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DZIWY LASU ARDEŃSKIEGO 

Burzliwym i ciekawym wiekiem było XVI stulecie, w którego ostatnim 
roku zasiadł Szeksipir do pisania „Jak wam się podoba''. Zrodzone w bo
gatych miastach słonecznej ltdlii zacrątki kapitalistyc.znego rpo~ądku 
zaczęły rozsadzać okowy feudalizmu, w których w brudz1E; pokutnej wło~ 
siennicy gniło ciało Europy. Po świecie powiało świeżym wiatre.m. Ju.z 
nie w samounicestwieniu, pokorze, służbie w więzach feudalne] zawi
słości miał żyć człowiek. Zanim kapitalizm zakuł go we własne kajdany, 
musiał go najpierw uwolnić od dawnych .więzów. 

Pa.da w proch kościelna metafizyka. Nie o viekle i czyśćcu, ale o le
pszym, piękniejszym, radosnym życiu zaczyna myśleć ludzkość. Ot:Viera
ją się za oceanem nowe, bogate, niezmierzone kr~iny; z p:o~hu rum ~d
rndza się pogardzone przez mnichów piękno starozytnego swiata Grekow 
i Rzymian, a z zaipomnianych manu skryptów jeao mądrości , „miarą wszys_t
kiego był człowiek" i której „nic, co ludzkie uie b'.ło obce"". Rozsadzame 
porządku feudalnego przez kapitalistyczny, odkrycia geog~a~wzne, '.,odro
dzenie" w sztuce, humanizm (od homo - człowiek), skupiający zamtere
sowanie nie na religijnej metafizyce, ale na człowieku i jego sprawach · ·
oto co przyniósł ludzkości wiek XVI, •wiek wiosny i urodzaju. 

Zwrócone na nowo ku pięknu świtlta ludzkie oczy odkryły zasłonięte 
dotąd przez powiewające całunami szkielety i pomru~i, o „ma~ności nad 

' · .„ pi"ękno Naturv odkrvly 3·e3· poezję, lad I harmomę. Odkry-marnosc1am1 _ , . 
cie Lo dobrze wyraża następująca wdzięczna piosenka: 

Kto lubi w zielonej 
odpocząć gęstwinie , 

kto pieśnią wesolą 
z ptakami poplynie, 
niech przyjdzie, niech rękę nam 

(poda. 
Gdy wejdziesz w te kraje. 
twój smutek ustaje, 
choć wicher i zla pogoda ... 
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Kto slawy unika, 
za slońcem kto goni, 
kto skarby odkrywa 
na leśnej jabloni, 
niech przyjdzie, niech rękę nam 

/poda. 

Gdy wejdziesz w te kraje, 
twój smutek ustaje, 
choć wicher i zla pogoda ... 

Słowami pieśni zaprasza nas autor „Jak wam się podoba" do tej wła
śnie krainy Natury i poezji, do ardeńskiego lasu. A las to dziwny, mało 
przypominający las ardeński w rodzinnym hrabstwie poety, Warwick
shire, czy w północnej Francji. Obok starożytnych dębów rosną tam pal
my. obok jeleni trafiają się i srogie lwice. Dziwne też rzeczy dzieją się 
z ludźmi w tym lesie. Zły książę Fryderyk zwrócił koronę skrzywdzo
nemu bratu, nieludzki Oliwer pojednał się z Orlandem; wszyscy czują 
się jacyś lepsi, odrodzeni, godniejsi miana człowieka. 

Bo też lasu ardeńskiego próżnobyśmy szukali na mapie. Istnieje on 
tylko w krainie Poezji, jest miejscem, gdzie panuje przeciwstawiona 
podłości ludzkiej wielka nauczycielka i odrodzicielka serc - Natura. 

Ale ludzie, którzy snują się po lesie nie są żadnymi postaciami z bajki, 
cry poetyckiej sielanki. Bohaterowie sztuki są osobami z krwi i kości; 
wnoszą oni do lasu odgłos swych spraw, radości i smutków bardzo real
nych i prawdziwych, bardzo związanych ze współczesnym Szekspirowi 
światem. 

W protestach rprzeciw złemu traktowaniu przez uprzywilejowanego 
Oliwera jego najmłodszego brata słyszymy tezę przyrodzonej równości 
ludzi, przeciwstawną feudalizmowi. Rządzony przez tyrana i uzurpatora 
Fryderyka dwór jest odstraszającym obrazem opanowanego przez feuda
lizm rozkładającego się świata. Inaczej będzie rządził przywrócony do 
praw wygnany książę. Będzie on ideałem renesansowego władcy - huma
nisty, który w ardeńskim lesie uczył się - ludzkości i zrozumienia Na
tury; ludzkości, w której imię pożywił starego Adama; Natury, w której 
imię Orlando ocalił życie wyrodnemu bratu. 

