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* * *
Każdy tekst interpretacyjny, wysnuty z dawnych, nigdy przez badacza nie widzianych
przedstawień teatralnych, które rekonstruuje on na podstawie recenzji, zdjęć, makiet, wspomnień, omówień i innych rozlicznych materiałów, jest w równej mierze pracą dotyczącą
dziejów sztuki scenicznej i pracą z kręgu dziejów recepcji, historii gustów i świadomości teatralnej, czy szerzej – świadomości artystycznej. Jest pracą tyleż z zakresu dziejów idei, ile
historii widowisk. Tak przeto pojmować wypada również próbę penetracji węzłowego w naszej kulturze teatralnej zjawiska, jakim jest Szekspir polski.
Jest zjawiskiem w teatrze polskim zupełnie szczególnym. I to już nawet nie jako Szekspir
– jako polski szekspiryzm. Swoiste właśnie m y ś l e n i e S z e k s p i r e m – trwający od
dwu stuleci proces współkształtowania kanonem szekspirowskim kolejnych systemów estetycznych i tematycznych kręgów zainteresowania polskiej sceny. Niczym papierek lakmusowy, Szekspir romantyków, teatru gwiazd, modernizmu czy międzywojennego dwudziestolecia, odbija system myślenia i przeżywania, który nadawał kształt ówczesnym wieczorom teatralnym. Żaden z klasyków dramaturgii narodowej nie był tak często i rozmaicie grywany u
nas jak Szekspir. Choć argumenty ilościowe bywają zwodnicze, nie tylko dzięki nim można
by właśnie Szekspira określić jako najbardziej narodowego dramaturga sceny polskiej.
Nie będzie zatem demagogią twierdzenie, iż „miejsce Szekspira jest w Polsce od stu lat
wśród dramaturgii narodowej, a od dwudziestu kilku lat – nawet współczesnej”1. Będzie ono
sformułowaniem tyleż słusznym, ile pozbawionym ścisłości. Nie od stu bowiem, lecz od blisko dwóch setek lat współwyznacza Szekspir kierunki i kształt przeobrażeń polskiej sceny
narodowej2; uwikłaniem w przekształcające się z biegiem czasu stereotypy artystycznego i
światopoglądowego modelu myślenia i przeżywania, na przestrzeni całej swej polskiej historii
scenicznej stanowi swoiste lustro aktualnych trendów kulturowych, zmieniające swój obraz,
przeobrażające się lustro zawsze kolejnych współczesności. Istotnie jednak ta niebywała „bania z Szekspirem”, jaka rozbiła się nad całym naszym teatrem współczesnym, a którą przyrównać można do niewielu wcześniejszych momentów w dziejach polskiego szekspiryzmu,
ze szczególną jaskrawością odkrywa miejsce i znaczenie Stratfordczyka w naszym teatrze
współczesnym. Miejsce i znaczenie polskiego myślenia Szekspirem w procesie przeobrażeń
polskiego myślenia teatralnego.
Zestawienie premier szekspirowskich we współczesnym trzydziestopięcioleciu obrazuje
swoistą sinusoidę interesującego nas procesu. Pozostawiając przeto na uboczu teatry studenckie, amatorskie, scenę telewizyjną i radiową, przyjrzyjmy się układowi tytułów szekspirowskich w powojennym zawodowym teatrze żywego planu. Zestawienia liczb – bywa – skłaniają do licznych wniosków nie tylko w porządku buchalteryjnym.

Okres I (lata 1946-55)
rok premiery
1946 – 4
1947 – 16
1948 – 5
1949 – 7
1950 – 5
1951 – 6
1

Grzegorz Sinko, Repertuar obcy – tradycje czy przypadki?,
„Teatr” 1978, nr 18, s. 19–20.
2
Por: Andrzej Żurowski, Szekspiriady polskie. Warszawa
1976.
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1952 –
1953 –
1954 –
1955 –
razem

5
7
3
3
61

Okres II (lata 1956-65)
rok premiery
1956 – 13
1957 – 7
1958 – 13
1959 – 11
1960 – 24
1961 – 14
1962 – 19
1963 – 18
1964 – 27
1965 – 9
razem 155
Okres III (lata 1966-80)
rok premiery
1966 – 10
1967 – 9
1968 – 16
1969 – 13
1970 – 14
1971 – 17
1972 – 10
1973 – 7
1974 – 8
1975 – 10
1976 – 8
1977 – 12
1978 – 10
1979 – 13
1980 – 11
razem 168
W sumie więc lata 1946-80 przyniosły w Polsce 384 premiery Szekspira. Zatem – co miesiąc Szekspir. Gdyby rzecz dotyczyła jednego sezonu, można by powiedzieć – Szekspir co
wieczór. Zjawisko zaiste niebywałe; nie sposób z nim porównać ilościowego miejsca na polskiej scenie żadnego innego z wielkich klasyków światowego dramatu. Fakty to zbyt oczywiste i nazbyt jaskrawe, by im można było przypisywać jedynie znaczenie przypadku. Szersza
interpretacja powodów i charakteru powojennej sinusoidy szekspirowskiej w polskim repertuarze wynikać będzie mogła dopiero z analizy poszczególnych premier i ich układania się w
określone ciągi tradycji. Tymczasem warto zwrócić uwagę na wyraźną periodyzację generalną: bezpośrednio powojenną falę Szekspira z jej szczytowaniem w roku 1947, roku ogólnopolskiego Festiwalu Szekspirowskiego; zdecydowany spadek ilości premier w latach 194955, „bania z Szekspirem” przełomu lat 50/60 z rekordową liczbą premier w Roku Szekspi-
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rowskim 1964: oraz wyraźne – z jedynym zrywem na przełomie lat 60/70 – wyrównywanie
się fali szekspirowskiej aż do jej „punktu zero”, do średniej 10 premier rocznie u schyłku lat
siedemdziesiątych. Prawda to, że statystyki zawodzą przy próbach szerszych interpretacji.
Jednakże „nagie cyfry” mają równocześnie tę właściwość, iż odsłaniać potrafią natężenia barometru zjawiska, falowanie zainteresowań i realnych możliwości ich ucieleśniania.
Kiedy nasze zestawienie liczbowe premier Szekspira w poszczególnych latach pokazuje
jedynie stopień teatralnego nim zainteresowania, układ premier poszczególnych dramatów na
przestrzeni całego okresu obrazuje, czy raczej pomaga uchwycić c h a r a k t e r i zmieniające
się kierunki owych zainteresowań. I tak – układając repertuar szekspirowski wedle popularności scenicznej poszczególnych pozycji, rozbijając je równomiernie na kolejne okresy recepcji (1946-55, 1956-65, 1966-80) – rzecz przedstawia się następująco:
1. Wieczór Trzech Króli – 53 premiery
I okres – 15, II – 20, III – 18
2. Sen nocy letniej – 43
I – 12, II – 16, III – 19
3. Hamlet – 36
I – 3 (wyłącznie do roku 1950), II – 13, III – 20
4. Romeo i Julia – 30
I – l, II – 15, III – 14
5. Poskromienie złośnicy – 25
I – 6, II – 9, III – 10
6. Jak wam się podoba – 19
I – 4, II – 4, III – 11
7. Wiele hałasu o nic – 18
I – 4, II – 6, III – 8
8. Otello – 18
I – 3, II – 6, III –9
9. Burza – 17
I – 1, II – 7, III – 9
10. Wesołe kumoszki z Windsoru – 13
I – 4, II – 7, III – 2
11. Makbet – 13
I – 0, II – 7, III – 6
12. Ryszard III – 11
I – 1, II – 2, III – 8
13. Komedia omyłek – 8
I – l, II – 4, III – 3
14. Miarka za miarkę – 8
I – l, II – 3, III – 4
15. Henryk IV (przeważnie łącznie cz. I i II) – 8
I – 0, II – 5, III – 3
16. Dwaj panowie z Werony – 7
I – 2, II – 4, III – l
17. Stracone zachody miłości – 6
I – l, II – 4, III – l
18. Troilus i Kresyda – 6
I – 0, II – 3, III – 3
19. Antoniusz i Kleopatra – 5
I – 0, II – 3, III – 3
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20. Ryszard II – 5
I – 0, II – 3, III – 2
21. Król Lear – 4
I – 0, II – l, III – 3
22. Koriolan – 4
I – 0, II – 2, III – 2
23. Wszystko dobre, co się dobrze kończy – 4
I – 0, II – 2, III – 2
24. Opowieść zimowa – 4
I – l, II – l, III – 2
25. Cymbelin – 3
I – 0, II – l, III –2
26. Juliusz Cezar – 3
I – 0, II – 2, III – l
27. Kupiec wenecki – 2
I – 0, II – l, III – l
28. Tymon Atenczyk – 2
I – 0, II – l, III – l
29. Życie i śmierć króla Jana – 2
I – 0, II – l, III – l
30. przedstawienia złożone z fragmentów różnych sztuk Szekspira – 2
I – l, II – 0, III – l
31. Henryk VI (układ wszystkich trzech części) – l
I – 0, II – l (prapremiera polska, rok 1964), III – 0
32. Henryk VIII czyli Wszystko to prawda – l
I – 0, II – 0, III – l (prapremiera polska, rok 1975)
33. Perykles – l
I – 0, II – l (prapremiera polska, reż. E. Aniszczenko, Gniezno – scena w Inowrocławiu –
1960), III – 0
34. Sonety – l
I – 0, II – I, III – 0 (prapremiera polska, reż. J. Kulczyński, Warszawa 1964)
35. Tytus Andronikus – do dziś nigdy nie został w Polsce wystawiony.
I znów można w tym miejscu zwrócić uwagę jedynie na fakty najbardziej uderzające.
Trudno wręcz uwierzyć, iż „najbardziej narodowy dramaturg polski” do dziś nie doczekał się
na naszej scenie inscenizacji Tytusa Andronikusa. Poza tą pozycją, dopiero nasza współczesność wprowadziła do polskiego teatru p e ł n y kanon szekspirowski, wzbogacając go nawet
o nie przeznaczone dla sceny Sonety, a z całego dorobku autora pomijając jedynie Elegie.
Równie natomiast jak casus Tytusa zaskakuje liczba aż czterech dramatów – Perykles, Henryk V, Henryk VI, Henryk VIII – które trafiły na scenę dopiero w blisko dwieście lat od początku polskiej drogi Szekspira. Z podziału zestawienia na okresy wynikają jednak prawidłowości o naturze szerszej od ewenementów prapremierowych. Ilościowa dominacja kilku najpopularniejszych komedii jest prawidłowością światową w repertuarze szekspirowskim. Kiedy jednak zważymy, iż w latach 1946-1955 inscenizacje Wieczoru Trzech Króli stanowią 1/4
wszystkich premier szekspirowskich, zaś wraz z wystawieniami Snu nocy letniej wypełniają
blisko połowę tego repertuaru, rzecz wymyka się prawidłowościom ogólnym. Skłania natomiast do podejrzenia o swoiste, szczególne prawidłowości tegoż okresu. Sąd taki dodatkowo
wzmacnia zupełny brak w Polsce sprzed roku 1956 Makbeta, Henryka IV, Troilusa i Kresydy,
Antoniusza i Kleopatry, Ryszarda II, Koriolana, Juliusza Cezara, podstawowego zatem zrębu
dramaturgii szekspirowskiej, obracającego się w kręgu zagadnień Władzy i Historii. Wręcz
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przysłowiowa popularność Hamleta i jego od dwustu lat niezmiennie żywe funkcjonowanie w
polskiej myśli artystycznej i humanistycznej oddaje trzecie ilościowo – po Wieczorze Trzech
Króli i Śnie nocy letniej – miejsce również i na współczesnej polskiej scenie. Tym większy
przeto ciężar gatunkowy posiada fakt zupełnego braku tej pozycji w repertuarze pierwszej
połowy lat pięćdziesiątych. Więc jednak suche zestawy liczb tłumaczą wiele, również poza
buchalteryjnym porządkiem rzeczy...
Kiedy pochylić się nad repertuarem powojennego polskiego Szekspira, a już kiedy skupić
by się szczególnie nad jego pierwszym dziesięcioleciem, przychodzi wówczas na myśl scena
warszawska z połowy ubiegłego wieku. Ostatnie tamtego czasu przedstawienie Hamleta i w
ogóle ostatnia inscenizacja Szekspira odbyła się podczas powstania listopadowego3. Później
„zwierzchność” uznała, że Szekspir mógłby być dla umysłów i emocji polskich nazbyt szkodliwy. Musiało minąć wiele lat, by za sprawą gościnnych występów aktorów włoskich w
1858 i 1865 z Adelajdą Ristori do Warszawy powrócił Makbet, by Otello (w przekładzie
Paszkowskiego) pojawił się w roku 1862 dzięki występom gościnnym Iry Fryderyka Aldrige’a, zaś Hamlet (w przekładzie Krystyna Ostrowskiego) odwołany został z banicji dopiero
po czterech dziesięcioleciach4. „Rola, jaką teatr odgrywa – pisał Jean Louis Barrault5 – przypomina rolę błazna wobec króla. Potęgę władcy można osądzać wedle swobody przyznawanej błaznowi. Jeżeli król się boi, błaznowi zamyka się usta.”
Wracając do bliższych odniesień, warto odwołać się do uwag historyka teatru powojennego dwudziestolecia: „Uderzającym znamieniem tegoczesnego teatru było to, że stał się on
wiernym zwierciadłem odbijającym pozytywy i negatywy swojego czasu, jego przebiegi i
zakręty. Stąd dzielenie historii tego teatru wedle dat związanych z decydującymi wydarzeniami publicznymi nie jest sztuczną konstrukcją ani naginaniem spraw artystycznych do polityki, jeno porządkiem najlepiej odpowiadającym zmianom, jakie zachodziły równolegle
także na scenach i dotyczyły zjawisk dla nich istotnych. Badacz, który za ileś tam lat zechce
poznać dzieje kraju, będzie je mógł wysnuć również z kronik teatralnych. (...) Ostatni rozdział
życia sceny podzielić by należało na dwa podokresy: Sturm-und-Drang, który wybuchł w
połowie lat pięćdziesiątych – oraz, poczynający się mniej więcej od początku lat sześćdziesiątych, etap stabilizacji”6. Przyjdzie nam w tej książce nieco inaczej i w innych uwikłaniach
kształtować etapy polskiego myślenia Szekspirem, niemniej zastosowana tu periodyzacja –
zgodna z rytmiką przeobrażeń ogólnokulturowych – wydaje się rzetelnie uzasadniona faktograficznie. Tym bardziej, jeżeli teatr traktować jako artystyczną projekcję systemu myślenia i
przeżywania rówieśnych.
Kiedy jednak tak właśnie teatr traktować – jako lustro własnej współczesności – profil pozaartystycznych przeobrażeń ujawnić może jedno tylko ze skrzydeł zagadnienia. Skrzydło
zresztą niebagatelne; nie jest przecież przypadkiem, iż recenzje z Hamleta w reżyserii Romana Zawistowskiego ukazywały się w roku 1956 na sąsiednich szpaltach tych samych numerów tygodników, których czołówki wypełniały wiadomości polityczne z Gomułkowskiego
przewrotu. Ujmowanie wszakże manifestacji scenicznych wyłącznie w kategoriach akceptacji
bądź negacji aktualnych trendów artystycznych i światopoglądowych, wprowadza życie artystyczne w wąziutki strumień, w którym jest ono jedynie rodzajem artykulacji status quo. Odbiera mu natomiast, ów szczególnie myśli artystycznej właściwy „plan dyskursywny” – plan
współkształtowania, a nie tylko odbijania stanu rzeczywistego, a zarazem rolę awangardy,
inspiratora współkształtującego artystyczne i światopoglądowe postawy, formującego stan
emocji i umysłów, który każdorazowe status quo przełamuje. Historia teatru obrazuje historię

3

11 I 1831. Por.: Wiktor Hahn, Shakespeare w Polsce, Wrocław 1958, s. XIV.
24 III 1871. Por.: ibid.
5
Jean Louis Barrault, Wspomnienia dla jutra, przekład Ewa Krasnowolska, Warszawa 1977, s. 376.
6
Stanisław Marczak-Oborski, Życie teatralne w latach 1944-1964, Warszawa 1968, s. 119-120.
4
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negacji, p r o c e s przeobrażeń modeli kulturowych, które z jednej strony teatr odbija, lecz od
których również sam odbija się – ku przemianom dalszym.
Optyka przeobrażeń oficjalnych modeli kulturowych nie może przeto przysłonić w teatrze
optyki co najmniej równorzędnej – optyki ogólnohumanistycznego procesu przeobrażeń estetycznych – czy szerzej – artystycznych. Rytm owej myśli artystycznej, ucieleśnionej w
dziejach scenicznych najwybitniejszych twórców teatralnych, wyznacza podstawową periodyzację również i polskiego myślenia Szekspirem. Choć wolność – jak mówią marksiści –
jest zrozumieniem systemu konieczności i choć tak jest również w rejonach sztuki, w równoczesnej relacji z rzeczywistością pozaartystyczną teatr, także szekspirowski, pulsuje zgodnie z
dialektyką ścierających się wzajem postaw artystycznych jego wiodących twórców. Ich zatem
dzieła wyznaczać winny kolejne cegiełki procesu współczesnego myślenia Szekspirem. To
jakby poszczególne przystanki tej drogi. Jej słupy – wielcy protagoniści. Aby ich jednak zobaczyć we właściwej im randze i miejscu, przegapić nie można również i owego bluszczu,
który wić zwykł się na wysokich drzewach. To rzesze interpretatorów, pomniejszych twórców teatralnych oleodruków kopiowanych z wszelkich oryginałów, wyraziciele myśli zhomogenizowanej, kawiarnianej wersji dzieła. Nie twórcy dzieł, procesu historycznego – jego
towarzysze, twórcy teatralnej kultury powszedniej. By odczuć smak świąt trzeba znać smak
codzienności.
Jest wszelkie myślenie Szekspirem – jeśli ma być myśleniem współczesnym – zawsze myśleniem tu i teraz, bowiem Szekspir cały jest teatrem, bowiem za każdym razem ucieleśnić się
potrafi w naszą historię, w nasz własny teatr, w system myśli, przeżyć, ale i marzeń właściwych naszym dniom.
Tak tedy chcę rozumieć proces myślenia Szekspirem we współczesnym teatrze polskim –
myślenia wciąż odchodzącym w przeszłość „dziś”, lecz ze świadomością obumierającego
„wczoraj” i równą świadomością mającego narodzić się „jutra”. Nie sposób myśleć w Polsce
o Szekspirze, nie widząc go w kategoriach teatru. Nie sposób jednak także rozsądnie patrzeć
na proces rozwoju teatru polskiego bez właściwej mu optyki szekspirowskiej.
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Część I
W GORSECIE ESTETYK NORMATYWNYCH
Z wielu względów – artystycznej i pozaartystycznej natury – okres lat 1945-55, również w
teatrze dzieli wyraźna cezura roku 1949. Pierwsze to powojenne pięciolecie w życiu teatralnym stanowi rodzaj pomostu „między nowymi a dawnymi czasy”. Z jednej bowiem strony
dokonaniami mistrzów czasu międzywojennego zamyka okres dwudziestolecia, z drugiej zaś
jest czasem opierzania się generacji artystów, która szerzej na deski sceniczne wejdzie dopiero w następnym dziesięcioleciu. Wówczas to wyraźnie zmieniają się proporcje i przedziały.
Obok nestora scenografii polskiej, Karola Frycza, w mistrzów przeradzają się tacy awangardyści międzywojenni jak Władysław Daszewski, Andrzej Pronaszko, Iwo Gall, Feliks Krassowski. Przy takich włodarzach reżyserii i inscenizacji międzywojennej jak Leon Schiller,
Wiłam Horzyca, Arnold Szyfman, na pierwszy plan dołączają młodsi, jak Edmund Wierciński
i jeszcze młodsi – Erwin Axer i Bronisław Dąbrowski. Pospołu wyznaczą pierwsze kierunki
powojennego myślenia Szekspirem. W dużej mierze wyprzedzą aktorstwo, które z o wiele
większym trudem przełamywało tamtymi laty więdnące już konwencje gry scenicznej, wykute jeszcze u progu stulecia. „Dotyczyło to zarówno poszczególnych indywidualności, jak i
całych szkół, stylów aktorskich, zestawów chwytów i metod. Spiżowy patos i deklamacyjna
retoryka w repertuarze klasycznym, nawet w najszlachetniejszym wydaniu – pobrzmiewały
pustką. Psychologizm, wykształcony na dramatach z odległej epoki moderny, nie trafiał w
najistotniejsze przeżycia. Dosadny rysunek charakterystycznych postaci, choć soczysty i
barwny – trącił staroświeckim kuglarstwem. Szkoła gry farsowej, acz wyborna w swym rodzaju – nie śmieszyła już jak dawniej, przypominała opowiadanie wczorajszych dowcipów.”7
Schiller nigdy z aktorstwem nie wiązał swych podstawowych wizji scenicznych; Szyfman,
nadal obstając przy sformułowanej przed trzydziestoleciem estetyce teatralnej, nie miał powodów do sprzeciwu wobec kontynuacji dawnej estetyki aktorskiej; Horzyca ze swym zespołem wypracowywał właśnie bardzo swoistą poetykę gry aktorskiej; Gall z młodymi aktorami szukał nowych rodzajów artykulacji scenicznej. W monolitycznym z pozoru „okresie
zamykającym” zarysowały się zatem coraz wyraźniejsze pęknięcia, które bądź musiały doprowadzić do ostatecznego obumarcia jednych, bądź dalszego rozwoju innych kierunków
estetyki scenicznej.
Generalnie w inscenizacji szekspirowskiej zaznaczają się dwie opozycyjne orientacje interpretacyjne. Pierwszą z nich charakteryzuje t e a t r a l n a wierność tekstowi. Wyprowadzona z tradycji sceny iluzjonistycznej końca XIX wieku, szczególnie wyraźna w przedstawieniach Szyfmana, orientacja ta zmierza do możliwie pełnego oddania w obrazie scenicznym
rozmaitości i barwności szekspirowskiego świata przedstawionego; charakteryzuje się rozbudowaną inscenizacją, wielością iluzjonistycznych, „naśladujących naturę”, zmiennych miejsc
akcji. Opozycyjny względem Szyfmanowskiego kierunek reprezentuje – w bardzo różny sposób – zwłaszcza Horzyca i Dąbrowski. Punktem wyjścia ich inscenizacji jest p o e t y c k a
wierność tekstowi. W skrótowym, antywerystycznie potraktowanym obrazie scenicznym i
grze aktorskiej, inscenizatorzy tej orientacji zmierzają nie do naśladowania świata, lecz do
sformułowania jego realizmu, jego prawd, ponad fotograficzną dosłownością, w metaforze
7

S. Marczak-Oborski, op. cit., s. 53-54.
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wyprowadzonej z poetyckiej potencji tekstu8. Ta rysująca się wyraźnie od czasu Wielkiej
Reformy opozycja dwóch przeciwstawnych kierunków teatralnego ucieleśniania dramaturgii
szekspirowskiej, wyznacza zasadnicze punkty szekspirowskiej sceny bezpośrednio powojennej. Jest równocześnie ostatnim bodaj etapem owego sporu o kształt Szekspira – sporu, z którego inscenizacja Stratfordczyka na polskiej scenie ukształtuje punkty startowe na swą dalszą
drogę.
Bezsprzecznym punktem kulminacyjnym pierwszego okresu powojennego w polskim myśleniu Szekspirem, a zarazem swoistym polem polaryzacyjnym, na którym starły się rozmaite
ówczesne tendencje estetyczne i interpretacyjne, czy szerzej – rozmaite orientacje teatralne
był Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Szekspirowski w roku 1947. Pierwsza zarazem po wojnie wielka manifestacja sztuki teatru, w której uczestniczyły niemal wszystkie sceny kraju, a
której finał w Warszawie fetowano wśród sztandarów, chorągwi i barwnych afiszy rozklejonych na wypalonych murach stolicy9. Warto zauważyć, że obok nazwy Festiwal Szekspirowski bardzo często występuje w omówieniach i relacjach prasowych określenie „Konkurs
Szekspirowski”. Sprawa to tylko z pozoru porządkowo-nomenklaturowa. W istocie nazwa to,
jeszcze niezbyt chyba świadomie, krojona na modłę formującej się już frazeologii i oficjalnej
mentalności okresu, znacząca w szyku nie tylko formalnym. Porównująca manifestację odrodzonej sceny polskiej z coraz modniejszym wówczas szeregiem najrozmaitszych konkursów i
współzawodnictw pracy, usiłująca tę jednoznaczną kategorię przerzucić na obszary twórczości artystycznej. Jeden to z symptomów czasu, bodaj ostatniego momentu, w którym ów
pierwszy a zarazem ostatni w Polsce Festiwal Szekspirowski miał szansę stać się tak szeroką
panoramą dokonań, jaką się stał.
Moment, w którym doszło do finału Festiwalu Szekspirowskiego, był dla krystalizowania
się organizacji ówczesnego życia teatralnego w kraju nad wyraz istotny. Na sezony 1946/47 i
1947/48 zaprogramowano cztery zasadnicze akcje: kontynuowanie procesu upaństwowiania
teatrów, powołanie Rady Teatralnej przez Ministerstwo Kultury, właśnie organizację Festiwalu Szekspirowskiego oraz stworzenie Komisji Repertuarowej ze statusem kwalifikacji nowych pozycji dramatycznych do repertuaru teatralnego10 Dla zorientowania się w miejscu,
jakie na ówczesnej scenie przypadło dramaturgii Stratfordczyka, warto uświadomić sobie
generalne linie repertuarowe sceny polskiej tamtych lat. Otóż wyraźnie dominuje na niej tradycyjna komedia obyczajowa, ku aprobacie widowni i zwierzchności reprezentowana głównie przez Zapolską, Perzyńskiego, Bałuckiego i Blizińskiego. Wielki dramat romantyczny i
dramaturgia postromantyczna dawkowane są natomiast oszczędnie i w szczupłym wyborze
tytułów, bez węzłowych dzieł repertuaru narodowego. Podobnie przetrzebiona jest również
obca dramaturgia współczesna, do której z trudem usiłuje dołączyć polski repertuar współczesny. Poważniejsze pozycje radzieckie w miarę systematycznie prezentują tylko teatry Katowic i Łodzi. W tym układzie repertuarowym – w każdym razie pod względem ciężaru gatunkowego – poważna rola przypada klasyce zagranicznej. Tu prym na scenie wiodą przede
wszystkim Francuzi – Molier, Beaumarchais, Musset, wiele już rzadziej Marivaux – oraz Anglicy: Szekspir, Dickens i Shaw. Utwory jednak wymienionych tu pisarzy dobierane były
wyłącznie w zestawie pozycji najbardziej znanych, o randze niepodważalnej11. Właśnie Festiwal Szekspirowski obrazuje ową sytuację w sposób szczególnie ewidentny. W tej ogromnej
ogólnopolskiej imprezie przez sceny całego kraju przewinęło się zaledwie dziewięć dramatów
Stratfordczyka. W repertuarze Festiwalu w ogóle zabrakło takich pozycji jak Makbet, Juliusz
Cezar, Król Lear i jakiegokolwiek z dramatów królewskich... Rozpiętość repertuarową przyszło zastąpić rozpiętością poszukiwań realizacyjnych.
8

