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,,JAK W AM SIĘ PODOBA" 
należy bez wątpienia do trzech -
obok „Snu nocy letniej" 

i „Wieczoru trzech króli" -
największych komedii Shakespeare'a. 

Sztuka ta z całą pewnością nie rozczaruje 
tych, którzy w komedii szukają 

zdrowego śmiechu i intelektualnej gry. 
Bohaterowie „Jak wam się podoba" 

przerażeni okrucieństwem świata 

i korupcją władzy, a przede wszystkim 

spragnieni miłości 

uciekają do lasu Ardeńskiego, 
który wyraża wszystkie przymioty 
„złotego wieku" - utraconą niegdyś Arkadię. 

Jest to powrót do pierwotnych sił natury, 

tak często przeciwstawianych 
przez Shakespeare' a obłudzie miasta. 

„W Szekspirowskim lesie - pisał Jan Kott -

życie ulega przyspieszeniu, staje się 
bardziej intensywne; gwałtowne 
i zarazem jakby bardziej przejrzyste. 

Wszystko ma podwójną wykładnię: 

dosłowną i metaforyczną. 
Istnieje samo dla siebie 
i jednocześnie jest swoim własnym 

odbiciem i uogólnieniem. 

Niemal mitem." TEATR POLSKJ W POZNANIU William Shakespeare Jl'ł/'i W'll'\ 51f POf)OlM 

„Ganimeda z Idalii Jowisz porwal chytrze, 

Aby wspólnie z nim zglębiać uciechy najskrytsze. 

Szeptano, że dziewczęciem by/ w męskiej odzieży: 

Bo czemuż nęcił mężczyzn jego urok świeży ? 

Jak wam się podoba ?" 



Pnedstawienie to 
jest zrobione 
przez Aktorów, 
dla aktorów 
i o aktorach: 

Mieczysława Franaszka i Lecha Łotockiego - w rolach Fryderyka i Księcia 
Marka Cyrisa ..................... .... .... .. .... .. . Amiensa 
Aleksandra Wysockiego ... .... .. .. ... ......... Jakuba 
Przemysława Kozłowskiego .. ..... ... ......... Oliwera 
Pawła Iwanickiego ............ .... .............. Orlanda 
Sylwestra Woronieckiego ..... .. .. ... .......... Le Beau 
Sławomira Pietraszewskiego ................. . Koryna 
Grzegorza Mostowicza-Gerszta. . . . . . . . . . . . . Karola i Ambrożego 
Jacka Pawlaka ... .... ...................... .... ... Lakmusa i Walentego 
Arnolda Pujszę ..... .......... .. ............. ...... Sylwiusza 
Krzysztofa Banaszyka......... ..... .... ......... Rozalindy 
Wojciecha Chorążego ... ....... . „. ... ........ Celii 
Roberta Więckiewicza... . .... .................. Febe 
Artura Pierścińskiego ...... ... .. .................. Anielki 
lal 1· :ę !Sl:::ilelcwa ................... .. ........... . Hymen 

ZINA KERSTE .; 
Inscenizacjo i reżyserio 

Jacek Zembrzuski 
Scenografio 

Dorota Morawetz 

Asystent reżysera 

Halina Chmielarz 
Inspicjent 
Mirosława Fojud 
Sufler 

Producent 
Małgorzata Rynarzewska 

„Ganimeda z Idalii Jowisz porwał chytrze, 

Aby wspólnie z nim zgłębiać uciechy najskrytsze. 

Szeptano, że dziewczęciem by/ w męskiej odzieży: 

Bo czemuż nęci/ mężczyzn jego urok .lwieży ? 

Jak wam się podoba ?" 
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Jacek Zembrzuski ( ur . 1951 r. I -Absolwent 

vvydziałów filozofii, teatrologii i reżyserii warszawskiej 

PWST. Wyreżyserował 28 przedstawień w l O teatrach 

(m. in. Buhnera, Dostojewskiego, Strindberga, Witkacego, 

Becketta). Za najważniejsze swoje przedstawienia uważa -
„Pokojówki" J. Geneta (Warszawa 1980 - debiut reżyserski), 
"Moskwa - Pieluszki" W. Jerofiejewa (Warszawa 19891, 

"Ślub" W. Gombrowicza (Wilno 1994). 

