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Sezon XXX - lecia teatru 

William Shakespeare 

Jak wa111 się podoba 

Teatr 

im. 

Stefana 

Jaracza 

w 
Olsztynie 



Niechaj kieruje tobą rozsądek. Stosuj gesty do sł:>w, 

a słowa do gestów. Pilnie bacz jednak na to, byś nic 
przekroczył naturalnego umiaru, każda bowiem przesa
da daleka je3t od istoty sztuki aktorskiej. Powinna on:i 
być zawsze, zarówno dawniej jak i dziś - zwierciadłem 

natury, powinna pokazywać cnocie jej własną twarz, 
nikczemność i własny wizerunek, a każdemu stuleciu 
i epoce dziejów ich kształt i ślad. Wprawdzie przesada 
lub niedociągnięcie wywołują śmiech u nieuków, a~e 

dla znawców są przykre. (-) 
A ci spośród was, którzy grają błaznów, niechaj więcej 
nie mówią ponad to, co je3t w ich roli. Są bowiem 
wśród nich tacy, którzy sami się śmieją, żeby rozśmie
szyć garść głupich widzów, choćby nawet należało 

wówczas skupić uwagę na ważnym zagadnieniu sztuki. 
To jest wstrętne i jest dowodem żałosnej ambicji błaz
na, który to popełnia. Idźcie i przygotujcie się! 

Hamlet akt I II 
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Tyle fantuzji miłości w sobie mieści 

Że tylko ona jest. , fantastycznością 
Włeczór trzech króH Akt I 



Jak lichy aktor, co, stojąc na scenic, 
Zapomniał z trwogi słów do swojej roli, 
Lub ogarnięte wściekłością stworzenie, 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli, 
Tale ja - nic wierząc, bym umiał wysłowić 
Nadmiar miłości - ~traciłem już wian~ 

I tonę w uczuć wezbranych powodzi, 
Pod namiętności zbyt wielkim ciężarem. 
O, niech więc za mnie mówią księgi moje, 
Milczący serca mojego posłowie, 
Które o IT'iłość bh•g'.'. i nagrodę, 
Chociaż słowami tego nie wypowie. 

Chciej pojąć, co tu ciche serce głosi: 
Słuchać oczyma to mądrość miłości. 

przekład: tVIact.ej Slo1nczyński 
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ORLANDO 

N ic ::: haj r.a znak miłości, mój wiersz tu zostanie 
/\ ty, królowo r.o :::y w potrójnej koronie 
Fatrz swoim czy: tym okic~n przez niebio :; otchłanie 
Na in~ ię n-ojej D:any, które w sercu plonie, 
O Rozalindo ! D:,zewa prze;·obię na księgi 
N a ich korze my~l bE;dzie r-erdeczna wyryta. 
Niech każdy komu bór szumi pio ::;enki 
Wszędzie o wdziękach mojej ukochanej czyta. 
Biegnij, b:egnij Crlar.do, tnij na każdym drzewie 
Imię t e j , którą j t:zyk jak opiexać - nie wie. 

akt- III Scena 2 
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Słodka miłości, wróć, by nie mówiono, 
Że siły twoje od twych prngnień słab sze, 

Pragnienia, choć je dzisiaj nakarmiono, 
Jutro powrócą tak ostre jak zawsze. 
Więc wróć! Choć dzi sia j t voj e głodne oczy 
Mrużą > ię , ciężkie sennym nasyceniem, 
Jutro spójrz znowu i ducha miłości 
Nie chciej zabijać zbyt cługim znużeniem , 

Niech odpoczy'Tlek będzie oceanem 
Dzielącym brzegi, na które przybyło 
Dwoje kochanków młodych, by nad ranem 
Pobłogosławić wracającą miłość. 

