AHOGY TETSZIK

WILLIAM SHAKESPEARE

AHOGY TETSZIK

AZ AHOGY
TETSZIK
A vígjáték Thomas Lodge Rosalynde. Euphues Golden Legacie című pásztorregénye alapján íródott, Shakespeare azonban csak a neki tetsző
részleteket tartotta meg, majd kiegészítette saját szereplőivel: Pengét,
Audrey-t, Jaques-ot Shakespeare képzelőereje tette hozzá Lodge történetéhez. A dráma szövege már a drámaíró alkotása. A nagy shakespeare-i vígjátékokra általában jellemző a bonyolultság: a cselekmény
több szálon fut, a mondanivaló mélyül, a nyelvi formák tömörebbé, bonyolultabbá válnak, a képes kifejezés elveszti ékítmény jellegét és egyre
szervesebben igazodik a cselekményhez. A próza mind nagyobb teret
hódít magának; emellett a blank verse költőibb és természetesebb lesz,
felveszi az élőbeszéd ritmusát.
A darab feltételezések szerint az 1599-ben megnyíló Globe Színház számára íródott. 1600-ban bekerült a Stationers’ Register-be, a londoni
könyvárusok jegyzékébe, mint ki nem adható darab, ami feltehetőleg
arra utal, hogy sikeres volt és pénzt hozott a színháznak. Shakespeare
halála után sokáig nem került színre eredeti formájában, csak erősen átírva, és 1740-ig kellett várni, hogy az eredetihez nagyjából hasonló formában újra színre kerüljön. Ezután – a XVIII. és XIX. században – népszerű
darab volt, főleg azért, mert Rosalinda jó szereplehetőséget biztosított fiatal és szép színésznőknek. Az igazi teljes szöveg 1896-ban került színre.
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KOMÉDIA
ÉS TRAGÉDIA
Shakespeare művészetében nincsenek vegytiszta formában íródott
komédiák és tragédiák, hanem a komikus és tragikus elemeknek többé-kevésbé átlagos és kevert formájú műfajában írt a költő, az élet valódi
arcának megfelelően, ahol szintén szörnyűségek és gyönyörűségek keverednek egymással. Ezt a vegyes tónust Shakespeare érdemének tartják a mindenkori angol kritkusok C. Johnsontól T. S. Eliotig
A tragikusban és a komikusban nemcsak emelkedettséget és mindennapiságot, ideálisat és reálisat látott Shakespeare. Úgy tekintett ezekre,
mintha a zenei mollhoz és dúrhoz lennének hasonlatosak. Amikor a kívánt formában elrendezte drámái anyagát, a költészet és a próza váltakozását, átmeneteit mint zenei hangnemeket alkalmazta.
A vers és a próza váltakozása Shakespeare dramaturgiájának a legfőbb
megkülönböztető jegye, színháza lelkülete, a gondolat és a hangulat
ama átható, mégis rejtett ritmusa, melyről a Hamlettal kapcsolatban
esett szó.
Shakespeare szisztematikusan alkalmazta ezeket a kontrasztokat. Hol
tréfás, hol tragikus, gyorsan váltakozó jelenetek formájában írta meg
mindegyik drámáját. De egy esetben különös elszántsággal alkalmazta
ezt az eljárást.