Choć jednak było mu w lesie dobrze, książę nie pozostanie w nim 
na zawsze. Nie można stale bujać rw krainie piękna i obłokach poezji. 
Trzeba wracać do świata, choć czasem jest zły i podły, do walki ze 
złem o nowe, lepsze życie, która jest treścią istnienia dla każdego praw
dziwego humanisty. 

Nie tylko zresztą wielkie sprawy i konflikty przynoszą ze sobą lu
dzie do lasu ardeńskiego. Idą za nimi nawet spory i mody - literackie. 
Szekspir rozprawia się z modną podówczas u znudzonych i przesyconych 
arystokratów fałszywą sielankowością. Kazała im ona udawać pasterzy 
i pasterki i prowadzić swe amory w wymyślnym i sztucznym języku. Ta 
wiyśmiana w osobach Sylwiusza i Febe sztuczna sielankowośc przeciw
stawiona jest prawdziwemu humanistycrnemu zrozumieniu Natury przez 
wygnanego księcia i wcieleniu tej Natury prostej i roześmianej, przez 
Rozalindę. Prawdziwymi też, a nie literackimi wieśniakami są Koryn 
i Audrey. 

A jakaż głębia psychologicznej prawdy mieści się w bohaterach! Nie 
trzeba o niej specjalnie pisać. Dla widza postacie nie gi:aią. aie i..u µ1ostu 
żyją, cierpią, radują się, nienawidzą i kochają. Szczególną pełnią życia 
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.wyposażył autor Rozalindę, wcielenie dziewczęcego, lirycznego wdzię~u 
i figlarnej rezolutności. Wzdychało do niej tylu już widzów od czasow 
Szekspira, kochały się w niej legiony zakurzonych uczonych - szekspi
rologów, tak Rozalindą zachwyconych, że nawet zobojętnieli na wdzięki 
żywych przedstawicielek płci pięknej dokoła siebie. 

Podziwiać trzeba geniusz Szekspira, który ty le życia i prawdy tchnął 
w utwór, oparty właśnie na wzorze sztucznie - sielankowym, na powieści 
Tomasza Lodge'a, „Rosalind", geniusz, który zrozumiał głęboką treść spo
łeczną swego drugiego źródła: średniowiecznej opowieści o żyjącym 
w lesie skrzywdzonym bracie pt.: „Sir Gamelyn", który z zanieczyszczo
nej rudy wytopił złoto wielkiej prawdy o życiu, opromienionej blaskiem 

fantazji i poezji. 
Gdyby Szekspir por>rzestał na radosnej, renesansowej gloryfikacji hu~ 

manizmu, o której dotąd była mowa, nie powiedziałby jeszcze całe] 
prawdy 0 swej epoce. Wprawdzie młody kapitalizm zburzył feudalne 
więzienie, ale jako formacja antagonistyczna był od samego ipocząt~u 
rozdarty sprzecznościami, rodził zło i nieprawość. Szekspir nie dał się 
zupełnie unieść porywowi radości nowej epoki; sięgnął głębiej i obok 
blasków Renesansu dostrzegł i jego cienie. Tej prawdziwej, choć qorz
kiej wiedzy o życiu nabrał Szekspir powoli, w miarę różnych tego życia 
kolei i doświadczeń. Chwilami, w okresi 2 pisania wielkich tragedu 
z „Hamletem" na czele, ta smutna prawda tak silnie zaciążyła nad poetą, 
że zdawał się być bliski wyrzeczenia się wielkiego humanistycznego 
ideału miłości człowieka, wiarv weń, nienawiści i walki w imię tej wiary 
w twórczości Szekspira „Jak wam się podoba" stoi już na progu tego 
okresu. Las ardeński ma obok blasków i zieleni także i głębokie cienie. 

Trzody i łąki są we władaniu pieniądza, a pasterz - Koryn tylko 
najemnikiem służącym temu, kto za te. łąki i trzody . zap~aci ... S~r'.tnv 
i otrzaskany na dworze Probierczyk zabiera prostakowi W1lhamoW1 1ego 
ukochaną. Ale głównym krytykiem jest w lesie melancholik Jakub. 
\V okrucieństwie polowania widzi on odbicie niesprawiedliwości i gwałtu 
wśród ludzi; •w życiu - powolne gnicie, w błaźnie - jednego rozsądueg? 
na obląkp.nym świecie. Na świat ten patrzy jak na wielkie teatral~e wi
dowisko, którego kulisy dobrze poznał w swej niezbyt przykł~dne.1 mło
dości a które wzbudza w nim smutek i skłania go do głębokich rozmy
ślań,' czasem przybranych w ironiczną szatę. Jakub staje się kr~tykiem 
świata, podobnie jak Probierczyk, ale gdy ten wymiata fałsz i .brudy 
miotłą swego śmiechu, protestem Jakuba przeciw złu j~st głębo~i sm~
tek, wiodący go do wytęsknionej leśnej swobody. I tu Jedna~ me zn~] 
duje upragnionego spokoju i tu widzi śmierć i łzy w oku ginącego ie-

lenia. .. . . k · · do 
Szekspir nie mówi nam wyrazme, cr.y Jak.ub powroci z si~ciem . 

