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Premiera - 22 listopada 2003 roku 

Dziś w czasach pop kultury, totalnej komputeryzacji , internetowej globalnej wioski , 
gonitwy za karierą - w czasach, w których kontakty międzyludzkie ograniczają się do 
wiadomości przesłanej drogą satelitarną dwie ulice dalej, a świat to kolorowy ekran 
telewizora mówiący wszystkimi językami - chcemy obejrzeć się wstecz, dotknąć histo
rii literatury, twórczości Szekspira. 

Jest to nazwisko powszechnie znane, choć dla większości pozostaje jednym z wielu 
pustych symboli dawnej epoki. 

Jak wam się podoba to renesansowa komedia z 1600 roku. której akC}a rozgrywa 
się w sielskiej scenerii Lasu Ardeńskiego. Jego mieszkańcy - wygnańcy z królewskich 
zamków. wiodą życie wolne od zepsucia 1 ohydy dworskich salonów. To konfrontaCJa 
róznych typów bohaterów. k1órzy próbują znaleźć swe szczęście w miłości. Rola miło

ści 1 małżeństwa stanowi tu temat szeksp1rowsk1ch wariacji 

Jak przemówić językiem Szekspira do współczesnego widza? Jak przedstawić 
dawny system wartości w dobie kultu mamony i wyścigu szczurów? Jak dziś pokazać 
szekspirowski dramat i jak nim zainteresować? 

Dążenia współczesnego teatru pokazują, że jedyną drogę stanowi odejście od ana
chronizmu, jakim jest inscenizacja zgodna z ówczesnymi realiami , gdyż dziś to jedynie 
nic niemówiąca przebieranka. Zgodnie z tym współczesny Las Ardeński enklawa swo
body, wolności , braku ograniczeń , miejsce narodzin miłości to Klub-Pub, w którym za
gonieni życiem ludzie zatapiają się w oparach dymu, szukając szczęścia . Tu dziś prze
platają się jakże odmienne ludzkie charaktery, rodzą się uczucia. Szekspirowska siel
skość dziś nie istnieje (A może nigdy nie istniała? ! Może zawsze była tylko literacką 
fikcją?!). Zastąpiło ją współczesne życie klubowe - pozornie harmonijne i szczęśliwe , 

w rzeczywistości jednak szare i odarte z marzeń . Dzisiejsza miłość traci swą najwięk

szą wartość - uczucie. Jego miejsce już dawno zajęła cielesność. Ludziom brak odwa
gi, by otworzyć się przed drugim człowiekiem , zdradzić emocje, okazać czułość, po
wiedzieć „kocham''. 

W takich realiach żyjemy. Taki świat nas otacza. Tak widzimy Szekspira dzisiaj. 
Jak Wam się podoba? 

M.C. 



Konwencjonalny początek tekstu do 
programu spektaklu teatralnego będące· 
go inscenizacją wielkiej dramaturgii 
światowej wymaga podania faktów 
z życiorysu wielkiego twórcy. 

Niestety, w przypadku słynnego Wil· 
liama Szekspira następuje załamanie tej 
konwencji, ponieważ to jedna z bardziej 
tajemniczych postaci wielkiej literatury. 

Istnieje wiele teorii dotyczących 
Williama Szekspira. Oto kilka z nich: 

Życiorys wg dokumentów i przekazów 
z epoki 

William Szekspir urodził się w kwietniu 
1564 roku w miejscowości Stratford-on
Avon jako trzecie z ośmiorga dzieci zacnej 
chłopskiej rodziny. Uczył się zapewne 
w miejscowej King 's New School, w której 
chłopcy otrzymywali za darmo nowoczesne, 
solidne wykształcenie . 

Jako osiemnastoletni młodzieniec 
uwiódł o osiem lat starszą Anne Hathaway 
i ożenił się z nią. Ukończywszy 21 rok ży
cia, porzucił żonę wraz z trójką dzieci i ruszył 
do Londynu. Legenda głosi , że zmuszony 
był do ucieczki , gdyż ukradł sarnę z parku 
należącego do Sir Thomasa Lucy'ego. 