Por.: Kazimierz Wyka, Dwa razy Szekspir, „Twórczość” 1946, nr 5 s. 171-173
Por.: Wiktor K. Ostrowski, Czy Hamlet był egzystencjalistą, „Nurt' 1947, nr l, s. 78-80.
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Próba analizy najbardziej znaczących inscenizacji, które spotkały się w finale Festiwalu
1947 roku, zajmie kilka następnych rozdziałów. Warto już jednak w tym miejscu zobrazować
układ sił, który uwidocznił się w pofestiwalowym werdykcie jury. Otóż w trwającym od 17
do 31 lipca w Warszawie finale spotkało się trzynaście teatrów z dziewięcioma sztukami
Szekspira. Festiwalowe grand prix – pierwsza nagroda zespołowa – przypadła w udziale Teatrowi Wybrzeże w Gdyni za inscenizację Jak wam się podoba. Nagrody reżyserskie otrzymali: Leon Schiller za Burzę (Łódź) – graną zresztą poza konkursem i dopiero decyzją jury
włączoną w konkursowe szranki12, Iwo Gall za Jak wam się podoba (Gdynia) i Wiłam Horzyca za Romeo ź Julię – które to przedstawienie zresztą, co w kontekście nagrody dla Schillera
szczególnie symptomatyczne, mimo nagrody reżyserskiej w ogóle nie zostało zaproszone na
prezentacje stołeczne13; mistycyzujący teatr Horzycy już wówczas – jak się okazuje – stawał
się coraz bardziej niezgodny z założeniami oficjalnej polityki kulturalnej! Wśród scenografów
nagrodzono Władysława Daszewskigo za Burzę (Łódź), Karola Frycza za Hamleta (Warszawa), Andrzeja Pronaszkę za Sen nocy letniej (Katowice) i Feliksa Krassowskiego za Poskromienie złośnicy. Główną nagrodą aktorską ukoronowano Wojciecha Brydzińskiego za rolę
Starego Aktora w warszawskim Hamlecie. Ponadto nagrody aktorskie otrzymali: Gustaw Buszyński, Saturnin Butkiewicz, Leon Pietraszkiewicz, Elżbieta Barszczewska, Marian Wyrzykowski, Stanisław Kwaskowski, Ryszarda Hanin, Karol Adwentowicz, Leokadia Pancewiczowa i Jan Kurnakowicz. W sumie przyznano dziewiętnaście nagród i trzynaście wyróżnień.
Ten podział laurów dość wyraźnie obrazuje układ artystycznych napięć, nie tylko zresztą
szekspirowskiej sceny ówczesnej. Bardzo kontrowersyjnie przyjęto nieprzyznanie nagrody
reżyserskiej Arnoldowi Szyfmanowi14. Fakt ten, przy równoczesnym uhonorowaniu aktorskich osiągnięć warszawskiego Hamleta, wyraźnie wskazuje, że w powojennym guście estetycznym postmeiningeńska poetyka teatru Szyfmana stanowiła element tradycji zdecydowanie więdnący. Przy odrzuceniu – przygotowanej notabene z profesjonalną starannością i cyzelatorstwem15 – propozycji Szyfmana, Festiwal Szekspirowski był mimo wszystko „festiwalem starych”. Był przeglądem dokonań mistrzów u kresu drogi. Właśnie układ nagród jasno to obrazuje. W werdykcie wyraźnie zabrakło wskazań na nowych leaderów. Poza Ryszardą Hanin (Arielem w Burzy Schillerowskiej) brak tu zupełnie nazwisk, które w sposób bezpośredni odegrają poważną rolę w losach polskiego teatru nadchodzących dziesięcioleci. Festiwal stanowił niejako przegląd i zamknięcie dokonań włodarzy sceny wczorajszej. Teatr „na
jutro” mieli oni współkształtować pośrednio na zasadzie stopniowo przeobrażającej się tradycji, która będzie w teatrze polskim funkcjonować w kategoriach przemodelowywanej konstytucji bądź też jako uzależnienia poprzez negację.
Że wkrótce już proces owego naturalnego w życiu teatru spadkobierstwa miał ulec chorobliwym zmąceniem, uświadamiają choćby opinie o Festiwalu Szekspirowskim, sformułowane
ex post, z perspektywy postulatów normatywnych zjazdu w – nomen omen – Oborach w roku
1949. Festiwalem tym – czytamy – „teatr polski nawiązał do najlepszych tradycji realistycznych renesansu”. Idzie tu oczywiście o kształt Burzy Schillera, twórcy, który w czasie formułowania tego sądu znalazł się zresztą praktycznie poza nawiasem bezpośredniego życia
scenicznego... Równocześnie podkreślano dobitnie, „jak mało wspólnego z realizmem miała
większość nagrodzonych rozwiązań inscenizacyjnych. Mimo to Festiwal Szekspirowski spełnił na ówczesnym etapie rozwoju naszej kultury teatralnej swoje zadanie (...). Nie przezwy-
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s. 5.
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ciężył jednak starych tradycji mieszczańskiego teatru” 16. Owe rzekome starocie, to w podtekście naturalnie propozycje inscenizacyjne Horzycy i Galla! Tych właśnie twórców, których
koncepcje teatru, jako żywy element tradycji, zakolem powrócą w tkankę polskiego teatru aż
po czasy ostatnie...
W ogóle do najbardziej charakterystycznych tendencji bezpośrednio powojennej krytyki
teatralnej należy jakoby pośpieszne i często karykaturalnie wyjaskrawione lansowanie bardzo
swoiście rozumianych elementów r e a l i z m u i a k t u a l n o ś c i w dramaturgii Szekspira.
Pod koniec lat czterdziestych ów model realizmu wyraźnie koreluje z programem „lustrzanej”
sztuki mimetycznej, sformułowanym przez Gorkiego a oficjalnie, w połowie lat trzydziestych, przedstawionym przez Stalina, jako akt artystycznej wiary i obowiązku. W Polsce
„przed-Oborowej” krytyka jednoznacznie przygotowuje grunt pod normatywny socrealizm.
W pierwszych sezonach powojennych dyskutuje się jeszcze Szekspira w planie wyborów
ideologicznych17. W polemikach zestawia się na przykład Hamleta egzystencjalistycznego z
Hamletem bohaterskim i chrześcijańskim. Początek lat pięćdziesiątych wszelkie tego typu
dyskusje ucina, krytyka zakłada radziecki filtr oglądu zjawiska, sformułowany przez Morozowa18. Szekspir, zgodnie z tą koncepcją, jawi się jako autor popularny, ludowy, realistyczny,
u którego – jak dla przykładu w Koriolanie czy Juliuszu Cezarze – plebs rzekomo odgrywa
motoryczną rolę w procesie historycznym. Dopiero – jak się uważa – z biegiem czasu „warstwy posiadające przywłaszczyły sobie (...) genialnego pisarza (...). By przystosować Szekspira do arystokratycznych a potem burżuazyjnych gustów, zrobiono zeń odzianego w togę
sztucznej teatralności klasyka, »pogłębiono« jego bohaterów, zależnie od kraju i epoki, klasycystyczną, romantyczną, naturalistyczną, symboliczną, psychologiczną, czy – ostatnie »odkrycie« – egzystencjalistyczną interpretacją (...). Dopiero radziecka szekspirologia i radziecka
praktyka teatralna postawiły sobie szczytne zadanie systematycznego oczyszczania dzieł
wielkiego Anglika z antyrealistycznych i antyhumanistycznych naleciałości interpretacyjnych
i zwrócenia ich tym szerokim masom, dla których były pisane. (...) Ten sam cel przyświeca
nam w Polsce Ludowej. I dlatego każde nasze przedstawienie należy z tego właśnie punktu
widzenia ocenić”19. Tak to – powołująca się na marksistowski historyzm – krytyka socrealistyczna de facto neguje wszelką historyczność w ciągu przeobrażeń interpretacyjnych, zakłada ahistoryczny statyczny punkt widzenia, jednocześnie traktując go w sposób jednoznacznie
normatywny. Otóż w konkretnym wypadku Hamleta, krytyka z ironią traktuje pojmowanie
utworu zarówno jako dramatu intrygi i dramatu psychologicznego, które to rzekomo kierunki
interpretacyjne miały połączyć się w eklektyczny melanż w słynnej inscenizacji paryskiej
Jean Louis Barrault (1947), „z wyraźnym przechyleniem w stronę egzystencjalistycznego
psychologizmu”. Takie natomiast – wedle krytyka – „mniej lub bardziej f o r m a l i s t y c z n
e (podkr. A. Ż.) koncepcje nie są już dla nas do przyjęcia”, jako że jedyną optyką może być
swoisty realizm, wedle którego postać Hamleta czytać należy w „historycznych i klasowych
uwarunkowaniach”. Tak interpretowany bohater oczywiście wieść będzie swą walkę „dla
poprawy społeczeństwa”, bowiem tragedia Hamleta, to tragedia humanizmu w epoce Szekspira, który widzi skostnienie norm feudalnych. Hamlet to. potencjalny rewolucjonista”20. Konstrukcja proponowana przez krytyka za Morozowem bez wulgaryzacji dramatu nie może
oczywiście poddać się scenicznemu ucieleśnieniu. Kiedy jednak nie ulega jej ostatni w pierwszym dziesięcioleciu inscenizator Hamleta, Horzyca w Poznaniu, spektakl jego spotyka się z
ostrą naganą. „Problem – pisze wówczas krytyk – przewartościowania i wydobycia klasyków,
16
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jak się niedawno wyraził min. Sokorski, stoi jeszcze przed nami ciągle otwarty. Do jakiego
stopnia problem ten jest rzeczywiście otwarty – o tym przekonuje nas m.in. poznański Hamlet.”21 W walce z „feudalnymi starociami” ówczesna krytyka posuwa się jeszcze dalej. Spotkać można na przykład opinie, wedle których właściwie tylko dzięki kształtowi teatralnemu
da się jeszcze Szekspira oglądać, w istocie to bowiem autor dla publiczności nieciekawy, staroświecki, „zbvt ociężały”. Człowiek nowoczesny na ogół nie lubi zanadto „ostentacyjnej
manifestacji wzruszeń”. A tymczasem Szekspir, mimo dystansu czasowego i całej różnicy w
klawiaturze artystycznej, jest z tej samej rodziny co Proust, także już dla nowoczesnego
człowieka – w swym pragnieniu ścisłości psychologicznej – zbyt pedantyczny. Ale Szekspir
jest naturalnie, w stosunku do Prousta jeszcze b a r b a r z y ń s k i (podkr. A.Ż.), ilość dostępnych odcieni psychologicznych jest jeszcze ograniczona. Otello jest przez cały czas dramatu jeden [!], Swann tęskniący za Odettą na każdej stronicy inny”22. Oto w półtorej setki lat
po śmierci ostatnich klasyków rewelatorzy prawd krytyki socjalistycznej znów odkrywają w
Szekspirze barbarzyńcę! Z historycznego punktu widzenia nie ma jednak żadnego uzasadnienia próba wartościującej oceny tego typu koncepcji. Mówienie, że Szekspir romantyków jest
lepszy, a klasycystów czy socrealistów gorszy, byłoby stosowaniem narzędzi typowych właśnie dla socrealistów i klasycystów. Byłoby sądem aktualizacyjnym, podobnie odwracającym
się od perspektywy historycznej. Miast oceny wystarczyć przeto musi konstatacja taka oto:
podobna tendencja interpretacyjna panowała w polskiej krytyce szekspirowskiej na początku
XIX i w połowie XX wieku. Tendencja zgodna z programem właściwym krytyce postulatywnej, formującej sądy z wyraźnie określonych pozycji – za priori przyjętego punktu widzenia,
nie zaś w myśl hermeneutyki próbująca wniknąć analizą w wewnętrzną strukturę dzieła teatralnego.
Zarysowany tu proces stopniowo nasila się, by zdecydowanie już zdominować krytykę na
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Rok 1949 stanowi tu ostrą cezurę, prawdziwy
wiraż w powojennej drodze teatru polskiego. Należy przyjrzeć się występującym wówczas
symptomom zmiany oficjalnego kursu ideologicznego i estetycznego, aby uświadomić sobie
szerszy kontekst kulturowy, w którym kształtuje się szekspiryzm pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Po wizycie w maju 1948 w Warszawie i Krakowie paryskiego Theatre Louis
Jouvet ze Szkołą żon Moliera, bezpośrednie kontakty z teatrem zachodnioeuropejskim zamierają zupełnie. Wiosną 1949 po raz pierwszy po wojnie przybywa do Polski zespół radziecki –
Moskiewski Teatr Dramatyczny pod dyrekcją Mikołaja Ochłopkowa, który prezentuje przedstawienia polityczne i sztuki rodzajowe, wystawione w stylu realizmu socjalistycznego. W
kwietniu następuje likwidacja Związku Artystów Sceny Polskiej, jako „organizacji o zaśniedziałym, cechowym charakterze”. W czerwcu odbywa się w Oborach zjazd ludzi teatru, dramaturgów i krytyków, na którym realizm socjalistyczny zostaje proklamowany jako formuła
ogólnie obowiązująca. W listopadzie zostaje otwarty Teatr Nowy w Łodzi pod dyrekcją Kazimierza Dejmka i Janusza Warmińskiego. Scena, mająca realizować program pracy kolektywnej, inauguruje swą działalność Brygadą szlifierza Karharw – pierwszą w Polsce modelową premierą sztuki produkcyjnej, której ma przypaść w udziale zastąpienie realizmu mieszczańskiego. Po Festiwalu Szekspirowskim zapowiadano analogiczny Festiwal Fredrowski –
zamiast niego w grudniu 1949 roku odbył się jednak finał Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich, gigantycznej imprezy, w której obowiązkowo wzięły udział wszystkie polskie teatry. W tym samym czasie zakończono akcję upaństwawiania scen, nadając im status przedsiębiorstw państwowych o planowanym deficycie, podległych Generalnej Dyrekcji Teatrów,
Oper i Filharmonii. Spowodowało to pełną centralizację życia teatralnego, zarówno pod
względem kadrowym i finansowym, jak i repertuarowym. Tym odgórnie zarządzanym przedsiębiorstwom, jako zadanie generalne, przypisywano „upowszechnienie kultury dla mas”, co
21
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naturalnie istotnie rzutowało na rodzaj granego repertuaru i jego kształt sceniczny. Tak zbiurokratyzowany charakter życia teatralnego, sterowanego przez sfery polityczno-urzędnicze,
sprawił oczywiście, iż formuła realizmu socjalistycznego trafiła na polską scenę w kształcie
zmumifikowanym, coraz mniej mającym wspólnego z teoretycznymi założeniami, jakie –
zwłaszcza w pracach Łunaczarskiego – krystalizowały się w Związku Radzieckim w latach
dwudziestych. Daje się obserwować wyraźne skostnienie – a co za tym idzie – regres estetyczny oficjalnych programów. Lansuje się mianowicie estetykę teatru werystycznego i obyczajowego realizmu, według XIX-wiecznych wzorów rosyjskich i związanego z nimi Gorkiego. Do repertuaru dopuszcza się z klasyki jedynie dramaty o zagadnieniach klasowych.
W dramaturgii współczesnej natomiast zakłada się daleko posuniętą typizację – bezustanne
powielanie produkcyjniaka socrealistycznego, łatwego w odbiorze, wyposażonego w schemat
czarno-białego układu bohaterów, z pozytywnym protagonistą jako wzorem do naśladowania
i optymistycznym finałem. Totalnie neguje się przy tym wszelkie próby eksperymentu formalnego, pesymistyczne rozwiązania fabuły – zwane wówczas naturalistycznymi – jakiekolwiek próby penetracji patologii psychologicznej, a już zwłaszcza choćby cienie tendencji kosmopolitycznych. Tak ustawiony program repertuarowy prowokował do dominacji z jednej
strony teatru rozrywkowego – opartego na komedii klasycznej bądź XIX-wiecznej obyczajowej w tradycjonalistycznym kształcie inscenizacyjnym – z drugiej zaś podstawowe miejsce
przyznawał współczesnej sztuce agitacyjnej. Dla ludzi teatru – oficjalnie zakładaną – teoretyczną alfą i omegą staje się Konstanty Stanisławski. Z tej prostej jednak przyczyny, że jego
prace teoretyczne są wówczas w Polsce prawie zupełnie nieznane, w praktyce powiela się po
prostu gotowe wzory z inscenizacji radzieckich, czerpane z sześciu w tym czasie wizyt teatrów ZSRR w Polsce. W tym układzie spraw stanowisko scen reprezentacyjnych uzyskują
warszawski Teatr Polski pod dyrekcją Bronisława Dąbrowskiego i Narodowy, kierowany
przez Władysława Krasnowieckiego i Bohdana Korzeniewskiego. Ze zdecydowaną natomiast
dyskryminacją spotyka się działalność inscenizatorów, którzy nie potrafią czy też nie chcą
zmieścić się w gorsecie estetyki normatywnej. W czambuł potępia się dorobek artystów o
predylekcjach do teatralnego mistycyzmu, uniwersalizmu czy teatru po prostu poetyckiego.
Na pobocze życia teatralnego odchodzi Wierciński, zamknięciu ulega Teatr Rapsodyczny
Kotlarczyka. Schiller zostaje usunięty z warszawskiego Teatru Polskiego. Jego plany wystawienia Dziadów i Kordiana nie zostają zatwierdzone. Gall, przeniesiony z Gdyni do Teatru
im. Jaracza w Łodzi, a później do krakowskiego Teatru Młodego Widza, nigdy się już w nowym systemie estetycznym nie odnajdzie. W roku 1951 Horzyca opuszcza Poznań, po półtorarocznej kadencji wyrzucony z teatru wrocławskiego osiada w... krakowskiej operetce. Tutaj,
jako swą ostatnią premierę pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, reżyseruje – co brzmi dziś
jak ponury żart – Krainę uśmiechu... Na myśl przychodzi rok 1968, kiedy to bezpośrednio po
słynnych Dziadach i niesławnych popremierowych reperkusjach, jako następną premierą w
Narodowym Dejmek przygotowywał... Ciężkie czasy.
Czasy istotnie nie były najlżejsze. Chwieje się również równowaga w aktorstwie. Kiedy
milknie na zawsze Schiller a Horzyca, Gall ustępują za kulisy, na scenie swe ostatnie już role
grają: Maria Dulęba, Karol Adwentowicz, Jerzy Leszczyński, Antoni Fertner, odchodzą Węgrzyn, Solski, Zelwerowicz. Wraz ze starą gwardią mistrzów ostatecznie umiera ta formacja
polskiej kultury teatralnej, którą kształtowały prądy Młodej Polski. W tym samym jednak
czasie debiutuje szereg inscenizatorów, którzy odegrają węzłową rolę w dalszym polskim
myśleniu teatralnym, także szekspirowskim; z pierwszymi premierami występuje Dejmek,
Skuszanka, Reno, Warmiński, Zamkow. Formuje się trzon krytyki nadchodzących dziesięcioleci – Edward Csató, Zygmunt Greń, Jan Kott, Konstanty Puzyna, Stefan Treugutt. Pałeczka teatralnej tradycji zostaje przekazana. Z wolna daje się obserwować pierwsze prześwity w
gorsecie estetyki normatywnej: w roku 1952 gości w Warszawie Berliner Ensamble Brechta,
w dwa lata później symptomem rozluźnienia izolacji staje się udział polskiego teatru w pary-

15

skim Sezonie Teatru Narodów, w Łodzi Dejmek daje głośną premierę Łaźni Majakowskiego,
w Nowej Hucie Skuszanka otwiera Teatr Ludowy, pojawia się na scenach Ostry dyżur Lutowskiego – pierwszy produkcyjniak o charakterze dyskursywnym, podejmujący problem
społecznych absurdów, wreszcie rok 1955 przynosi powojenny debiut Dziadów i powrót Wesela. Niemniej ogólny bilans jest żałosny. Zagraniczną współczesność reprezentują niemal
wyłącznie pozycje radzieckie, nie zawsze najwyższego lotu; w latach 1950-54 współczesny
repertuar zachodni w sumie na scenach całego kraju składa się... z sześciu tytułów23 W trzynastoleciu 1945-57 na wszystkich scenach w Polsce odbyły się w sumie 142 premiery sztuk
amerykańskich (rok 1945 – 11; 46 – 21; 47 – 19; 48 – 22; 49 – 16; 50 – 5; 51 – 3; 52 – 9; 53 –
5; 54 – 2; 55 – 3; 56 – 8 i w roku 1954 – 1824. Ten układ liczb dobitnie oddaje falowanie powojennej polityki kulturalnej; sinusoidę, w którą wtłoczone zostały biografie również i ludzi
teatru polskiego.
Nadciągał czas rozrachunku. Z artystycznego myślenia i scenicznych dokonań. W tym porządku mądre pytanie stawiał Edward Csató na marginesie swych rozważań o Leonie Schillerze: „Skąd – pytał – w teatrze polskim ostatniego dziesięciolecia wziął się akademizm i dlaczego tak się w nim rozpanoszył? (...) Wołaliśmy o sztukę żarliwą i rewolucyjną, o sztukę jak
najbardziej związaną z życiem narodu, które przecież było niemało burzliwe; tymczasem
większość naszych dzieł cechował chłód i jakiś oschły konceptualizm25. Za niewystarczającą
odpowiedź uznaje Csató zwalanie wszystkiego na karb traktowanej normatywnie wersji realizmu w kształcie prowadzącym do konwencji „małego iluzjonizmu”. Generalny powód impasu tkwił w przyjęciu szkolarskiej wersji i d e o l o g i i przez twórców teatralnych, bądź ich
niemoc w przeciwstawianiu się ludziom ją narzucającym. Przy takim rozumieniu sprawy,
zewnętrzne podjęcie określonej konwencji staje się już tylko sprawą wtórną. Przy ogólnej
tendencji do teatru „nieskazitelnie marksistowskiego” twórcy nie mogli podejmować zadań
nad repertuarem, w którym mieli coś rzeczywiście ważnego artystycznie do powiedzenia.
Sceniczne losy Schillera, Horzycy oraz innych twórców tego okresu, podobnie jak cały układ
repertuaru wraz z doborem pozycyji szekspirowskich, są tych zjawisk ewidentnym przykładem. W tej sytuacji – pisze Csató – „teatry zaczęły uprawiać akademicki realizm, zanim jeszcze dobrze opanowały realistyczny warsztat. Był to więc akademicyzm pośledni, z drugiej
ręki26 – z automatycznych przeszczepów ze sceny radzieckiej, bez koniecznej w tego typu
poszukiwaniach – szerszej perspektywy i skrystalizowanych form podawczych. Musiało to
pociągnąć za sobą „ogólne cofnięcie się teatru ku wzorom dziewiętnastowiecznego realizmu27. A więc ewidentny regres. O tyle wszakże zrozumiały, że ów XIX-wieczny realizm
teatru mieszczańskiego był tradycją rodzimą, znaną i przeniesioną niemal po współczesność
przez kilka kolejnych pokoleń aktorskich. Reanimowany jednakże teraz dla nowych celów,
dawał widowiska martwe, pozbawione wewnętrznego tętna.
Wygląda to dzisiaj na kiepski żart, faktem jest jednak, że na Festiwalu Polskich Sztuk
Współczesnych w roku 1951 większość nagród zebrali aktorzy grający... bohaterów pozytywnych, zaś tylko nielicznym „czarnym charakterom” udało się dobić do laurów28. Przychodzą tu na myśl XVII-wieczne występy trupy francuskiej na Sejmie Koronacyjnym w Warszawie: kiedy po zwycięskiej bitwie z Niemcami sceniczny król Francuzów wielkodusznie
uwolnił jeńców wojennych, nieprzejednana szlachta na widowni dobyła łuków i do nogi...
wystrzelała paskudników. Na scenie lat 50-tych sztukę ocenia się jak rzeczywistość; lansuje
23
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się kanon „gry jak w życiu” – powszechny, codzienny, drobny realizm. W samoobronie teatry
raz po raz umykają w klasykę. Oto właśnie miejsce Szekspira na polskiej scenie tamtych lat.
Szekspir w repertuarze skurtyzowanym, bez jego wielkiego planu tragicznego i historiozoficznego. Wymóg weryzmu i punktowania klasowej kondycji bohaterów w żaden sposób nie
chce się zespolić z tkanką dramaturgii Stratfordczyka. Z rzadka w jego przedstawieniach zdarzają się wybitne aktorskie osiągnięcia, z trudem w odniesieniu do Szekspira można by pomnożyć ich liczbę poza wrocławską Rozalindą Ewy Krasnodębskiej w Jak wam się podoba,
Oberonem Mieczysława Voita w łódzkim Śnie nocy letniej, Tadeusza Białoszczyńskiego jako
Hamleta, Zofii Rysiówny – Ofelię i Bolesława Rosłana – Grabarza w inscenizacji poznańskiej. Zwłaszcza młodej kadrze aktorskiej brak koniecznej praktyki do gry w wielkim repertuarze. Nie mógł w tej materii pozostać bez konsekwencji zupełny brak na scenie tragedii
antycznej, klasycznej francuskiej i niemieckiej tragedii romantycznej, ledwie z rzadka, i to
mało reprezentatywny Szekspir czy Shaw, z Ibsena tylko Nora i to pod sam koniec okresu,
wreszcie takie selekcjonowanie repertuaru rosyjskiego, że nie uświadczyć w nim Puszkina,
Suchowo-Kobylina, Dostojewskiego ani Andrejewa. Nie mogło też wpływać na rozwój aktorstwa zdecydowane ograniczenie staropolszczyzny, romantyków, Wyspiańskiego i innych
modernistów, pisarzy międzywojennego dwudziestolecia. Mechaniczne zalecenia Ministerstwa Kultury, by teatry miały w swym repertuarze połowę sztuk polskich i połowę obcych –
w tym po połowie współczesnych i klasycznych – również nie prowadziło do niczego prócz
zgodności w obliczeniach pilnych urzędników.
Kiedy w teatrze polskim pojawia się jakiś Szekspir z importu, to również nie w wielkim
kanonie tragicznym, lecz z Wieczorem Trzech Króli, który w roku 1950 przywozi Teatr im.
Puszkina. Nie należy wszakże z historycznego punktu widzenia ni dziwić się szczególnie, ni
też nazbyt pospiesznie zjawisko to wartościować. Przywołajmy wspomnienie Szyfmana z
minionej epoki: „W styczniu 1928 roku ukazał się na scenie Teatru Polskiego w Warszawie w
inscenizacji Leona Schillera Juliusz Cezar Szekspira, grany już zresztą w pierwszym roku
istnienia Teatru Polskiego w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza. Otóż przedstawienie z 1928
roku stało się na premierze rządowej sztuką polityczną, niebezpieczną, wręcz zapalną, w obliczu przypadków majowych z roku 1926. Działo się to na kilka lat przed zbliżeniem sanacji do
Mussoliniego i Hitlera. Pamiętam jak płk Wieniawa-Długoszowski latał od loży do loży i
naradzał się po kątach, co zrobić z tym przedstawieniem. Oczywiście sprawa rozeszła się po
kościach, bo to mogło grozić kompromitacją. Wydźwięk tego samego dzieła w 1914 roku, na
osiem miesięcy przed wybuchem pierwszej wojny światowej, był zupełnie inny. Publiczność
widziała w nim symbol walki o wolność. Brutus był wtedy bohaterem prawie z Nocy listopadowej29. Znów na myśl przychodzą Dziady roku 1968, których sprawa nie rozeszła się wówczas po kościach, choć kompromitacją groziła nie mniejszą, lecz sprawą rządziły wówczas
inne układy napięć. Casus Cezara z roku 1914 i 1928 skłania do refleksji szerszej – do uświadomienia sobie wciąż odradzającej się, nowej z każdą epoką, w s p ó ł c z e s n o ś c i dramatu
szekspirowskiego w teatrze polskim, a zarazem wiele tłumaczy z przesłanek określonego
kształtu tej dramaturgii na scenie wczesnych lat pięćdziesiątych.
Przyznać jednak wypada, że coraz bardziej ekspansywna formacja, lansująca określone
widzenie kultury, doprowadza swe tezy raz po raz do kształtu wręcz karykaturalnego. Oto dla
przykładu „w Warszawie gra się w Teatrze Polskim, krwistą, realistyczną komedię [Wesołe
kumoszki z Windsoru] o f e u d a l n y m s z l a c h c i c u, wykpionym przez kobiety z n o
w e j m i e s z c z a ń s k i e j k l a s y, w Teatrze Współczesnym gra się genialną poetycką
farsę [Wieczór Trzech Króli] o w y s z y d z o n y m p u r y t a n i n i e i miłosnych igraszkach”30. Albo w związku z Jak wam się podoba: „Ileż w tej komedii wątków niby fantastycznych, a w rzeczywistości pełnych prawdy o e k o n o m i c z n y c h stosunkach c z a s ó w f
29
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e u d a l n y c h, wątków z całą precyzją wbudowanych w realną s t r u k t u r ę s p o ł e c z n
ą. W ucieczce od pałacowych tyranów »całe towarzystwo« przenosi się do bardzo dziwnych
lasów. W tych lasach każdy znajduje wolność. Od czego? O d t w a r d y c h p r a w f e u d a
l n y c h. Wygnany książę żyje tu swobodnie i dostatnio. Rozalinda i Celia kupują sobie z
punktu intratny majątek z kierdelem merynosów (...). Jedynym człowiekiem, którego sytuacja
nie ulega zmianie jest miejscowy chłop – pasterz trzody. Pracował ciężko u dawnego właściciela – pracuje dalej u nowego. Cóż to za los? Jakimiż to nowymi prawami rządzą się tu na
swój własny użytek ci majętni ludzie, którym sprzykrzyła się feudalna tyrania? Czy aby nie
prawami rodzącego się właśnie k a p i t a l i s t y c z n e g o l i b e r a l i z m u”31. Toteż z
radością wita się premiery tych wybranych tytułów Szekspira, które mają go pasować na emisariusza rewolucji. „Wystawiona przez teatr we Wrocławiu komedia Jak wam się podoba jest
niewątpliwie poważnym sukcesem na drodze do realizmu na scenie [sic!]. Wybór sztuki (...)
to przejaw świadomego dążenia do ukazania jak największym masom szczytowych osiągnięć
postępowej myśli ludzkiej (wszystkie podkr. A.Ż)”32. Baba swoje, chłop swoje – swoje krytyka, a swoje teatr. „Nowy odbiorca dzieł sztuki wysunął postulat realizmu socjalistycznego.
Obie premiery szekspirowskie – Wieczór Trzech Króli w Teatrze Współczesnym oraz Jak
wam się podoba w Teatrze Narodowym – zbiegły się z początkiem nowego etapu walki o
ideową i artystyczną postawę teatru. W żadnej z nich jednak nie zarysowuje się nowy profil
ideologiczny inscenizacji, oparty o marksistowską analizę. Wieczór Trzech Króli mieści się
całkowicie w ramach dotychczasowego dorobku twórczego Erwina Axera, natomiast Jak
wam się podoba zasadniczo nie różni się od inscenizacji Władysława Krasnowieckiego, pokazanej w Teatrze Śląskim przed dwoma laty.”33 I choć krytyka przy byle okazji szafuje autorytetem Morozowa, a już nawet zupełnie bez okazji Marksa... nic na to poradzić nie jest w
stanie. Socjologiczne, klasowe wytrychy, którymi ima się otwierania tak swoiście rozumianego – szekspirowskiego realizmu, zgrzytają rozpaczliwie i bezpłodnie.
Program ów jest obowiązujący, panuje niepodzielnie. Jednak bardzo tylko nieliczni krytycy potrafią posługiwać się nim w sposób stosunkowo mniej dogmatyczny. Kiedy to Stefan
Treugutt podkreśla osiągnięcia interpretacyjne teatrologii i sceny radzieckiej w odniesieniu do
Szekspira, równocześnie zwraca uwagę na naskórkową w Polsce znajomość tych poczynań,
co prowadzi do właśnie dogmatycznej sztancy w rodzimych próbach interpretacyjnych. Przy
takim postawieniu sprawy, autor jest w stanie dostrzec na przykład niepodważalne podważalne na gruncie ówczesnej praktyki scenicznej osiągnięcia Axera w inscenizacji Wieczoru
Trzech Króli, przełamania mianowicie farsowo-feerycznej interpretacji tej komedii i zwrócenie się ku realizmowi psychologicznemu. Choć krytyk nie uwalnia się od właściwego socrealistom pryzmatu oględzin bohaterów wedle socjologicznego genetyzmu, stosując go z umiarem, nie usiłuje czynić z szekspirowskiej komedii scenicznego obrazu walki klasowej34.
Stopniowo paradoks wokół okastrowanego repertuaru szekspirowskiego nabrzmiewa do tego
stopnia, że w krytyce zaczynają pojawiać się glosy protestu. Staje się jasne, iż mimo ledwie
zauważonych późniejszych premier Horzycy i Wiercińskiego, mimo szeregu przedstawień
najpopularniejszych komedii, od czasu Festiwalu Szekspirowskiego „nie było więcej w teatrze zagadnienia Szekspira, stylu jego inscenizacji (...). Ponieważ po festiwalu, poza poznańskim Hamletem, tragedii w ogóle nie próbowano wystawiać, więc i realizm socjalistyczny nie
dotarł dotychczas na naszych scenach do Szekspira”35. Staje się oto coraz bardziej oczywiste,
że przy próbach przechrzczenia Stratfordczyka na realistę socjalistycznego... dziecko utonęło
31
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w kąpieli. Najpoważniejsi krytycy coraz dobitniej zwracają uwagę na konieczność przywrócenia scenie takich pozycji jak Makbet, Romeo i Julia, Król Lear, ba, nawet „dramatów królewskich – nie czytanych, nie tkniętych”36. Gorset, w który usiłowano wtłoczyć polskie myślenie Szekspirem zaczyna wyraźnie pękać.
Zgodnie ze wstępnym ułożeniem, proces przeobrażeń polskiego myślenia Szekspirem śledzić można nie w porządku odgórnych wobec niego dyrektyw, administracyjnych zakazów i
nakazów czy propagandy krytycznej – a jedynie w rytmie dokonań samej sztuki teatru. Niemniej, jako iż scena nie istnieje na pustyni, zarysowanie możliwie rozległego „pola bitwy
szekspirowskiej” w jej pierwszym dziesięcioleciu powojennym nie wydaje się być pozbawione sensu. W końcu teatr jest taki, na jaki zasługuje jego publiczność.
Jakim był teatr polskiego Szekspira pierwszego powojennego dziesięciolecia – na to odpowiedzieć potrafią jedynie jego ówczesne inscenizacje. Ich koleje wyznaczyć mogą obszar
artystycznych penetracji, wewnętrzne napięcia ścierających się wzajem orientacji teatralnych,
zamieranie realnych i rozwój innych koncepcji inscenizacyjnych, wreszcie te z wówczas wytyczonych szlaków, którymi polskie myślenie Szekspirem podąży w dalsze dziesięciolecia.