Z
·yci·a. Ma czekać na rozkazy książęce w opuszczone1 grocie. czynnego 
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Czy grota owa jest tylko czasowym schronieniem, czy też stanie się 

pustelnią nieszczęśliwego myśliciela? Kurtyna zapada nad znakiem za
pytania. 

Bo też wielkim znakiem zapytania kończy Szekspir swoją sztukę. 

Czy rzeczywiście mamy uwierzyć w nagłe nawrócenie się złych, ay za 
powrotem na tron wygnanego księcia zniknie z jego państwa krzywda 
i nieS1prawiedliwość? 

„Jak wam się podoba", - wierzcie sobie, albo nie - zdaje się mówić 
poetd. I rzeczywiście, w swoich czasach, mimo swej całej humanistycz
nej wiary w człowieka, nie mógł dać na to pytanie odpowiedzi, przeży
wając tragedię myśliciela, który sięgnął głębiej niż większość jego 
współczesnych i dostrzegł we krwi nowej, młodej epoki szpetny przy
miot niespraiwiedliwości, zła i wyzysku. 

My jednak dzisiaj możemy powiedzieć, że podoba nam się uważać 

sztukę Szekspira za hymn wiary w człowieczeństwo i w jego zwycię
~two nad złem. Na naszych oczach dokonuje się cud lasu ardeńskiego 
-już nie w krainie poezji, ale w rzeczywistości, rw której wcielają się naj
~zczytniejsze marzenia humanistów o wy Lwoleniu clłowieka. Pełniej 

i lepiej niż współcześni Szekspira możemy się cieszyć jego poezją, wie
dząc, że gdy zaipadnie kurtyna i skończy się radosna wizja poety, nie 
opuścimy krainy jego ideałów, ale odnajdziemy ją jeszcze piękniejszą, 

bo prawdziwą i wcielaną w życie przez nas samych w naszym codzien
nym !rudzie, budującym już nie szczęśliwy kraj bajki, ale szczęśliwą 

rzeczywistość . 
Grzegorz Sinko 
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,STANISŁAW DĄBROWSKI 

„JAK WAM SIĘ PODOBA'' 
NA POLSKICH SCENACH. 

Przedziwna ta sztuka, w XIX wieku najrzadziej z komedii Szekspira 
oglądana, dawniej wyslarwiana była tylko dla popisu gwiazd w roli Ro
rnlindy. Nęciło wielkie artystki wspaniałe bogactwo tej przepięknej roli, 
w której roztoczyć można było tyle różnorodnych uczuć: wesołość, smu
tek, grymasy, powagę, swawolę, czułość, wzruszenie i szczęście odwza
jemr;ionej miłości.. Błysnęły w tej roli w świecie Helena Modrzejewska, 
Ada Rehan, Augustyna Daly, Ellen Terry. Na przełomie XIX na XX wiek 
niknie komedia z afiszy, aż podczas pienvszej światowej wojny reżyser 
Reucher w Zurychu wystawia ją w szczęśliwej inscenizacji, ukazuje po
tem swe dzieło w vViedniu, Monachium, Berlinie i komedia ta zapomnia
Ila w Europie staje się nagle modna. W roli Rozalindy osiągnęła wielki 
sukces wiedenka, młoda aktoreczka z Insbrucku, Elżbieta Bergner, drobna 
osóbka o dziecinnym głosiku, a z przejawami mocnych bohaterskich 
zrywów w grze. 

:Na polskich scenach po raz pierwszy komedia ta zjawia się rw Krake> 
wie 13. XII. 1884 r. z Wł. Wernerem (Książę). Hip. Wójcickim (Fryderyk) 
L. Solskim (Amiens). Al. Podwyszyńskim (Jakub), E. Rygierem (Oliwier), 
J. Zapalowiczem (Orlando). L. Stt:;powskim (Adam). M. Frenklem (Probier
czyk). F. Feldmanem (Wilhelm), He Ie n ą Mo d'r ze je wską (Roza
linda). SL Pysznikówną (Celi<l), w tłumaczeniu L. M. Ulrycha, gdyż to 
było przeważnie używane na scenie, a nie A. Langego ani Koźmiana. Ko
medię grano dwukrotnie w grudniu, dvrukrolnic w 1891 r. w maju. \ V 189·1 
roku wystąoiła tu 2 razy w roli Rozalindy A]<'! ks a n d r a L ii de, 
artystka warszawska, oraz jeden raz Modrzejewska. 