Po tym niecnym czynie następiło sie
dem tajemniczych lat, o których - wbrew 
usilnym staraniom szekspirologów - nie 
wiemy absolutnie nic. A szkoda, bo były to 
lata, gdy kształtowała się zapewne osobo
wość wielkiego pisarza. 

Z ogłoszonego drukiem w 1592 roku pamfletu „Żołd duchowy", obrzucającego obel
gami ,nieokrzesanego wieśniaka , który myśli , że jest jedynym potrząsającym sceną 
w Anglii" (gra slów: Shakestage - Potrząsający Sceną naprowadza bezbłędnie na Sha
kespeare, czyli Potrząsającego Włócznią) , wiemy, że już wcześniej Szekspir pisał sztu
ki. 

Wiadomo również, że był on przez pewien czas aktorem, należał do Trupy Lorda 
Szambelana, która zagrała dwie sztuki przed królową. Jednakże jak głosi tradycja, nie 
należał on do najlepszych i grywał podrzędne role. Świadczą o tym także dokumenty 
mówiące o tym, że wcielał się m.in. w postacie ducha ojca Hamleta oraz starego siugę 
Adama w ,Jak wam się podoba" - role mniej niż trzeciorzędne . 

W 1596 r. zwrócił się z prośbą o nadanie herbu, na co wyrażono zgodę (na błękit
nym polu złote ramię potrząsające włócznią) , jednakże kolegium heraldyczne od razu 
wniosło protest, że zezwolono na posiadanie herbu ,osobie tak niskiego stanu". 

Dokumenty miejskie Stratfordu odsłaniają kolejne oblicze Szekspira - skrzętnego 

i zapobiegliwego człowieka interesu, który lokowal swoje zarobki w nieruchomościach 
w rodzinnym mieście . W 1597 roku nabyl tam piękny dom, około 1602 - dwadzieścia 

hektarów ziemi. O niepokornym charakterze pisarza świadczą choćby dokumenty doty
czące dwóch procesów z jego udziałem : proces o pogróżki z bronią w ręku oraz 
o doprowadzenie do małżeństwa z zobowiązaniem posagu, który nigdy nie został wy
płacony. 

Około 1610 roku przestał pisać i osiadł na stałe w Stratfordzie, gdzie przypuszczal
nie na niewielką skalę trudnił się lichwą. 

Szekspir zmarł 23 kwietnia 1616 roku i został pochowany przed ołtarzem swojego 
kościoła parafialnego, co oznacza, iż należał do znamienitszych obywateli miasta. 

Nie zachowały się jego rękopisy, pozostało jedynie pięć podpisów: jeden pod testa
mentem, jeden na tytułowej stronie ,Prób" Montaigne'a, trzy na aktach prawnych. Każ
dy z nich skreślony innym charakterem pisma i wszystkie poprzedza kropka, którą wów
czas analfabeci zastępowali krzyżyk , co stanowi kolejną zagadkę Szekspira. 

Nie istnieje żaden jego wierny portret. Popiersie nagrobne, znacznie późniejsze, 
jest dziełem bardzo miernego artysty. Portret w National Gallery sprawia doprawdy wiel
kie wrażenie , ale jego wiarygodność jest wielce wątpliwa. 

W osobistych wspomnieniach dramaturgów i aktorów, którzy go znali, powtarza się 
opinia, że był fascynującą osobowością i odznaczał się .niestrudzoną życzliwością" 

i .niezwykle żywym umysłem" . Wszyscy, którzy mieli okazję rozmawiać z nim w tawernie 
Pod Syreną, dokąd udawał się co wieczór, zachowali o nim, jak mówili - ,magiczne" 
wspomnienie. 
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Czy Szekspir to Szekspir? 

Entuzjaści Szekspira, chcąc więcej się o nim dowiedzieć, podjęli próbę ana
lizy tych postaci scenicznych występujących w jego dziełach, które ze sztuki na 
sztukę ujawniały podobne usposobienie. Zamierzali wydobyć z nich osobiste 
„ja", które każdy poeta umieszcza w swoich dziełach, a które odkrywa tajemnice 
jego osobowości. 