FEERIE LUDYCZNE
Pierwszy po wojnie inscenizator Szekspira, choć z młodszej niż ówcześni mistrzowie generacji, posiadał już ze Stratfordczykiem koneksje rozległe i zadawnione. Bronisław Dąbrowski debiutował w Szekspirze epizodem Pokojowca w poznańskim Hamlecie 26 I 1925 roku.
W latach 1927–28 na scenie lwowskiej grał Baltazara w Wiele hałasu o nic i Rozenkranca w
Hamlecie; na krakowskich scenach lat 1928 i 1930 powtórzył Baltazara, zagrał Lorenza w
Kupcu weneckim i Senatora w Koriolanie. Nie aktorstwo wszakże, a reżyseria wyznaczyła
charakter dalszych, wieloletnich związków Dąbrowskiego z materiałem szekspirowskim. Jako
reżyser debiutował we Lwowie w roku 1928 Czupurkiem Benedykta Hertza; nie był to jednak
zasadniczy nurt jego zainteresowań inscenizatorskich. Lepiej go obrazują pozycje przygotowane w roku 1932 na egzamin reżyserski przed Komisją ZASP-u: Chmury Arystofanesa i
Otello – zinterpretowany w kategoriach relacji jednostki z otoczeniem, wpływu wojny i jej
brutalizmu na losy indywidualne i motywację ludzkich postępowań. Również nie ten jednak
krąg zagadnień miał wyznaczać dalszą biografię szekspirowską Dąbrowskiego. We współczesnym teatrze zaznaczył się on jako reżyser oryginalnej wersji szekspirowskiej komedii. W
tym gatunku – po usunięciu artysty ze Lwowa na tle politycznym – Dąbrowski debiutował w
Poznaniu (12 XI 1936) Wieczorem Trzech Króli. Wkrótce inscenizację tę powtórzył na scenie
łódzkiej, by wreszcie – jako ostatnią tu polską premierę – już po wybuchu wojny dać Wieczór
w Teatrze Wielkim we Lwowie i wznowić go w Polskim Teatrze Dramatycznym we Lwowie
przy ulicy Jagiellońskiej w roku 1940. Również po wojnie Wieczór pojawia się w teatrze Dąbrowskiego przez wiele lat: Katowice 1946, Częstochowa 1947, Kraków 1947 (spektakl grany również na dziedzińcu wawelskim), Sosnowiec 1962 (jako inscenizacja Dąbrowskiego w
reżyserii Tadeusza Przystawskiego), Kraków 1968 (jako spektakl dyplomowy studentów
PWST) – zawsze wedle tych samych, w szczegółach tylko modyfikowanych, założeń inscenizacyjnych. W zbliżonej estetyce uformowane zostały także obie – Katowice 1947, Kraków
1948 (również w parku u stóp Krzemionek) – Dąbrowskiego realizacje Snu nocy letniej37.
36

Konstanty Puzyna, Śpiące królewny, „Teatr” 1954, s. 6-8.
Por.: Zbigniew Jabłoński, Zarys życia i twórczości teatralnej Bronisława Dąbrowskiego, [w:] Bronisław
Dąbrowski i jego teatr. W 50-lecie pracy artystycznej, praca zbiorowa pod red. Henryka Voglera, Kraków 1972,
s. 3-18; Z. Jabłoński, Materiały do kroniki życia i twórczości Bronisława Dąbrowskiego; ibid., s. 71-95; oraz –
jako tekst programowy do wszystkich inscenizacji komedii szekspirowskich: B. Dąbrowski, „Co chcecie?” Dla37
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Bez wahania więc można w przypadku jego komedii szekspirowskich mówić o skrystalizowanym programie, o w pełni uformowanej estetyce teatralnej.
Na widzeniu przez Dąbrowskiego sztuki teatralnej – a w tym może głównie szekspirowskiej – w sposób decydujący zaważyła podróż do ZSRR w roku 1934. Tu zetknął się z Konstantym Stanisławskim, Wsiewołodem Meyerholdem i Aleksandrem Tairowem; na całe lata –
co szczególnie ujawniły jego przyszłe inscenizacje szekspirowskie – uległ fascynacji estetyką
teatralną Jewgienija Wachtangowa. Bez wątpienia można określić Dąbrowskiego jako najpełniejszego w Polsce realizatora założeń trzeciej formacji Wielkiej Reformy, zwłaszcza w jej
profilu wachtangowskim. Wyraźnie wywiedziony z kształtu słynnej moskiewskiej Księżniczki Turandot Gozziego w inscenizacji Wachtangowa – teatr komedii szekspirowskiej Dąbrowskiego praktycznie rezygnuje z głównych bohaterów, rolę protagonisty oddając z e s p o ł o w
i. Spektakle te – zgodnie z przyjętą tradycją – uformowane w estetyce poetyckiej groteski,
osiągają swój rytm w zwielokrotnionym ruchu scenicznym, tańcu, w przemiennych scenach
zespołowych, przypisując przy tym szczególną rolę ogólnemu wrażeniu plastycznemu. Niezmiennym punktem wyjścia jest tu jawna demonstracja t e a t r a l n o ś c i, wręcz w sposób
manifestacyjny opozycyjna wobec – przez całe lata związanej w Polsce z komedią szekspirowską – tradycji sceny iluzjonistycznej. W planie historycznym jest to dokonanie niezmiernie istotne, za sprawą Dąbrowskiego nastąpiło mianowicie przełamanie konwencji uformowanej jeszcze przez Helenę Modrzejewską – jako aktorkę i reżyserkę – i powielanej później
całymi dziesięcioleciami przez Ludwika Solskiego, wedle której Wieczór Trzech Króli grany
był jako komedia realistyczna. W tym kontekście, szokujące było poznańskie przedstawienie
Dąbrowskiego, prezentujące Wieczór w kategoriach p o e t y c k i e j baśni, wciągającej widzów w zabawę i t e a t r a l n ą m a s k a r a d ę. Przy otwartej kurtynie zmieniano tu rekwizyty i przekształcano kompozycję przestrzeni scenicznej, zaś w scenie pijatyki orkiestra
rżnęła od ucha piosenkę Pije Kuba do Jakuba. Już przy okazji tej pierwszej premiery podkreślano, iż Dąbrowski jest, co również sięga rodowodu Wachtangowa – przy całym swym rozbudowanym inscenizatorstwie – reżyserem niezmiernie aktorskim, pozostawiającym dużą
swobodę improwizacyjną osobowościom wykonawców. Osią konstrukcyjną owej zabawy w
teatr, przy pełnej demaskacji sceny równoczesnej, była opozycja liryki i niemal cyrkowego
komizmu. Iż zasada kompozycyjna Wieczoru stanowiła wyraz okrzepłego programu, świadczy wkrótce po nim wystawiona (15 I 1937) Mirandolina Goldoniego. Spektakl stylizowany
na prymitywizm sceniczny igrający tekstem. w ludycznym pastiszu operetkowym, pod
względem plastycznym jawnie teatralny38. Wachtangow i jego Turandot patronowali całemu
temu światu poetyckiej zabawy.
W oparciu o swe doświadczenia przedwojenne, Wieczorem Trzech Króli∗ Dąbrowski inaugurował powojenne dzieje polskiej sceny szekspirowskiej. Do konstytutywnych cech estetyki teatralnej Dąbrowskiego, właśnie w jego Wieczorach szczególnie eksponowanych, zaliczyć należy „ruchliwość i śpiewność (...), barokowo-orientalną dekoracyjność (...), rozbuchanie dynamizmem i emocjonalnością formy”39. Aby rzecz szerzej rozszyfrować historycznie,
cofnąć się należy do ostatnich lat międzywojennych, kiedy to Dąbrowski swój program artystyczny zdecydowanie zaczyna wiązać z dokonaniami radzieckimi. Tym ciekawsze to, iż
ukazuje – jakże inny i o ileż płodniejszy niż w latach pięćdziesiątych – sposób przejmowania
czego, jak i czemu właśnie w ten sposób inscenizujemy „Wieczór Trzech Króli?”, „Teatr Polski” 1936, nr 3, s.
1-10.
38
Stanisław Witold Balicki, Inscenizacje Bronisława Dąbrowskiego, „As” 1938, nr 2; S. W. Balicki, Odwiedziny teatralne, „Odrodzenie” 1946, nr 16/17, s. 23.
∗
WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Przekład: Leon Ulrich. Reżyseria i oprać, literackie Bronisław Dąbrowski,
scenografia: Stanisław Jarocki, opr. muzyczne Witold Krzemiński, choreografia: Maryna Broniewska. Katowice,
Teatr Śląski, 21 III 1946 r.
39
S. W. Balicki, Polonez Dąbrowskiego, [w:] Bronisław Dąbrowski..., s. 20.
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pałeczki od patronów artystycznych. Na zjeździe ZASP-u w kwietniu 1936 roku, młody
wówczas reżyser lwowskiego teatru Horzycy, wygłosił referat poświęcony sytuacji artystycznej w stałych teatrach pozawarszawskich. W tekście tym Dąbrowski wyraźnie określał estetykę sceny lwowskiej oraz własną orientację estetyczną i jej filiacje. Głównie kierunki poszukiwań tego teatru to „zewnętrznie konstruktywna synchronizacja terenu o typie neorealistycznej i estetycznej architektoniki, przy pewnej mechanizacji i stylizacji zespołowych ruchów
(Pronaszko-Radulski) lub też, z drugiej strony: ekspresyjny r e a l i z m k o m p o n o w a n y
(podkr. A.Ż.) z wyraźną tendencją do hiperbolizowania i uplastyczniania najważniejszych
elementów dekoracyjnych i tematycznych (neosymbolizm), przy realistycznej fakturze twórczej i grze aktorskiej (Daszewski-Dąbrowski). (...) Metoda pierwsza: Granowski-SchillerMeyerhold, a druga: Tairow-Wachtangow”40. Program i związek z kontynuatorami estetyki
Wachtangowa został dobitnie sformułowany. Scena ta – pisał Dąbrowski w lwowskiej
„Chwili” w relacji z pobytu w Moskwie – „osiąga ideał współczesnego teatru, wyciąga na
wierzch siłę aktora, nie wyrzeka się najnowszych reżyserskich osiągnięć, a nie autora, z Meyerholdowską genialną bezceremonialnością. Nie grzesząc zbytkiem propagandowej farby,
pokazuje jednak człowieka na tle nowych socjalistycznych kryteriów”41. Mamy tu więc zarówno zaznaczoną orientację polityczną, jak przede wszystkim sprzeciw wobec estetyki stosowanej przez Leona Schillera i wyznanie wiary wobec wachtangowskiego r e a l i z m u f a
n t a s t y c z n e g o. Przy właściwej Dąbrowskiemu „wyobraźni o orientalnym przepychu
dekoracyjnym” musiał być mu bliski teatr wachtangowców, zarówno pod względem formalnym jak i ideologicznym. Był to bowiem teatr „pełen optymizmu, harmonii, motywów naiwności ludowej i baśniowości, poezji i moralistyki, żartu, groteski, gdzie zawsze jest miejsce na
prawdę wewnętrzną człowieka z krwi i kości. Pozytyw tej sztuki, nie zaniedbujący wyrafinowanego nieraz artyzmu, góruje nad wrogimi siłami nienawiści i destrukcji”42. Wieczór Trzech
Króli Dąbrowskiego był na polskiej scenie niewątpliwie jedną z najpełniejszych realizacji
tego wachtangowskiego programu. Spektakl ten zresztą nieraz zaliczano do najwybitniejszych
dokonań artysty, najpełniej ucieleśniający jego estetykę i typ wyobraźni scenicznej. Ku takim
sądom skłaniał sposób uchwycenia przez Dąbrowskiego „dialektyki szekspirowskiej” – owej
rozwartości pomiędzy pogodną zabawą i grą ocierającą się o błazenadę a głęboką refleksją
nad kondycją człowieczą, w planie scenicznym realizowaną poetycką kompozycją wizualną,
w której obydwa oblicza szekspirowskiego świata plątały się i zespalały w feerii obrazów i
ruchu, sięgającego nawet po elementy pantomimy. Ludyczną ludowość tego teatru szczególnie jaskrawo wydobył spektakl prezentowany na dziedzińcu wawelskim43 – ujęty w porządku
baśni ludowej rozpostartej między liryką i błazenadą. Poprzez wachtangowską Turandot, poprzez elementy dell’arte i ludowego festynu, elżbietańska komedia przybierała kształt włoskiej feerii.
W przedstawieniu, którego generalna kompozycja opierała się na opozycji liryzmu i groteski, poetycka jedność widowiska wiązała się z jej kształtem plastycznym. Całość toczyła się
w zasadzie w jednej dekoracji, która mieściła symultanicznie dwa dwory i wszystkie inne
miejsca akcji. Praktykable i rekwizyty – przy dźwiękach muzyki śpiewanej przez służbę –
„przenosiły widza to nad brzeg morza, to do pałacu Orsina czy Oliwii. Dzięki temu przedstawienie nabierało muzycznej ciągłości, stawało się wdzięcznie stylizowane, nawet w swoich
martwych miejscach”44. Kolejni scenografowie Wieczorów Dąbrowskiego wnosili oczywiście
do przedstawienia swoje indywidualne rysy. Bodaj najciekawsze wprowadził Andrzej Stopka
w inscenizacji krakowskiej 1947 roku; wśród rozsuwanych gobelinów na przykład buduar
40

Cytuję wg ibid., s. 24.
Cytuję wg ibid.
42
Ibid.
43
Por.: Roman Szydłowski, Pasje Bronisława Dąbrowskiego. [w:] Bronisław Dąbrowski..., s. 27-28.
44
K. Wyka, op. cit., s. 172.
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Oliwił wyznaczała u niego stylizowana lira obwieszona kiściami winogron45 – „kobieta, wino
i śpiew” były wszak sensem baśniowego świata ilirskich baśniowych bohaterów. Jednolitym,
choć budowanym przez reżysera poprzez powtarzający się kontrast. Z jednej strony jest to
bowiem sfera wzruszeń melancholijnie lirycznych, poetycka rzeczywistość Orsina, Violi,
Oliwii i Antonia, z drugiej zaś komiczna sfera Czkawki i jego kompanii; z racami śmiechu, z
błazenadą pojedynku i sytuacyjnych perypetii. W założeniu generalnym taki układ całości
miał stanowić przełożenie na teatr właściwej Szekspirowi konstrukcji dramaturgicznej – elementów oddzielnych, acz równoczesnych46. W planie muzycznym odpowiadało temu splecenie melodii stylowych z popularnymi piosenkami. Obydwa kontrastowe plany wiązała postać
Błazna, przynależnego zarówno sferze liryki, jak i clownady. W ogólnym rytmie utanecznionej stylizacji na prymitywizm następowało zjednoczenie obrazu uczuć wysublimowanych i
cyrkowej błazenady.
Komedia szekspirowska odczytana przeto została przez Dąbrowskiego w kategoriach kolorowej feerycznej baśni, bezproblemowej zabawy tym lepszej, im więcej w niej nieprawdopodobieństw, zabawności i wzruszeń. Zgodnie z takim zamysłem czynnikiem dominującym
widowiska stały się jego elementy pozatekstowe. „W partiach lirycznych, o tempie powolnym
reżyser dąży do stworzenia powoli nakładających się nawzajem żywych obrazów w sensie
niemal malarskim (...). Inaczej we fragmentach buffo. Tutaj tekst jest tylko okazją do komponowania ruchu. I to nie tylko w przestrzeni (w sposób malarski), lecz w czasie.47 Oprócz
wzmiankowanej już pantomimy pojedynku, rozbudowane układy taneczne wyznaczają ogólny rytm akcji scenicznej.
Baśniowa feeria Wieczoru Dąbrowskiego z jednej strony nawiązuje więc do grubo ciosanej sceny wczesnoelżbietańskiej, z drugiej natomiast – w syntezie i bogactwie środków podawczych – skłania się ku wyobraźni awangardy teatralnej lat dwudziestych. Właśnie synteza
gra tu rolę niebagatelną. Wystąpi ona w uformowaniu lasu w Śnie nocy letniej, którym przyjdzie się zająć za chwilę, jak również w polskiej prapremierze Owczego źródła Lope de Vegi
(Kraków, 17 IV 1948), w którym las zaprojektowany został również jako „konkretny i syntetyczny zarazem, pełen zieleni i liści, a przecież prawie aluzyjny w swojej prostocie i przejrzystości”48. Szukając rodowodu tej estetyki, trafiamy znowu na międzywojennych Rosjan, za
którymi Dąbrowski w Wieczorze daje własną f o r m u ł ę r e a l i z m u p o e t y c k i e g o.
Bodaj najpełniejszym teatralnie ucieleśnieniem przyjętej estetyki był finał Wieczoru. Ostatni
plan wyznaczał tu „zatopiony w feerii kolorowych świateł horyzont oraz łódź żaglową, kołyszącą się przy brzegu morskim. Nad sceną wisiała tablica z napisem „Iliria lub co chcecie, w
odpowiednich momentach zjeżdżał z góry uśmiechnięty figlarnie księżyc”49. Właśnie w finale
wędruje ów księżyc nad głowami wykonawców, aż – kiedy przychodzi czas na finałowe słowa Błazna i całego ensamblu: „Komedia skończona i tak bawić was chcemy dzień w dzień” –
zespół nadyma policzki i zdmuchuje bajkowy księżyc w niebo...
Jednym słowem Wieczór jako radosna apoteoza fantazji, maskarady i teatralnego szaleństwa. A mimo elżbietańskich koneksji, mimo włoskiej feeryczności bardzo to w realiach i
aluzjach szaleństwo polskie. Bez nachalnych aktualizacji czy lokalizacji akcji – jedynie poprzez pewne cytaty tekstowe i kulturowe. Już samo wymieszanie melancholii z rubasznością
– bardzo wszak szekspirowskie – trafiało do właściwej polskiej widowni mentalności arty45

Por.: S. W. Balicki, Szekspir Dąbrowskiego, „Dziennik Literacki” 1947, nr 32, s. 2-3.
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47
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stycznej. Pojawiały się tu jednak polonizacje bardziej bezpośrednie – przede wszystkim Pije
Kuba do Jakuba – wyśpiewywane przez zalanych kompanów. Spotykało to się z oburzeniem
krytyków na szarganie świętości mistrza, a wszakże jeszcze w The Globe sam autor motywami muzycznymi, przeniesionymi wprost z londyńskiej ulicy, osadzał akcję swych komediowych „farlandii” we współczesnym mu kontekście kulturowym. Polskiemu widzowi, żłopiący wińsko i wiodący facecje Czkawka, w interpretacji Aleksandra Bardiniego, natychmiast
kojarzył się z Zagłobą. Tak właśnie, jak na polskim debiucie Szekspira, w Falsztaffie z roku
1793, kompan księcia Henryka bliski być musiał sejmikowym facpcjonistom i opcjom. Stosowane przez Dąbrowskiego polorizacje – jak również, czym przyjdzie się szerzej zająć, w
zupełnie innej płaszczyźnie prowadzone polonizacje w Szekspirach Horzycy – należały do
ówcześnie charakterystycznych zabiegów czynionych na materiale szekspirowskim. Były
jednym z rodzajów prób wtopienia go w aktualny polski pejzaż kulturowy.
Wieczór Dąbrowskiego dopiero inicjował powojennego Szekspira. W swawolnej baśni nie
przemycał jeszcze ostrzy społecznych rozrachunków. Przeto zredukowany został – w tekście
do połowy – wątek Malvolia, tak eksponowanego w parę lat później paskudnego purytanina i
wyznawcy feudalnego ładu. Główna natomiast w feerycznym widowisku rola przypadła Błaznowi. Tadeusz Surowa grał go niczym „Stańczyka, rozumiejącego przeciwieństwa postępków ludzkich, przeciwieństwa poezji i groteski”50. Kiedy w następnej realizacji rolę Błazna
przejął Tadeusz Łomnicki, u tego rozigranego, żywiołowego łachudry najczęstszym gestem
była wyciągająca się-po pieniądze dłoń. Czas się z wolna odwracał...
W pierwszym sezonie powojennym słusznie stawiano Wieczór Trzech Króli Dąbrowskiego tuż obok Elektry Wiercińskiego51 i Snu nocy letniej Horzycy. Ta „realistyczna bajka”,
ujęta jako – bardzo wówczas to nowatorskie – spektakl zespołowy bez protagonistów, pod
tym względem zapowiadała już Jak wam się podoba Galla. Była jednym z tych spektakli,
które formułowały sprecyzowaną artykulację myślenia Szekspirem.
Obydwa szekspiry Dąbrowskiego są w ówczesnym teatrze manifestem stylistycznie jednolitym. Podobnie do Wieczoru, również Sen nocy letniej∗ odczytany został jako pogodna
liryczna baśń dramatyczna, a inscenizacja krakowska z następnego sezonu nie odbiegała w
genealiach od pierwowzoru. Miejsce witalnego snu o erotyce zajęło tu łagodnie fantasmagoryczne senne marzenie, pastelowe i rozsłonecznione. W ćwierć wieku później Sen pojawia się
na polskiej scenie w porządku pytań o mroki podświadomości i ambiwalencje człowieczej
natury. Czas zmienia repertuar znaków zapytania wypełniających artystyczną mentalność. W
swych wypowiedziach o Śnie Dąbrowski konsekwentnie posługuje się określeniami w rodzaju „koronkowa struktura poetyckiego utworu, muślinowa zwiewność”52. To, tak już dziś
od nas odległe, widzenie Snu nocy letniej w czasie inscenizacji Dąbrowskiego jest niewątpliwie sceniczną odnową inscenizacyjnej tradycji. Dotąd wiązał ją przykład słynnej inscenizacji
berlińskiej Reinhardta z początku wieku – wznawianej później wielokrotnie i filmowanej,
spektaklu iluzjonistycznego, pełnego szalonego przepychu wirujących na obrotówce i odbijających się w lustrzanej posadzce poetyckich obrazów. W tym kontekście szokującą innością
był spektakl inscenizowany niezmiernie oszczędnie, bez rozbudowanej wystawy; przedstawienie, w którym dekoracje podczas akcji przesuwały się po scenie na kółkach – dekoracje
wywiedzione przez Pronaszkę z jego doświadczeń konstruktywistycznych, przeciwstawione
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bogactwu barwnych kostiumów53. Na pierwszy rzut oka rozpoznawalny stawał się ten sam,
co w Wieczorze Trzech Króli, rodowód estetyczny widowiska.
Inscenizator ostro wyeksponował na scenie trójplanową budowę komedii – zdecydowanie
skontrastował świat baśni ze światem ludowej rubaszności i – potraktowanym operowo –
dworem ateńskim. Jako wiązadło całości przyjął natomiast miejsce zdarzeń – las baśni letniej.
Właśnie baśniowy, księżycowy i fantasmagoryczny. Z próbą pastiszu operowego współgrać
miało ujęcie sceny ateńskich rzemieślników jako satyry na szmirę. W rezultacie przemieniała
się ona jednak w sekwencję wulgarnie cyrkową. Zabawy w rodzaju dodatków tekstowych, jak
choćby konającego Pyrama do umarłej Tysbe: Posuń się”, czy wpuszczenie na scenę żywego
psa, który szarpie lwa za ogon, dalekie były od stylizatorskiej finezji w Wieczorze Trzech
Króli. Inne przeto elementy widowiska zwracały uwagę na to przedstawienie. Izba rzemieślników wyrastająca nagle lub spadająca do zapadni, wjeżdżający z boku sceny pałac Tezeusza,
na poły kabaretowy styl układów tanecznych, lampki w rękach „robaczków świętojańskich”.
Jednym słowem – roztańczona bajka. Tak charakterystyczne u Dąbrowskiego splecenie ruchu
i barwy, muzyki i słowa, gonitw, tańca i pieśni w wirującym marzeniu feerycznym z pogranicza jawy i snu. Zatem – opozycja w stosunku do tradycji Reinhardtowskiej, zdecydowany
antyiluzjonizm świata przedstawionego. „Jak w inscenizacji Wieczoru Trzech Króli, tak i tu –
wyznawał reżyser – starałem się zastąpić obraz poetycki swobodną umownością teatralną,
tam gdzie realistyczna interpretacja teatru wciągałaby nas w matnię scenicznego szablonu.”54
Ucieleśniony w kategoriach niefrasobliwej baśni świat Snu zgodny był z ówczesnymi interpretacjami komedii przez szekspirologów, jako że „cały Sen nocy letniej jest rodzajem wesołego odczynienia uroku nad łożem nowożeńców, radosną katharsis – oczyszczeniem od
wszystkich strachów, które z komnaty nowożeńców wypędził Spencer w Epithalamion”55.
Poprzez fiestę Wachtangowa Dąbrowski wracał do niewinnych alkowianych igraszek, zarzucając to, co drzemie w śmiechu Snu, aby ujawnić znienacka odwrotną stronę wesela: stypę
marzeń.
Zasadniczym elementem przyjętej interpretacji komedii był jej kształt plastyczny. Warunkował on niejako pryzmat oglądu całości dzieła. Pronaszko – jak już wzmiankowałem – zastosował dekorację równoczesną ze zmianami przy otwartej kurtynie, bez jakichkolwiek prób
mimetycznego imitatorstwa w konstrukcji świata przedstawianego. Zasadniczym jego składnikiem był baśniowy las ateński, potraktowany syntetycznie, nieomal jak „znak lasu”. W miarę przebiegu akcji, w ten plan wjeżdżały dodatkowe elementy, wyznaczające poszczególne
miejsca zdarzeń. A to w scenach leśnych ze sznurowni opadły pnącza i liany, a to pojawił się
rydwan Tytanii bądź fragment pałacu Tezeusza wysuwany zza kulis, a to z zapadni – niczym
grzyb w lesie – wyrastała chata rzemieślników z siedzącym na dachu Pukiem. Czy to grecka
kolumna, kawałek muru, czy pień drzewa – wszystko to jednoznacznie określało czas i miejsce akcji, lecz równocześnie było jawnie skrótowe, nie udające rzeczywistości pozascenicznej
– t e a t r a l n e. Utrzymane w antywerystycznej estetyce realizmu poetyckiego; uformowane
tak, by „uzyskać pewną jedność miejsca, żeby nie przerywać zmianami dekoracji naturalnej
lekkości poetyckiej komedii”56. Znaczenie tego typu wizji scenicznej w kontekście innych, jej
ówczesnych inscenizacji, zobrazują dalsze rozdziały książki, kiedy propozycję Pronaszki zestawić będzie można na przykład z Hamletem w scenografii Frycza, rozczłonkowującym
świat przedstawiony na cały szereg potraktowanych werystycznie planów akcji.
Bodaj najbardziej charakterystyczny element zastosowanej w Śnie stylistyki Dąbrowski
zinterpretował w przedpremierowym wywiadzie: „Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby
53
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ta najbardziej poetycka sztuka Szekspira wyraziła się nie tylko przez piękne słowa, ale żeby
była w i z j ą w z r o k o w ą pełną ruchu i z w i e w n o ś c i, wynikającej z tego p o e t y c k
i e g o m a r z e n i a, jakim jest ów srebrny od blasków księżyca Sen nocy letniej (podkr.
A.Ż.)”57. Wierny przeto polski spadkobierca Wachtangowa traktował tu często tekst na zasadzie materiału scenariuszowego, obficie obudowywał go rozwiniętymi działaniami ruchowymi grup aktorów. Raz po raz – niby wesołkowie wczesnoelżbietańscy – zwracali się oni bezpośrednio do publiczności, rzemieślnicy ruszali w tan w rytm muzyki mendelssohnowskiej,
las wirował wśród śmiechu i emocji, którym artykulacja słowna zdaje się zbyteczna. Wszystkie te elementy jednoczyły się w tłumnym feeryczno-rewiowym finale. Zamazywało to
oczywiście cały sens ostatniego monologu Puka – jego wielkiej kody o granicach snu i pozostawało komedią w rejonach beztroskiej poetyckiej impresji. W obydwu inscenizacjach Puka
grali na zmianę Maria Kościałkowska i Tadeusz Łomnicki. Wyjeżdżał ów Puk z zapadni na
dachu chatki rzemieślników, „jako symbol tych czarów, które potrafią wywołać spod ziemi i
rozwiać w nicość chatki, ludzi, jednych zaczarować, innych odmienić, zażartować i pokazać,
że wszystko jest ułudą”. Atoli proceder „wikłania” ludzkich losów – nawet, gdy tylko z czysto ludycznych płynie pobudek – być potrafi działalnością niebezpieczną, co najmniej dwuznaczną. Kreacją Puka wszak Sen nocy letniej buduje motyw niepewności, swoistej ambiwalencji marzeń i czynów człowieczych. W pastelowej bajce Dąbrowskiego nie bardzo widać
miejsce na ten plan zdarzeń. Toteż Maria Kościałkowska „łączyła wesołą nieobliczalną złośliwość d o b r e g o (podkr. A. Ż.) duszka i jego poetycką zmysłowość, eteryczność i lekką,
rozbieganą wszędobylskość”58. Podobnie Puk Łomnickiego był „cały wężowym gestem, ruchem, skokiem, psotą i igraszką”59. Posługujący się w tej roli „niskim, gardłowym głosem”,
młody aktor budził powszechne uznanie imponującą techniką. Jego bohater, „złośliwy i życzliwy”, zdawał się zgodny z ogólną koncepcją pogodności świata przedstawionego, w którym
Puk miał pełnić rolę „wesołego Robina”60, w zasadzie przedłużać Reinhardtowską tradycję
interpretacyjną. A przecież baczniejsi obserwatorzy podchwycili, tkwiące w kreacji, sugestie
nie tak znów monolitycznie eterycznego obrazu świata61. Ubrany w kostium przywodzący na
myśl mech i butwiejące liście, Puk Łomnickiego raz po raz wybuchał złośliwością i szyderczym śmiechem, ujawniającym jakby skrywane przez postać rejony demonizmu i baśniowej
szatańskości. Rzecz to o tyle interesująca, że koresponduje z mniej więcej równoległym w
czasie Plikiem Ireny Maślińskiej w Śnie nocy letniej Horzycy – którym szerzej przyjdzie się
zająć za chwilę – nie „wesołym Robinem”, lecz Złym, wikłaczem ludzkich losów, chochołowym duszkiem ze słowiańskiej demonologii. Wydaje się, że w feeryczny świat pastelowej
baśni Dąbrowskiego wkradł się niepostrzeżenie duch czasu – duszek ze świata nie tak znów
do końca słonecznego i o nie takiej znów do końca określonej jednoznaczności norm i prawd.
Łączną analizę obydwóch Dąbrowskiego inscenizacji Snu usprawiedliwia ich wzajemna
przystawalność, jedynie z zastosowanymi w Krakowie „próbami usunięcia niedociągnięć62 –
niewielkimi zresztą, zmierzającymi do ograniczenia rozbudowanej uprzednio baletowości63.
Mimo niewątpliwych piękności i nowatorstwa interpretacyjnego Sen nocy letniej Dąbrowskiego odniósł na Festiwalu Szekspirowskim zdecydowaną porażkę. Raziły niespójności pomiędzy trzema skontrastowanymi wymiarami świata przedstawionego i nie zawsze poddawane formule scalającej, wzajem rozdarte pomysły choreograficzne, reżyserskie, aktorskie i scenograficzne. Nie przekonywało wprowadzenie w antyiluzjonistyczną baśń takich na przykład
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cytatów werystycznych jak żywe psy; przy eksponowanej także kostiumem trójdzielności
widowiska o szablonowość ocierało się wręcz operowe prowadzenie Oberona czy rusałkowolandrynkowatej Tytanit i – z zamysłu – dwuwymiarowych postaci dworu. Z dzisiejszej perspektywy łatwo wadzić się z Dąbrowskim o spłaszczające do wymiarów pogodnej baśni zinterpretowanie tekstu szekspirowskiej komedii. Pod tym względem jego szekspiry nie odkrywały nowych rejonów interpretatorskiej penetracji. Pod tym względem nieporównanie bogatsze okazać się miały Horzycy czy Wiercińskiego komedie wesołe w smutku i smutne w weselu. Pod względem natomiast estetyki teatralnej, obok premier Horzycy i Galla, szekspirowskie spektakle Dąbrowskiego – szczególnie w opozycji do archeologicznego Szekspira Szyfmana i Frycza – należą do zespołu najbardziej nowatorskich propozycji lat czterdziestych.
Nie pozostawiły po sobie wprawdzie zbyt wielkiej siły inspiracyjnej; raczej podsumowały
jeden z kierunków rozwoju sceny międzywojennej. I tym samym wyznaczały swoje istotne
miejsce w procesie przeobrażeń polskiego świata szekspirowskiego.