Premiera krakowska ukazała się w układzie scenicznym H. Modrze
jewskiej z ilustracją muzyczną Michała Hertza. Modrzejewska sk ompo
nowała sobie kostium męski w barwach zielono-brązowych, w jej kon
cepcji był to wykwintny, slrojny w brokatcllę młodzieniec, w pięknych . 
myśliwskich, żóllych butach, z oszczepem w dłoni. Rola ta była wielkim 
sukcesem artystki, klóra mogła w niej wykorzystać wszystkie skarby 

swego talen1 u. 
W 14 lat później, 18. I. t908 r. wznowiono komedię z Ireną Solską 

rw roli głównej. Artystka, posiadająca jako malarka doskonale, oryqi-
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nalne pomysły kostiumowe, wystąpiła w stroju skromnego, wiejskiego 
pasterza (trzymając się słów tekstu), w grubej koszuli i krótkich porcię
tach. W sztuce wzięli udział: Wł. Sobiesław (Książę), M. Jednowski (Fry
deryk), St. Stanisłarwski (Amiens), M. Andruszewski (Jakub). L. Bończa 
(Le Beau), J. Sosnowski (Oliwier), A. Mielewski (Orlando). L. Stępowski 
(Adam), A. Zelwerowicz (Probierczyk), Wł. Marczyński (Wilhelm). N . 
Borodzicz (Celia). 

Nie silono się tu na specjalne dekoracje. Łatwo zestawiono je z go
towych, starych płócien z magazynu, upstrzonych kolorowym, egzotycz
nym kwieciem. Ale na tym szablonowym tle wyimaginowanego przez 
autora fantastycznego lasu, w którym mają spacerować i Iwy afrykańskie 
i węże indyjskie, rozkwitała cudowną miłością Rozalinda (dla rymu 
w polskim tłumaczeniu Rozalina) - Solska. Był to uroczy efeb uwodzący 
szalonego gorącym uczuciem Orlanda. Jej drżący, wibrujący drażniącą 
zmysłowością głos, harmonia malarskiego gestu i •wdzięk zuchwałego pa
zika, szczerość akcentów uczuciowych - tworzyły niezaipomnianą, prze
piękną całość artystyczną. Doskonałym jej partnerem w duecie miłosnym 
był żywiołowy Mielewski. Całość przedstawienia nierówna, sztuka -
jak zwykle wówczas w Krakowie - przygotowana w ciągu tygodnia, 
zdradzała pośpiech w robocie, co onieśmielało •w grze aktorów. 

W W ars z a wie po r<iz pierwszy dano komedię 16. X. 1891 1. w Te
atrze Wielkim w reżyserii Bal. Ładnowskiego, w obsadzie: A. Trapszo 
(Książę), Fr. Waliszewski (Fryderyk), S. Nowicki (Amiens). B. Ładnowski 

(Jakub). J. Kotarbiński (Oliwier), M. Prażmowski (Orlando), Wł. Holtz
rnan (Adam), M. Frenkiel (Probierczyk), A. Kruszewski (Wilhelm). A 1 e k
s a n dr a L ii de (Rozalim1), W. Barszczewska (Celia). Muzyka M. Hertza, 
uwertura Webera „Juhel". Modą ówczPsną dekorator zapełnił scen.:: 
u księcia w I-ym akcie altanami, mostkami, łabędziami, w dali widoczne 
były pu 'ace, w lesie zaś pasły się stada owiec i spacerował jeleń. Akcja 
w lesie odbywała się stale między dwoma wielkimi drzewami. Wytwor
na artystka Li.idowa okrasiła swą rolę wdziękiem, dystynkcją, finezją, ko
ldeterią - nie wzbudziła jednak zachwytu, a przy tym jej Ganimed nie 
miał wca.ie ch 'opięcych bioder. Uwagę kry tyki zwróci! ,,,..ik ul.J , o Uórym 
K. Zalewski pisuł, że „on z Hamletem praojcami Bajrona. a po tem nie tyl
ko poeta i myśliciel, ale całych społeczeństw i narodów protoplasta" 
Uważał, że jest on w sztuce najbardziej współczesną figurą. E. Lubowsk.i 
zi.lstanawiał się, czy zasadniczo nadaje charakter Jakubowi poza czy 

spleen angielski? Probierczyk Frenkla był doskonały, bardzo uczłowie
czony i bliski współczesności. \Vykwintny amant F'rażmowski nie oparł 
roli na uczuciu. Recenzenci ówcześni wytknęli reżyserii błąd sytudcy jny 
w momencie, gdy głodny Orlando z mieczem wpada do obozu księcia. Lu
bowski doradzał też oDuszczeni<> Ppilogu, wygła~·:rn•C' '.] 0 rirzn Rozalin <> 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

~AK WAM SIĘ PODOBA 

Książę wygnany 
Fryderyk, jego brat i przywłaszczyciel 

jego posiadłości 
Amiens 
Jakub - Melancholik 
Le Beau, dworzanin Fryderyka 
Karol, zapaśnik Fryderyka 
Oliver 
Jakub 
Orlando 