PENGE: Még mindig az eseted vagyok, ugye? Tetszik a fizimiskám?
AUDREY: Milyen Miskád? Ne ijesztgess ezekkel idegen szavakkal.
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Ophelia friss sírjánál a színházterem azon nevet, hogyan szaporítják a
szót a filozofáló sírásók. Mikor Júliát kísérik a lakájszobából, egy fiú az
esküvőre hívott zenészekkel élcelődik, akik pedig az őket kitessékelő dajkával alkudoznak. A Kleopátra öngyikossága előtti jelenetben a kígyót
hozó ostoba egyiptomi értelmetlen fejtegetései hagzanak el a „féreg” haszontalanságáról. Mintha Leonyid Andrejev vagy Maeterlinck írta volna
mindezt!
Shakespeare a realizmus atyja és tanítója volt. Közismert, mennyire fontos volt Puskin, Hugo és mások számára. A német romantikusok behatóan foglalkoztak vele. Az egyik Schlegel fivér németre fordította, a másik
a romantikus iróniáról szóló tanítását Shakespeare műveiből vezette le.
Nem tudni, hol találtak volna rá arra az irodalmi formára, mely Schelling
és Hegel gondolatainak kivételes összekapcsolását tette lehetővé, ha
nem létezett volna Shakespeare és az ő még őrültebb szenvedélye,
mellyel eltérő fogalmakat bármilyen sorrendben társított. Shakespeare
ama szimbolizmus előfutára, mely később Goethe Faustjában lelhető
fel. És végül, hogy a legfontosabbra szorítkozzam, Shakespeare Ibsen és
Csehov szimbolista színházának előhírnöke.
Shakespeare éppen ebben a szellemben kényszeríti a korlátolt köznapi
környezetet arra, hogy felnyerítsen és betörjön zárójelenetei ünnepélyes gyászába. Ezek a behatolások még nagyobb messzeségbe tolják
ki az anélkül is távoli, elérhetetlen vég és halál titkát. Az a tekintélyes
távolság, melyből az emelkedettségre és a borzalomra tekintünk ezek
küszöbén, még inkább megnő. A gondolkodó és a művész számára sem
léteznek végső helyzetek, de számukra minden afelé mutat Shakespeare
mintha attól tartana, hogy a néző nem hisz elég szilárdan a végkifejlet
látszólagos bizonyosságában és végérvényességében. A lezárás kevert
hangnemével helyreállítja a megzavart végtelent. Az antik fatalizmussal
ellentétes új művészet szellemében az időlegesség és halandóság egyedi
jelét feloldja a halhatatlanság általános érvényű jelentésében.
(Borisz Paszternak nyomán)
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A TÉR
Az a dobogó-színpad, amelyet a földszinti állóhely nézője és a galériákon
helyet foglaló közönség látott, a maga egyszerűségében, majdhogynem
kopár volt. ...
A dobogó hátulső részét két tartóoszlopra szerkesztett tető fedte. ...
A hangsúlyos középpontban lehetett elhelyezni a trónt, ágyat, ravatalt: a
hatalom, nász és halál jelképeit. ...
Ez a mindentudó játéktér alakította ki azután, már a Shakespeare színrelépése előtti években a maga sajátos dramaturgiáját, drámaszerkezetét, amely a korszak nagy lendületű játékfolyamatát tette lehetővé,
sőt kötelezővé. Itt nem lehetett szünetet tartani, itt minden lehetséges
eszközzel tovább kellett vinni-hajszolni az eseményeket. A tér- és időbeli
átlépéseket mindenekelőtt az enter-exit szerkesztés –anéhány pillanatra
üressé váló színpad- biztosította, és ezt a célt szolgálták a zenés közjátékok, a szövegbe rejtett változás-utalások is.
(Székely György nyomán)

FRIGYES HERCEG: Megállj!
ORLANDO:

Pedig még csak most jöttem bele.
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A MÍTIKUS
SHAKESPEARE
„...vegyük közelebbről szemügyre Shakespeare romantikus komédiáit,
és vizsgáljuk meg e komédiáknak a tragédiákkal való komplementaritását, Northrop Frye mítoszkritikája alapján. ... Ugyanis Frye az irodalom
tanulmányozását az irodalom-előtti kategóriákból (antropológia, vallat,
mitosz) vezeti le, s az egyes irodalmi műfajokat helyükről kimozdított mítoszoknak (»displaced myths«) tekinti. Mindössze két mozdulatlan mítosz
van, az egyik az apokalipszis, az ártatlan isteni világ mítosza, amely felé
mindnyájan vágyakozunk, a második pedig a démoni, tapasztalati világ
mítosza, amely mindnyájunkat taszít. Frye a lent és lent abszolút kategóriái közé feszíti ki az irodalom négy műfaj-előtti tág kategóriáját, az ún.
mythoi-okat. A két mozdulatlan mítosz között a négy narratíva, vagy mythoi egyszerre mozog a természet négy évszakához hasonlóan ciklikusan,
és az apokaliptikus világ felé dialektikusan. A négy narratíva vagy mythoi
a románc, avagy a nyár mítosza, amely párhuzamosan fut az ártatlanság apokaliptikus világával, az irónia illetve szatíra, avagy a tél mítosza,
amely párhuzamosan fut a tapasztalat démoni világával, s e két horizontális narratíva között feszül a két egymás kiegészítő, félkörben futó vertikális mythoi, a tragédia, avagy az ősz, illetve komédia, avagy a tavasz
mítosza.