WŚRÓD METAFOR I GWIAZD
Aby móc w miarę sensownie rozejrzeć się w szekspirowskim świecie Wilama Horzycy,
trzeba wprzódy koniecznie rozwikłać podstawowy w jego wizji teatru p r o b l e m r e a l i z
m u. Bardzo przez Horzycę swoiście traktowany realizm – który umożliwia ukazanie na scenie, „jak to cielesne w duchowe się zmienia, jak to z rzeczy dotykalnych wykwitają rzeczy »z
tego, co sny materiału«”64 – stanowi podstawę całej jego estetyki i filozofii teatru, dzięki której zajął Horzyca na scenie polskiej jedno z miejsc najpierwszych i w związku z którą zarazem w czasach normatywnej doktryny realizmu socjalistycznego został od tej sceny odsunięty.
Motyw „realizmu w teatrze” przewija się przez większość szkiców i esejów Horzycy;
opierając się o rozmaity materiał literacki autor formułuje precyzyjną koncepcję tego rudymentarnego dlań problemu. „Lorca – pisał – ma ambicję (...) ukazać ż y c i e w skrótach
(wszystkie podkreślenia w tekstach Horzycy – A. Ż.), raz jeszcze objawić cień wielkiej realności, jak to czynili przodkowie. Ten realizm swoich dni odczuwa on inaczej niż tamci sprzed
wieków, ale tak być musi: problem realizmu jest bowiem problemem k a ż d e g o p o k o l e
n i a i żadne z nich nie może problemu tego rozwiązać za ojców lub synów. Dlatego Lorca
może mówić o teatrze, w którym »drzewo zmienia się w chmurę«, bo to właśnie jest wytyczną tego wysiłku, by »ukazać życie w skrótach«. Nie pragnie on fotografizmu, pragnie życie
objawić we własnej transkrypcji poetyckiej i dlatego właśnie jest pełnokrwistym realistą (...).
Nie zapomina on (...) nigdy o tym, że p o e z j a j e s t o r g a n e m realizmu.”65 Zdecydowany przeciwnik mimetyzmu, werystyczności, Horzyca opowiada się za realizmem poetyckim, skondensowanym w artystycznej transformacji, objawiającym się w skrócie poetyckiej
metafory. Niezmiernie istotny w tym systemie wyobrażeń jest h i s t o r y c z n y stosunek do
pojęcia realizmu, jego przemiany w rytmie przeobrażeń ogólnych koncepcji sztuki teatru.
Sam wyznając r e a l i z m s k o n d e n s o w a n y, Horzyca potrafi niejako „obiektywnie”
śledzić i akceptować realizm Fedry, Lope de Vegi, Calderona, Szekspira, komedii bulwarowej. Z braku realizmu czyni główny zarzut w stosunku do klasycystów, wyłączając stąd jedynie Racine’a, Który ekwiwalent prawdy świata przedstawionego odnaleźć potrafił w realizmie
psychologicznym pewnego odłamu romantyków, a zwłaszcza sentymentalistów. Po rozpatrzeniu się w stosunku Horzycy do tego zjawiska w sztuce, naturalne w systemie tego misty64
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ka, marzyciela, wielbiciela średniowiecznego misterium, staje się czynienie z Realizmu i
Prawdy podstawowego kryterium w jego myśleniu artystycznym.
Z równoczesnym sprzeciwem Horzycy spotyka się ta jakże w ostatnim okresie jego życia
powszechna – wersja „prawdy”, „realizmu” świata przedstawionego, którą artysta traktuje
jako symptomy „literatury niewoli” i „kultury miniatury”. Choć posługuje się przykładami z
epok dawno minionych, jasne jest to, iż myśli o zgoła nieodległym okresie kultury polskiej.
Obszerniejszy cytat z tekstu poświęconego regresowi kulturalnemu po roku 1830 w sposób
syntetyczny obrazuje stosunek Horzycy do wersji realizmu socrealistów: Od prawdziwego
realizmu „nie był to odwrót dobrowolny, nie! Okrutna konieczność dziejowa zmuszała do
tego. Bo emigracja, gdzie działali i tworzyli wielcy romantycy, była niewątpliwie formacją
tragiczną, ale sama tragedia narodu odbywała się nie tam, na emigracji, ale tu, w kraju. Nie
miała ona koturnów, jak tamta, poetycka; była codzienna, przyziemna, rzec by niemal można
ibsenowska. Samo bowiem życie polskie zaczęło się gwałtownie kurczyć i cofać, i milknąć, a
pisarze i poeci, którym los kazał ostać się w ojczyźnie, mogli i musieli być tylko tego niemymi lub prawie niemymi świadkami. Tak zaczęła powstawać l i t e r a t u r a z a k n e b l o w a
n y c h u s t, literatura, którą stać było tylko na wielkie milczenie (...). Nie przerwał go żaden
krytyk, który byłby z tego pokolenia: sprawiło to samo ówczesne życie polskie, tknięte paraliżem i niemocą, a pomogły mu w tym wszelakie cenzury, obce a nawet i własne. Nadszedł
oto czas W i e l k i e j M i n i a t u r y. czas r e a l i z m u n i e w o1 i (...). Dziś, gdy nie
przebrzmiały jeszcze echa wołania ów nowy realizm, wydawać się może czymś nie do wiary,
by potrafił on być także narzędziem i kształtem... śmierci. A tym właśnie stał się on w owe
dni po listopadzie. Dymensje natchnień mogły być teraz zastąpione przez dymensje realiów,
nie wielkich, nie bujnych, ale »wielce rzeczywistych«. A w perspektywie apoteozy życia w
kategoriach »drobnoustrojów«, w rozmiarach małego, ale wygodnego istnienia. Koniec monologom na Mont Blancach. Ważna jest tylko nieuskrzydlona co prawda, ale dotykalna, d o r
a ź n a r z e c z y w i s t o ś ć. Precz ze snami! Jakże to się doskonale rymowało z polskim
programem carów i innych zaborców: point de rêveries! (...) Realizm polski miał służyć i
służył do zakrycia naszej rzeczywistości, której prawdziwy nurt bił gdzie indziej: w Dziadach,
w Śnie srebrnym, w Nieboskiej. (...) Przed tym uchronić miał realizm, nieraz o wysokim poziomie artystycznym (...), ale wypowiadający peryferie polskiego myślenia, jego prawdy
marginesowe, nie to, co było istotą” i wielkością życia polskiego i sztuki polskiej, i myśli.
Tak powstała w kraju »szkoła« z a m a s k o w a n y c h r e a l i z m e m m i n i a t u r z y s t
ó w. Nowa generacja poetów skazanych na nowych »tysiąc wierszy o sadzeniu grochu«, choć
nie zawsze groch był ich tematem (...). Tym uśmiechniętym realizmem Panny mężatki rzęziła
kiedyś cała Polska, a to rzężenie, dowcipne, ba! wesołe, było niemal jedynym głosem, jakim
przemawiać mogła wielomilionowa rzesza Polaków w kraju”66.
To oskarżenie „epoki milczenia i miniatury” szczególnie tragicznie brzmi w ustach artysty,
w czasach panowania doktryny socrealistycznej zepchniętego do prowincjonalnego teatru
operetkowego... Atoli nie jest to oskarżenie pokrzywdzonego człowieka. Jest to natomiast
generalny sprzeciw wielkiego mistyka sceny polskiej i jej wielkiego realisty, czyniony z pozycji wyznawcy Realizmu Ogromnego, z pozycji Sceny Poetyckiej. Dla propagatora takiej
formuły realizmu nie mogło być zgody na „kulturę zakneblowanych ust”, na „realizm niewoli” także artystycznej, na zminiaturyzowanie obrazu świata do „kategorii drobnoustrojów”,
która niwelowała na scenie wielki diapazon realizmu poetyckiej wizji pierwszych dzieł repertuaru naród owego i światowego. Bowiem Horzycową wersję realizmu reprezentował
również na przykład Gogol, jako że on „dziełem swym wyznaczał szlak, który stał się szlakiem znakomitej większości nowoczesnej literatury rosyjskiej, szlak jej w i e l k i e g o r e a
l i z m u (...). Jeden z tych kamieni milowych stanowi też nazwisko i dzieło Czechowa, wśród
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wielkich realistów Rosji może najbliższego geniuszowi Gogola. Tak bowiem dla Czechowa,
jak i dla twórcy Martwych, dusz, r e a l i z m b y ł s p o s o b e m h e r o i c z n e g o w i d z
e n i a ż y c i a”. Jednym przy tym z właściwych obydwu autorom pryzmatów realistycznego
widzenia świata jest – według Horzycy – „zmysł humoru, który jest nieodrodnym bratem innego zmysłu, z m y s ł u r z e c z y w i s t o ś c i. Humor jest organem i narzędziem ich cierpkiego realizmu i tylko to, co zdolne jest przejść przez ciasne ucho igielne śmiechu, miało dla
tych pisarzy wagę niefałszowanej p r a w d y67. Dla twórcy, dla którego realizm był wyraźnie
tu określonym pryzmatem widzenia świata i który teatralny zmysł rzeczywistości widział nie
w werystycznej miniaturze, antytezę prawdziwego realizmu stanowił „sentymentalizm, czyli
bytowanie w kłamliwym realizmie”68. Kłamliwym i tym samym szkodliwym, jako że według
ogólnego credo artystycznego Horzycy „teatr ma prawo istnieć tylko jako wytwórnia zbiorowego entuzjazmu”69 – jako scena narodowa, w zbiorowym przeżyciu narodowi ukazująca p o
e t y c k ą r e a l n o ś ć jego świata, jego myśli i marzeń.
W teatrze, w tym rodzaju sztuki, któremu przypisana jest swoista magiczność, również realizm podlega autonomicznym prawom kreacyjnym rzeczywistości świata sceny. „Kto – pisał
Horzyca, zastanawiając się nad tym, jakim gatunkiem jest komedia muzyczna – nie przypomni sobie nierozumnych dni dzieciństwa, ten nic nie zrozumie z tego, co się dzieje na scenie,
gdy wielkie żywe kukiełki zaczną śpiewać i tańczyć w tajemniczym świecie scenicznej rampy. Dopiero gdy wspomni szabelkę drewnianą albo szmacianą lalkę, wtenczas zrozumie
wszystko.”70 Nie sposób dla uzyskania realizmu sztuki automatycznie przenosić za rampę
wymiarów rzeczywistości pozascenicznej. Droga do teatralnego realizmu prowadzi poprzez
poetycki skrót, uogólnienie, poprzez metaforyzację. Dla pełnego zarysowania opozycji pomiędzy skondensowanym Wielkim Realizmem swej sceny poetyckiej a realizmem – wedle
Horzycy – fałszywym, sentymentalnym, artysta posłużył się rozróżnieniem szekspirowskim.
„Jest realizm Kalibana i jest realizm Prospera (...). Rzecz tylko w tym, że Kaliban mieści się
w Prosperze, ale Prospero nie mieści się w Kalibanie (...). Prospero zna dobrze uroki dotykalności, ale właśnie dlatego, że je zna, mówi, że jesteśmy z tego samego co sny materiału. Bo
nawet pieczeń rodzi się ze snu o pieczeni. Kto o niej nie śni, nigdy jej jeść nie będzie. Tylko
Kalibanowi wydawać się może, że potrafi być syty nie śniąc o sytości. Ale Prospero wie, że
jeśli jemy, dzieje się to za sprawą snów, a przynajmniej tak jakby za sprawą snów. Jeśli więc
nawet żołądek śni, gdzież jest ten świat, któremu sny byłyby niepotrzebne, który bez snów
obejść się może, z którym porozumieć się można nie używając niewymierności snów? W
granicach ludzkiego – nie ma go. Wszystko, co istnieje w ogromnym kręgu człowieczym,
istnieje przez sny, istnieje dla snów, jest samo tylko postacią snu. A jeśli tak, to sny są sens
realissimum naszego istnienia i nie masz nic realniejszego nad sny. Z ogromnego snu zrodził
się kiedyś świat i odtąd raz po raz rodzi się nieustannie ze snów, małych i wielkich. I niech
nikt nie mówi o »r e a l i z m i e«, któremu nie znane są wymiary snu. Taki »realizm«, to właśnie fantastyka, to sentymentalizm, to nieświadomy swej natury sen o śnie (...). Wszyscy Kalibanowie świata, to fantaści, a wszyscy Prosperowie, to – realiści.”71 W tym kontekście
oczywistym się staje, dlaczego jeden z pierwszych propagatorów Dwóch teatrów Szaniawskiego opowiadał się Horzyca przeciw Teatrowi Małego Zwierciadła i za Teatrem Snów.
Małe zwierciadło ustawione na scenie jest bowiem wedle niego krzywym zwierciadłem. Odbita w nim realność przeradza się w fantastykę. Aby uzyskała znamię realizmu, rzeczywistość
sceniczna musi być podniesiona w wymiar f i g u r y rzeczywistości pozaartystycznej.
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Nie tylko posługiwanie się opozycją Prospero-Kaliban – charakterystyczne zresztą dla
wywodów Leona Schillera i w ogóle typowe dla pokolenia artystów kształtujących swą osobowość twórczą w początkach XX wieku – skłania do rozszyfrowania żywotności w systemie
Horzycy podstawowych wątków modernistycznej formacji teatralnej, czasu Wielkiej Reformy, a zwłaszcza do przyjrzenia się relacji z estetyką Schillerowską. Związki Horzycy z tymi
orientacjami są niewątpliwe, co ujawnia – bardzo zresztą oryginalny i własny – kształt systemu estetycznego artysty, bodaj najpełniej scenicznie wyartykułowany w jego powojennych
Szekspirach.
Styl teatru monumentalnego, charakteryzujący się – najkrócej, wręcz hasłowo rzecz ujmując – „antynaturalizmem, misteryjnością, przetransponowaniem realizmu scenicznego w
wymiar poezji”72, w pełni zamanifestowany został wszakże Dziadami we Lwowie w roku
1932, właśnie podczas dyrekcji Horzycy w tym teatrze. Kiedy o powojennym Horzycy Śnie
nocy letniej pisać się będzie, iż to „przedstawienie reprezentowało kierunek teatru »ogromnego«, teatru wielkiej poezji”73 sformułowania tego nie będzie można przyjąć jako powielenia
przez Horzycę scenicznej poetyki Schillerowskiej, lecz jako wyraz podobnego k i e r u n k u
myślenia artystycznego, orientacji wywodzącej się z Wielkiej Reformy Teatralnej początku
wieku. Często rozbieżne z estetyką Schillera, cechy konstytutywne programu teatralnego Horzycy ogniskują się wokół kilku idei generalnych. Przede wszystkim więc jest to – bliskie
założeniom Wyspiańskiego – pojęcie Teatru Ogromnego, jako sceny wielkiego diapazonu
poetyckiego. W teatrze tym – zgodnie z założeniami Gordona Craiga – wszechwładnym kreatorem sceny, któremu bezwzględnie podlegają wszelkie włącznie z tekstem komponenty
widowiska, jest inscenizator. Przy takim programie wierność autorowi polega nie na niewolniczym stosunku do litery tekstu, lecz na wierności wobec d u c h a utworu; z tym, iż w
praktyce teatralnej Horzyca zawsze bardziej był od Schillera z tekstem związany, mniej wobec niego bezwzględny. „Od tego – pisał – c o się na scenie ucieleśnia, zależne jest, j a k się
to w ciało obleka.74 Dla artysty o mentalności twórczej, zrodzonej zdecydowanie w tradycji
neoromantycznej – z charakterystyczną dla niej wizją sceny narodowej i, podobnym zresztą
jak u Schillera, stosunkiem do programu z Lekcji XVI Mickiewicza – oczywisty jest uparty
antagonizm wobec teatru mieszczańskiego. Słusznie więc zauważa Flukowski, iż „istota koncepcji inscenizacyjnych Wilama Horzycy tkwi w wizji teatru Craigowskiego, teatru wolnego
od wszelkich obciążeń naturalistycznych, oddychającego pełną piersią poetyckiego natchnienia”75. Odwraca się przeto Horzyca ku tradycji diametralnie przeciwnej – ku średniowiecznemu misterium i moralitetowi, które dlań los człowieczy rysują w wymiarze uniwersalnym.
Właśnie z teatru misteryjnego wywiódł Horzyca koncepcję sceny jednoczesnej z neutralną
pośrodku przestrzenią, tak zwanego campus, i skrzyżował ją z tradycją teatru elżbietańskiego;
jako stały element wielu inscenizacji zastosował s c h o d y, mające tu funkcję wyraźnie metaforyczną. „Poziome linie, wyznaczając poszczególne kondygnacje sceny, symbolizowały zasadnicze rozdzielenie poszczególnych sfer kosmosu, wyznaczały »światy«, trzy zasadnicze
obszary kosmiczne: niebo, ziemię i podziemia.”76 Nie był to zabieg związany z wybranym
kręgiem repertuarowym, łączył się z Horzycy ogólną wizją sceny poetyckiej i zastosowanie
znalazł na przykład w inscenizacji Snu nocy letniej. Zatem wielka scena poetycka... Z koncepcją tą w wersji Horzycy wiąże się wręcz manifestacyjny kult słowa poetyckiego. W planie
scenicznym słowu przypada tu – nie tyle logiczna i psychologiczna – głównie funkcja inkan72
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tacyjna, funkcja „zaczynu obrzędu”. Teatr bowiem to u Horzycy przede wszystkim wizjonersko-misteryjny o b r z ę d. Wymagana przez reżysera muzyczność i swoista deklamacyjność
w aktorskim podawaniu kwestii, programowy antynaturalizm i apsychologizm, rodzą szczególny, właśnie Horzycowy styl aktorstwa, który do dziś jeszcze w inscenizacjach Stanisława
Hebanowskiego na polskiej scenie reprezentuje Irena Maślińska. Jak gdyby funkcję dopełnienia „aktorskiego śpiewu” spełnia w programie teatru Horzycy muzyka, która zawsze występuje jako swoiste „podmalowanie danej sceny emocjami właściwymi nastrojowi akcji dramatycznej77. A więc w centrum tego teatru niezmiennie tekst i, niosący jego wymiar poetycki,
aktor w scenerii pozbawionej rodzajowej dekoracyjności, syntetycznej scenerii, dla której
wzorem artystycznym. jest – uwielbiana przez Horzycę – tradycja teatru elżbietańskiego.
Istotnym elementem Horzycowego myślenia artystycznego jest pojęcie Prawdy – autentyzmu istoty człowieczej i prawdy w scenicznej prezentacji jej świata. „Nigdy nie narodziłyby
się »nowe rzeczywistości«, gdyby w duszy każdego człowieka nie buszowały również pozornie mistyczne wilki, gdyby w nas samych nie pulsowały moce, dla których nie istnieją apollińskie normy życia w złotym blasku dnia. W każdej piersi ludzkiej obecna jest noc i wyjące
w niej wilki, i biada kapłanom Apollina (...), którzy nieustannie obcując z mrokami człowieczej duszy, nie umieją ich dojrzeć, nie umieją dosłyszeć i zrozumieć głosów nocy, odzywających się choćby w ich własnym sercu.”78 Wyraźnie wyprowadzony z Nietzscheańskiej koncepcji apollińskiego człowieka dnia i dionizyjskiego człowieka nocy, problemat ambiwalencji
ludzkiej natury jest niezmiernie znaczący dla stosowanej przez Horzycę optyki oglądu człowieka i otaczającego go świata. I dla koncepcji Prawdy – może przede wszystkim. „Prawda
życia (...) tylko z mistycznych głębin duszy (...) wynurzyć się może.”79 Zewnętrzny ład dnia i
nocne piekło wewnętrznych wrzeń człowieka, wzajem zwikłane i przenikające się, muszą
odnaleźć swoją figurę również w kształcie zdarzenia teatralnego. Przeto „dalszym ciągiem
sceny jakby na wskroś realistycznej „może być scena najzupełniej wizyjna, i zdawałoby się,
nie mająca żadnej łączności z poprzednią, gdyż Miciński nie uznaje nakazu »rozwoju akcji«,
lecz tylko i wyłącznie nakaz sumowania momentów psychicznych, zdążających, by użyć wyrażenia St. Ig. Witkiewicza, w pewnym napięciu kierunkowym” 80. To zdanie – wprawdzie
odnoszące się do dramaturgii Micińskiego i notabene wielce tłumaczące fascynację tym ocierającym się o grafomanię autorem – ujawnia ogólne przesłanki scenicznej stylistyki Horzycy.
Ową, właściwą mu – zwłaszcza w inscenizacjach norwidowskich i szekspirowskich – zasadę
kompozycyjną ciągu następujących po sobie scen. Zasadę bardzo swoiście realistyczną, lecz
wedle Horzycowej właśnie koncepcji Prawdy ukrytej pod powłoką wewnętrzną i Wielkiego
Realizmu, który niedosiężny – by użyć sformułowania Szaniawskiego – „małym zwierciadłom”, realizuje się jedynie w Teatrze Snów. Zadaniem tego teatru jest właśnie odsłonięcie
Prawdy ukrytej – uniwersalnej; tej, co to zawisła pomiędzy „Doliną „Niemoty, w której przebywamy, a Grodem Prawdy, do którego na próżno szturmuje poeta”81. Drogą do owych
prawd uniwersalnych jest bowiem poezja; dla artysty teatru – Scena Poetycka. Przeświadczenie to wynika i. następujących przesłanek: „Istnieje coś, co nas zjadaczy chleba, w aniołów
przemienia. »To nieśmiertelna rzecz poezji«, która, o ile nie jest zwyczajnym błazeństwem
jest świadectwem »wyższego sensu istnienia«, jest wieścią z platońskiego świata idei, jest
euangelion, dobrą wieścią przyniesioną na ziemię na skrzydłach Cherubinów. Ona to, jedyna
wśród rzeczy ludzkich przeczy, jakobyśmy i my byli tylko dziełem kosmicznego przypadku,
ona to odkrywa nam, że choć marnymiśmy tworami, objawia się przez nas i w nas cud istnienia. Cud istnienia! I wystarczy uwierzyć w jego rzeczywistą obecność, innymi słowy, być
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poetą, któremu wedle słów Shawa »ziemia rozkwita milionem niebios«, by uwierzyć w wyższy sens istnienia82. Oto poetyckie credo mistyka, poprzez które ogląda on wymiar Poezji
Prawdy i Realizmu, czy raczej realności wywiedzionej z platońskiej pieczary. „Lecz mistyk
to, który nie zakłada niezmiennego trwania prawd uniwersalnych. Ów mistyk i wyznawca
Norwida utrzymuje, iż „Historia dokonuje się (...) w codziennym (...) rozchylaniu zasłon jutra”. A teatrowi w tym „rozchylaniu” przypada rola niepoślednia – on ujawnia jutro, jako że
„Historia jest to twórcza teraźniejszość. Historia to w tym rozumieniu żywa i kreatorska –
obecność83. Dla Horzycy przede wszystkim obecność w scenicznych figurach Prawdy uniwersalnej.
Związki Horzycy z problematyką szekspirowską zaczynają się u progu działalności twórczej artysty i nasilają się z biegiem lat coraz bardziej. Kiedy w latach 1908-14 Horzyca w
Wiedniu studiuje historię literatury niemieckiej i angielskiej, często bywa w Burgtheater,
gdzie między innymi ogląda Józefa Kainza Jako Marka Antoniusza w Juliuszu Cezarze, a
jako temat pracy doktorskiej wybiera tezę „Szekspir i Kleist”. Pierwszym opracowanym przez
Horzycę dla sceny tekstem jest Hamlet w przekładzie Paszkowskiego (premiera 2 V 1922), w
dwa lata zaś później Horzyca publikuje pierwszy szkic o Szekspirze (Z rozmyślań o Szekspirze, „Kurier Polski” 1925, nr 251,258). Za jego dyrekcji lwowskiej na scenie tej Wierciński
wystawia Sen nocy letniej, a Schiller Koriolana. Sam Horzyca debiutuje jako reżyser sztuką
Shawa – w scenografii Andrzeja Pronaszki – Czarna dama z sonetów (Lwów 22 III 1937),
której bohaterem jest Szekspir. Iż ta polska prapremiera dramatu nie była wyborem przypadkowym, świadczy fakt, że tę pozycję w tłumaczeniu Floriana Sobieniowskiego wcześniej już
Horzyca opublikował w redagowanej przezeń „Drodze” i tąże jednoaktówką – w reżyserii
Władysława Krasnowieckiego i scenografii Władysława Daszewskiego (21 I 1932) otwierał
swą lwowską dyrekcję, jako zaś dyrektor Teatru Narodowego – 2 X 1937 – w reżyserii A.
Cwojdzińskiego znów wprowadzał ją do repertuaru swego teatru. Raz jeszcze wrócił do
Czarnej damy po wojnie – 18 II 1947 – reżyserował ją w Toruniu we własnym przekładzie.
Sam inscenizował pięć premier szekspirowskich: Sen nocy letniej (Toruń 1946, Poznań 1948,
Wrocław 1953), Romeo i Julię (Toruń 1947) oraz Hamleta (Poznań 1950). Dla teatru im.
Osterwy w Lublinie opracował ponadto w roku 1957 inscenizację Burzy w przekładzie Paszkowskiego, lecz do premiery nie doszło84. Jako człowiek teatru był jednym słowem Horzyca
związany z Szekspirem przez całe życie; kiedy przystępował do scenicznego ucieleśnienia
jego dramatów, miał już w pełni skonkretyzowane widzenie zasobów i sposobów Stratfordczyka.
Ażeby w szerszym kontekście uzmysłowić sobie stylistykę szekspiryzmu Horzycowego,
należy ustalić, po której stronie dawno wzniesionej barykady stanął, na podstawie której z
opozycyjnych tendencji inscenizacyjnych formułował swą optykę szekspirowską. Otóż formuła inscenizacji szekspirowskiej Horzycy wyraźnie wywodzi się z tradycji Tieckowskiej i
zdecydowanie jest opozycyjna w stosunku do nurtu Reinhardtowskiego. Formuła ta nie stoi
jednak bynajmniej rzekomym „autentyzmem”, jeśli takowy rozumieć by jako próbę oddania
przed wiekami umarłej zasady świata przedstawionego w The Globe. Jest natomiast propozycja Horzycy tak zarazem autentyczna jak niezmiernie istotna w całym powojennym procesie
myślenia Szekspirem, jeśli jako miernik autentyczności spektaklu przyjmiemy stopień koherencji elementów inscenizacji w strukturze całości przedstawienia i szerzej – ogólnego systemu estetycznego Horzycy, jego sceny realizmu poetyckiego.
Spór zresztą ciągnie się nie od wczoraj. Już Lessing pisał: „Jak zbędne są w ogóle dekoracje teatralne przekonano się ponoć w sposób szczególny w związku z wystawianiem sztuk
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Szekspira”85. Tym sarkastycznym zdaniem o epokę wyprzedzał praktyków teatralnych, zanim
podzielili się oni na zwolenników dwóch opozycyjnych kierunków w szekspirowskiej inscenizacji. Istotnie, w okresie bezpośrednio powojennym spór ów odżył, stawiając na przeciwległych szańcach Horzycę i Szyfmana. Nie z pozycji historyka, lecz krytyka teatralnego – któremu wszak godzi się wartościowanie współczesnych mu dokonań teatralnych – Kazimierz