Jednakże w tej kwestii badacze okazali się niezgodni. W swym dążeniu do 
„wytropienia" tożsamości autora uciekali się do kryptografii, spirytyzmu oraz ta
nich chwytów i oszustw. 

Wszyscy oni stali jednak na stanowisku, że autorem tak wielkich dzieł nie 
mógł być mierny aktor, lichwiarz, nieuk. Ów William Szekspir, którego skromne 
dane biograficzne są powszechnie znane, nie jest wielkim pisarzem. Zgodnie 
twierdzili , że wypożyczył on jedynie swoje nazwisko osobie, która z przyczyn 
społecznych czy politycznych nie chciała ujawnić, że jest autorem sztuk teatral
nych. 

Najbardziej znane teorie głosiły, że Szekspir był hrabią Rutlandem, lordem 
Southamptonem lub lordem Derby. Szkoła amerykańska, która w XIX wieku zys
kała wielu zwolenników we Francji , Niemczech, Włoszech i Holandii, twierdziła , 

że pod nazwiskiem Szekspira ukrywał się prawnik, mąż stanu i filozof Francis 
Bacon. Zwolennicy tej teorii utworzyli Towarzystwo Baconistów, które rywalizo
wało ze Stowarzyszeniem Szekspirowskim. To ostatnie opowiadało się za teorią 
14W. oksfordzką, czyli domniemaniem, iż Szekspir to Edward de Vere, książę 
Oksfordu. 

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia była rozpra
wa sądowa w togach i perukach, zorganizowana przez prokuratora Waszyngto
nu, biznesmena i konesera sztuki Davida Lloyda Kreegera. We wrześniu 1987 
roku przed trzema sędziami Sądu Najwyższego, w obecności tłumnie przybyłych 
uczniów, studentów oraz rzeszy antystratfordczyków i stratfordczyków, nie li
cząc potomka rodu de Vere, próbowano rozstrzygnąć autorstwo genialnych dzieł . 

Jednak werdykt nie zadowolił spierających się stron: książę Oksfordu nie został 
uznany za autora. Podobna rozprawa odbyła się rok póżniej w londyńskim The 
Middle Temple z udziałem wielu antystratfordczyków - zarówno baconistów, jak 
i tych optujących za teorią oksfordzką. Szekspira bronili wybitni szekspirolodzy 
i wygrali. Orzeczeniem sądu Szekspir został uznany za autora swych dzieł. 
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Biografia domniemana 

Wśród zwolenników twórczości Szekspira znależli się i tacy, którzy wy
kazali więcej rozsądku i zamiast spierać się co do tożsamości osoby, skupili 
się na odtworzeniu rysu charakterologicznego autora na podstawie jego dziel. 

Te pożyteczne badania ustaliły, że genialny Szekspir był jednocześnie 
człowiekiem chciwym, niesumiennym, okropnym mężem i ojcem rodziny. Miał 
jednak wyjątkową zdolność przyswajania wiedzy mimo chaotyczności pod
czas lektury. Wiele natomiast czasu poświęcał na osobiste kontakty. To wszyst
ko pozwalało mu swobodnie poruszać się w sferze kultury. 

Po ucieczce ze Stratfordu doglądał początkowo pański ch koni pod te
atrami. Potem przystał na służbę do młodego dżentelmena , lorda Southamp
tona, z którym wkrótce wyjechał do Padwy. Tam młody lord studiował na uni
wersytecie. O pobycie Szekspira we Włoszech świadczy cykl sztuk napisa
nych przez niego około roku 1590 - Dwaj panowie z Werony, Kupiec wenecki, 
Romeo i Julia, których akcja toczy się w okręgu weneckim. Wiadomo, iż 
z lordem Southamptonem łączyło Szekspira głębokie uczucie, któremu dał 
wyraz w cyklu Sonetów. Wkrótce jednak młody pisarz zakochał się w kobiecie 
zwanej Dark Lady (identyfikowanej przez badaczy jako Mary Fitton, młoda 
dama dworu elżbietańskiego) i został jej kochankiem. Najprawdopodobniej 
w1edy doszło do dramatu, gdyż lord Southampton wkradł się w laski Dark 
Lady. Szekspir, nie mogąc unieść ciężaru podwójnej zdrady, przelał na papier 
swoją tragedię i rozgoryczenie. Powstały wówczas Król Lear, Hamlet, Miarka 
za miarkę, Otello. Po napisaniu tych dziel Szekspir uspokaja się , dramat oso
bisty pobrzmiewa jednak jeszcze w utworze historycznym Antoniusz 
i Kleopatra. Na koniec Szekspir godzi się z rzeczywistością i wybacza wino
wajcom, pisząc Cymbelina i Burzę. Póżniej odsuwa się w cień , wyjeżdża do 
rodzinnego miasta i tam czeka na śmierć. 