ELŰZÖTT HERCEG: Most is ott ül, és kánonban zokog a szarvassal,
mint valami Juhász Ferenc-versben.
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Mind a négy mitikus mozgásnak különböző szakaszai vannak, a komédia
és a tragédia a magas fázisokban a románchoz, alacsonyabb fázisokban
az iróniához áll közelebb. A tragédia mozgása alapvetően lefele tart, a
komédia mozgása pedig felfelé. Ezen a ponton találkozik tehát a tragédia
és a komédia egymást kiegészítő természetéről szóló középkori elmélet,
melynek vizuális megjelenítése a rota fortunae, a szerencse kereke volt,
Fryenak a természeti ciklusokra épülő mítosz és archetípus-elméletével.
A shakespeare-i romantikus komédia a vígjáték skálájának felső fokán
helyezkedik el, hiszen közel áll a románc, a nyár mítoszához. ...
Milyen is a shakespeare-i romantikus vígjátékok szerkezete? Frey szerint
Shakespeare romantikus vígjátékai egy ún. normális, civilizált, ám terméketlen világban kezdődnek. Shakespeare a megoldhatatlan konfliktusokat kiemeli az első világból, és egy ún. zöld vagy második világba
plántálja őket, ilyen az athéni erdő a Szentivánéji álomban, az ardeni erdő
az Ahogy tetszikben, a windsori erdő A windsori víg nőkben, Belmont elvarázsolt világa A velencei kalmárban, vagy Bohémia pásztori világa a Téli
regében. A zöld vagy második világban csodálatos metamorfózis történik, a konfliktusok megoldódnak, a szerelmesek egymásra lelnek, s így
visszatérnek a normális, vagyis az első világba. Az egymásra találó és
házasságot ülő fiatalok befogadásával ugyanúgy regenerálódik a társadalom és a világ, mint ahogyan a természet is ciklusonként ölti magára
új ruháját. Ezt a beteljesedést és újjáteremtést ünnepli a tánc és a zene.
A romantikus vígjáték alapkonfliktusa legtöbbször a nemzedékek közötti
feszültség. Az idősek merev és száraz társadalma ütközik a fiatalok duzzadó életerejével Az életerők összemérése és ütközése történik. Noha a
hatalom a szülők oldalán áll, a fiatalok mégis győzni fognak, mert övék az
idő. Ez az idő egyúttal a komédia ideje. Végül is az élet, a termékenység
arat diadalt a terméketlen tekintély fölött.”
(Fabinyi Tibor nyomán)
PENGE:

Sós kútba teszlek, onnan is kiveszlek. Véletlenül rád ejtek
egy versenyzongorát, ha nem takarodsz.Tipitipitipi…..

AUDREY: Szerintem is jobb, ha most elmész….
CHARLES: De ez nem normális...
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SHAKESPEARE
NYELVE
Shakespeare angol témájú krónikái bőven tartalmaznak utalásokat a
korabeli legaktuálisabb eseményekre. Az idő tájt nem voltak újságok. G.
B. Harrison Élet Angliában Shakespeare korában című munkájában megjegyzi, hogy az ivókban és a színházban szereztek tudomást a hírekről az
emberek. A dráma képletesen szólt az aktualitásokról. Nem csoda, hogy
az egyszerű nép annyira értette ezeket a kacsintásokat. Az utalások a
mindenki közvetlen környezetében jelen lévő körülményeket célozták
meg. … A többi Erzsébet korabeli műhöz hasonlóan Shakespeare alkotásaiban is gyakran szerepelnek történeti vonatkozások, az ókori irodalomból átvett párhuzamok, mitológiai nevek és elnevezések. Ahhoz,
hogy ma segédkönyvvel a kezünkben megérthessük ezeket az utalásokat, klasszikus műveltségre van szükségünk. A korabeli londoni átlagnéző azonban, mint mesélik, a Hamlet vagy a Lear király befogadásakor
röptében „kapta el” és sikeresen meg is emésztette a percenként fel-felbukkanó klasszikus utalásokat. Hogyan hihetjük is ezt el?
Nos, először is fölösleges azt gondolnunk, hogy bármikor is teljes, végleges megértés fogadta a művészetet, és hogy ennek élvezetéhez erre
lenne szükség. Az élethez hasonlóan a művészet sem lehet meg némi homály és hiány nélkül. De nem is ez a lényeg.