Wyka w kontekście Snu nocy letniej Horzycy syntetycznie wykreślał linię demarkacyjną,
dzielącą przeciwstawne obozy – dzielił mianowicie szekspirystów na rzeczników, sięgającej
romantyzmu, koncepcji p o k a z y w a n i a całej wielości światów Szekspira oraz zwolenników inscenizacyjnej ascezy, którzy poprzez brak skonkretyzowanych miejsc akcji dążą do w
y o b r a ż e n i a owych światów. „Chęć absolutnego dorównania Szekspirowi – pisał – to
pragnienie, by w sposób realistyczny podołać wszystkim zmianom miejsc akcji, prowadziło w
końcu do zatraty istotnego sensu teatru Szekspira. Bo Szekspir nie tworzył wcale partytur dla
teatru przyszłości jako instrumentu technicznego. Pisał w sposób niemożliwy do pełnej realizacji scenicznej w warunkach dawnego teatru, ponieważ pewne ostateczności stykają się ze
sobą: absolutny brak dekoracji równie dobrze pozwala na całkowitą wierność wobec tekstu
poetyckiego, jak pozwala na to teatr tak wysoko stojący technicznie, że również go stać, by
nie uronił niczego z tekstu.”86 Horzyca, co pozostawało w zgodzie z całością jego poglądów
estetycznych, bez reszty znajdował się po stronie rzeczników teatru wyobraźni.
Bardzo trafnie i syntetycznie zarazem Lidia Kuchtówna uchwyciła z a s a d ę i n s c e n i z
a c y j n ą właściwą wszystkim szekspirowskim spektaklom Horzycy, ujawniającą teatralną
formułę jego myślenia Szekspirem: W Romeo i Julii „Horzycy nie chodziło o wydobycie
pierwiastków romantycznych czy warstwy renesansowej utworu. Nieważne było również to,
że akcja dzieje się w ukwieconej różami Weronie. Patetyczną tragedię chciał pokazać, podobnie jak Sen nocy letniej, w teatrze odwołującym się do czasów Szekspira; na scenie, która by
umożliwiła wystawienie dramatu w formie rapsodu, bez rozbijania go na odsłony. W tym celu
wprowadził scenę jednoczesną, nawiązującą do zasady stałej konstrukcji scenicznej”87. Ta –
jakże u progu teatru powojennego – nowatorska koncepcja formalna posiadała głębsze, niejako ideologiczne uzasadnienia. Już w młodzieńczym szkicu o Szekspirze Horzyca pisał: „Opadły łachmany ciała i zostało to, co było w człowieku promieniste i boskie (...). I oto znaleźliśmy się w kryształowym powietrzu legendy, gdzie króluje wyobraźnia i jej rządzą prawa”88.
Znaleźliśmy się tam, gdzie po rozgarnięciu iluzji rozprysków małego zwierciadła spojrzeć
możemy w dno Tajemnicy – w Prawdy o świecie i człowieku ostateczne... Po blisko ćwierćwieczu ten młodzieńczy tekst przyjąć by można jako motto szekspirowskich inscenizacji dojrzałego człowieka teatru. Jako curriculum theatri stylu tego mistyka, poszukiwacza skrytych
w „powietrzu legendy” i poezji – prawd ostatecznych, przekraczających pojedyncze ludzkie
cielesności
Szekspirowską serię Horzycy otwierał toruński Sen nocy letniej∗, później powtórzony w
Poznaniu; zaledwie o parę dni późniejsza od Wieczoru Trzech Króli Dąbrowskiego, druga po
wojnie premiera Szekspira w Polsce. Scenografia Torwirta, zgodnie z generalnymi założeniami Horzycy, przy bogatych kostiumach, oparta w założeniu o skrót sceny elżbietańskiej,
pozwalała na utrzymanie pełnej jedności miejsca i czasu. Trójpoziomowy teren gry, z płaszczyznami przeznaczonymi dla trzech współdziałających z sobą aktorskich grup tego świata,
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wyznaczał im precyzyjnie pole działań. W aktach I i V całą szerokość sceny zajmowały schody, w górze kończące się – równie jak one srebrzystym – horyzontem; w aktach II, III i IV na
tychże schodach stawał srebrny las89. Srebrzystość – a więc księżycowość, noc, baśń i poezja.
I :o już wszystko. Zgodnie z dążeniem inscenizatora do jednolitości bryły scenicznej, do s y n
t e z y w obrazie świata przedstawionego.
W polskiej tradycji inscenizacyjnej Snu nocy letniej – który miał prapremierę w Krakowie
w roku 1872 za sprawą Stanisława Koźmiana – dwa są przedstawienia, które niewątpliwie
bezpośrednio funkcjonowały w świadomości inscenizatora toruńskiego. Za lwowskiej dyrekcji Horzycy, Sen na jego scenie wystawił (12 II 1932) Edmund Wierciński w scenografii Andrzeja Pronaszki. Spektakl ten zdecydowanie zrywał z feeryczną tradycją Reinhardtowską,
bowiem – jak twierdził Wierciński, nie bez udziału Horzycy zapewne – „nie ma to być bajka
o lesie, lecz baśń o teatrze”90. Była to więc rzecz o kreacji, o kreacjonizmie teatru – owego
szczególnego wymiaru rzeczywistości. Przedstawienie rozgrywano w dekoracji architektonicznej, przy zrytmizowanym, mocno sformalizowanym aktorstwie, jako że autentyzm teatru
kryje się również w jego werystycznej nieautentyczności. Natomiast Leon Schiller, w dekoracjach Stanisława Śliwińskiego i kostiumach Władysława Daszewskiego, w dwa lata później
(3 X 1934) dał w warszawskim Teatrze Polskim Sen na obrotówce, przy zmianach otwartych,
z feerią ruchu, światła i dźwięku. Czas akcji osadzał w baśniowym średniowieczu; wymalował pogodną akceptację świata z równoczesną refleksją nad wszechwładztwem przypadku w
życiu człowieczym. Ta, ocierająca się o Reinhardta, bardzo z ducha modernistycznego kontaminacja, dalsza musiała być Horzycy od próby Wiercińskiego. I ta jednak nie stała się wzorem. Horzycowy Sen bardziej niż ku renesansowemu rozpasaniu oscylował w stronę średniowiecznego moralitetu. Inscenizator usiłował przedstawić „wzajemne przenikanie się snu i
jawy, pozorów i prawdy, pogoń za majakami i niepewność ludzkiego losu”91. Pierwszym
więc swoim Szekspirem nakłuwał Horzyca najbardziej dlań podstawowe zespoły zagadnień.
Można czuć się w tym miejscu zwolnionym od prób pełnej rekonstrukcji przedstawienia,
jako że przynajmniej ta bodaj najwybitniejsza w powojennym teatrze inscenizacja Snu nocy
letniej doczekała się analitycznego opisu92. Przed przejściem jednak do omówienia poszczególnych wyznaczników szekspiryzmu Horzycy, które ujawnił jego San, warto – dla „zagruntowania płótna” – posłużyć się syntetyczną impresją świadka premiery. U podnóża smutnej
greckiej kolumny, wieńczącej schody – wspomina Zygmunt Greń – na ich trzech kondygnacjach trzy światy: najwyżej dwór ateński, pod nim baśniowy las Tytanii i Oberona, najniżej
komiczni rzemieślnicy. I ci z góry, i ci z dołu, na jakiś czas wstępowali w świat snu – świat
planu środkowego. Sny były tu „dzikie i szaleńcze”, lecz gest, całe zachowanie się aktorów –
wzniosłe, hieratyczne. „Las Ardeński Szekspira wyzwala od rzeczywistości, jak sen; bądźmy
jednak, zdawał się mówić Horzyca, psychologicznymi realistami: i owo wyzwolenie jest
złudne, krótkotrwałe, i nasze sny są obarczone całym ciężarem codziennej egzystencji.
Ucieczką jest zasypianie, lecz sen jest już tylko zdeformowaną, męczącą reprodukcją jawy.
Po przebudzeniu wszyscy wracali na swoje miejsca: dwór na szczyt schodów, rzemieślnicy
do ich podnóża. Tam odgrywali swoją komedię dla zabawienia władcy. Ten patrzył z pewnym znużeniem, ironicznym, lecz dobrotliwym: uszczęśliwiał prostaczków, pozwalając im
grać dla siebie. A oni żartowali grubo, sprośnie – może zostaną łaskawie zauważeni?”93
Ćwierć wieku przed słynną inscenizacją Petera Brooka, Horzyca przeczytał Sen w kategoriach opowieści o ambiwalencji człowieczej natury, o rozdarciu jej między po nietzscheańsku
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opozycyjne sfery marzeń i możliwości. W warstwie formalnej natomiast uwypuklił grecki
kostium i konwencjonalność sytuacji. Tak wyostrzona konwencjonalność w roku premiery –
a zwłaszcza w latach jej nowych wersji: 1948, 1953 – była, podobnie jak w elżbietańskiej
Anglii, jednym z niewielu dostępnych sporów, by poprzez uwypuklenie maski ukazać, iż niekoniecznie o Grecję jedynie tu idzie, ale również o „tu i teraz”, a zarazem o – tak Horzycę
fascynujące – „zawsze i wszędzie”. Było jedną z dróg do aktualizacji, a jednocześnie do uniwersalizacji tematu. Przy ogólnie antywerystycznej wizji poetyckiej teatru Horzycowego,
niewątpliwie jednymi z najbardziej konstytutywnych elementów struktury inscenizacyjnej
Snu były schody i las, a także walor świetlny przedstawienia. Światło nie sugerowało tu realnej sytuacji fabularnej – oddawało sytuację metaforyczną; przy wejściu na plan srebrzyście
ubranych aż po peruki bóstw światło było znakiem „księżycowego srebra”. Podobnie muzyka
Mendelssohna, potęgując liryczność, koloryzowała inkantacyjnie podawane słowo, współtworząc wraz z nim sugestię obrzędowości widowiska.
Metaforyczna funkcja l a s u w komediach Szekspira przypomina funkcję s c h o d ó w w
jego tragediach. Po stopniach tych schodów piąć się można ku szczytowi i równie prędko
spadać z nich na samo dno. Można przez ten las iść, przedzierać się ku jasności, atoli można
też w nim zagubić się z kretesem, utonąć bez ratunku. Jest to bowiem i gaj, i bór zarazem.
Plener, który obraca na nice perspektywy dnia i jasności, ale też mroku i nocy. Horzyca pisał
w programie toruńskiej premiery: „Las jest czymś tak integralnym dla naszego widzenia tego
szekspirowskiego dzieła, że niepodobna oprzeć się pokusie pokazania go na scenie, raczej
jako rekwizytu teatralnego niż dekoracji”. I ten to właśnie – skrótowo, symbolicznie traktowany – las miał przygnieść Horzycę za sprawą krytyków socrealistycznych, kamienujących
artystę za odejście od fotograficzności świata. „Może – pisano już w roku 1948 – las, umieszczony na tychże samych schodach, na których dzieją się sceny pałacowe, tłumaczyłby się
jaśniej, gdyby w poprzednich pałac zaznaczono jeszcze jedną lub dwiema kolumnami. Wówczas architektura sceniczna tłumaczyłaby się jako zasada rozwiązania przestrzeni scenicznej
całego przedstawienia (...). Bez tego powstać może u widza słuszne wrażenie, że fantastyczny
las zgodnie z potrzebą akcji wyrasta lub znika ze schodów pałacowych.”94 Po premierze wrocławskiej Jan Kott nie będzie już tak w polemice łagodny – w batalii o weryzm zmiażdży ów
„las na schodach”. Tymczasem nie szło jeszcze o sprawy natury ideologicznej; jedynie o plan
estetyczno-interpretacyjny. A nowatorstwo Horzycy – jego próba uformowania pleneru w
metaforycznym skrócie – nie było, jak każde nowatorstwo, łatwe do akceptacji. Wymagało
interpretatora klasy Kazimierza Wyki: „Las jest [w tym przedstawieniu] taki, jakim zawsze w
przedstawieniach tego rodzaju, czy będzie to Szekspir czy Słowacki, las być powinien: drzewa do żadnych na świecie niepodobne, jakieś krzewy i paprocie o zespołach kolorystycznych,
których nie znajdziesz w rzeczywistości. Las mimo to nie secesyjny, l a s p o e t y c z n y
(podkr. A.Ż)”95. Las sposobny metaforycznej przypowieści. Niemal samotny „rekwizyt symboliczny” na nagiej scenie. Nie usiłuje ona bezpośrednio nawiązywać do architektury elżbietańskiego teatru – wybiera go jako tradycję jedynie i traktuje jako punkt odniesienia. Z bliższej tradycji – przy uformowaniu sceny w wielokondygnacyjne schody – Horzyca zwraca się
do doświadczeń Wielkiej Reformy, w których metaforyka schodów odegrała rolę doniosłą96.
Szczególne znaczenie przypisać by tu należało Jessnerowskim schodom-stopniom Historii,
piętrom Osobowości, śladom Losu Człowieczego. W Śnie Horzycy każdy z tych stopni przypisany jest innej kondycji ludzkiej. Jedynie kreator Puk śmiga po nich bezkarnie i z jego woli
pnie się po tych schodach Spodek. Po to się wszakże po nich wspina, by na dno kondycji runąć z wysoka...
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Monografistka sceny toruńskiej ma rację niewątpliwą, kiedy pisze, iż „Horzyca (...) dążenie do odrodzenia misterium i moralitetu uczynił naczelną zasadą swojej działalności teatralnej”97. Odnalazło to refleks również w sui generis misteryjnie widzianym Śnie; w wyraźnie
mistycznej optyce oglądu poetyckiego świata przedstawionego komedii. Komedii? „Niby to
jeszcze jednak komedia – pisał Horzyca. – Ale to coś więcej niż komedia. To wyznanie. To
akt nieprzepartej wiary, że człowiek życie, istnienie nie jest złośliwym przypadkiem; lecz
przejawem i dziełem jakichś odwiecznych sił kosmicznych, które raz objawiają się przez miłość, to znów przez natchnienie, to wreszcie przez myśl. Świat nie jest tylko padołem płaczu,
jak w średniowieczu sądzono, ale niepojętym cudem i niezgłębioną tajemnicą, sięgającą aż
tam, gdzie »graniczą z sobą Stwórca i natura«. Wszystko jest tym cudem i tajemnicą i my
sami tym też jesteśmy. Bo i człowiek jest zdarzeniem kosmicznym. Inaczej jakże mógłby śnić
o sobie? Jest nim tak samo, jak ów las podateński, i w ogóle wszystkie lasy, które »z tego
samego są co sny materiału« i które wydźwiga z niebytu ta sama niepojęta siła kosmiczna,
która jest sprawcą wszystkich słońc i gwiazd nad nami i wszystkich natchnień i ekstaz w nas
samych. Kto bowiem nie umie tak myśleć o życiu, jako o niezgłębionym misterium, ten myśleć o nim musi jak o śmietniku. A tak niech sobie myślą może władcy świata, ale nie poeci.
Bo dla poety jedna jest tylko droga: myśleć o swym istnieniu jako o czymś nadprzyrodzonym,
jak o śnie Boga o nas i jak o śnie nas o Bogu. Innymi słowy: jak o »śnie nocy letniej«.”98 Las
ateński jako zdarzenie kosmiczne, w którym realizuje się misterium życia – ów sen o absolucie i prawdach ostatecznych... Zatem: tout court mistyczno-poetycka interpretacja Snu. Wielkiego snu o Poezji, Prawdzie i Realności wyższego rzędu.
Przy tak postawionym założeniu interpretacyjnym naturalną konsekwencją praktyczną
staje się w planie scenicznym zastosowany przez Horzycę wysoki ton poetycki i deklamacyjność dialogu. Przy zhieratyzowanym układzie grup aktorskich jądrem całości staje się s ł o w
o. Padają te słowa niczym rewelatory prawd ukrytych. W przedstawieniu bowiem – jak w
cytowanym już programie premiery pisał Horzyca – „chodzi o to, by wielkiemu s ł o w u dać
oprawę sceniczną, która by go nie przysłaniała dodatkowymi akcesoriami i by w ten sposób
stworzyć nowe, surowe może, ale w z n i o s ł e (podkr. A.Ż.) piękno widowiska teatralnego,
nową jego formę”. To „wzniosłe” słowo układa się w swoistą dla całego teatru Horzycy melodykę, która uzyskuje niejako samoistny walor semantyczny99. Poza logiką zdań – logiką
nastroju niesionego przez inkantacyjnie głoszony ze sceny tekst, sięga w przeświadczeniu
inscenizatora rejonów spraw ponadindywidualnych.
Z aktorskiego planu przedstawienia między współczesne interpretacje szekspirowskie na
trwałe wpisała się kreacja Ireny Maślińskiej w roli Puka. Znalazła się ona w zdecydowanej
opozycji wobec Puków widzianych jako tiulowe panienki bądź dobre figlarne duszki. Jeśliby
natomiast dla ujęcia Maślińskiej szukać punktów odniesienia w teatralnej tradycji, to wyznacza je chyba Puk Gertrudy Eysold z berlińskiej premiery Reinhardtowskiej – duch złośliwy i
krzykliwy, ironiczny, świdrujący ostrym a dźwięcznym śmiechem, matający ludzkie sprawy.
Zbieżność to wszakże głównie natury formalnej, w kategoriach warsztatu, techniki budowania
postaci. Ostry a rozigrany, przewrotny a krzykliwy duszek premiery toruńskiej inne sprawy
budował w szekspirowskiej opowieści. Podstawową cechą konstytutywną Puka Maślińskiej
był d e m o n i z m postaci. Z bardzo określonej – ludowej, słowiańskiej – wyprowadzony
demonologii. Plótł on żarty i perypetie komedii, tak wszakże, iż czuło się, że krok tylko, a z
równą swadą z nieporozumień utkać byłby zdolny i skłonny tragedię. On inscenizował, on
wikłał i rozplątywał intrygę. On – Puk kreator. W parciano-słomianym kostiumie Puk... Chochoł. Kreator, świadek i sumienie tego świata baśni, która w jego chocholim cieniu przesta97
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wała być bajeczką dla grzecznej dziatwy100. Puk Maślińskiej stanowił zasadniczą figurę
świata tradycji i kulturowych asocjacji, w jakim Horzyca konkretyzował sztukę. Badacze
kulturowego rodowodu Snu nocy letniej zwracają uwagę na związek komedii z angielskim
ludowym obrzędem magicznym o jeszcze druidyjskiej proweniencji – z morris dance, związanym z kultem słońca jako siły życia101. To osadzenie komedii w ludowej wyobrażeniowości
angielskiej Horzyca jakby pozostawia i tylko przenosi na wyobrażeniowość słowiańską, konkretyzuje je zespołem znaków ikonicznych z naszej narodowej i ludowej kultury. Jak gdyby
podejmując sugestię Wyspiańskiego, aby „wprowadzić Kolberga na scenę”, wraz z Kolbergiem wprowadza do Snu również... Wyspiańskiego. Właśnie poprzez Puka i jego konopną, na
poły chłopską świtę, poprzez uformowanie jej w kategoriach ludowo-chocholich tradycji.
Zgodna z ogólną mentalnością artystyczną reżysera, młodopolska proweniencja tej interpretacji zdaje się być niepodważalna; w sposób w naszej tradycji scenicznej wprzódy niespotykany, Horzyca szekspirowską opowieść rymuje z narodową wyobrażeniowością. W takiej konkretyzacji sen nocy letniej staje się snem nocy Kupały, Sobótki – snem z marzeń i wyobrażeń
słowiańskich.
Mimo zmian obsadowych, mimo to, że (w odróżnieniu od toruńskiej i poznańskiej) realizację wrocławską Horzyca nie tylko inscenizuje, lecz również reżyseruje osobiście, wszystkie
trzy premiery jego Snu nocy letniej są w zasadzie tą samą inscenizacją. Śledząc więc losy
tego przedstawienia, próżno szukać zasadniczych przeobrażeń w Horzycowym myśleniu
Szekspirem, odnaleźć zaś można bez trudu postępującą przemianę w recepcji dzieła, oddającą
szerszą perspektywę przemian w ówczesnym pojmowaniu kultury. Ów szczególny „dialog”
na temat Horzycowych Snów zaczynał się cichcem, w prasie prowincjonalnej. Już po pierwszej inscenizacji anonimowy mentor głosił, iż nareszcie trzeba by zacząć „wystawiać sztuki
bardziej realne, życiowe, zbliżone tematycznie do naszych czasów”. A uczynić to należy,
bowiem „odzywają się głosy, że dyr. Horzyca zrobił z Teatru Ziemi Pomorskiej teatr elity, że
ci wszyscy, których interesują problemy roztrząsane w dramatach Calderona, Swirszczyńskiej
czy Norwida i którzy rozumieją te rzeczy bez komentarzy, mogą zmieścić się na jednym
przedstawieniu podczas premiery”. Natomiast „każdy przeciętny człowiek chce widzieć na
scenie życie takie, jakim ono jest, realne i prawdziwe, bez owego mistycznego czy metafizycznego balastu, który tylko obraz gmatwa i zaciemnia. Widz dzisiejszy, widz powojenny
nie lubi zbyt dużo myśleć w teatrze”102. Tych kilka horrendalnych zdań rysuje nie tylko obraz
bezmyślności prowincjonalnego żurnalisty. Kreśli bowiem wizerunek stanu umysłów całej
formacji, która już wówczas poczyna rosnąć w s i ł ę, by wkrótce swą programową bezmyślność narzucić jako normę oficjalnego myślenia.
Rzecz nad wyraz charakterystyczna, że – mimo pojedynczych, jak właśnie przywołany,
„głosów zdrowego rozsądku” – kiedy Sen toruński, a jeszcze nawet poznański, wywołały
ogromne zainteresowanie i powszechną aprobatę, premierę wrocławską spotkał atak frontalny. Rozgoryczony Horzyca pisał do Pronaszki, że „powstał przeciw mnie cały spisek”103.
Było inaczej-– to w całej kulturze szalał spisek przeciw wszystkiemu, co wymykało się jeszcze sztancom socrealizmu. Jednym z jego koryfeuszy w krytyce był Jan Kott104. Odpierając
jego ataki, Horzyca pisał: „Zachowuje ono [przedstawienie Snu nocy letniej] dramatyczną i
teatralną konstrukcję szekspirowską, wraca dziełu jednolitość sceniczną, jaką ostatnio miało
ono chyba w teatrze pod Globem, a zrywając z m i e s z c z a ń s k i m k a w a ł ko w a n i e
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m (podkr. A.Ż.) dzieł Szekspira, daje nowoczesne widowisko, nie gwałcąc starej, immanentnej struktury i jej prawdy”105. Dopiero w kilka lat później, więc i przy mniejszych już oporach, ton Horzycy i sprawę podjął Stanisław Hebanowski106; na razie inscenizator bronił swej
wizji w pojedynkę. Czynił to ze znajomością rzeczy i... sytuacji. Podkreślał nowoczesność
realizacji, uwydatniał jej opozycyjność wobec teatru mieszczańskiego i nawiązywanie do
tradycji postępowego renesansowego realizmu. Nic to – trudno dyskutować, kiedy gra toczy
się do jednej bramki...
Warto szerzej rozejrzeć się w argumentach polemisty, albowiem enuncjacja Kolta należy
do najbardziej ekstremalnych i tym samym najbardziej ewidentnych dla okresu. Szczególnie
ostro rysuje rozwój sytuacji, a w niej „rozwój” myślenia Szekspirem, w kontekście sporu o
realizm Dwóch teatrów, który rozegrał się u progu odrodzenia. Pod koniec pierwszego powojennego dziesięciolecia – po doświadczeniach Schillera, Horzycy, Wiercińskiego, Galla –
Kott stawia tezę, wedle której teatr polski znajduje się dopiero w punkcie wyjścia do pełnej
realizacji renesansowości i humanistyki szekspirowskiej. Tymczasem jakoby panuje jeszcze
feeryczna tradycja Reinhardta, którą Horzyca krzyżuje z tradycją secesyjno-młodopolską i
wiedeńsko-operetkową. W opozycji do takowej, zdaniem krytyka, ramoty inscenizacyjnej
usiłuje on wyrysować kierunek odczytań prawidłowych. „Czymże – pyta – jest ten las zaczarowany? Jest wielką metaforą natury, którą przeciwstawia Szekspir rozkładającemu się feudalnemu porządkowi, jest rzeczywistym lasem, w którym jeszcze nie tak dawno Robin Hood
polował wraz ze swoimi towarzyszami, jest wreszcie wybranym miejscem, w którym na krótką chwilę Szekspir ucieleśnił swoje marzenie o harmonii i pełni życia (...). Las łączy w sobie
ludowe, antyfeudalne tradycje swobodnego życia zbójców i renesansowe marzenia o humanistycznej harmonii.” Po takim dictum rzeczywiście o zgodę trudno. Spór toczy się o pryncypia
– o renesans Szekspira. Horzyca jakoby fałszował go samą już stylistyką, formą teatralną;
przydaniem z ducha elżbietańskim bohaterom kostiumów greckich, sklasycyzowaniem gestycznym i inkantacyjnym szykiem podawania tekstu, czym ujednolicił opozycyjny – wedle
krytyka – feudalny świat pary książęcej i renesansowych kochanków. Wnioskując, że „jeżeli
renesansową prawdę o człowieku i renesansowy kult wielkich namiętności zastępuje pseudoklasyczna stylizacja, Szekspir zostaje zamordowany”, Kott nie chce zauważyć, iż w miejsce
postulowanej przezeń opozycji Horzyca wprowadza opozycję inną, widoczną już właśnie w
samym kostiumie: konwencję Aten i realizowany w działaniach Puka świat wyobrażeń człowieczych. I że przy słowiańskości zdarzenia z jednej strony, z drugiej interpretacja Horzycy
zmierza do uniwersalizacji opowieści – do realizmu szerszego ponad konkretność wybranej
epoki, nie zaś r e a l i z m u historycznego, uwarunkowanego układami społecznymi. Oto i
meritum tego „sporu o realizm”.
Przy takich generaliach sprawą już tylko poboczną staje się pretensja o brak „realizmu” w
scenach przedstawienia rzemieślników, kto bowiem „po ciemku odprawia próby? Trupa pana
Pigwy powinna była wkroczyć do lasu z kolorowymi lampionami albo przynajmniej płonącym łuczywem”. Jak gdyby objawiały się tu podświadome tęsknoty krytyka za tradycją reinhardtowską i wiedeńsko-operetkową konwencją... Pomińmy to poboczne nieporozumienie –
Kott wytacza cięższe działa socrealizmu. „Las rzeczywisty i zaczarowany – pisze – las ludowy i renesansowy, umieścili [Horzyca i Torwirt] na prowadzących w górę schodach pałacu.
Drzewa wyrastają po prostu ze stopni schodów (...). Reżyser pragnie nam za wszelką cenę
udowodnić, że ani Puk, ani Oberon, ani Tytania nie istnieją naprawdę, że wszystko to tylko
przyśniło się panu Spodkowi i kochankom. Abyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, raz jeszcze
w epilogu układa wszystkich do snu ciągle na tych samych schodach i potem dopiero wprowadza Puka i elfy. W ten bardzo prosty sposób Sen nocy letniej Szekspira zmieniony został w
105