Na taką wersję życiorysu godzi się większość badaczy. Różnice polegają 
tylko na ustaleniu miłości Szekspira, jaką był lord Southampton lub - jak twier
dzą inni - młody aktor. 
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Teatr elżbietański uczta plebsu 
Pisząc o Szekspirze, nie sposób nie wspomnieć o teatrze elżbietań

skim, dla którego tworzył i który po raz pierwszy wystawiał jego sztuki. 
W XVI wieku i początkach XVll teatry-gospody mieściły się w Lon

dynie na prawym brzegu Tamizy, wiejskiej dzielnicy portowej. Publicz
ność składała się w większości z marynarzy-piratów, tragarzy portowych, 
z bywalców tawern i prostytutek, czyli z samych czarnych typów, bez 
ogłady. Dyrektor przybytku zwanego teatrem był jednocześnie szefem 
mafii i opiekunem domu publicznego. 

Niemal każde przedstawienie poprzedzało zabicie na scenie przez 
aktora cielęcia , po to by pobudzić publiczność do żywych reakcji. Wy
bryki na widowni nie znały ograniczeń : począwszy od aktów seksual
nych po morderstwa. W przypadku niesprostania gustom widowni przez 
aktora, bądż temat spektaklu przy gromkich okrzykach rzucano na sce
nę zabite psy, koty i zdechłe szczury, od których roiło się w porcie. 

Mężczyżni szlachetnie urodzeni udawali się do takiego teatru w asy
ście uzbrojonej służby i z takim samym nastawieniem, z jakim odwie
dzali domy publiczne. 

Jeżeli wieść o sztuce dotarła do dworu, królowa lub lordowie zarzą
dzali wystawienie jej w pałacu. 

Był to teatr nie tyle dla ludu, co dla plebsu i przestępczego półświat
ka . 

O tym fakcie nie należy zapominać , gdyż ta świadomość pozwala 
usprawiedliwić i wytłumaczyć brak umiaru i okropności wielu dramatów 
elżbietańskich , prostactwo niektórych scen, równ ież u Szekspira, oraz 
wulgarne żarty niemal wszystkich ówczesnych błaznów. Taka mieszani
na brutalizmu oraz wzniosłego patosu w teatrze elżbietańskim wynika
ła z wymogów społecznych oraz konieczności zarobkowych teatru an
gielskiego. Jako swoisty paradoks można wspomnieć, iż w XIX wieku 
romantycy, wzorując się na powyższym kanonie, próbowali wdrożyć go 
w umysły wykształconych Francuzów i Niemców. Oczywiście ekspery
ment ten zakończy/ się fiaskiem. 
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Wilia szekspirowskiej miłości i Arkadii według Jana Kotta 
Kunsztowna miłość 

Rozalinda przebrana za chłopca spotyka w lesie Ardeńskim Orlanda. Orlando jest w niej zakochany i ona jest w nim 
zakochana. Ale Orlando nie poznaje Rozalindy w postaci Ganimeda. Rozalinda go uwodzi, i to gwałtown ie , ale uwodzi jako 
chłopiec, albo raczej jako chłopiec, który w tym związku chce być dziewczyną dla swojego chłopca . („. ) Sceny te należą do 
najbardziej kunsztownych i wyrafinowanych pośród wszystkich kunsztownych dialogów, jakie Szekspir napisał. („.) Na po
wierzchni dialogu, dwaj chłopcy, Ganimed i Orlando, prowadzą grę miłosną. Na środkowym piętrze mamy zakochanych w sobie 
Rozalindę i Orlanda. Ale prawdziwa Rozalinda jest przecież przebranym chłopcem . 