ROZALINDA: Na mi van, kineveztek küldöncnek?
PENGE:
Nem emlékszem, hogy kinevettek
és különcnek neveztek volna.
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Teljes mértékben átalakult a tudás összetétele. A latin nyelv, mely manapság a legmagasabb műveltség ismérvének mutatkozik, akkoriban az elemi műveltség általános küszöbe volt, miként az egyházi szláv nyelvvel is
így volt ez a régi orosz művelődésben. A korabeli elemi - ahogy akkoriban
nevezték „grammatikai” - iskolákban (ezek egyikébe járt Shakespeare is)
a latin nyelv a mindennapi érintkezés nyelve volt, az iskolásoknak a történész Trevelyan szerint még az udvari játékok idején is tilos volt az angolt használniuk. A Fortunák, Heraklészek és Niobék világa az írni-olvasni
tudó londoni segédtanítók és felügyelők ábécéje volt, éppúgy, ahogyan
a mai városi kamasz ismeri az autó működését vagy az elektromosság
alapjait.
Shakespeare nem a fióknak, feltételezett maradandóságnak írta drámáit, hanem a közönségnek. Nem rejtélyekkel traktálta, ezzel kiűzte volna a
színházból: a kor nyelvén szólt a kortárs nézőhöz, az tökéletesen értette,
élvezte és megtapsolta. A fordító célja … csak az [lehet], hogy szövege
ugyanolyan hatással legyen a mai nézőre, mint valamikor az eredeti a
magáéra. […] az utóbbi évtizedekben született számos Shakespearefordítás a költő csodálatosan gazdag drámai nyelvének utcai szintre
„egyszerűsítésével” próbálja […] úgymond „közel hozni” a műhöz a mai
nézőt. Miért? Ez a néző butább, műveletlenebb, igénytelenebb volna,
mint a reneszánsz kori londoni színház közönsége? Amelynek zömét egyszerű polgárok, matrózok és hasonlók alkották, iskolázottságban, műveltségben a mai átlagember alatt álló személyek?
(Jánosházy György)