Lub zwij to zimą, której mroźna szata 
Po trzykroć każe oczekiwać lata. 

przekład: Mele i ej Sloniczyńsk i 
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ROZALINDA 

.. .ledwo się spotkali , 
już na siebie spojrzeli, ledwo spojrzeli, już 
się pokochali, ledwo pokochali, już westchnęli , 

ledwo westchnę1i już zapytali się nawzajem 
o powód, ledwo poznali powód, już poszukali 
lekarstwa. I tak od rzemyczka do koniczka 
zbudowali schody ku małżeństwu, którymi muszą 
natychmiast śpieszyć, aby nie pośpieszyć się 
przed ślubem. Ogarnął ich prawdziwy szał miłości 
i chcą być razem ... 

alct V scena 2 

J -dn i ród ·!,,.wia , inni z:-ę:z!10ś ć swo ją. 

Inni swe ~karby, inni c i a ł a s il ę , 

Iti r i trój m odny, c h oć im źl e go skr oją, 

Inn i so~; c ly , i: sy i kon ie m iłe. 

I każdy .icdn o m a upodoba nie, 
K tó re rn:jv: ięc? j radoś ci mu spra wia. 
Lecz nie chcę z n im i wchodzi ć w porówna ni e. 
Nad w szystko dob re, moj e lepsze stawiam. 
Din mn ie twa miłość lep sza niż ród s tary, 
Droższa n iź ska rby i s tr ojów przepychy. 
Mil sza niż sokół . konie i oga ry . 
Drwię , ma j ąc ciebie, z całej ludzkiej pychy. 

L ecz wynędzn iałem od tego zarazem, 
D ·żąc, że oci e.i dz iesz, czyniąc mnie nędza rzem. 

l; 
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Nie kochał, kto na pier.lsze nie kochał wejrzenie. 

I 
I 
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Łżą moje wiersze pi sane za młodu, 
W których mówiłem, iż miłowa ć więcej 

Nie jestem w stanie; nie miałem powodu 
Żądać od ognia, by płonął goręcej. 
Lecz czas, którego różne przypadłości 
Zrywają śluby i dekreta władzy. 
Który chęć tępi i kal a świętości, 
Stanowczy umy sł nakłonił do zdrady. 
Czemu tyranią czasu porażony. 
Nie miałbym tedy „najmocniej" miłować, 
Wśród niepewności, pewnością wiedziony; 
Ja, którym zwątpił o wartości słowa'7 

Miłość jest dzieckiem; pozwól mi uprzed zić 

Przy,złe wymiary i wzrost jego śl eC: zi ć. 

przek ł a d: .r crz 11 S . Sit n 
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„.kwiatem jest życie„ 



Jak ub 
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r:ły świ at 'to teatr 
W ~ zyscy n:c; ź czyźni i wszystkie kobiety 
Są a ;~toram i - wchodzą i znikają„. 
I różr:e człowiek gra kolejne role 
W sicdmio::ik towej sztuce swego życia . 
lfl ną akty, biegną lata„. Najpierw dziecko 
Zaślinia si ę i miauczy na niańki ramionach. 
Potem płaksiwy uczeń , na którego twarzy 
Błyszczy poranne słońce, wlecze się jak ślimak 
Sennie do szkoły. A oto kochanek 
Bucha ogniem jak piec i mruczy balladę, 
Którą ułożył o brwiach ukochane j. 

potem żołnierz pełen dziwnych przekleństw 
Dziko obrosły, z honorem drażliwym, 
Gwałtowny , s~:ory do bójki i gotów 
Szukać nietrwałe j, jednodniowej sławy 
Nawet w gardzi eli armat. Potem sędzia -
Śliczny ma brzuszek, kapłonem nadziany, 
Surowe oko, podstrzyżoną brodę, 
Mądrych zdań pełny jest i głupich słów„. 
I gra s i ę dalej sztuka„. W szóstym akcie 

\i ch odzi obwi ły, bi dn. , stary grzyb 
W okularach na nosi , z sakiewką przy b oku 
Pończochy z czas w młodośc i za luźne 
Dla jego drżących łydek , męski głos -
- w dyszkant dzi cięcy znowu zmieniony -