- synowie Rolanda de Boys 

Adam 
Dionizy - służący Olivera 

Probierczyk, błazen 

Ksiądz Oliver Psujka 

Koryn 1 
Sylwiusz f - pasterze 

William, chłopa]< wiejski zakochany w Audrey 

Panowie z otoczenia księcia w ygnaneqo 

Dworzanin księcia Fryderyka 

ADOLF CHRONICKI 

Komedia w 5 aktach 

Przekład Czesława Miłosza 

OSOBY: 

Osoba przedstawiająca Hymen 
Rozalinda, córka księcia wygnanego 
Celia, córka Fryderyka 
Febe, pasterka 
Audrey, wiejska dziewczyna 

MARIA KOZIERSKA 
EW A KRASNODĘBSKA 
ANNA LUTOSŁAWSKA 
RENATA FIAŁKOWSKA 
ŁUCJA BURZYŃSKA 

LUCJAN DYTRYCH 
LUDWIK BENOIT 
FELIKS ŻUKOWSKI 
BRONISŁAW BROŃSKl 

WITOLD KUCZYŃSKI 
TADEUSZ SCHMIDT 
IGOR PRZEGRODZKI 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 

Dworzanie - panowie - służba - zapaśnicy - orszak Hymenu 

l 
{ 

MIECZYSŁAW NAWROCKI 
HENRYK WOJCIECHOWSKI 

f 
l 

ZDZISŁAW KARCZEWSKI 
IGNACY MACHOWSKI 

STANISŁAW JANOWSKI 

J LUDWIK WYTYSIŃSKJ 
\ ANDRZEJ POLKOWSKI 

I 
I 

RYSZARD MICHALAK 
WŁADYSŁAW DEWOYNO 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 
EDWARD ROMINKIEWICZ 
WIESŁAW KUCYTOWSKI 

r 

Jeleń 

Łucznicy 

Kupidyn 
Rozalinda 
Orlando 
Karol, zapaśnik 
Febe 
Sylwiusz 
Ganimed 
Oliver 
Celi a 
Probierczyk 
Audrey 
Baran.kJ 

Osoby występujące w scenach pantomimicznych: 

. . 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 

• • • 
ZOFIA KOMOROWSKA 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 
TADEUSZ SKORULSKl 
MAGDALENA NOW AKOWSKA 

* * BARBARA JAKUBOWSKA 

BARBARA KRAFFTÓWNA 

Reżyseria: EDMUND WIERCLt'\/SJ.;:1 Dekoracje i kostiumy : TERESA ROSZKOWSKA 
Muzyka : RYSZARD BUKOWSKI Układy taneczne: MARYNA BRONIEWSKA 

Dramaturg: ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI / Współpraca dramaturg.: EWA SZUMAŃSKA / Dyrygent orkiestry: ERWIN WOHLFEILER 
Asystent reżysera : HALINA DZIEDUSZYCKA / Asystent scenografa : MARCIN WENZEL / Inspicjent: JANUSZ ŁOZA 

Prz er.wy po aktach II i 1 V 

Premiera 3 marca 1951 r. w Te atrze Polskim 



Sztukę grano jedenaście razy. w następnym roku cztery, a wznowiono 
ieszcze w r. 1895. 

W 30 lat później w Teatrze im. Bogusławskiego ukazala się la uroczd 
komedia 16. IX. 1925 r. w reżyserii Leona Schillera i Aleksandra Zelwe
rowicza, w dekoracjach i kostiumach projektu \Vincentego Drabika, z mu
zyką L. Rogowskiego i tańcami układu T. Wysockiej. Udział wzięli : 

W. Nowakowski (Ksią;żę), M. Bay-Rydzewski (Fryderyk), E. Solarski 
(Amiens). Z. Karczewski (Le Beau), W. Wybrański (Adam). J. Orwid (Pro

bierczyk), T. Białkowski (Oliwier), J. Kurnakowicz (William), Janina Ro
manówna (Rozalina), Helena Gromnicka (Celia), Z. Życzkowska (Audrey). 

Reżyseria zmodernizawała sztukę dając barwne widowisko, eliminując 
melancholię rozsiewaną przez Jakuba, zagłuszając ją rytmem 1jazzbandu, 
naświetlaj~c orgią barw, dając walki bokserskie w rękawicach, Probier
czyk był klownem cyrkowym, Celia spacerowała z parasolką, kostiumy 
barwne skomponowane w trójkątach, kolach, kwadratach i liniach har
monizowały z dekoracjami. które jak np. podwórzec u księcia, piętrzyły 

się w kubistycznych formach, albo jak np. las - przypominały ży1wcem 

kartony Gordona Craig'a. Kei.żela odsłona zaczynała się od nieruchmu·{ch 
zbiorowych scen, witanych przez burzliwe oklaski widowni. 