JAKAB: Kis figyelmet kérek. Sir Rowland második fia,
Jakab vagyok – és ezt most fogadjuk el így.
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Shakespeare stílusát három sajátosság teszi egyedivé. Drámái szellemisége mélyen realista. A valósághű megoldások a beszélt nyelvhez hasonlóan természetesek a prózában megírt helyeken, akárcsak a verses
dialógusok cselekvéssel, illetve mozgással kísért részleteiben. Rímtelen
verssorainak áradata minden más esetben felfokozottan metaforikus,
olykor feleslegesen az, és ez aztán a valószerűség ellen hat.
Shakespeare szóképekben gazdag nyelve nem egynemű. Egyszer megfelelő viszonyt parancsoló emelkedett költészet, másszor a szerző a már
a nyelve hegyén lévő, ám sebtében nem talált egyetlen szót helyettesíti
rengeteg üres fecsegéssel, s emiatt zsúfolt, nyíltan retorikus a nyelvezete. De bárhogy legyen is, Shakespeare metaforikus nyelve megvilágosító
erejű fordulataival és retorikájával, magaslataival és kudarcaival együtt
azért hiteles, mert legfőbb lényege minden esetben valódi többértelműségében rejlik.
A metaforikus jelleg természetesen következik abból, hogy az ember, bár
élete rövid, rengeteg feladatát hosszú időre tervezi. Ebből az ellentmondásból következően kénytelen a sasmadár éberségével szemlélni a dolgokat, és ezért kell pillanat szülte, azonnal érthető megvilágosodásokkal
kifejeznie magát. Ez maga a költészet. A nagy egyéniség megnyilatkozása
metaforikus jellegű, szelleme ebben a fajta gyorsírásban fejeződik ki.
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A színházak és az olvasók részéről óriási és szüntelen igény van arra, hogy
egyszerű, könnyen olvasható fordítások szülessenek. Minden fordító abban az ábrándban ringatja magát, hogy éppen ő az, aki mindenki másnál
jobban kielégítette ezt a szükségletet. Nekem is osztályrészül jutott ez a
közkeletű elképzelés.
A műfordítás lényegéről és feladatairól szóló nézeteim sem jelentenek kivételt ez alól. Sokakkal együtt úgy gondolom, a szó szerinti pontosság és
a formahűség még nem biztosíték arra, hogy a fordítás valóban megközelíti az eredeti szöveget. Miként az ábrázolás és az ábrázolt dolog közti
hasonlóság, úgy a fordítás és az eredeti mű közti hasonlóság is csak a
nyelv elevenségével és természetességével valósítható meg. Az eredeti
művek íróihoz hasonlóan a fordítónak is el kell kerülnie a mindennapi
használatban tőle idegen szókészletet, valamint a stilizációban rejlő irodalmi színlelést. A fordításnak, az eredeti szöveghez hasonlóan, életszerű és nem irodalmi hatást kell keltenie.
(Borisz Paszternak nyomán)
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ÁLRUHÁS FIÚ, VAGY
ÁLRUHÁS LÁNY?
Az angol színházat 1580-ig a fiú-színtársulatok uralták. Shakespeare és
kortársainak a színpadi nőalakokról való elképzeléseit olyan híres színészek formálták, mint Nathan Field (Ophelia), Alexander Cooke (Lady
Macbeth), és Robert Goffe (Júlia, ill. Cleopatra). Utóbbi különösen érdekes, mert ugyanaz az ember játszotta – még ha nyilván különböző életkorokban is – ezt a két igen különböző nőszerepet: az épp hogy kibomló,
szüzességét a szemünk láttára elvesztő kislányt egyfelől, illetve az érett,
rutinos, már mindenen túl lévő szépasszonyt másfelől. …
Itt vezessünk be egy fogalompárt, mely – megítélésem szerint – fontos a
nőt játszó férfiak egész problematikájának tisztázásához. Azt az esetet,
amikor egy női szerepet egyszerűen hímnemű színész játszik el, s a darabban semmiféle utalás nem történik arra, hogy ő a ruha alatt voltaképpen férfi, „be nem vallott átöltözésnek” nevezném. Ennek dramaturgiai
funkciója nincs, a cselekményt, a bonyodalmat nem viszi előre, és ha történetesen a játszó személy kellően fiatal és/vagy kellően feminin, akkor
akár az ő titka is maradhat, hogy biológiailag milyen nemű: az előadás
élvezetéhez ennek semmi köze.

ROZALINDA
(Orlandóhoz):

És te elveszed, ha idehozom őt?

ORLANDO:

Ne lássam többet a tengert, ha nem.
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Ezzel szemben azt az esetet, amikor a közönség látja vagy tudja, hogy
valamelyik férfi szereplő a darab során valamilyen okból nővé kényszerül
átöltözni, „bevallott átöltözésnek” nevezem. Ennek dramaturgiai funkciója van: akár az egyszerű kacagtatás, akár a cselekmény bonyolítása. (Az
ilyen „bevallott átöltözés” egyébként mindig „visszacsinálódik” a darab
során, hiszen a kérdéses férfit nem hagyhatjuk úgy, női alakban: a dolgok
rendjének vissza kell állniuk.) ...
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Mármost Shakespeare nőalakjai mind az első kategóriába, a „be nem
vallott átöltözésbe” tartoznak, ezért is volt lehetséges, hogy a restauráció után könnyűszerrel nők vegyék át ezeket a szerepeket. Ugyanakkor
észre kell vennünk, hogy éppen ő mennyiszer él a „bevallott átöltözés”
módszerével, azaz talán éppen így próbálja relativizálni (mentegetni?)
azt a XVII. század elejére már valóban elavult szokást, hogy a női szerepeket („be nem vallott átöltözéssel”) mindig férfiak alakítsák. Fentebbi
példáink alapján kimondhatjuk: Shakespeare tudatosan alkalmazta a
kétféle átöltözést, összeszőtte őket, ha már igazi nőt nem hozhatott a
színpadra, akkor minél extatikusabb forgatagban – Jan Kott alább még
idézendő szép szavával: delíriumban – forogjon körbe férfiség és nőiség,
erő és gyengeség, igazság és hamisság (hiszen ki tudja már, melyik a férfi
és melyik a nő?), a kétfajta létezési mód.
Shakespeare korában a „színház” nem egyszerűen a bemutatók helyszínét, az előadás befogadóhelyét jelentette, hanem azt, amit Shakespeare
az Ahogy tetszikben kimond, s ami a Globe bejáratát is díszítette: „Színház
az egész világ”. Vagyis Shakespeare valóban színház és élet teljes szintézisére törekedett, ez a szintézis „egészen dús színskálájú mindenséget
foglalt magában”, „az emberi élet teljességét”. Ebből érdekes kultúrtörténeti tény következik. Ahogy a színház kezdett fokozatosan eggyé
válni azzal a képpel, amit ma is kifejez, amit ma is jelent a számunkra
- „rivaldafény és arcfesték jelképezte szűk kis világ” – vagyis ahogyan
az elbeszélő (epikus) színházat felváltotta a naturalisztikus színház –, így
lett egyre fontosabb a (vizuális) valósághűség, a látvány. A kezdetekben
elég volt a jelzésszerűség; a közönség a képzeletével pótolta a hiányokat. Shakespeare mindig is ez utóbbit támogatta. S talán épp ezért sem
igényelték, hogy a nőket valóban nők játsszák – úgy vélték, a bevált férfi
(azaz fiú) színészek is megfelelnek e célra. Nem zavarta őket a megjelenítés bizonyos esetlegessége, a dísztelen színpadon a láthatatlan valóság
oly mértékben volt jelen.
(Ács János nyomán)
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Féltucatnyi Shakespeare vígjátékban játszik fiúnak öltözött lányt egy
olyan fiúszínész, akinek arca még nem látott borotvát. De van e színdarabok között legalább két olyan remekmű, ahol az álöltözet nem csupán
a szerelmi bonyodalom össze-, majd kibogozását elősegítő konvenció.
A Vízkeresztben és az Ahogy tetszikben, e két, látszólag szerencsés kifejletű, sziporkázó allegróban a nembeli kétértelműség olyan keserű és felzaklató téma, amelyet a színház még nem tárt fel a maga teljességében,
és amellyel feltétlenül foglalkoznia kell.
A keresztény antropológia tanítása szerint az embernek egy teste és egy
lelke van. Más testet ölteni bűn, ezért is ítélték el a színházat Tertullianus
és Origenes óta. Mindenkinek egy test, tehát egy nem jár; aki a másik
nemet mímeli, azt megkísérti az ördög.
Shakespeare Ahogy tetszik-jének forrása Thomas Lodge Rosalynde című
regényes pásztorjátéka (1590), amelyben a trónbitorló által száműzött
herceg leánya unokanővérével együtt az ardennes-i erdőbe menekül.
Shakespeare nemcsak a cselekmény fővonalát vette át Lodge-tól, hanem
Rosalynde/Ganymedes kettős nemű nevét is. A pásztori idill meghökkentő furcsasága a hím- és nőnemű névmások - „she”, „he”, „her”, „his” - tudatos, következetes és a darab végéig tartó felcserélésében rejlik, mintha
Lodge emlékeztetni akarna bennünket, hogy „she” (Rosalynde) nő, „he”
(Ganymedes) pedig férfi. Ám Rosalynde/Ganymedes egy és ugyanaz a
személy. A névmások szövegbéli váltogatása az androgínia nyelvtanának
felel meg. A Ganymedes név nem egyszerűen sokatmondó; az ókortól
a reneszánszon át a XVIII. század végéig egyértelmű jelentéssel is bírt:
férfiszeretőt jelentett. A „szerelmes kedvű lány-fiú”, ahogy Lodge nevezte, visszatér Marlowe Hero és Leander című költeményében, amely csaknem az Ahogy tetszik-kel egyidejűleg keletkezett.
Fiúruhában lány ő, esküdtek sokan, /Mert ölelte volna férfi boldogan...
Majd tovább:
Nővére ágyából kisurrant Jupiter, Hogy enyelegjen Ganymedesszel...
ROZALINDA:

A nyakába vehetne egy férfi, és, ha ez az ára,
cserébe teleszülöm itt ezt az erdőt. Penge?