Granice między iluzją i realnością, między przedmiotem i jego odbiciem powoli się zatracają. („.) Wszystko jest zarazem 
realne i nierealne, fałszywe i prawdziwe. I nie potrafimy powiedzieć , po której stronie znaleźliśmy się zwierciadła . Jakby wszyst
ko było odbiciem. („ .) 

Mijosne sceny w Lesie Ardeńskim mają logikę snu; jest w nich przemieszanie planów, osób i czasów - przeszłego, 
teraźniejszego i przyszłego ; przemieszanie parodii i poezji . („.) 

Najgroźniejszą maskaradą jest zmiana płci. Transwestytyzm ma dwa bieguny: sakralny i seksualny, liturgiczny 
i orgiastyczny. Orgia może także należeć do liturgicznego święta . W saturnaliach dziewczęta i chłopcy wymieniali się stro
jami. („.) Chłopcy zachowywali się jak dziewczęta , dziewczęta jak chłopcy. Następowało przemieszanie wartości i ocen. 
Przez jedną noc dozwolone było wszystko. Ale w liturgicznej przebierance prawa ulegały tylko zawieszeniu, nigdy odwoła
niu. („ .) 
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W każdej przebierance jest nie tylko zaproszenie na Cyterę , wezwanie do orgii. Przebieranka jest wynalazkiem 
diabelskim w o wiele głębszym sensie. Realizacją wiecznego marzenia o przekroczeniu granicy, jaką jest własne ciało , jaką 

jest własna płeć. Marzeniem o doświadczeniu erotycznym, w którym jest się swoim własnym partnerem, w którym ogląda 
się i przeżywa rozkosz jak gdyby z tamtej strony. Jest się sobą i jednocześnie kimś drugim, podobnym do siebie i zarazem 
różnym. 

Przebieranka ma swoje dno metafizyczne, które pozostało być może z okresów, kiedy jeszcze była liturgią. („.) 
Była marzeniem o miłości wolnej od ograniczeń płci , która przechodzi przez ciała chłopców i dziewcząt, mężczyzn i kobiet 
jak światło przez szybę. 

W końcowych scenach „Jak wam się podoba" odnależć można ten podwójny sens przebieranki: duchowy i fizycz
ny, intelektualny i zmysłowy. Przemieszały się ciała chłopców i dziewcząt , miłość i pożądanie . Sylwiusz kocha pasterkę 
Febe, Febe kocha Ganimeda, Ganimed kocha Orlanda, Orlando kocha Rozalindę . Ganimed jest Rozalindą, ale to Rozalinda 
jest Ganimedem, bo Rozalinda jest chłopcem , tak jak chłopcem jest Febe. Miłość jest wartością absolutną i najbardziej 
absolutnym z przypadków. Erotyka przechodzi przez ciała jak prąd i wywołuje drżenie . Każda Rozalinda jest Ganimedem 
i każdy Ganimed Rozalindą. 

Gorzka Arkadia 

Las Ardeński podobny jest do wszystkich szekspirowskich lasów, tylko może bardziej zdumiewający, jak gdyby wszyst
kie z nich w sobie mieścił , powtarzał albo zapowiadał. 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 przejrzyste. Wszystko ma podwójną wykładnię : dosłowną i meta
foryczną. („.) 

Las Ardeński naprzód jest ucieczką, 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 
Szekspira najkrótsza i najbardziej rudymentarna historia społeczna . („ .) 

W tym Ardeńskim Lesie zacni panowie bawią się w wolnych ludzi i szlachetnych zbójców, ksiądz daje ślub błaznowi 
i dojarce, dziewczęta przebierają się za chłopców, spotykają się niemal wszystkie postaci szekspirowskiego świata . Jest 
rzeczywisty, jest feudalną utopią i wyszydzeniem tej utopii. („.) 