Po ostatniej wojnie zjawia się znów piękna komedia na naszych sce
nach. Podczas Festiwalu Szekspirowskiego Teatr Wybrzeża wystawia ją 
w pastelowych tonach surowej konstrukcji dekoracji, od których odcinały 
się kolorowe kostiumy. Oprawa sceniczna i inscenizacja Iwo Galla. W ca
łości zespół młodociany nie dźwiynął jeszcze svvych ról. Tekst korr;.edii 
przetłumaczył Tad. Białkowski. Dnia 31. XII. 1948 r. Teatr im. Wy
spiańskiego ·W Katowicach ukazał komedię w inscenizacji Wł. Krasno
wieckiego. dekoracjach Z. Strzeleckiego. Zręcznie poprowadzone wido
wisko dało gamę ludzkich uczuć, szereg figur żywych, splątanych kapry
sem losu w ścisłe ogniwa, ludzi, w których się wierzyło, · bliskich wi
downi. Ilustrację muzyczną komponował Witold Krzemieński, przekładu 
dokonał Czeslaw Miłosz. Do tekstu piosenek zużytkowano poezję J. Ko
chanowskiego i St. Trembeckiego. \V tej samej inscenizacji i koncepcji 
powtórzono sztukę w listopadzie 1950 r. w Teatrze Narodowym w \Var
szawie z kilkoma wykonawcami ról głównych z poprzedniei obsady: Wł . 

Krasnowiecki (Jakub). r. Krasnowiecka (Rozalinda), K. Miecikówna (Ce
lia) oraz z doskonałym W. Brydzińskim w nowej roli Adama. Muzykę 

ilustracyjną przygotował Zbigniew Turski, 
Stanisław Dąbrowski 
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EW A SZUMAŃSKA 

KILKA SLÓW O SZEKSPIRZE 

Epoka, w której urodził się i żył William Szekspir nosi w Anqli nazwę 
epoki elżbietańskiej. W okresie tym, będącym zarazem czasem najwięk
szego może rozkwitu literatury angielskiej. dokonały się donios fe prze
miany gospodarcze i polityczne, a przede wszystkim zmiana stosunku 
człowieka do otaczającego go świata. średniowiecze ze swym skostnia
łym systemem feudalnym, z filozofią scholastyczną, opartą na doqmatach 
- w ciąqu długich wieków zamknęło świat jnkgdyby .żelazną obn:;cza. 
nie pozwalając na żaden swobodniejszy przebłysk myśli ludzkiej. W An
glii w początkach wieku XVI obręcz ta zaczyna powoli pękać, zjawia się 
tam nowy ipotężny prąd, który narodził się już o wiele wcześniej we \Alło
szech, zwany Renesansem. 

Sprawy ludzkie zaczynają być ważniejsze od spraw boskich. Budzi się 
zainteresowanie światem, żeglarze i poszukiwacze .przygód ruszają, aby 
poznać nowoodkryte ziemie, boyactwo staje się niemal równie ważne ja.k 
„urodzenie", w stężałych, raz na zawsze ustalonych pojęciach zjawia się 
nagle zamęt i niepokój. Zmienia się sposób myślenia . Sprawy cht(!d 

pugardliwie przemilczane, sprnwy człowieka, jego uczuć, wahań, nami~t
ności, upadków, wszystkiego co związane jest z jego życiem - wysu
wają się teraz na pierwszy plan. Przed sztuką i literaturą, zamkniętymi 

dotąd w ciasnym kręgu, - otwierają się nowe możliwości, staja niezli
czone ilości nowych tematów. 

· Jeżeli współczesny Szekspirowi Franciszek Bacon jest jednym 
z pierwszych filozofów opierających swą naukę na badaniu prl.yrody i na 
doświadczeniu, jeżeli renesansowe malarstwo włoskie możemy naz·,vać 

realistycznym, - to w literaturze największym przedstawicielem idei 
Odrodzenia, najwięks7ym odkrywcą człowieka jest Szekspir. 

W końcu XVI wieku w literaturze angielskiej pojawiło się dużo wiel
kich nazwisk. Przyćmił je jednak wszystkie blask nazwiska Szek.spira. 
Czerpał on bardzo często z dorobku swoich poprzedników. W owvm cw.
sie nie istniało jeszcze przestrzeganie praw autorskich. Brał niekiedy 
poszczególne tylko postaci, niekiedy cały zarys akcji, dowolnie wszystko 
zmieniał i przekształcał. Jego geniusz i indywidualność były iednak tak 
wielkie, że niektóre z dzieł jego poprzed1111':uw , ca,<! s~,ą !),u"" z wdz1ę-

11 



czają głównie temu, że posłużyły jaku terna! któremuś z utworów Szek
spira. Tak na przykład nowela Tomasza Lodge „Rozalinda", z której za
czerpnięty był materiał do komedii „Jak wam się podoba'", a nawet imię 
bohaterki. 

Najczęstszą formą wypowiedzi pisarzy ówczesnych był utwór drama
tyczny. Tak zwana „czysta poezja"', chociaż uznana była wtedy za o wiele 
wyższy gatunek literatury - nie dała żadnego dzieła, które wartością 
można by porównać z dramatami i kom·~diami tego okresu. 