W. Horzyca, Kilka miesięcy wrocławskiego teatru, czyli pro domo mea, [w:] X lat działalności PTD we
Wrocławiu, Wrocław 1955, s. 60.
106
Por.: S. Hebanowski, Horzyca w Poznaniu...

37

sen nocy letniej na schodach”. Przytłoczone demagogią odchodziły w zapomnienie interpretacje krytyczne realizacji toruńskiej, jak Kazimierza Wyki, analizujące dzieło wewnątrz jego
struktury estetycznej i intelektualnej. W krzyżowym ogniu socrealistów walił się Horzycy las
naszych właśnie snów, by na jego miejsce wzrosnąć mógł zagajnik rzekomych renesansowych rozrachunków z feudalizmem.
Po latach lektura słynnej polemiki o „las na schodach” wywołuje zdumienie czy też może
raczej skłania do zadumy. Wyszła spod eseistycznego pióra wybitnego szekspirysty, za którego sprawą w parę sezonów później cały teatr polski rzucić się miał w mroki szekspirowskiego
boru mechanizmów Historii. I wówczas to miało nastąpić późne i okrężne zwycięstwo Horzycy: przerodzenie się jego tradycji inscenizacyjnej w nowe, przewartościowane formuły
sceniczne. Miało odrodzić się Horzycowe doświadczenie w nowych syntetyzujących transpozycjach sceny elżbietańskiej i w oglądaniu dzieła jej prominenta w kategoriach uniwersalizujących ciągi jednostkowych zdarzeń i spraw.
Kształt sceniczny sztuki Romeo ź Julia∗ w rok po Śnie nocy letniej wystawionej dowodził,
iż romans Horzycy jako inscenizatora z Szekspirem był ni przelotny, ni pozbawiony nadrzędnej optyki. Wyznaczała ją i tym razem poetyka przeciwna tradycji teatru romantycznego;
Szekspir bez „balkonów, sentymencików i glicynii”, podany syntetycznym „blokiem” na
ascetycznej scenie wyprowadzonej z architektury elżbietańskiej. I oto nagle, ów – jak chcieli
pierwsi polemiści – „elitarny” teatr Horzycy skupił na widowni Romea i Julii dwadzieścia
osiem tysięcy widzów, czyli że przedstawienie to obejrzał co szósty mieszkaniec Torunia! Nie
był to jednak powód do euforii – moda raczej i sława spektaklu, wzniecona jego laurami na
Festiwalu Szekspirowskim, zdecydowały o tym największym kasowym sukcesie sezonu toruńskiego. Droga do powszechnej akceptacji nowatorskiej estetyki nadal nie miała być łatwa.
W eseistycznym opisie interpretacyjnym dramatu Horzyca ujawnił wyraźnie generalne
punkty wyjściowe swej inscenizacji; jakże dlań właściwą mistycyzującą u n i w e r s a l i z a c
j ę fabuły. „Bezimienni są w istocie rzeczy ci bohaterowie werońskiej opowieści, bo imię ich
jest: i ty, i ja, i wszyscy, co niegdyś i wczoraj, i dziś kochali i kochają jak oni, tęsknili i tęsknią jak oni. Osoby Romea i Julii są tylko przypowieścią, jak p r z y p o w i e ś c i ą stały się
ich dzieje.”107 A zatem przypowieść sceniczna Horzycy rozegra się w kategoriach m i t u, jako
że i „z osobistych przeżyć tysięcy kochanków wykwitł w końcu mit Romea i Julii”. Rzecz całą
przeto teatralnie ucieleśnić należy na takich „bolesnych wyżynach uniesienia miłosnego, gdzie
zacierają się granice między życiem a śmiercią”. W rejonach dopiero mitycznej przypowieści
paść może odpowiedź na pytanie: „Czy miłość jest narzędziem człowieka, czy też może człowiek jest narzędziem miłości?” „Zdaje się – odpowiada Horzyca – że ten, który kazał Romeowi
i Julii umrzeć w mrocznym grobowcu, opowiedziałby się za tym drugim.” I tu następują już
właściwe Horzycy, mistyczne konsekwencje jego toku rozumowania; „Miłość to w tym rozumieniu jakaś kosmiczna, niezmożona potęga »spod planety«, co daje życie, ale daje i śmierć,
gdy człowiek znajdzie dość sił, by przed losem się nie uchylić i trwać w wierności temu, co
gdzieś z gwiazd zagościło w jego piersi. Bo aby kochać, powiedzieliby obudzeni znów do życia
kochankowie werońscy, trzeba być dziećmi gwiazd, trzeba czuć w małym ludzkim sercu coś,
co jest nieludzkie, nadludzkie. (...) I może nikt pełniej nie zrozumiał tej ich prawdy, jak ów polski poeta, co stojąc nocą u pełnego róż grobowca Julietty, patrzył, jak z nieba spływa świecąca
łza »i w groby przecieka« zaślubiając śmierć z życiem, niebo z ziemią”.
∗
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Koncepcja zaślubienia śmierci z życiem, czyli cielesności z mistycznością miłosnego doznania, już w realizacji scenicznej stać się miała punktem wyjścia i – poprzez wprowadzenie
prologu z tekstem Norwida – znakiem zapowiadającym interpretację tragicznego romansu.
Pojmowanie miłości w kategoriach swoiście mistycznych – jako ponadindywidualnej siły
kosmicznej – budowało spektakl niejako na dwóch planach: jako opowieść o micie Romea i
Julii, a zarazem jako przypowieść o i d e i miłości. Miłość owa, co – by użyć Horzycowej
frazeologii – „z gwiazd spływa”, siłą jest nazbyt wielką, by pomieścić ją można w zwyczajnym życiu. I dlatego to werońska tragedia jawi się Horzycy jako rzecz o „miłości rozkwitającej w śmierć”. W planie scenicznym reżyser ponadcielesny ideał takich kochanków formował
poprzez opozycję pary bohaterów w stosunku do rozpasanej renesansowej Werony. Cały czas
równocześnie uwypuklając to, iż traktuje ich jako znak wartości zuniwersalizowanej, przekraczający epokę, jako tych, co to „prawdziwym ich imieniem jest: Legion, Legion tych, którzy
tak czuli i tak może umierali, jak Romeo i Julia”. Ponad werońska parą wiódł zatem pełen
emocjonalnego patosu sceniczny liryk o uczuciu, którego ogrom prowadzi aż po samounicestwienie; o płomieniu, który się wieńczy całopaleniem.
Konflikt zakochanych z otoczeniem stawać się musiał konfliktem niejako zewnętrznym.
Koncepcja Horzycy w poważnej wszak mierze ścierała z dramatu piętno tragizmu. Wprawdzie przyziemny ziemski świat okazywał się d o c z e ś n i e silniejszy, niemniej konflikt kończyło w i e c z y s t e zwycięstwo kochanków. Na ich grobie pozostawał pęk żywych czerwonych róż. Czerwonych jak ich krew i miłość. I wiecznie – jak oni – się odradzających. Zwyciężyli. A tragizm przemieniał się w trudny optymizm.
Pod względem wizualnym spektakl charakteryzowała nieomal ascetyczna oszczędność.
Tradycję sceny średniowiecznej potraktowano jedynie na zasadzie dalekiej asocjacji, całość
scenografii ograniczając do zwartej syntetycznej bryły o kilku kondygnacjach, na której
światłem „zmieniano” poszczególne miejsca akcji108. Na zasadzie kontrapunktu tym mocniej
grał po elżbietańsku bogaty i barwny kostium. Ze skrótowością formy scenicznej korespondowała asceza inscenizacyjna – wyeliminowanie widowiskowości, ograniczenie muzyki i
tańca109. W ogólnym rygorze przedstawienia na plan pierwszy wydobywał się przeto d e t a l,
któremu Horzyca przydawał zdecydowanie symboliczną funkcję. Miewał on u niego rolę potrójną – stanowił aluzję do stylu epoki, określał atmosferę danej sceny bądź też symbolizował
jej treść110. W Romeo i Julii taką rolę symboliczną odgrywał kostium Tybalta – czarny, z jednym czerwonym rękawem, opinającym prawe ramię, to, które zadało śmierć. Jeszcze wyraźniej zasadę symbolizacji szczegółu dokumentuje w tym przedstawieniu bukiet czerwonych
róż – na nim spoczywał jedyny snop światła, kiedy od pogrążonej w mroku sceny Horzyca
zaczynał przedstawienie Norwidowym prologiem; w finale, gdy sceniczne światła gasną nad
grobem „kochanków z gwiazd”, ich historię zamykał ten sam wychylający się z wazy bukiet
nadal żywych róż111. Horzyca – „reżyser słów” – w ciszy budował pointy przypowieści.
W bardzo własny sposób inscenizator próbował przełożyć na estetykę swego teatru, tak typową dla kompozycji szekspirowskiej, metodę komponowania całości poprzez kontrapunkt i
nagłe zbitki nastrojów. Natychmiast po okalających róże ciemnościach scenę zalewało ostre
białe światło, a kiedy indziej znów muzykanci wiedli swój dialog buffo tuż pod zwisającą z
podestu martwą ręką Julii. Cała ta symbolizacja i syntetyzacja obrazu prowadzić miała do
nadania przedstawieniu charakteru oratoryjnego. Zupełnie eliminując szekspirowski dystans,
ironię i swoiste poczucie humoru, Horzyca z patosem „głosił” swoją przypowieść, co zresztą
zgodne było z jego ogólną stylistyką oraz z dążeniem do przydania sprawie wymiaru ponadjednostkowego i ponadczasowego.
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Styl inscenizacyjny Horzycy właśnie w Romeo i Julii bodaj szczególnie wyraźnie ujawnił
zarówno wszystkie swe wybitności, jak i zarazem niedostatki. Z „jego wielkiego zafascynowania słowem i dążności do inkantacyjnego wypowiadania tekstu (...) wynikła patetyczna
deklamacyjność, powiązana ze sztucznością gestu” 112. Na zdecydowanie symboliczne prowadzenie aktorów część przywykłych do mieszczańskiego realizmu odbiorców reagowała nad
wyraz ostro. „Reżyser zrobił z ich ludzkiej, pełnej ognia, temperamentu miłości jakieś chore,
ślamazarne i blade uczucie osobników pozbawionych namiętności, bojących się dotyku rąk
nawet. W scenie poznania na balu Julia i Romeo idą ku sobie j a k l u n a t y c y z w y c i ą g
n i ę t y m i p r z e d s i e b i e r ę k a m i. Zatrzymują się i Romeo – nawet n i e d o t k n ą
w s z y (podkr. A.Ż.) rąk Julii – deklamuje: »Jeśli dłoń moja, co tę świetność trzyma, bluźni
dotknięciem«...”113 W tym wypadku polemistka, choć chce ganić, trafia akurat w sedno jednego z najbardziej wówczas nowatorskich i interesujących elementów Horzycowej techniki
scenicznej. Ową wiodącą do symbolizacji arealistyczność gestu, a równocześnie eliminowanie
tautologii, której niebezpieczeństwo zawsze występuje przy pełnym powielaniu sensu słowa
układem obrazu. Niemniej zdarzały się Horzycy niedoskonałości, nic z przyjętą konwencją nie
mające wspólnego. Oto „Laurenty, wchodzący za świecącą się latarnią, potykając się prawie o
zwłoki Parysa, nie widzi ich, bo musi pierwej zobaczyć plamę krwi. (...) Nie spostrzegając trupa
Romea omija go, bo musi przedtem zobaczyć Parysa. Julia – po przebudzeniu się z letargu –
widzi wszystko dookoła, ale nie spostrzega martwego Romea, którego głowa spoczywa na jej
kolanach (...). Zabitemu przez Romea Parysowi kazał inscenizator tak upaść, że nogi jego,
obute w obuwie z długimi nosami, zasłaniają Julię w grobowcu i scenę jej samobójstwa114.
Ewidentne to, czysto techniczne błędy. Wielki wizjoner sceny jako reżyser cierpiał na wyraźne
niedostatki warsztatowe, ujawniające się w nieporadnościach sytuacyjnych.
Miało to niewątpliwie znaczenie dla kształtu tego czy innego przedstawienia; nie posiada
natomiast większej wagi dla ogólnej metody, wizji teatru i formuły szekspirowskiej Horzycy.
Obydwa jego szekspiry toruńskie wchodziły w wielki cykl inscenizacji, którymi Horzyca manifestował swój antykameralny teatr poetycki. Sen nocy letniej i Romeo i Julia, wraz z takimi
pozycjami jak Orfeusz Swirszczyńskiej, Za kulisami Norwida, Wesele Wyspiańskiego, Magia
Chestertona, Życie snem Calderona – tworzyły w Toruniu najkonsekwentniejszy u nas tamtymi laty teatr metafory i metafizyki, zwykle wysnutej z rejonów wielkiej literatury.
Wybór tytułów z kanonu szekspirowskiego, których inscenizacji podejmował się Horzyca,
charakteryzuje zasadniczy krąg jego problemowych zainteresowań. „Wybierał (...) głównie
dramaty należące do wielkiej poezji, dramaty poświęcone problemom powszechnym, ogólnoludzkim. Sięgał po utwory dotyczące prawd życia i śmierci, sensu życia, sensu sztuki, istnienia świata nadprzyrodzonego, postawy człowieka wobec prawd ostatecznych, miłości,
cierpienia i śmierci. Interesował go człowiek wieczny i problemy ponadindywidualne. Stąd
stałe powroty do Szekspira.”115 I stąd Szekspir niezmiennie oglądany w porządku tych problemów i pytań rudymentarnych. Bez względu na to, czy wysnutych z komedii czy tragedii,
ze Snu nocy letniej czy z Romea i Julii. Czy wreszcie z Hamleta∗, którym Horzyca zamyka –
w nowym opracowaniu w stosunku do wersji przedwojennej – i niejako podsumowuje swą
scenę szekspirowską.
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W pisanych w ciągu ćwierćwiecza najrozmaitszych szkicach i esejach Horzyca raz po raz
powracał do tematu Hamleta. I w sumie z pism tych wyłania się skonkretyzowana optyka
oglądu arcydramatu, którą reżyser scenicznie ucieleśnił w poznańskiej inscenizacji. A zatem –
rzecz podstawowa: k o n c e p c j a a k c j i d r a m a t y c z n e j. Pisał o niej w kontekście
dramaturgii Micińskiego: „Akcja czy fabuła jest tylko rusztowaniem mającym wtórne
[wszystkie podkr. A.Ż.] znaczenie wobec najpierwszej zasady dramatopisarstwa, jaką jest d r
a m a t y c z n a a r c h i t e k t u r a m o m e n t ó w p s y c h i c z n y c h, która do swych
celów może używać tzw. akcji lub nie. Literatura dramatyczna wszystkich czasów, od Ajschylosa począwszy, dostarcza wielkich i potężnych dowodów, iż tak jest istotnie. Dlatego z
najgłębszą »akcją« spotykamy się w Agamemnonie Ajschylosa w scenie z Kasandrą, wtenczas właśnie, gdy się na scenie nic nie odbywa, a kto by w monologach Hamleta widział momenty »zawieszenia« akcji a nie najwyższy jej wyraz i najstraszliwszą pełnię, ten nie zdaje
sobie sprawy z istotnej, rzeczywistej akcji Hamleta116”. Tak sformułowana, na dwadzieścia
pięć lat przed inscenizacją poznańską koncepcja akcji dramatycznej, stanowi klucz do scenicznej interpretacji Horzycowego Hamleta. Akcja rzeczywista przebiega tu niejako ponad
fabułą, w procesie rozwoju świadomości bohatera i w rytmie jego napięć psychicznych.
W takim układzie Hamlet czytany jest jako tragedia jednostki, która wystąpiła z buntem
przeciw pozorom, przeciw względności zjawisk i norm; która podjęła próbę odnalezienia ładu. Ładu nadrzędnego, który pozornie mącą drobiazgi realnych wydarzeń. Pisał Horzyca w
związku z komedią Słonimskiego: „Rodzina przynosi przede wszystkim potwierdzenie tego
hamletycznego stosunku do świata, o którym on, Słonimski, nigdy nie może powiedzieć,
czym ten świat jest naprawdę ani jako »Ding an sich«, ani nawet jako poety wyobrażenie. Jest
w Rodzinie krótka scenka, która ów hamletyzm najlepiej wyraża, kiedy to Lekcicki mówi o
tym, że czym innym się być sądzimy, a czym innym jesteśmy: pan z panów okazuje się hotelarzem, hitlerowiec Żydem, proletariusz potomkiem arystokratycznego rodu. Wszystko jest tu
na tym świecie dziwnie względne, dziwnie niepewne, i ta niepewność dręczy Słonimskiego,
wyznawcę orientacji absolutnych. Rezultatem musi być końcowy akord Rodziny: tony smutku współbrzmią z tonami bezsiły, mgła zasnuwa obraz świata, który przed chwilą, zdawać by
się mogło, był przedmiotem takiej pasji poetyckiej. Dzieje się to dlatego, że tylko spojrzenie
podążyło za konturami ludzi i zdarzeń, gdy serce było daleko, daleko: między aniołami”117.
W myśleniu Horzycy „hamletyzm” przestaje równać się fin de siecle’owej – z Goethego jeszcze wyprowadzonej – koncepcji swoistego mazgajstwa, rozziewu między myślą a działaniem,
przestaje być figurą impotencji czynu. Staje się ów „hamletyzm” pojęciem, które wyznacza
rozwartość pomiędzy konkretem a ideą.
W kontekście poznańskiej premiery Horzyca sformułuje to dobitnie: tematem Hamleta jest
„tragiczne łamanie się człowieka z tym, co żyje w nim samym, i z tym, co istnieje poza człowiekiem”118. I w tym to – jednym z podstawowych dlań w ogóle zagadnień szekspirowskich
– Horzyca odnajduje generalną spójnię dramaturgii Stratfordczyka z podstawowym problemem funkcjonującym w wielkim dramacie polskim. Dzięki temu to właśnie Horzyca skłonny
jest stawiać tezę o organicznym związku i stałym uczestnictwie Szekspira w polskiej kulturze;
o tym, że jest on niezbywalnym i niejako w ł a s n y m tej kultury składnikiem.
Egzemplifikacji szuka w Hamlecie. Wspominając lwowską prapremierę polską Bogusławskiego, podkreśla: „Pamiętajmy, że było to w dwa lata po ostatnim rozbiorze. Ten smutny
synowiec króla Klaudiusza dziwnie mógł przypominać niejednego z Polaków, co żyli jedynie
pamięcią niedawno zamordowanej ojczyzny. Ta myśl zemsty, nurtująca królewicza z Elsynoru, czy to nie zapowiedź Konradowego krzyku: »Zemsta, zemsta na wroga!«, rzuconego w
czterdzieści lat później? I czy w ogóle ten w kir żałoby owity książę, któremu »świat wyszedł
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z wiązań«, poddający obowiązujący porządek w wątpliwość, nie był z krwi tych, którzy poszli na skraj świata upomnieć się o prawa umarłej?”119 Oczywiście nie. Nie tak było u Bogusławskiego, w jego sentymentalno-klasycystycznym dramacie, pozbawionym Fortynbrasa i
Historii. W teatrze początku XIX wieku była to drama; w lekturze młodych romantyków –
„wielkie problema człowieczej natury”, jak pisał Mochnacki, problema psychologii. Niemniej
interpretacja Horzycy, choć myląca datę prapremiery i historyczno-teatralnie błędna, jest niezmiernie ważka. Wówczas zwłaszcza, kiedy wziąć pod uwagę, że z perspektywy połowy
wieku XX rzutuje zagadnienie wstecz – na narodową tradycję i jej związki z problemami
dramaturgii Szekspira. Kiedy ogląda Hamleta w uwikłaniu w myślenie Konradowe i czyni
kanon Szekspira elementem ogólnej wizji Sceny Narodowej.
W porządku estetycznym – ale i szerzej: w porządku problematów, które ta estetyka artykułowała – Horzyca wyprowadza Hamleta z tradycji baroku. Czyta go na linii barokromantyzm. Według niego bowiem, „barok to romantyzm XVII wieku, jeżeli przez romantyzm rozumie się wielki, powszechny o d l o t w s e n [podkr. A.Ż.]. (...) W snach nie rządzą
żadne inne prawa prócz prawa snu. Ziemia staje się tym czymś miękkim i płochliwym, niebo
czymś łatwo dostępnym, czego dochodzi się po drabinie Jakubowej walcząc uparcie z aniołami, ale na skrzydłach zachcianki, wewnętrznej, poetyckiej, jakby powiedział Irzykowski,
»propozycji«. Gdy się z tej poetyckiej wysokości spojrzy w dół, widzi się, że świat wyszedł
jakoś z wiązań, że nie ma w nim wielkiego, nie głoszonego, niemniej jednak rzeczywistego
paktu pokoju (który bywa zazwyczaj paktem walki) i z piersi oddychających powietrzem bogów wyrywa się westchnienie Hamleta: »Ach, dlaczegóż wraże zrządzenie losów mnie to
naprawić go każe«. Tak pojmowany Hamlet staje się z wieku i myślenia naturalnym bratem
Calderonowego Segismunda. Bowiem i ów Książe Niezłomny stanął na tym fatalnym rozdrożu pomiędzy przeczuciem i snem, gdzie stanął też równocześnie nie znany mu twórca Hamleta, którego męstwo i rzetelność polega przede wszystkim na tym, że woli śmierć niż spojrzenie w skłamane niebo, niż życie w wiecznym monologu” 120. Hamlet jest tu zatem traktowany jako programowa artykulacja tez nie renesansu a baroku; tez głoszących, iż „świat wyszedł z wiązań, coś się psuje w państwie duńskim, a nawet się na dobre popsuło”. Świat Segismunda i Hamleta wiążą zatem te same barokowe pytania: „Oto świat zmienił się w sen, czy
mamy prawo myśleć o nim jako o śnie? Czy mamy prawo żyć, jakby wszystko wyszło z wiązana, a całe istnienie było jedynie szaleństwem121. Calderon „umiał dojrzeć (...) wielkie, powszechne niebezpieczeństwo czyhające na duszę Europejczyka, któremu świat zaczął się stawać snem, bolesnym jak Hamletowi, rozkosznym jak Zygmuntowi, ale zawsze snem jeno”. I
oto jądro tragedii, jako że „raczej umrzeć już »i nie śnić«, niż śnić”122. Niż t y l k o śnić. W
tym obłąkanym świecie pozorów i snów, w którym – jak powie Calderon w ostatnim wersie
Księcia Niezłomnego – „nawet sny tylko są snem”; w tym świecie nie Segismundo, nie
Hamlet jest szalony – to t a k i e istnienie jest szaleństwem.
Styl Horzycowego myślenia jest w jego interpretacji Hamleta wyraźnie rozpoznawalny,
zgodny ze spojrzeniami na inne, zrealizowane już dramaty Stratfordczyka. Podobną jedność
stylistyki teatralnej ujawnia sceniczna konkretyzacja tragedii, która jest świadomą kontynuacją wcześniejszych doświadczeń szekspirowskich. Jak Romeo i Julia – również w szyku
aktorskim – przeciwstawiali ideę miłości rozpasaniu werończyków, tak Hamlet staje wobec
swych partnerów jako „żywy człowiek w trumnie Elsynoru”. Jest rok 1950 i Konstanty Puzyna – od początku jeszcze toruńskiego okresu wierny admirator Horzycy – dla podkreślenia
rangi jego interpretacji, „podpiera” Horzycę123 cytatem z Morozowa: „Założenie sztuki pole119
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ga na przeciwstawieniu prawdziwego, harmonijnego uczucia jej bohaterów, dysharmonii otaczającego ich świata”124. Tym jakoby sposobem w Romeo i Julii i Hamlecie Horzyca skłaniać
się ma ku interpretacji „realistycznej”, dzięki czemu nie musi eksponować „klasowego” uwikłania bohaterów. Jest to naturalnie obrona à rebours – w czasie jej sformułowania obrona na
wagę złota – a przy okazji rzeczywiście ukazująca charakter podstawowego napięcia pomiędzy protagonistą i komparsami.
Plan akcji, jak w poprzednich Szekspirach, ukształtowany został w „jednej bryle” – czarna
dwupoziomowa konstrukcja z kolorowymi flagami na szczycie, odcinająca się ostro od błękitnego horyzontu z pastelową wnęką, przysłonioną czarną kotarą. Zatem skrótowy znak galerii, balkonu, z wnoszonymi przez statystów krzesłami; w generaliach ta sama, co uprzednio,
formuła scenograficzna. Elżbietańska umowność, jednoczesność miejsc akcji, pozwalająca
trzy i półgodzinny spektakl poprowadzić w zwartych rytmach, bez siekania go na sceny i odsłony. Traktowanie scenografii wyłącznie jako tła, na którym w centrum znajdzie się człowiek i s ł o w o. Gdy pada ono w ciszy, nie kontrapunktuje go żaden ruch – jest zbyteczny.
Słowo pada w rygorystycznie przestrzeganej dyscyplinie rytmów, co pozwala na łagodne
przejścia od białego wiersza do prozy. Buduje to, tak typową dla Horzycy, inkantacyjną melodyjność, czasem wręcz skandowanie – jak kiedy na przykład Horacy (Kazimierz Talarczyk)
w scenie z Duchem powtarza swe trzykrotne: „To mów!”, zaś Duch (Stanisław PłonkaFiszer) zamyka swą opowieść rodzajem zawodzenia.
A równocześnie daje się tu zaobserwować pewne przesunięcia w reżyserskim warsztacie
Horzycy. Prowadzone zespołowo, z bardzo sprawnym komponowaniem scen grupowych,
„przedstawienie jest niemal zupełnie pozbawione patosu, gest z konwencjonalnego przechodzi już w naturalny, choć równie oszczędny”125. By jednak nie przesadzić z sugerowaniem
przemian warsztatowych, warto zwrócić uwagę, że w Poznaniu Horzyca dysponuje sprawniejszym zespołem aktorskim, którego mankamentów nie musi już przykrywać patosem i
zautomatyzowaną gestyką. W formule inscenizacyjnej jest bowiem Horzyca raczej wierny
wcześniejszym doświadczeniom, które teraz tylko cyzeluje i wzbogaca. Bardzo charakterystycznym przykładem jest tu funkcja światła. Oto w scenie Hamleta z Duchem ciemność rozcina tylko jedna punktówka; gdy Duch się oddala, Hamlet z wzniesionymi w górę rękoma
biegnie na proscenium, w tym momencie rozświetla się cała scena i na pierwszym planie pozostaje czarna sylwetka z rozpostartymi ramionami. Kiedy Klaudiusz kończy modlitwę, pada
nań światło czerwone, zaś na zatrzymanego w ruchu Hamleta jaskrawo białe i w ogólnym
mroku „obydwaj unoszą się niby surrealistyczne zjawy na tle tonącej w mroku scenerii”126.
Swoisty nadrealizm i wyraźne związki z ekspresjonizmem typu Schillerowskiego dzięki
szczególnemu operowaniu światłem, przydawały poszczególnym obrazom wymiar symboliczny. Kilka scen posiadało pod względem reżyserskim rangę niepodważalnie wybitną. Oto
pogrzeb Ofelii: „Z czarnej głębi sceny w wąski snop światła, padający na grób, wkracza
trzech czarno ubranych zakonników, niosących trzy wielkie czarne chorągwie z białymi krzyżami pośrodku, a za nimi posuwa się orszak żałobny i kołysze w rytm dzwonu, trumna Ofelii
pokryta takąż czarną materią z białym krzyżem”. I przemarsz wojsk Fortynbrasa: „Rozwiązany przez Horzycę analogicznie do pogrzebu: pod rytm werbla przez jasną scenę przechodzą
szeregi wojowników w długich pancernych koszulkach i czerwonych szpiczastych hełmach,
przybijając nogą na »cztery« sztywno, rytmicznie, monotonnie, jeden oddział, drugi, trzeci.
Te sylwetki proste, jakby ciosane siekierą, te szpiczaste hełmy, te włócznie i miecze, te łapcie
wiązane na goleniach, całe wreszcie ujęcie kompozycyjne sceny przywodzi na myśl od razu
jakieś średniowieczne gobeliny i malowidła, jakieś wczesnogotyckie prymitywy”127. Bardzo
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to Horzycowe obrazy – utrzymane na wysokim diapazonie poetyckim, zsyntetyzowane, w
charakterze misteryjne. A jednocześnie ostro kontrapunktowane, jak pogrzeb z następującą po
nim histerią Hamleta, jak poprzedzający tę scenę dosadny realizm Grabarzy. Tak właśnie jak
w IV akcie Romea, gdzie prymitywni grajkowie stanowili tło dla zwłok Julii. Ów emocjonalny kontrapunkt również w Hamlecie pozostał jedną z głównych zasad kompozycyjnych widowiska, istotnym elementem scenicznej stylistyki Horzycy. Tej ogólnej prawidłowości nie
zmniejszają pewne rysy na całości kompozycji spektaklu i niedostatki w jego reżyserskim
prowadzeniu. Bez głębszego uzasadnienia oficerowie zaczynali dialog z Horacym od wysokiego patosu, by potem przejść do zupełnie powszedniego rytmu rozmowy i w obliczu Ducha
zakończyć ją w wystylizowanej grupie. Po królewskim okrzyku „światła” tłum powtarzał
okrzyk rozsypując się po całej scenie. Chaos w zmieszanej grupie dworaków był wyraźnym
dysonansem w stosunku do powściągliwości ruchu w całym spektaklu; nie objawiał chaosu w
Elsynorze, lecz w teatralnej realizacji tej sceny. To mankamenty warsztatu, których Horzyca
nigdy – zwłaszcza w scenach zbiorowych – nie zdołał opanować. Nie one jednak wyznaczały
rangę tego Hamletowego zdarzenia.
Dla opowieści o księciu „zamkniętym w trumnie Elsynoru” zupełnie podstawową sprawą
jest decyzja na temat charakteru i funkcji w przedstawianiu poszczególnych, otaczających
Hamleta partnerów. I tak to Horzyca odstereotypizowywał Ofelię nie tylko tym, że brunetka,
jak Hamleta na opak tradycji uczynił blondynem; Zofia Rysiówna z pozoru grała – zgodnie z
tradycją prowadzącą jeszcze od Modrzejewskiej – niewinność wiotką i dziewiczą. Lecz tylko
z pozoru. Dawała bowiem postać bynajmniej nie monolityczną; w pierwszej scenie z Laertesem była to młoda, pełna temperamentu dziewczyna – tym mocniejszym kontrastem była
więc scena obłędu dziewczyny teraz cichej i strwożonej, z nagła zaczynającej i równie z nagła
urywającej pieśń. Nic z jej tragedii nie mógł zrozumieć Laertes, emfatyczny głupiec. Nieodrodny syn Poloniusza, którego świat z posad wypaść nie jest w stanie; a o którym Klaudiusz mówiąc, iż to „prawy, honorowy człowiek”, wyraźnie chciałby powiedzieć – kretyn.
Utarte to stereotypy interpretacji komparsów księcia; podobnie jak Fortynbras potraktowany
jako marginalny epizod, bowiem przy potraktowaniu sztuki jako tragedii osobowości Hamleta, trudno o pocześniejsze miejsce dla Fortynbrasa. Zastanawiające natomiast przy syntezie i
rygorze inscenizacyjnym było potraktowanie Ducha z jaskrawym iluzjonizmem. Wydaje się,
że szło tu reżyserowi o swoisty cytat, o utrzymanie Ducha w kategoriach archetypu – przeszłej już dla czasów Horzycowych – średniowiecznej ludowej wyobrażeniowości. Nie w takich duchów mocy jest rozświetlenie dróg do prawdy. Hamlet pozostanie więc samotny.
Na nim, na postaci księcia, spoczęły główne punkty ciężkości Horzycowego Hamleta. Tadeusz Białoszczyński (dublował go Adam Hanuszkiewicz) nie grał rozdygotanego niepokojami młodzieńca, stawiającego inicjacyjne pytania – był to mężczyzna dojrzały, z uporem
dochodzący do jądra, badający niejako dylematy istnienia. Kreacja – w wielu punktach styczna z rówieśną jej filmową wersją Laurence’a Olivier – budowana była w wyraźnych cuglach
wewnętrznej logiki rozwoju postaci. Pierwszy tekst do króla podawał Białoszczyński jakby
nieobecny, ściszonym głosem, spod którego ledwie wyzierała skrywana pasja i ból. Dopiero
w podsłuchiwanej przez króla scenie z Ofelią pasja zwyciężała, dotąd hamowany gest wyostrzał się, stawał się ekspresyjny, tekst gnał w szaleńczym tempie. Podobnie – na granicy
histerii – rozegrany został dialog z Laertesem nad grobem. W scenie przedstawienia następowało cofnięcie do wewnątrz, uczucie do Ofelii pokrywała ironia i szyderstwo. Cała myśl
Hamleta koncentrowała się tu na „pułapce na myszy”; Białoszczyński ruchliwy, jakby nie
mógł sobie znaleźć miejsca, krążył po scenie, drwił, acz wyraźnie podminowany niepokojem
i podnieceniem. Od wyniku wszak doświadczenia zależeć miał dlań cały dalszy obrót wypadków. „Sam pośród świata” wyraźnie jednak aktorsko różnicował Hamlet stosunek do jego
reprezentantów. Pozbawiona wszelkiego dystansu serdeczność wobec Horacego i aktorów;
drwina wobec dworu, lecz o motywach zróżnicowanych, podszyta miłością i litością w sto-