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.(„ . ) Bo w tym Ardeńskim Lesie, gdzie powrócić miał Złoty Wiek ludzkości, rządzą kapitalistyczne prawa najmu. (.„) 

Szekspir nie ma złudzeń , nawet tych złudzeń , że można żyć bez złudzeń . 

Prowadzi nas do Lasu Ardeńskiego , aby pokazać , że trzeba uciekać, chociaż nie ma ucieczki; że Las Ardeński nie 
istnieje, ale ci, którzy nie uciekną, zostaną wymordowani. Bez ucieczki do nieistniejącego lasu Rozalinda nie poślubi Orlan
da i Orlando nie odzyska ojcowskiego dziedzictwa. („.) 
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„ 

„ 

W Lesie Ardeńskim, pomieszaniu gatunków i stylów odpowiada skłócony obraz świata . Świat ten jest jednak zawsze 
rzeczywisty i zawsze ten sam, gorzki, okrutny i upajający, świat , na którym nie można przystać , ale od którego nie ma 
ucieczki, świat którego nic nie usprawiedliwia poza tym, że tylko on istnieje. („.) 

Las Ardeński jest wyszydzeniem Arkadii i nową Arkadią. Miłość jest ucieczką od okrutnej historii do wymyślonego lasu. 
Szekspir podobny jest do Biblii: tworzy własne mity. Las Ardeński jest miejscem, w którym spotykają się wszystkie marze
nia. Snem i obrzydzeniem snu. 

Wszyscy zapewne zgodzą się ze stwierdzeniem, że w ide
alnej krainie idylli rzeczywisty człowiek z krwi i kości nie jest 
w stanie spędzić całego żywota. Jeśli przytrafi mu się zbłądzić 
do jakiegoś literackiego czy malarskiego raju, pobyt jego w ga
jach Poussina i wśród trzód Lorraina pozostanie na pewno tylko 
epizodem. Toteż nikogo nie dziwiło , że w Jak wam się podoba 
(1600) nie mamy do czynienia z wizją wiecznego raju, lecz z in
terludium pasterskim odegranym przez ludzi żyjących na dwo
rze albo w zamku. Dziwił natomiast - i słusznie - fakt, że ta 
masowa ucieczka głównych bohaterów do lasu jest przymuso
wa. („.) Jeszcze bardziej zdumiewają sprawcy tej zbiorowej 
ucieczki. Są to, ni mniej, ni więcej, tylko dwaj renesansowi gang
sterzy, a raczej dwaj renesansowi Kainowie. To zastrzeżenie jest 
istotne, gdyż amerykańscy gangsterzy kochają swoich braci. 
Księcia wygnał więc jego zły brat Fryderyk, który w paru wybor
nych scenach przekonuje nas, że nadawałby się na doskonałe
go władcę , bandytę jakiegoś księstewka we Włoszech. On też 
przepędzi z dworu Rozal indę i w konsekwencji - swoją córkę 

Celię . Orlanda natomiast zmusi do ucieczki jego zły brat Oliwer, 
plugawy zawistnik, który dom ojca może w każdej chwili prze
kształcić w jatkę . Kraina pasterska w Jak wam się podoba jest 
więc schronieniem Ablów, których nie zdołali pomordować Kai-
nowie. 

A Las Ardeński można nazwać ziemią wolności. Prawie 
wszyscy wygnańcy, którzy opuścili .pełen czerni ten powszedni 

Jan Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1990 
(śródtytuły pochodzą od redakcji) 

Las cudów (fragment) 
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świat", gdzie cnota jest ciężkim nieszczęściem człowieka, odczuwają swoje 
wygnanie jako przymusowe co prawda, wszelako błogosławieństwo. 

Za nami w ślad. Niech radość w nas pozostanie. 
ldżmy, przed nami wolność, nie wygnanie. 