Zamiłowanie do teatru było powszechne i bardzo żywe w społeczeń

stwie angielskim. Od początku XVI wieku istniało wiele trup wędrow
nych F'rosiły one zwykle któregoś z możnych panów o iprawo nazywania 
się jego „Sługami" i noszenia jego herbu na płaszczu. Chroniło to przed 
karami za włóczęgostwo, które w przeciwnym razie często spadały na 
wędrownych aktorów. Weszło to w zwyczaj tak dalece, że i za czasów 
Szekspira zesipoły występujące w stałych budynkach noszą nazwv np. 
„Sług Lorda Szambelana'" czy „Sług Lorda Admirała'". Ówczesne teatry 
s ~ałe dzieliły się na dwa typy: teatry zamknięte i teatry otwarte. W zam
kniętych grały przeważnie zespoły chłopców i wyrostków, przedstawienia 
odbyway się przy świetle świec, a oplata wejściowa była wysoka. By
wała tam tylko „dobrze urodzona" publiczność, teatr był ekskluzywny. 

Teatry otwarte w krytej galerii i na samej scenie miały także miejsca 
dla szlachty, ale o pcv:odzeniu sztuki decydował wypełniający obszerne 
podwórze lud, - - drobni rzemieślnicy, czeladnicy, mieszkańcy najuboż
szych dzielnic. Żywiołowe reakcje, świeży prąd idący od tej bezpośred
niej widowni, pomagały autorom piszącym dla teatrów otwartych, wy
zwalać się z napuszoności, ze stężałych form, - i szukać świeżych, soczy
stych barw dla malmvania żywego człowieka. 

Jednym z takich teatrów otwartych był teatr „The Globe", należący 
do rodziny Burbadge'ów, drewniany okrągły budynek z wieżą, z galeriami 
krytymi słomą, ze sceną, której przednia część znajdowała się pod gołym 
niebem - porażony nad brzegami rzeki Tamizy. Interesującą dla nas może 
być wiadomość podana przez szekspirologa Henry Hudsona, że jedną z 
pierwszych premier w „The Globe„ była komedia „Jak wam się podoba" . 
Z tym teatrem, którego nazwa oznaczała kulę ziemską, związana była 

nierozerwalnie najwspanialsza twórczość Szekspira. 

Urodził się on w 1564 roku w niewielkim miasteczku Stratford w hrab
stwie Warwickshire. Ojcem jego był rlrobny rzemieślnik i kupiec . Szek
spir uczy się w szkole początko veJ, Grammar Scbool, sławnej dziś od 
jego imienia, jako osiemnastol<?tni chłopiec ·i:eni się ze 31arszci od siebie 
o siedem lat cćrką wzbogaconego włościanina i zaczyna pracować - we· 
dług jednych wersji jako czeladnik rzeżnicki, według innych jako ko
repetytor. Niedługo jednak wskutek jakiegoś nieznanego bliżej zatargu 
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czy nieporozumienia ucieka ze Stratfordu do Londynu i tam wiąże się 

z rodziną Burbadge'ów, prowadzącą teatr The Globe. 
Szekspir zostaje aktorem w tym teatrze, pełni Lam zresztą w początkach 

wiele innych funkcji, być może inspicjenta, suflera, człowieka odpowie 
dzialnego za przechowywanie egzemplarzy sztuk - jak tego dowodzą 
różne skąpe notatki i ustna tradycja . Potem zaczyna dla tego teatru 
pisać. Jako aktor wielkiej sławy nie osiągnął (jedną z najbardziej zna
nych jego ról był duch w „Ha mlecie '" , w „Jak wam się podoba " grul po
dobno starego sługę Adama) - natomiast swym debiutem literarkim 
szybko zwrócił na siebie uwag~ ówczesnych dramatopisarzy. 

Jego dwa pieriwsze poematy: „Wenus i Adonis" oraz „Lukrecja" zy 
skują mu uznanie w środowisku arystokracji, hrabia Southampton, któ
remu je zadedykował przyjmuje go u siebie i jest z nim podob1w w bar
dzo serdecznych stosunkach - pierwsze jego dramaty i komedie s ą nie
długo na ustach całego Londvnu . 

I zaczyna się wspaniały okres jego ruzwoju, - drogą od skromnej 
'.vegetacji w prowincjonalny m miasteczku do najwyższych tr iumfów, naj
większej sławy i miejsca wśród nieśrnier teln ych. Olbrzymia droga skró
cona do kilkunastu lat potęgą jego geniuszu. 