PENGE:

Szerinted?
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És mielőtt még a vígjáték utolsó jelenetében az ismét női ruhába bújt
Rosalindát ünnepélyesen összeadnák Orlandóval, olyan szerelmi játékok
részese lesz, amelyekben mindkét neme, férfi és női jellege egyaránt érvényre jut, és részt vesz egy parodisztikus esketési szertartáson is. Még
a hercegi udvarban, mielőtt száműzték s ő ennek következtében átváltozott volna, már megélte a lányos szenvedély első fellobbanását, mégpedig unokanővérével, Céliával kapcsolatban.
„...egy ágyban aludtunk, Együtt ébredtünk, mulattunk, tanultunk, S mint
Juno hattyúi, bárhova mentünk, Egyek voltunk, választhatatlanok.„
(I. 3.)
Az ardennes-i erdő - beavatás az erószba. De akárcsak a felnőtté válás folyamatában, a hősnő itt is tükörrel szembesül, amelyből a másik iránt érzett vágy úgy verődik vissza, mint saját nemiségének előérzete: „Szegény
pásztor! Megláttam a sebed, / S vad kínjában magamra ismerek.” (II. 4.)
Sartre ragyogó esszét szentelt Genet Cselédek című művének, ahol a
nemek felcserélődnek, és ebben azt írja: ha a színész „igaz” akar lenni,
akkor hamisnak kell lennie önmagával szemben. Genet erotikus játékában ez annyit jelent: hamisnak kell lennie saját nembeliségével szemben.
Csakhogy a transzvesztita számára az igazság éppen neme meghamisított alakjában rejlik. A darabban, amelyben Rosalinda játszani akar, a
„buzgó” színészt Ganymedesnek hívják. Az ardennes-i erdőben - nem
úgy, mint a kortársi színházzal - Rosalinda nem ügyetlenül férfinak álcázott nő, hanem Ganymedes maga.

JAQUES:
ROZALINDA:

Fiatalember, örülnék, ha jobban megismerhetném.
Azt mondják, hogy maga egy világfájdalmas
pesszimista.
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Az ardennes-i erdőben csakúgy, mint a világ valamennyi lllyriájában
nemcsak a nemeket álcázzák: maga a nemiség is álruhát visel. A leszbikus vágy nem elégül ki, de a vágy még kielégületlenül is szüntelen
táplálja a képzeletet. Ahogyan Proust írja a Szodoma és Gomorrában:
„A fiatalember, akinek arcképét meg akartuk rajzolni, oly nyilvánvalóan nő
volt, hogy a nők, akik vágyakozva vetették rá szemüket, éppúgy csalódásra
voltak kárhoztatva, mint azok, akiket Shakespeare vígjátékaiban fiúnak álcázott lány babonáz meg. A csalódás kölcsönös, és a nemét váltó szereplő
maga is tisztában van vele; előre megsejti, milyen csalódást él majd át a
nő, mihelyt a maszk lehull, és érzi, micsoda költői képzelgések forrása az
ilyen nembeli félreértés.”
A vágy és a belőle fakadó csalódások, az álruha és az álruhába bújt testek,
a nem és a nemmel kapcsolatos tévképzetek mind összekeverednek és
felcserélhetőnek tetszenek. Silvius szerelmesen néz Phoebére; Phoebe
szerelmesen néz Ganymedesre; Ganymedes szerelmesen néz Orlandóra;
Orlando Rosalindát szereti, Rosalinda pedig - Ganymedes.
(Jan Kott nyomán)

ROZALINDA: Itt jön a húgom. Valamit olvas. Bújjunk el.
PENGE:

Feltétlenül.

AHOGY TETSZIK
ORLANDO:

Miért, mik a tünetek?

ROZALINDA: Beesett arc, kialvatlan, karikás szemek, hajhullás, fogkövesedés, teniszkönyök. De neked ezek közül egyik sincs.
Legalább sörhasad lenne, vagy hordhatnál kinyúlt nyakú
diákönkormányzatos pólót, lehetne zsíros, két oldalra
lenyalt könyvhajad, középen baltaválasztékkal.
Szóval szarul kéne kinézned. De te teljesen tip-top vagy
felöltözve. Mintha nem is valaki másba, hanem magadba
lennél belezúgva..
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MIND: Hogyha a kényelem
Nem éppen lételem,
Vega vagy, tán vegán,
És elvagy nyers kaján,
Hát gyere, hát gyere, hát gyere,
Sose parázz,
Itt megbabonáz
A fenyvesek szelleme.
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