Tak mówi Celia, opuszczając z Rozalindą dom ojca tyrana. Niemal wszy
scy bowiem uważają krainę pasterską za krainę wolności, ponieważ można 
tam wypowiedzieć swoją myśl. W ,ciernistym świecie" przywilej ten posiadają 
jedynie błazny i kobiety. Mężczyzna nie może być kobietą, a nie chce być 
błaznem. Marzy więc o Złotym Wieku, epoce absolutnej wolności i sprawiedli
wości. Z tych właśnie względów już na wstępie dramatu zapaśnik Karol koja
rzy Złoty Wiek z zielonym lasem Robin Hooda, szlachetnego rozbójnika, i na 
określenie Lasu Ardeńskiego używa obu tych nazw. 

Nie jest to, jak zobaczymy, kraina zupełnej wolności i żywot jej mieszkań
ców nie przypomina żywota wesołych junaków, hazardzistów życia . Nie przy
pomina tym bardziej żywota mieszkańców Arkadii, idealnej krainy, w której 
panuje wieczna wiosna. W Lesie Ardeńskim poluje się, aby jeść, narzeka na 
złe pory roku, zimą drży się z zimna. W Arkadię zmienili go dopiero romanty
cy, którzy co prawda odkryli Szekspira, ale też i zakłamali go dokładnie. Jed
nak można ich zrozumieć. W owym czasie Arkadią zaczęto posługiwać się 
jako metaforą określającą każdy stan szczęścia , każde schronienie przed 
ohydą świata. Dziś doszło do tego, że każde odosobnienie nazywa się Arka
dią, i jak tak dalej pójdzie, nasi dzielni dziennikarze zaczną nazywać więzie

nie Arkadią skazanych. Bliższy prawdy jest więc zapaśnik Karol, który przy
równując Las Ardeński do Złotego Wieku, miał na myśli mit pierwotności, tęsk
notę za życiem prostym i uczciwym, wolnym i sprawiedliwym. W Lesie 
Ardeńskim nie ma wiecznej wiosny, ale można w nim żyć po ludzku, jak 
w „dawnych, dobrych czasach". 

„Ciernisty świar', w którym panują brutalne namiętności, kult przemocy 
i wszelkie zło, Rozalinda opuszcza z miłością w sercu. ( ... )Bogiem a prawdą 
miłość to cały jej skarb, jeśli nie liczyć pereł i złota, które zabrała ze sobą 
Celia. Wszelako to wielka siła. Jak się przekonamy, zdolna jest ona wywrócić 
prawa rządzące światem. Bo na akcję tej komedii złożyły się w zasadzie typo
we dla Renesansu alegoryczne „zapasy" między złem (Karol) a dobrem (Or
lando), które były ulubionym tematem poetów i madrygalistów. 
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Można opuścić „ciernisty świat" i nadal żyć, ale nie można żyć i opuścić 
siebie. Wygnani udają się do Lasu Ardeńskiego nie tylko ze swoją miłością, 
lecz również ze swoją ludzką naturą. ( ... ) Aby ten dziwny azyl pokrzywdzo
nych istniał nadal, jego nowi mieszkańcy powinni się przemienić, powinni 
być sobą. Zadość temu wymaganiu uczyniła tylko jedna Rozalinda, i to ra
czej bezwiednie i pozornie. Jej metamońoza w chłopca , która pomogła obu 
panom w ucieczce przed tyranem, umożliwiła jej spełnienie podstawowego 
prawa idylli. ( ... ) 

Przebieranki w dramatach pastoralnych miały dwojaki charakter. Wy
tworne towarzystwo dworskie przebierało się za prostych pasterzy. Była to 
zabawa i wszyscy dokładnie wiedzieli , kto jest kim. Niekiedy wszakże czło
wiek, który chciał być Kimś Innym, zmieniał płeć. Wdziewał inne szaty, przy
bierał inny wygląd i wówczas nikt, oczywiście do czasu, nie miał prawa 
wiedzieć , z kim naprawdę ma do czynienia. W pierwszym przypadku prze
branie się w nowy kostium, co w końcu stanowi istotę aktorstwa, miało wszel
kie cechy zabawy. W drugim - stanowiło z reguły eksperyment, polegający 
na sprawdzeniu siły przywiązania człowieka do własnej tożsamości psy
chicznej. Jeśli tedy, jak zapewnia Jakub: 

Cały świat to teatr, 
Wszyscy mężczyżni i wszystkie kobiety 
Są aktorami - wchodzą i znikają .. 

