

w Sztokholmie. Kiedy ustala na 

chwilę ogłuszająca muzyka i prze

stały kołować bijące po oczach 

światła, pary opuściły arenę 

i z wolna jeszcze kołyszącym się 

krokiem podchodzily, obejmując 

się, do ścian. Staly tam potem 

dlugo wtopione w siebie. Wszyscy 

o jasnych włosach przystrzyż.o

nych równo na karku, w opiętych 

szczelnie dżinsach i w dżinsowych 

bluzach, chłopcy i dziewczyny, 

dziewczyny i chłopcy, nie do od

różnienia. Po chwili jedna z par 

oderwala się od ściany i podeszla 

do moich szwedzkich przyjaciół. 

Były to dwie dziewczyny; na blu
zach mialy wyhaftowane czer

woną włóczką jak znaki rozpo

znawcze: girl, girl." Żyjemy 

w Ś\\~ecie, w którym role kobiece 

i męskie uległy całkowitemu 

przewartościowaniu. 
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