44

sunku do Ofelii, nienawiścią do Klaudiusza, do Rozenkranca i Gildensterna tylko pogardą, do
Poloniusza zaś jedynie politowaniem nad jego tępotą. W prowadzeniu Hamleta Horzyca nie
eksponował szczególnie żadnej z relacji, żadnej nie obracał na nice, pozwolił rzeczy rozlewać
się na możliwie najrozleglejsze rejony doświadczeń i wielostronnych uwikłań bohatera.
Istotnie, niektóre elementy formuły, wedle której Horzyca z Białoszczyńskim kształtowali
duńskiego księcia, mogły razić; choć w czasach premiery bardziej rażące bardziej prawomyślnym zdawały się raczej pointy, ku którym tak potraktowany książę się skłaniał. Nie był
ten bohater rzutkim działaczem, raczej człowiekiem pełnym smutku i wyrozumowanego pesymizmu. „Góruje u Białoszczyńskiego – pisał Naganowski – nuta łzawej lub łzawolirycznej
bolesnej rezygnacji (...). A wtedy, gdy np. podczas »klasztornej« sceny z Ofelią, czy zasadniczej rozmowy z matką, zdobywa się na odrobinę energii, stanowczości, zawziętości – zabarwia je przeważnie histerią.”128 Fakt, iż estetyce Horzycy nieobca była pewna skłonność do
melodramatyczności, którą i jego Hamlet bez wątpienia ujawnił. Niemniej spór o ujęcie postaci księcia dotyczy tu perspektyw szerszych – grany zdecydowanie w kategoriach psychologicznych, egzegeta praw etycznych, człowiek pochylający się nad sensem egzystencji, musiał budzić nieufność pilnych czytelników analiz Morozowa. Rzeczników tezy, wedle której
Hamlet walczy o postęp społeczny i ginie w rozpaczy, iż wprawdzie załatwił osobiste porachunki, lecz królestwa nie zdążył pchnąć ku świetlanej sprawiedliwej przyszłości. Nie to Horzycę interesowało. Nie ufał racjom jednoznacznym. Relacja Hamlet-Klaudiusz świadczy o
tym ewidentnie. Król w tym spektaklu to „jowialny, prawie sympatyczny władca, który nie
może uchodzić za typowego przedstawiciela obłudnego i zbrodniczego systemu rządzenia.
(...) Gdy Kazimierz Wichniarz modli się i ulega atakowi histerii, pokładając się na schodach,
budzi raczej politowanie”129. Horzyca po prostu nie chce szablonu. W planie rzekomej „histerii” odsłania ludzki plan bohaterów odartych z ich zewnętrznych funkcji, bada osobowości
immanentnie – u silnych nawet – uwikłane w słabości. W okresie, w którym za Morozowem
czyta się relację Klaudiusz-Hamlet w kategoriach czarno-białej opozycji reakcja-postęp, Horzyca zdobywa się na d i a l e k t y c z n e ujęcie sprawy. Na rozdzielenie racji cząstkowych,
wśród których nikt racji ostatecznej nie ma, a przecież każdy swoją posiada. By podjąć się
takiej jednak interpretacji, obok Morozowa czytywać trzeba Sofoklesa i rozumieć konflikt
Kreon-Antygona...
Jak Antygona wszakże, tak i Hamlet w tym biegu o pryncypia wygrywa. Kiedy w finale
zostaje na scenie „wyprężone ciało Białoszczyńskiego, z wysiłkiem unoszące się na łokciu i
oczy wpatrzone w dal wytężonym stygnącym wzrokiem”130, nie jest to śmierć na kolanach.
To śmierć, którą przyjąć można ze spokojem, bo wyprzedzała ją świadomość.
Czy można zgodzić się z twierdzeniem, że „wybitnej inscenizacji Horzycy nie dorównało
żadne inne przedstawienie tej sztuki w powojennym XX-leciu”131? Na pytanie to odpowiedzieć nie sposób. Historyczny proces myślenia Szekspirem wielokrotnie miał jeszcze przemodelowywać zespół Horzycowych motywów interpretacyjnych. Tak wszakże w Hamlecie
zawarte, jak w innych jego szekspirowskich inscenizacjach, intelektualne i estetyczne doświadczenia czynione przez Horzycę ze Stratfordczykiem wyznaczyły jeden ze szczytowych
punktów na polskiej scenie szekspirowskiej pierwszego okresu powojennego a jednocześnie –
już w kategoriach żywej tradycji – po wielokroć owocować miały w dziesięcioleciach następnych.
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ROZDZIAŁ ZAMKNIĘTY
Kiedy tuż przed I wojną światową w prowincjonalnej Warszawie Arnold Szyfman otwierał
Teatr Polski, było to otwarcie drzwi „dla wszystkich wpływów i prądów, jakimi żyły teatry
europejskie w pierwszej połowie naszego stulecia (...), umożliwienie dostępu do Polski
wpływom teatru francuskiego, niemieckiego, a szczególnie teatru Stanislawskiego”132. Teatr,
który podniósł kurtynę nad pierwszą nowoczesną sceną w stolicy, przez całe dwudziestolecie
należał do najwybitniejszych zespołów akademickich w kraju. Wedle założeń dyrektora był to
„teatr wielkiego repertuaru oraz najgłośniejszych współczesnych widowisk”133. Reprezentował orientację stabilną, nie ulegającą sezonowym modom, a z czasem – co, przy tyloletniej
antrepryzie było rzeczą nieuniknioną – coraz bardziej zachowawczą. W trzydzieści pięć lat od
inauguracji sceny przy ulicy Karasia, w ramach Festiwalu Szekspirowskiego Szyfman wystawiał Hamleta∗. Kształt estetyczny tego przedstawienia więcej mówił o świetnych tradycjach Teatru Polskiego, niż rokować mógł na przyszłość – zamykał ważny okres dawniejszego myślenia Szekspirem, okres, jak można sądzić, niepowrotnie miniony.
Nowoczesny u progu swej działalności, Teatr Polski z sezonu na sezon coraz bardziej
przemieniał się w bastion tradycji. Kierunki artystyczne, z których wyrósł u progu stulecia, w
czasach Szyfmanowego Hamleta – gdy wiek XX chylić się już poczynał na swą drugą stronę
– zdążył wydać tymczasem estetycznych spadkobierców, same zaś odchodziły w historię.
Do dziejów polskiego teatru XX wieku scena Szyfmana weszła głównie jako teatr wielkiej
inscenizacji klasyki narodowej oraz zachodniej współczesności. „Domem Bernarda Shaw”
zwano ten teatr, w którym równolegle z londyńskimi odbywały się polskie prapremiery prześmiewcy mitów. Przyjrzyjmy się jednak zestawieniom liczb. Pośród autorów, którzy w latach
1913-49 mieli największą liczbę przedstawień, Fredro zajmuje miejsce siódme z 222 spektaklami 11 premier, Wyspiański – piąte (17 premier, 278 spektakli), Słowacki – trzecie (9 premier, 387 spektakli), Shaw plasuje się na miejscu drugim z 610 spektaklami w 18 premierach.
Pierwsze miejsce zajmuje... Szekspir – 16 sztuk, 22 premiery, 811 przedstawień! Wśród tych
prezentacji sześć się znalazło sztuk, które nigdy wcześniej nie były po polsku w Warszawie
wystawione – Burza (1913), Juliusz Cezar (1914), Komedia omyłek (1915), Koriolan (1919),
Henryk IV (1924) i Miarka za miarkę (1933)134. To dzięki Szyfmanowi współczesna mu Warszawa poznawała Szekspira. Żaden inny teatr w Polsce nie wystawił tylu sztuk Stratfordczyka. A inscenizowali go przy ulicy Karasia najwybitniejsi reżyserzy i scenografowie polscy
XX wieku. Zwany zatem „Domem Shawa” Teatr Polski winien był raczej nosić imię „Domu
Szekspira”, w którym gospodarz niezmiennie był obecny przez całą, kilkudziesięcioletnią
antrepryzę Szyfmana. I dobrze więc, że finał Festiwalu Szekspirowskiego – największa po
wojnie konfrontacja polskiego Szekspira – na tej się właśnie odbyła scenie.
Raz jeszcze warto wrócić do liczb. Otóż na liście utworów, które w latach 1913-49 zyskały
największą ilość przedstawień, Grube ryby zajmują miejsce trzynaste (104 spektakle), Dziady
– piąte (117), czwarte – Lilia Weneda (138), drugie – Pigmalion (179); na pierwszym zaś
miejscu – Hamlet, dla którego kurtyna podnosiła się przez 208 wieczorów 135. Tragedia Szekspira dwukrotnie więcej zatem uzyskała spektakli niż niezniszczalna komedia Bałuckiego!
Wracał Hamlet za Szyfmana do Teatru Polskiego trzykrotnie – w roku 1922 tragedię reżyserował dyrektor w scenografii Karola Frycza z Wojciechem Brydzińskim w roli tytułowej, w
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1939 sztukę reżyserował i grał w niej główną rolę Aleksander Węgierko, po ćwierćwieczu do
pozycji tej w 1947 roku znów wrócił Szyfman z Fryczem. Ich teatr, choć coraz bardziej akademicki, z biegiem lat podlegał naporowi artystycznych przeobrażeń. Kiedy w sezonie
1913/14 Juliusza Cezara osadzał Szyfman w tradycji wielogodzinnych spektakli szekspirowskich z ogromną wystawą dekoracyjną, tłumami statystów i muzyką, pierwszego swego
Hamleta grał w szyku o wiele prostszym i skameralizowanym136. Niemniej, gdy Szyfman i
Frycz powtórnie sięgnęli po Hamleta, w kontekście nowych prądów artystycznych, w roku
1947 był ten spektakl późnym refleksem czasu ich dawnej młodości.
W europejskim teatrze bezpośrednio powojennym wyraźnie konkurują z sobą przynajmniej dwie opozycyjne interpretacje Hamleta – psychologiczno-egzystencjalny dramat woli
oraz rodzaj melodramatu, oparty na akcji, eksponujący fabułę, pałacowy dramat zemsty. Szyfman, raczej niechętny czytaniu sztuki w kategoriach etyczno-metafizycznych, skłania się ku
interpretacji pałacowo-sensacyjnej; kosztem wybuchów lirycznych i meandrów intelektualnych uwydatnia akcję o charakterze melodramatycznym 137. Jawnie jeszcze wówczas rozstrzelona w orientacjach krytyka polska sugeruje interpretację Hamleta od tragedii losu chrześcijanina, poprzez dramat egzystencjalny, goethowską tragedię woli, po sztukę o dialektyce
praw politycznych czy wreszcie – jak w programie premiery Iwaszkiewicz wywodził z Wyspiańskiego – rzecz o myśli ludzkiej w rozwoju. Szyfman jednak nieskory jest do ulegania tak
nowym – czy odświeżonym – interpretacjom, jak i nowym kierunkom estetycznym. Zauważa
je, i owszem. Na ogół z dezaprobatą. Inscenizator, którego warszawski Hamlet toczył się w
kalejdoskopie zmiennych obrazów, nijak nie potrafi przekroczyć swej własnej wizji. Twierdzi, że „tekst Szekspira wskazuje wyraźnie konieczność zmian terenowych. „Uproszczenia
nie tylko utrudniają rozumienie utworu, lecz wręcz niszczą atmosferę kontrastów, zamierzonych przez autora. Oczywiście nie mam na myśli zmian dekoracyjnych, stosowanych w epoce
przedwojennej gwoli »wzbogacenia« widowiska, lecz zmiany, które wynikają z i s t o t y
(podkr. A.Ż.) utworu”138. Rzecz idzie więc o i s t o t ę. Ten pisany w 1960 roku tekst potwierdza iluzjonistyczną orientację Szyfmana; z jednej strony wykazuje zdecydowany już
anachronizm jego gustów estetycznych, a z drugiej oświetla punkty oparcia inscenizacji Szyfmanowego Hamleta.
Kiedy odtworzymy sobie iluzjonistyczną dbałość o najdrobniejszy detal scenograficzny,
operową dekoracyjność grup aktorów w scenach dworskich, jaskrawość efektów zewnętrznych, wówczas okaże się, że Szyfman niedaleko odszedł od tradycji meiningeńskiego archeologizmu, która przyświecała jego inauguracyjnemu Irydionowi sprzed trzydziestopięciolecia.
Scenografia Frycza wyraźnie tego dowodzi. Monumentalna, odcinająca się szarą tonacją od
barwności renesansowych kostiumów, przy dbałości o bardzo konkretne oddanie charakteru i
obrazu epoki. Operując częstą zmianą świateł i punktówkami, Frycz eksponował elementy
wielkich kubizujących brył – całej serii do każdej sceny innych dekoracji, kawałkujących
widowisko na szereg odrębnych cegiełek kompozycyjnych. Były to więc realistyczne mury,
dziedzińce, cmentarz, namiot Fortynbrasa, schody, potężne kolumnady139. Bogactwo tego
kalejdoskopu „podmalowywała” zaś – ocalała ze zbiorów biblioteki Teatru Polskiego – Moniuszkowska muzyka utrzymana w postromantycznym charakterze. Piętnaście obrazów scenicznych w blisko pięciogodzinnym widowisku.
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A wszystko „jak żywe”. „Kamień i marmury były piękne i zimne jak prawdziwe marmury.”140 Płonęły świece, a grabarz wykopywał z zapadni prawdziwą ziemię. Następowało charakterystyczne spięcie weryzmu z iluzjonizmem i konwencjonalną hieratycznością obrazów.
W trosce o iluzjonizm, Szyfman – mimo, iż dysponował sceną obrotową – po każdej sekwencji opuszczał kurtynę; rozdzielał nią obydwie sceny Hamleta z Duchem w pierwszym akcie141. Niczym u podziwianego w młodości przez Szyfmana Reinhardta, przy dźwiękach i
wizualnych efektach grozy Duch – tak na flankach zamku, jak i w sypialni Gertrudy – ukazywał się in corpore; zrazu z daleka, mglisty i zjawiskowy. Prawdziwy Duch. Bodaj szczególnie ostro określał iluzjonistyczną orientację Szyfmana w przedstawieniu, które – przy minimalnych tylko skrótach tekstu – nie usiłowało wyeksponować jakiejś sprawy, które zaś
określone zagadnienie interpretacyjne zastępowało budowanym scena po scenie rozległym
malowidłem al fresco.
O konwencji reżyserskiej tego widowiska – kostiumowego, bogatego spektaklu – syntetycznie pisał Wacław Borowy: „Przedstawienie to typu mającego długie tradycje w Teatrze
Polskim (...). Powolne tempo tradycyjnie zresztą u nas związane z pojęciem wielkiego repertuaru (...); wszystkie wchodzenia, wychodzenia, powitania, pożegnania odbywały się majestatycznie z wielką szczodrobliwością w szafowaniu czasem. W innych znów wypadkach
zastosowano powolność »nastrojową«, tak jak np. w scenie przysięgi i w hamletowej odpowiedzi »Słowa... słowa... słowa« pauzy są wielokrotnie dłuższe od wyrazów. Przy tej metodzie akcja (...) jako element sceniczny dominuje nad cieniowaniem charakterów”142. Rezultat
dla młodej generacji odbiorców jest jednoznaczny: „Inscenizacja – pisał Edward Csató – polegała na starannym odegraniu samej najbardziej zewnętrznej warstwy utworu. Staranność ta
w takim zastosowaniu dała w rezultacie utwór poprawny i chłodny, przeładowany dekoracjami i nużący (...). Żar został zastąpiony przez deklamację (...). Spektakl płynie wolno i monotonnie, wieloma strumykami różnego typu deklamacji”143. Metoda inscenizacji opisowej wyraźnie już nie trafia do wrażliwości pokolenia, którą również razi aktorski koturn retorycznego hieratyzmu. Pokolenie nie czeka na szum wizualny – domaga się teatru spraw i postaw. W
miejsce – jak u Szyfmana – rozbudowanego pojedynku Laertesa z Hamletem, widowiskowego, pełnego dynamiki niczym w sensacyjnym widowisku płaszcza i szpady, w to miejsce
chciałoby młode pokolenie 47 roku widzieć bardziej zawęźlone relacje, krzyżowanie się postaw a nie rapierów. Natomiast wierny koncepcjom teatru początku stulecia Szyfman zdecydowanie odcinał się od wszelkich aktualizacji czy uniwersalizacji problematyki. Dojmująco
zgrzytał w tych trybach przekład Iwaszkiewicza, który wykazywał zdecydowaną tendencję do
odkoturnowania tekstu. Atoli Szyfmanowi bliższy od Iwaszkiewicza pozostawał Paszkowski.
W Teatrze Polskim niezmiennie kształt inscenizacji warunkował styl aktorstwa. W najwyższych swych osiągnięciach zwykle solistyczny, gwiazdorski, utrzymany w postibsenowskim szyku dramatu psychologicznego. W Hamlecie prym w tym szyku wiódł Wojciech Brydziński – przed ćwierćwieczem Hamlet, w 1947 Stary Aktor. W stylu dawnej deklamatoryki
wiódł swój monolog głosem metalicznym, pełnym Jeszcze siły, lecz nawet Borowy nie mógł
ścierpieć jego „zgrywania się gestykulacyjnego”, drżenia rąk i muzealnych już w owym czasie hieratycznych upozowań. Tradycja – choć przemodelowana – trwała jednak zdecydowanie. Przyjrzyjmy się zdjęciom Mariana Wyrzykowskiego w roli Hamleta. Oto w scenie z matką, gdy Gertruda siedzi ze spuszczoną głową i gestem powstrzymuje syna, Hamlet jedną ręką
oparty o stół, drugą wznosi przed siebie retorycznym gestem; na cmentarzu cała sylwetka
wyprostowana, z wyciągniętych rąk, w których książę trzyma czaszkę niczym skrzydła spływają fałdy peleryny. W finale książę spoczywa wśród pokotu trupów, na samym środku sce140
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ny; cały spektakl kończy Szyfman – jak w Księciu Niezłomnym Osterwy – pełnym powagi i
celebry wyniesieniem złożonych na tarczy zwłok bohatera. Z dość bogatej bibliografii tej roli
można wnosić, że Wyrzykowski, próbując spoić dwie zgoła odmienne interpretacje Hamleta,
zbudował postać w poważnej mierze hybrydyczną. Wytrawny recytator prowadził tekst deklamacyjnie, z nużącą monotonią, bez kontrapunktów, bardziej ekspresyjnych rytmów, czym
powodował, że w bohaterze dominowała „jednolita boleść”. Ta boleść, artykułowana aktorsko z wyraźną retoryką, zbliżała Hamleta do bohaterów romantycznych typu Kordianowego. I
tą drogą Wyrzykowski zakładał na swego Hamleta filtr drugi – bohaterski. Szyfmanowska
tradycja psychologiczna wiodła go do objawów rozdygotanej, nieco histerycznej nerwowości;
nie pasywnej jednak – wręcz odwrotnie: Hamlet Wyrzykowskiego, osadzony reżysersko w
dramacie akcji, był bohaterem aktywnym, pozbawionym śladów choroby woli człowiekiem
czynu. Wypowiadane na stojąco monologi pozbawiał poetyckiej zadumy i refleksyjności.
Oszczędny, z niemal nieruchomą maską, ten „bohater akcji” w momentach fabularnych objawiał silną ekspresyjność. A więc był to Hamlet wprost przeciwny – zawartej w programie
premiery – koncepcji bohatera, któremu brak sił na udźwignięcie życia, jak również za Wyspiańskim w tymże programie przypominanej przez Szyfmana koncepcji bohatera, który pragnie zemsty nie za ojcowe, lecz za własne krzywdy. Najbliższy bodaj był natomiast interpretacji Hamleta jako „działacza”, motoru akcji, nerwowego młodzieńca, który wszystko pragnąłby „sprowadzić”, zweryfikować i poznać. „Wyrzykowski – pisano – położył główny akcent na dramacie psychologicznym Hamleta, który jako osobowość obdarzona wielką siłą
moralną zmaga się wewnętrznie z narastającą w nim świadomością podłości i nikczemności
otoczenia (...). Na scenie odbywa się proces dojrzewania świadomości moralnej Hamleta pod
wpływem tragicznych faktów.(...) Dlaczego taka właśnie postać Hamleta jest szczególnie
bliska i zrozumiała dla dzisiejszego widza? Odpowiedź na to wielu z nas znajdzie we własnych przeżyciach wewnętrznych z okresu wojny, z okresu walki podziemnej, gdy owe
Hamletowe rozprawy z sumieniem wobec nakazu bezkompromisowych decyzji wypełniały
niejedną noc bezseności.144 Zwłaszcza te ostatnie zdania są nad wyraz znaczące. Był to Hamlet, który trafiał w skalę emocji swojego p o k o l e n i a, usiłował je artystycznie wyartykułować. Pierwszy po wojnie „Hamlet pokoleniowy”. Kierunek ten obrodzi w następców. Hamletem pokolenia będzie Herdegen w 1956, pokolenie lat siedemdziesiątych sportretuje Hamlet
Olbrychskiego. Zgoła inny, jak inne jego pokolenie. Podobnie jednak wyprowadzony z d z i
a ł a n i a, zbuntowany i obnażający się bardziej w akcji niż w refleksji. Nie, jak Wyrzykowski, oschły i wystudzony – pełen histerycznego buntu. I owa p o k o l e n i o w o ś ć Hamleta
Wyrzykowskiego pozostała bodaj jedynym motywem inscenizacji Szyfmana, który miał
współuczestniczyć w dalszym procesie polskiego myślenia Szekspirem.
Pojedyncza propozycja interpretacyjna nie była jednak w stanie scalić przedstawienia.
Zdecydowanie zabrakło mu sfery ujednolicającej widowisko w planie aktorskim. Uniemożliwiał to brak „zinstrumentowanej” w Jedną skalę rytmiki i melodyki aktorskiej, koncert solistów, z których każdy gra w innej tonacji, bez ujednolicenia zespołowego w scenach zbiorowych. Może i szlachetny, lecz głupi Laertes nie mógł się stać pełnowartościowym partnerem
Hamleta. Również Klaudiusz został pozbawiony danych na partnerstwo. Jednowymiarowy, z
przymrużonymi oczyma, w masce nie skrywanej podłości, aktorsko „przeżywający postać”
wedle szkoły naturalistów początku stulecia, to jeden z galerii „postaci trywialnych” – stereotyp. Wraz z Gertrudą przydający przedstawieniu jedynie dekoracyjno-operowego sztafażu.
Pozostawała Ofelia. Elżbieta Barszczewska zagrała tę postać jako „oszukaną, zdradzoną ofiarę”, bardzo więc tradycyjnie, wedle kanonu dla polskiej sceny uformowanego jeszcze przez
Modrzejewską; kanonu, który ujawnił się nawet w gestycznym ukształtowaniu bohaterki, jak
na przykład w scenie „klasztornej”, gdzie Barszczewska trwała w rozpaczy, z głową odrzuco144
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ną w bok i z załamanymi rękoma. Pisano, iż prezentuje „poetycki realizm gry”, „przepaja
postać melodyjnością i liryką”, „zachwyca wdziękiem i urokiem poezji”, „jest więcej niż
sympatyczna – jest urocza”, „pełna cichego liryzmu i przerażającej grozy”, „wygrała Ofelię
na jednej nucie, ale za to z ujmującym wdziękiem”145. Wszystko to potwierdza przypuszczenie, iż rola Ofelii zinterpretowana została wedle maniery gwiazdorsko-recytatorskiej. Nawet
budząca szacunek sprawnością wykonawczą, taka liryczno-poetyczna Ofelia musiała być postacią ubogą, bo jednowymiarową. Założona koncepcja nie dawała szansy na rozwinięcie
całej pojemności szekspirowskiej bohaterki, całej kobiecości Ofelii rozpiętej między dziewicą
i kurtyzaną, rozkochaną dziewczyną i bystrą donosicielką. Mieściła się natomiast taka Ofelia
znakomicie na Szyfmanowej scenie wzruszeń lirycznych i kalejdoskopu wspaniałych obrazów.
Hamlet Arnolda Szyfmana był ostatnią tej miary próbą utrzymania z dawna przebrzmiałych formuł estetycznych w żywej tkance współczesnego teatru. Próbą nie spełnioną. Atoli
historycznie ważną jako ostateczne zamknięcie bogatego ongiś rozdziału sceny polskiej.