- piszczy i skrzeczy„. ostatni scena, 
K tóra tę dziwną historię zamyka 
To niem owl ctwo no• e, sen, niepamięć 
Ni zębów, oczu ani smaku, nic. 

ukf II .!i<.:e nn 'l 
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Komedia „Jak wam się podoba" ukazała się po raz 
pi erw~zy w wydaniu Folio z r. 1623. Nie odkryto do
tychczas żadnego wydania in Quarto tego dramatu. Za 
datę powstania „Jak wam się podoba" można przyjąć 
drugą r::ołowę 1599 r. lub pierwszą połowę 1600 r. 
Treść komedii Shakespeare zaczerpnął z noweli Tho
masa Lodge'a „Rosalynde", opublikowanej w r. 1590, 
oraz z anonimowego, pseudochaucerowskiego poematu 
„Tale of Gamelyn" („Opowieść o Gamelinie") z połowy 
czternastego wiek_u. Warto również zaznaczyć, że słyn
na piosenka: „Szedł chłopiec ze swoją dziewczyną" figu
ruje z nutami w zbiorze „First Book of Ayers" („Pierw
sza księga pieśni") Thomasa Marleya z r. 1600. 
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Teatr The Globe 



Program wydaje: 

Dyrekcja Teatru im. Stefan,a Jaracza w Olsztynie 
redakcja: Maria Dworakowska 
redaktor techniczny: Krystyna Zaleśna 
zdjęcia wg wydań: Allardyce Nicoli „Dzieje teatru" PIW War
szawa 1975, Tadeusz Kudliński „Maska i oblicze teatru" War
szawa 19~, Jan Kott „Szkice o Szekspirze" PIW Warszawa 
1962, Wiliam Szekspir Dzieła dramatyczne, tom VI, PIW, War-
szawa 1964 I 
Sonety pochocką z tomu: Wiliam Szekspir „Sonety" PIW War
szawa 1964. 
Cytaty z Shakespeare'a w przekładach: Romana Brandstaettera 
(„Hamlet"), Stanisława Dygata („Wieczór trzech króli"), Czesła
wa Miłosza („Jak wam się podoba") 
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kierownik techniczny: Marian świdowicz 
brygadier sceny: Kazimierz Jur gin 
główny elektryk: Mirosław Szostakowski 
kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej: Zofia Zimmer 
krawieckiej męskiej: Grzegorz Frankowicz 
perukarskiej: Henryka Gruszczak 
stolarskiej: Stanisław Janiszewski 
ślusarskiej: Aleksander Markowski 
malarskiej: Ryszard Gieczewski 
tapicerskiej: Wiktor Jankowicz 
szewskiej: Gerhard Foks 
rekwizytorskiej: Jan Sokół 
starszy mistrz butafor: Edmund Gieczewski 
kierownik działu akustycznego: Henryk Kozłowski 

kierownik administracji: Irena Krawczyk 
kierownik sceny objazdowej: Wojciech Stachowicz 
organizacja widowni: Zofia Bałko, Janina Sekścińska 
koordynator pracy artystycznej: Stanisława Rybczyńska 

kasa teatru czynna w godz. 10.00-13.00 16.00-19.00 codzien
nie z wyjątkiem poniedziałków. 

cena 4 zł 
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W przedstawieniu udział biorą studenci Zakładu Wychowania 
Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olszty nie -
przygotowanie wokalne: LUC.JAN MARZEWSKI; 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I s topnia w Olszty 
nie - przygotowanie wokalne: KRYSTYNA KWAHS 
oraz zespół instrumentalny w składzie: LEON BOLEWSKI -
flet, JERZY GAŁĘZIOWSKI - trąbka, PIOTR PROSOWSKI -
fagot, LESZEK SŁAWIŃSKI - gitara klasyczna, RYSZARD 
ŚPIEWAKOWSKI - róg, JERZY ZAMKOWSKI - perkusja. 
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