Od nowego sezonu etatovvy reżyser w Teatrze Polskim 

w Poznaniu. Sądzi, że nigdy w życiu nie stał 
przed tak pasjonującym zadaniem. 

Dorota Morawetz - Ukończyła historię sztuki i scenografię 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na jej dorobek 

artystyczny składa się 25 przedstawień, zrealizowanych 
m. in. na scenach Poznania,-Łodzi, Warszavvy i Szczecina. 

Za swoje najciekawsze inscenizacje uznaje „Doktora 

Żiwago" B. Pasternaka i „Woyzecka" G. Buchnera. 

W swojej pracy ceni przede wszystkim swobodę działania, 
kiedy bawiąc się stylami, konwencjami zderza ze sobą 
elementy pochodzące z różnych epok. 

Henryk Gembalski - skrzypek jazzovvy, mający w swoim 

dorobku ponad 15 płyt. Skomponował muzykę 
do 12 spektakli teatralnych, współpracując m. in . 

ze Zbigniewem Brzozą, Jackiem Zembrzuskim i Teatrem 

Ósmego Dnia. Nagrywał i koncertował z renomowanymi 

muzykami i zespołami: Young Power, Pick Up, Bace Space, 

Ireneuszem Dudkiem, Krzysztofem Ścierańskim i Sławomirem 
Kulpowiczem . 

Dyrekcia Teatru Polskiego 
serdecznie dziękuie firmom, 

które przyczyniły się da przygotowania spektaklu. 
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W piątek, 13 października 1995 roku, godz. 19.00. 



teatrze elżbietańskim role kobiet były grane 

Młodziutki aktor, zanim mu się puściła 

broda, gra dziewczynę, która się przebiera 

za chłopca w pół tuzinie Szekspirowskich 

sztuk. Ale przynajmniej w dwóch 

arcydziełach Szekspirowskiej komedii prze

branie nie jest tylko konwencją i nie służy 

wyłącznie zawikłaniom i rozwiązaniu 

miłosnej intrygi. W „Wieczorze trzech króli" 

i w ,Jak wam się podoba" niepokojącym 

serio w tych błyszczących allegro o 

szczęśliwych rozwiązaniach, tematem 

gorzkim, nie do końca odsłoniętym i jeszcze 

ciągle nie odczytanym przez teatr, jest 

wieloznaczność płci. 

W każdej przeb ierance jest nie tylko 

zaproszenie na Cyterę, wezwanie do orgii. 

Przebieranka jest wynalazkiem diabelskim w 

o wiele głębszym sensie. Realizacją 

wiecznego marzenia o przekroczeniu grani

cy, jaką jest własne ciało, jaką jest własna 

płeć. Marzeniem o doświadczeniu eroty

cznym, 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. 
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.... Przebieranka ma swoje dno metafizyczne, 

które pozostało być może z okresów, kiedy 

jeszcze była liturgią. To denko metafizyczne 

miała w każdym razie przebieranka jeszcze 

w okresie renesansu. Była nie tylko próbą 

erotyki wolnej od ograniczeń ciała. Była 

marzeniem o miłości wolnej od ograniczeń 

płci, która przechodzi przez ciała chłopców 

i dz iewcząt , mężczyzn i kobiet jak światło 

przez szybę . 

W końcowych scenach ,Jak wam się podo

ba " odnaleźć można ten podwój ny sens 

przebieranki: duchowy i fizyczny, intelektual

ny i zmysłowy. Przemieszały się ciała 

chłopców i dziewcząt , miłość i pożądanie. 

Sylwiusz kocha pasterkę Febe, Febe kocha 

Ganimeda , Ganimed kocha Orlanda, 

Orland kocha Rozalindę. Ganimed jest 

Rozalindą, a le 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 

jest Rozalindą. 

Jan Kott 

(Cyt. za. Szekspir współczesny, Kroków 1990. Pleć 

Rozalindy. Kroków 1992.) 