O twórczości Szekspira trudno jest pisać w skrócie. Temat to tak roz
leg!y, że napisano już o nim tysiące tomów i zagadnienie nigdy nie może 
być wyczerpa!le, wciąż dochodzi się do nowych rozwiązań . Prawda i peł

nia życia, bogactwo tematów, bogactwo uczuć ludzkich, bujność i różno
rndnuść zjawisk, niewyczerpana far1tazja, najgłqb5za znajomość wszyst-
1<.ich odcieni psychiki człowieka - zamienia dzieła Szekspira w jakieś 

jezioro bez dna, z k tórego czerpa ć mogą rwszystl ie poko 1Cil. J. i v ~ - t st.\. • · 

P.poki. 
vVyrażne okresy w tiwórczości Szekspira nie mogą być niestety po

wiązane z jakimiś określonymi faktami w jego życiu, które tłumaczyłyby 
r.am zachodzące przemiany i pozwoliły zrozumieć niesłychane wprosi 
tempo jego roZ1woju . Wielbiciele Szek <i piru. zbyt późno zajęh się jego ży

ciem, wtedy kied y w1ęks1u c_,,_.;.: Ci cJ ayc11 l.l .t1yrc.HI C<:nyd1 uy1 u Ju-. u .v 

możliwa do , zrekonstruow;rnia. I dlatego nie umiemy odpowiedzieć na 
wiele pytań, rozwiązać wielu zagadek. 

Pierwszy okres twórczości Szekspira nosi jeszcze na sobie ślady wpły
wów napuszonego stylu jego poprzedników, przeładowania efektami tra
gicznymi, jak np. „Tytus Andronikus". Zaraz po tym następuje wy0uch l.J u j
nego, soczystego humoru. „Komedia omyłek'", „Dwaj panowie z Werony" 
i „Poskromienie złośnicy" nie mają jeszcze tego pogłębienia psycholo 
gicznego, •właściwego późniejszym utworom, ale dają już zapowiedź ge
niuszu. 

Olbrzymi skok musiał się dokonać między tym okresem, a erą dra
matów królewskich, których wątki zaczerpnięte były z kronik historycz-
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nych. Dzieła te zadziwiają dojrzałością i głębią - Szekspir wyzwolił si·~ 

już od obcych naleciałości i przernHwia swoim włr1snym wspaniałym 

językiem. Obok powagi mamy tu humor Szekspira z jego· najpiękniejszą 
perłą -- postacią Falstaffa w „H-:nryku IV" . 

. ,Jak wam się podoba" jest jedną z trzech komedii najbardziej harmo
nijnych, najpełniejszych poe'Zlji, przepojonych słoneczną pogodą. Ale 
wkrada się tu jakiś dźwięk niespokojny. W wymienione~j przed chwilą ko
medii będzie to choćby postać Jakuba z jego melancholią i cynizmem, 
z jego słowami o czasie i przemijaniu wszystkiego, co ludzkie, z jego 
końcowym odejściem. Ten zgrzyt - ta ciemna nitka przewijająca się 

w~ród najjaśniejszych utworów jest może tym co łączy dwa jaskrawo 
różniące się od siebie okresy jego twórczości. Bo zaraz .po pełnych s tońca 

komediach powstają jego utwory, których tragizm wzn:ósl się na wyży
ny nigdy dotąd nieosiągnięte, - iwśród nich „Hamlet", „Makbet", „Otel
lo", „Król Lear". 

I znowu •W następnym okresie ukazuje się nam Szekspir jako ktoś 
inny. Gorycz bolesna, niemal jadowita ironia przepełnia wszystkie jego 
utJwory zarówno tragedie (np. „Tymon Ateńczyk" ,jak komedie, „Miarka za 
miarkę"). A jego pożegnanie z teatrem, ostatnie dzieła przed mającym 
zapaść milczeniem i odsunięciem się z powrotem w spokój małego Strat
fordu, - to romanse dramatyczne pełne dojrzalej mądrości i marzyciel
skiej zadumy, - „Cymbelin", „Opowieść zimowa", „Burza". 

Cokolwiek by się napisało o twórczości Szekspira czy w krótkim, ;po
pularnym artykule, c:zy w wielkim, naukowym dziele, - będzie to zawsze 
za mało. Poznać i zrozumieć można go dopiero wtedy, kiedy podniesie 
się kurtyna i kiedy SIWoim językiem najczystszej poezji 'Przemówi 7.e 
sceny. 

Ewa Szumańska 
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Kierownik techniczny - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny - SZCZE
FAN CHOROSZY - główny kostiumer - SYLWESTER MELLER, kierow
nik prac. krawieckiej męskiej - KAZIMIERZ SZYCH, kierownik prac. kra
wieckiej damskiej - W ANDA PRECKAŁO, kierownik prac. szewskiej -
TADEUSZ TUŁA, kierownik prac. perukarskiej - MIECZYSŁAW WOJ
CZY?'łSKI, kierownik prac. stolarskiej - JÓZEF BĄKOWSKI, kierownik 
prac. malarskiej - KAZIMIERZ GAC, kierownik prac. modelatorskiej -

JAi"l\J' PERWEJNIS, g16wny elektryk - MAKSYMILIAN KEMPA 
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