- to w przebranej Rozalindzie można się dopatrzyć symbolu człowieka , 

który jak może zdąża do pozbycia się własnej osobowości. Teoretycy kultu
ry piszą dziś różne fenomenologie striptizu, szekspirolog mógłby napisać 
fenomenologię przebieranki. 

Przedzierzgnięcie się Rozalindy w chłopca pasjonowało na ogół, zwłasz

cza w ostatnich czasach, krytyków wyczulonych na wszelaką pikanterię 
seksualną. Godzi się wszakże zauważyć , że koncept ten pełni w sztuce 
Szekspira niezwykle istotną rolę kompozycyjną. Rozalinda jako Ganimed 
potęguje konflikty miłosne, które i tak już rozsadzają idyllę pasterską, 
a ponadto co najmniej dwóch bywalców Lasu Ardeńskiego pogrąża w zupeł
'nej rozpaczy. Jako chłopiec wpada w oko Febe i odbiera minimalne zresztą 
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szanse Sylwiuszowi. Tworzy w ten sposób nieszczęsny „łańcuch kochan
ków". („.) Przebranie, a więc nieobecność Rozalindy, wzmaga dyshar
monię i przypomina o unicestwieniu. („.) Teraz wszystko zależy od niej . 
Jeśli pozostanie Ganimedem, jeśli naprawdę stanie się Kimś Innym, świat 
Idylli rozsypie się w gruzy. A więc i tak żle , i tak niedobrze. („ .) 

Lasem Ardeńskim rządzi więc teraz nieobecność Rozalindy. Na „świat 
ciernisty" i jego mieszkańców zaczyna oddziaływać nieobecność drugiej 
uciekinierki Celii. Dotychczas traktowano ją dość konwencjonalnie jako 
przyjaciółkę bardziej skomplikowanej wewnętrznie Rozalindy. Celia za
sługuje jednak na większy szacunek, gdyż rozstrzyga o wszystkim samą 
swoją osobą, samym swoim istnieniem. Kiedy jeden renesansowy po
twór, Oliwer, pouczony już zresztą przez drugiego, Fryderyka, znalazł 
się w Ardeńskim Lesie i zobaczył Celię, nastąpiło coś w rodzaju przemia
ny wilka w jagnię. Miłość starła z niego piętno Kaina. To był pierwszy 
triumf Celii, triumf miłości. Drugi cud jest jeszcze bardziej zdumiewający. 

Zupełną metamorfozę przechodzi również udręczony nieobecnością Ce
Iii jej ojciec-tyran. Wystarczy więc tylko czar panny, aby ohydny świat 
zaczął zmieniać swe ponure oblicze. Nie jest to dwuznaczny dworski 
komplement, ale głęboka prawda. Fryderyk rezygnuje z tyranii , naprawia 
wszystkie wyrządzone krzywdy i przywraca swego wygnanego brata do 
praw. Zaiste wielka jest siła miłości! Co więcej! Po zwycięstwie Celii nad 
Oliwerem Rozalinda postanawia przerwać grę miłości i udręczenia, od
rzucić sztucznie skomplikowaną odmianę „sztuki kochania" i zapowiada, 
że bywalcom Lasu Ardeńskiego zgotuje ostateczny cud. Zrzuca maskę 
Ganimeda, pludry chłopięce . Staje się ponownie obecna. I w „łańcuchu 
kochanków" sprawy sercowe nabierają harmonii. Ojciec odzyskuje cór
kę , Orlando zaś - kochankę. Powrót Rozalindy do tożsamości likwiduje 
napięcia , rozpacze i lęk przed unicestwieniem. („.) 

Możecie wierzyć, że miłość zniesie sprzeczności świata, nawróci 
Kainów i odda skrzywdzonym sprawiedliwość . Ale możecie też i nie wie
rzyć w ten cud miłości . Jak wam się podoba. 

Ryszard Przybylski, Wtajemniczenie w los, Warszawa 1985 
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