DZIEŁO PĘKNIĘTE
Kiedy spojrzeć na inscenizację Burzy∗ z perspektywy określonego „finałowego” punktu
biografii artystycznej Leona Schillera, trudno oprzeć się przeświadczeniu, że – poza wszelkimi innymi pobudkami – wybór tej pozycji był swoistym powrotem w „kraj lat dziecinnych”;
w sferę gustów, idei i pasji młodzieńczych artysty, które ukształtował modernizm. Sam już
zestaw tytułów Szekspira inscenizowanych przez Schillera wskazuje na modernistyczny rodowód jego smaku artystycznego. Wśród wszystkich jego przedstawień szekspirowskich jedynie Król Lear posiada w Polsce w miarę nieprzerwaną tradycję sceniczną od prapremiery
Bogusławskiego w roku 1805. W lata siedemdziesiąte XIX wieku prowadzi polska tradycja
inscenizację Wiele hałasu o nic; sztukę tę w roku 1920 reżyserował Borowski, Schiller zaś
jedynie dał jej zarys inscenizacyjny. Nigdy nie sięgnął natomiast po Hamleta, Romeo i Julię,
Kupca weneckiego, Makbeta, Poskromienie złośnicy, po te zatem tytuły, które tworzyły szekspirowski zrąb repertuarowy polskiej sceny XIX-wiecznej. Interesował się natomiast tytułami, których wcześniej nie wystawiano bądź które zjawiały się u nas zgoła efemerycznie i szerzej zostały dla teatru polskiego odkryte dopiero przez modernistów. To Koriolan, Juliusz
Cezar, to właśnie Burza, która polską prapremierę miała w roku 1901. Interesował Schillera
ten Szekspir, który interesował modernistów. Podobnie zresztą, jak miała się rzecz z romantykami, wobec których „działalność Schillera uznać wypadnie za zdecydowaną kontynuację
programu Młodej Polski”146. Nie była to jednak kontynuacja wprost. „W stosunku Schillera
do Szekspira (...) można dopatrzeć się postawy potwierdzającej modernistyczny wybór r e p e
r t u a r o w y (podkr. A.Ż.).” Atoli Schiller, „aprobując koncepcje repertuarowe, przeciwstawiał się często teatralnej praktyce scen Pawlikowskiego, Kotarbińskiego i Solskiego, negował
ich techniczne rozwiązania, a także sposób rozumienia teatru, z którego te techniki wyrastały.
Krótko mówiąc Schiller marzył o innym teatrze, który by, biorąc na warsztat repertuar taki
sam lub zbliżony, potrafił z niego tworzyć widowisko o odmiennej skali estetycznej, odmiennych środkach wyrazu i odmiennej nośności i głębi ideowej 147. I w takim to teatrze – już wła145
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snym, budowanym odmiennymi środkami wyrazu i ku odmiennym skalom ideowym – u
krańca swej drogi pokazał Schiller, funkcjonującą w jego wyobraźni nieprzerwanie od czasów
modernistycznej młodzieńczości, rzecz o Prosperze.
Czy pokazał tak, jak można by się spodziewać po wcześniejszej biografii artystycznej, która go ku tej sztuce kierowała? po latach powrotów do problematyki Burzy, z całym już teraz
bagażem doświadczeń i przemyśleń? Najwybitniejszy badacz Schillera, Edward Csató, pisał o
młodzieńczych inscenizacjach teatralnych artysty: „Określenie „świątynia sztuki« nadużywane tylekroć jako wyświechtany dziennikarski frazes, znów nasycało się tu emocjonalną treścią. Reżyser, wywołujący „z otchłani głębia formę spektaklu, kształtujący to, co nie ukształtowane, kapryśne, podświadomie stawał się czymś w rodzaju kapłana, czarodzieja, maga.
Nieprzypadkowo Craig był zawsze Prosperem we frazeologii młodego (nie tylko zresztą młodego, ten zwrot umocnił się w nim na długo) Schillera”148. Pierwszą pracą teatrologiczną
przyszłego inscenizatora Burzy był, publikowany w piśmie Craiga „The Mask”, esej Dwa
teatry149. W tekście tym Schiller zarysował konstrukcję teoretyczną opartą na opozycji teatrów Prospera w Burzy i Spodka w Śnie nocy letniej. W konkluzji pałeczkę kreatora teatru
przyszłości składał w ręce wielkiego maga. Ów liryczny esej, „przeciwstawiający teatr duszy,
fantazji i groteskowej deformacji iłuzjonistycznemu teatrowi mieszczańskiemu”150, już u progu kariery wyznaczał kierunek drogi, którą miał pójść wielki inscenizator, a zarazem wyraźnie oddawał Schillerowe widzenie Prospera jako artysty duszy, kreatora fantazji i groteskowej
deformacji. Był pierwszym sygnałem rangi, jaką szekspirowski bohater posiąść miał w wizji
teatru Leona Schillera. Oczywiście – nie można młodzieńczych wyobrażeń przenosić i bezpośrednio przykładać do inscenizacji doświadczonego twórcy. Już przecież w latach 1925-26
„dojrzało w nim przekonanie o służebnej roli teatru wobec idei postępu społecznego i rewolucji, dojrzało do tego stopnia, że taki właśnie »zaangażowany« teatr stał się główną racją jego
inscenizatorskiej działalności”151. Z pewnością niemniej kusi taka właśnie konfrontacja funkcji Prospera w młodzieńczej idei teatru Schillera z jego funkcją w powojennej inscenizacji;
kusi tym bardziej, że inscenizacja ta zdecydowanie oscylowała ku – skonkretyzowanemu
jeszcze w latach dwudziestych – Schillera „teatrowi zaangażowanemu”. Wersja powojenna
tego teatru wydaje się być jednak nieomal karykaturą wersji z lat 1925/26; karykaturalnym,
bowiem za wszelką cenę – nawet za cenę wewnętrznego pęknięcia dzieła – czynionym skłonem w stronę rewolucyjnej propagandy. Niewiarygodne, by przystępując do inscenizacji Burzy, Schiller wyrzucił z kręgu swego myślenia to wszystko, co od lat kojarzyło mu się z Prosperem – magiem-kreatorem, kreatorem również teatru. A przecież Burza jako rzecz o granicy kreacji, przywalona została programowymi zabiegami interpretacyjnymi, które czynić
miały dramat szekspirowski sztuką z kręgu „teatru zaangażowanego” w procesy społeczne i
polityczne. W wirze budowy „nowego ładu”, także teatralnego, Schiller w znacznej mierze
rezygnował z tego, co kiedyś kształtowało ład jego osobowości. I w takiej oglądana perspektywie, Schillerowska Burza jest dziełem tragicznym. Dziełem, którego ceną było w poważnej
mierze pożegnanie z dawnymi przemyśleniami dotyczącymi Prospera, przemyśleniami z czasów, w których konkretyzował się twórczy światopogląd artysty. A wszak Prospero był w
tym układzie dla Schillera nie którąś tam postacią z którejś tam sztuki – był niejako artystyczną figurą Mistrza, samego Craiga, więcej nawet – był symbolem teatru wielkiej kreacji.
Szekspirowska biografia reżyserska Leona Schillera jest wprawdzie nie nazbyt obfita, lecz
rozciąga się na całą drogę twórczą artysty, znaczy proces jej zwrotów i przeobrażeń. W sumie
148
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dziewięć inscenizacji, z czego tylko siedem osobiście reżyserowanych – Wiele hałasu o nic
(inscenizacja i muzyka, zaś reżyserował: Karol Borowski, Teatr Polski w Warszawie, 1920),
Opowieść zimowa (Teatr im. Bogusławskiego w Warszawie, 1924), Jak wam się podoba (Teatr im. Bogusławskiego, 1925), Juliusz Cezar (Teatr Polski, 1928), Sen nocy letniej (Teatr
Polski, 1934), Król Lear (Teatr Polski, 1935), Koriolara (Lwów, 1936), Burza (tylko inscenizacja, reżyseria: M. Wiskind, Teatr Żydowski, Łódź 1938), Burza (Łódź, 1947)152. W czasie
wystawiania pierwszych swych Szekspirów, jest jeszcze Schiller bardziej artystąreformatorem teatru niż reformatorem społecznym. Rzutuje to naturalnie na jego Opowieść
zimową i Jak wam się podoba – zapoznane w tamtych czasach sztuki – reżyserowane przez
Schillera na parę lat przed ostatecznym zwrotem spod sztandarów Craigowego estetyzmu na
pozycje teatru politycznego o orientacji lewicowej, której wyraz da w roku 1928 w programowym artykule Teatr jutra, umieszczonym w „Wieku XX”153. Kubizujące formy scenograficzne Pronaszków, utrzymane w stylu ówczesnego malarstwa nowoczesnego, wyznaczały
plan akcji tych „najczystszych form gry teatralnej (...). Abstrakcyjne dekoracje, fantastyczne
kostiumy, »murzyński« jazz, gra niepowściągliwie teatralna – wszystko to były sposoby mające wprowadzić widza w sferę zadziwiających awantur wyobraźni; wyobraźni artysty z XX
wieku, pobudzonej lekturą szekspirowskich baśni”154. Zgodne z modą okresu, w spektaklach
tych pojawiały się – jak choćby jazz w Jak wam się podoba – efekty obliczone na epatowanie
publiczności nienawykłej do nowych konwencji. Szokowały scenografie Pronaszków, Drabika pozbawione tradycyjnej ilustracyjności miejsc akcji; w aktorstwie zadziwiały w repertuarze Stratfordczyka igrce w stylu dell’arte. W pierwszych swych przedstawieniach szekspirowskich nowatorską f o r m ą Schiller przełamywał zasiedziałe schematy inscenizacji tego
repertuaru z teatru początku wieku.
W połowie lat dwudziestych krystalizował Schiller koncepcję Teatru Monumentalnego. I
wówczas to właśnie jego Juliusz Cezar stał się jednym z najgłośniejszych sukcesów Teatru
Polskiego. W zdecydowanej opozycji wobec ówczesnej bezstylowej inscenizacji Szekspira,
Schiller rozwinął swój słynny później kunszt w kształtowaniu scen zbiorowych. I to jednak
nie miał być etap końcowy. Wraz z całym warsztatem i ogólnymi koncepcjami teatru, szekspiryzm Schillera uległ w latach trzydziestych zasadniczym przemianom. Świadectwem służy
wspomnienie Wilama Horzycy: „Po dłuższych deliberacjach Schiller zdecydował się na Koriolana (...). Przy wyborze tej sztuki zaważył (...) na pewno wzgląd, że ma ona za temat walki
polityczno-społeczne (...) i że jest to w ogóle jedna z najbardziej politycznych sztuk Szekspira
(...). Gdy ujrzałem projekty dekoracji opracowane w porozumieniu z inscenizatorem, zobaczyłem od razu, jaki dystans dzieli obecny stosunek Schillera do Szekspira od choćby owego,
jaki był podstawą Schillerowskiej inscenizacji Snu nocy letniej w warszawskim Teatrze Polskim. Schiller przesunął się wyraźnie w kierunku realizmu, lecz w dość swoistym tego słowa
znaczeniu, każdy bowiem epizod czy scena stanowiły teraz element dla siebie i otrzymywały
realistycznie pojętą oprawę scenograficzną”155. W estetyce Schillera narastanie tendencji realistycznych postępowało stopniowo. Wiązało się w sposób istotny z rozwojem jego idei teatru politycznego. W związku z nią następowało stopniowe „zwiększanie się wymagań dotyczących charakterystyki terenu działań oraz informacji o działających osobach. W Jak wam
się się podoba (...) takiej konkretnej charakterystyki było bardzo niewiele, (...) informacje
były nad wyraz ogólnikowe, a scenografia rozwijała się w ornamentach narzucających jedynie pewien nastrój. W Juliuszu Cezarze (...) informacji takich mogli doszukać się widzowie
nieporównanie więcej, choć dekoracje nie miały nic wspólnego z charakterystyką naturali152

Por.: Eugeniusz Szwankowski, Inscenizacje Leona Schillera, „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 3-4, s. 576-

601.

153

Por.: E. Csató, op. cit., s. 18-24.
Ibid., s. 383.
155
W. Horzyca, Wspomnienia i zdarzenia, „Pamiętnik Teatralny” 1955, nr 3-4.
154

52

styczną; w lwowskiej inscenizacji Koriolana te informacyjno-opisowe elementy z jeszcze o
wiele większą siłą doszły do głosu. (...) Alternatywą realizmu Schillerowskiego były więc
raczej ornamentalizm, stylizacja i estetyzm niż abstrakcyjny konstruktywizm; a więc upodobania zaznaczające się w drugiej, a nie w trzeciej fali reformy teatru156. Zasadnicze punkty
wyjściowe swej koncepcji neorealizmu – czy inaczej: realizmu komponowanego – Schiller po
latach sam formułował w studium o Stefanie Jaraczu. Kierunek ten polegał mianowicie na
„zerwaniu z szablonami pseudorealizmu mieszczańskiego i poszukiwaniu nowych form dla
nowych treści przez (...) kolejne przezwyciężanie formalizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu i
wkraczanie na drogę neorealizmu, tj. realizmu komponowanego, najbardziej odpowiadającego potrzebom współczesnej problematyki rewolucyjnej” 157. Ta formuła realizmu w sposób
zasadniczy różniła się od wersji realizmu, która jako estetyczna doktryna normatywna
kształtowała się w Polsce powojennej, w czasach, kiedy Schiller sięgnął po Burzę. Wkrótce
miała się już ona karykaturalnie upodobnić w swych scenicznych objawach do owego realizmu mieszczańskiego, przeciw któremu walcząc dwadzieścia lat wcześniej Schiller zwrócił
się ku realizmowi komponowanemu...
W inscenizacjach i wystąpieniach drukowanych w latach trzydziestych, u Schillera coraz
bardziej wzmaga się ton goryczy. Jak ją uwarunkować psychologicznie – rzecz to badaczy
osobowości artysty158. W tym miejscu istotniejsze, że ów ton rezygnacji w dziesięć lat później
odezwie się w inscenizacji Burzy pomimo całego jej programowego optymizmu. Ujawni się
już również we wcześniejszych Szekspirach Schillera, „jak np. w Śnie nocy letniej, pozornie
rozigranym i pełnym szaleńczej wesołości i »romantycznego« rozmarzenia, ale w głębi ukrywającym przerażenie niepojętą władzą Przypadku, poruszającego losami ludzi, jak wiatr porusza piórkami; jak w Koriolanie, przepełnionym grozą nieporozumień pomiędzy szlachetnością pragnień i wzniosłością a realnym światem twardych ludzkich walk i kombinacji; jak w
tragicznej, nie zostawiającej żadnej nadziei grotesce Króla Leara”159. Śladów postawy rezygnacji i szukania pocieszenia w ucieczce w bezkres, w wieczystość, z perspektywy której
sprawy jednostki stają się li tylko znikomymi drobinami, można dopatrzeć się w przedstawieniu, w którym Prospero wyznawał, iż „już czary moje moc straciły” – jak gdyby per procura
wyznawał to w imieniu Leona Schillera. Podobną postawą znaczą się jego powroty do Naszego miasta Wildera, choć reżyser – zwłaszcza po wojnie – głosił, iż w sztuce tej zainteresowały go szczególnie eksperymenty techniczne, wynikające z jej faktury i pozwalające poszerzyć doświadczenia neorealizmu. A cóż miał – zwłaszcza po wojnie – głosić?...
W perspektywę dalszych doświadczeń nad realizmem komponowanym mógł jeszcze wierzyć – i może wierzył – do roku 1949; w okresie, kiedy to bojom o nowy typ realizmu patronowały radzieckie wzory „realizmu socjalistycznego”, nie skodyfikowane jednak jeszcze i nie
traktowane z doktrynalną ortodoksją. W czasach Schillerowskiej Burzy jest to jeszcze program w miarę otwarty, szeroko dyskutowany na scenie, na łamach „Kuźnicy” i „Odrodzenia”.
Dopiero po 1949 socrealizm zmumifikuje się – o paradoksie! – w swoistą replikę realizmu
mieszczańskiego. I oto Schiller, który marzył, by z realizmu komponowanego uczynić formułę wiodącą odrodzonego teatru polskiego, jako wielką opozycję wobec mieszczańskiej,
opisowej, iluzjonistycznej sceny, wychowanek Wielkiej Reformy nagle stanąć miał w opozycji wobec doktrynalnej formuły socrealizmu; wobec teatru, z którym walczył przez całe lata
pod sztandarami teatru rewolucyjnego. Pisano wprawdzie, iż „neorealizm bywał w Polsce
przedwrześniowej przykrywką dla terminu, którego nie można było wówczas wypowiedzieć
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– dla realizmu socjalistycznego”160. Może i przed wojną istotnie był. W ostatnich jednak latach życia Schillera z całą pewnością nie sposób już było obydwu tych pojęć pogodzić.
O miejscu, jakie w myśleniu artystycznym ostatniego okresu twórczości Schillera miała
zająć Burza, świadczą jego prace z lat okupacji. Pisał wówczas „rozumowane partytury” reżyserskie Dziadów, Kordiana, Nie-Boskiej Komedii, Akropolis, i właśnie Burzy. Filozoficzna
baśń szekspirowska znalazła się przeto wówczas na jego warsztacie, jako jedyny nie polski
dramat pośród kanonu arcydramatów narodowych. Do upragnionych Dziadów nie było już
dane Schillerowi powrócić. Natomiast Burza – która w Łodzi miała 130 spektakli, po czym
jeszcze przeniesiono ją do Teatru Placówka w Warszawie – stała się jednym z ostatnich jego
wielkich sukcesów. Owocem „babiego lata” twórcy realizmu komponowanego. W tym czasie
przed zmierzchem Schiller modelowa? przedstawienie szeroką, grubą krechą. Bez retuszu
dialogowego, szybkim marszem poprzez realistyczne sceny o wymiarze monumentalnym,
lecz innym już niż kiedyś pod względem mającej zeń promieniować idei – nie kipiącym kontrastami i zrywami szałów rewolucyjnych, a ściszonym w filozoficznej zadumie nad ogromem świata i jego spraw, nad przerastającą ludzkie widzenie Wielką Harmonią. Są to potężne
kompozycje sceniczne z wyrazistymi punktami kulminacyjnymi, z drobiazgowo opracowaną
grą świateł i „łagodnymi miksami” spajającymi na obrzeżach poszczególne sekwencje widowiska. Jednym słowem – wielkie obrazy wielkich zadziwień filozofa pogodzonego, nie zaś
egzegety spraw intymnych, ni protagonisty rewolucyjnych pochodów.
Przystępując do realizacji Burzy w roku 1947, miał już Schiller za sobą „partyturę rozumowaną” dramatu oraz jego opracowanie inscenizacyjne z łódzkiego Teatru Żydowskiego w
roku 1938. Brak odpowiedniej dokumentacji do odtworzenia tego ostatniego spektaklu; według opinii Csató, Schiller „uznał, że jego inscenizacja, opracowana na krótko przed wojną,
spełnia wymogi, jakie stawiał socjalistycznemu teatrowi – ukazania w dziele postępowych
idei bez przeróbek i wulgaryzacji, które odbierają utworowi jego poetycko-filozoficzną perspektywę”161. Ważniejszą jednak od inscenizacji przedwojennej wydaje się w odniesieniu do
Burzy z 1947 szersza perspektywa właściwych Schillerowi „odpływów i przepływów” problematyki społeczno-politycznej, a przede wszystkim kontekst przemyśleń dramatu Szekspira, towarzyszących mu przez całą biografię twórczą.
Kształt inscenizacyjny Burzy ujawnia charakterystyczne przesunięcie się w spektaklu
dwóch głównych formuł teatru Schillerowskiego – sceny monumentalnej i realizmu komponowanego. Do podstawowych komponentów estetyki „Teatru Ogromnego” należy nasycenie
inscenizacji uroczystą rytualnością i misteryjnością z jednej, z drugiej zaś strony – swoistą
orgiastycznością jako artystyczną figurą witalizmu i żywotności. Ten drugi właśnie żywioł
miał w zamyśle reżyserskim kształtować pijacki wątek kompanów Kalibana, choć w realizacji
sprawę zatarło przyciężkie aktorstwo tych postaci. Równolegle u podstaw interpretacyjnych
Burzy bezsprzecznie znalazł się realizm komponowany, poddany wielce znaczącym przeobrażeniom. Choć bowiem w tym czasie Schiller „ogłosił się adherentem oficjalnie panującego realizmu socjalistycznego (...), choć był on w tym okresie punktem wyjścia jego częstych
publicznych wystąpień, i choć na ten program godził się »rozumowo«, (...) nie potrafił jednak
ugiąć swej wyobraźni teatralnej”162. W rezultacie miało to doprowadzić do wewnętrznego
pęknięcia jego Burzy, podobnie jak w działalności teoretycznej pasowanie się z normatywną
estetyką przy wielce mglistej próbie reinterpretacji przedwojennej inscenizacji Dziadów163.
Mimo tych rozpaczliwych prób i zabiegów, młoda krytyka odbierała Burzę właśnie jako
dzieło, w którym reżyser „poszedł jedynie słuszną drogą trzymania się daleko od realizmu”,
jako że nawet na przykład w scenie burzy morskiej szaleństwo żywiołów oddawała muzyka i
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chwiejące się na scenie postaci164. W istocie, oparta na dwóch głównych „słupach milowych”
sceny Schillera, inscenizacja Burzy nosiła znamiona teatru antyliterackiego, w którym tekst
służył nieomal jako libretto, na którym reżyser budował serię własnych wizji i obrazów scenicznych165”. Z takich przeto wychodząc założeń, „Burzę Schiller rozegrał jako zadziwiający
poemat filozoficzny z trywialno-błazeńskimi intermediami, dziejący się w świecie baśni, ale
nie tej baśni z mieszczańskich czytanek dla dzieci, kokietującej »prawdziwością« natury
ożywonej i »jak żywej«, lecz baśni jak z Celnika-Rousseau, który by otarł się o praktyki i
doświadczenia analityczne Legera”166. U kresu swej drogi twórczej, przy wszystkich ograniczeniach, próbował w wielkiej k r e a c y j n e j baśni zsumować wieloletnie nad Burzą, wielokrotnie poddawane przeobrażeniom, przemyślenia.
Można powiedzieć, iż do formuły inscenizacyjnej Burzy prowadzi Schillera cała jego biografia. Przy najróżniejszych okazjach – jako symbol teatru i postaci-metafory – dramat ten
przewija się przez pisma artysty na przestrzeni lat kilkudziesięciu, od przywoływanego tu już
eseju z „The Mask”. Z czasem, od koncepcji utożsamionego z Craigem Prospera-maga,
Schiller przenosi uwagę na opozycję Ariel-Kaliban. Do konstytutywnych cech artystycznej
wyobraźni Schillera należała i ta, iż „rzeczywistość transponował on na obrazy, wśród których było sporo reminiscencji z obcowania z dziełami sztuki. Wśród tych zaś reminiscencji
(...) powtarzały się ze szczególną siłą pewne stałe motywy, uzyskujące z czasem coraz głębszy charakter symboliczny. Tego typu symbole, będące wykładnikiem najbardziej osobistego
pojmowania rzeczywistości, mają tę właściwość, że mogą organizować wyobraźnię artysty
przez całe lata, choć w różnych okresach nabierają innego znaczenia i na czymś innym położony jest główny akcent. W tej emocjonalnej mitologii Schillera Burza pełniła szczególnie
ważną funkcję od początku jego działalności aż po jej kres. Od początku dokonywało się w
jego umyśle symboliczne połączenie zadziwiającego zjawiska teatralnej metamorfozy z działaniem magicznej laseczki Prospera. Kaliban musiał mu się wtedy przedstawić jako ciemne
(...), z arcymaterialistycznej gliny ulepione zaprzeczenie cudownego lotu fantazji. Ale już
wtedy pewnie doznawał od czasu do czasu osobliwego skurczu serca na myśl o jego cierpieniu i krzywdzie (...). Zapiekła, krwawa nienawiść Kalibana do Prospera, powodująca się nie
rozsądkiem, lecz uczuciem, i w uczuciowych wybuchach eksplodująca, stała się z czasem
obrazem rewolucji, porywu doprowadzonych do ostateczności mas ludowych, nie umiejących
kalkulować, nie władających umiejętnościami taktycznymi, w zapamiętaniu rzucających na
szale historii krew własną i krew swych ciemięzców. Było to w jakiś sposób zgodne z tym, co
o rewolucji myśleli Krasiński, Miciński, Żeromski. I zgodne też z żądaniami Mickiewicza
wprowadzenia na scenę mas ludowych”167. I wówczas to w mitologii artystycznej Schillera
naprzeciw Kalibana stawał rab Ariel. Wówczas to Schiller pisał o recenzentach łódzkich, iż
„nawołują za Nowaczyńskim do kultu Ariela (...) i gromy rzucają na wyznawców Kalibana –
nowego jutra świata. Społeczeństwo łódzkie jednak w olbrzymiej większości woli wyznawców Kalibana”168. Kiedy formułował to w roku 1930, w jego praktyce tendencja do teatru
bezpośrednio politycznego była akurat w okresie szczytowego nasilania się. I wówczas to już
opozycja szekspirowskich bohaterów rysowała się u Schillera w sposób bardzo podobny do
ich scenicznego ucieleśnienia z roku 1947. O tym, jak istotną sprawą – symbolem w międzywojennym okresie zwrotu ku teatrowi rewolucyjnemu – stała się postać Kalibana, świadczą
również inne wypowiedzi artysty z tego okresu169. Kaliban ucieleśniał dlań w teatrze ideę
ludu, nowej klasy, personifikował niejako proletariat i urastał do roli nosiciela jego proble164
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mów. A wraz z tym Burza – dawniej symbol sceny estetycznej Craiga – stawała się symbolem teatru politycznego. Włączała się w ciąg dramatów spod znaku Krasińskiego, Żeromskiego, Micińskiego; korespondowała z myśleniem Schillera o Mickiewiczu. I jako konsekwencja
tych przeobrażeń ideowych wykrystalizować się miała w łódzkim ucieleśnieniu scenicznym.
Całą akcję, w której udział biorą postaci planu realnego, Schiller i Daszewski umieścili na
przedzie sceny, ujętej w ramę czarnych kulis. Dekoracje potraktowano skrótowo – lesistość
wyspy zaznaczając gałęzią drzewa o ogromnych tropikalnych liściach, a zmianę miejsca akcji
sygnalizując inną gałęzią, lianą lub stylizowanym drzewem, bądź szeregiem pni. Kiedy pojawi się dom Prospera, będzie to prosta drewniana chata, w której jedynie gzyms zasugeruje
epokę renesansu. Wszystko to wymieniać się będzie przy zmianach otwartych, bez wstrzymywania biegu akcji. Głąb sceny natomiast zajmie jak gdyby „scena wewnętrzna” zamknięta
w ramie ciemnych desek, pokrytych delikatnym ornamentem, wyraźnie również kojarzącym
się z renesansem. Głąb sceny wewnętrznej zamyka wielka pocięta południkami i równoleżnikami mapa rejonów, w których toczy się akcja sztuki – na oceanie, z którego na scenę pada
błękitna poświata, widać wyspę, na niej domek Prospera, ten sam, który stoi na przedzie sceny. Poniżej mapy, poprzez całą szerokość sceny wewnętrznej, biegnie długi pomost wsparty
na drewnianym koźle. Wnętrze sugeruje więc pracownię uczonego. I właśnie dla niego jest
zarezerwowana, gdyż na pomoście ukazuje się Prospero, i to wyłącznie w chwilach, w których włada duchami. Poza Prosperem do podestu dostęp mają jedynie Ariel i stwory fantastyczne, wywoływane przez swego kreatora. Oto i wszystko – dwie głębie sceny, dwa poziomy i mapa o potrójnym znaczeniu: informacyjnym, kolorystycznym i symbolicznym170. Typowy zatem dla monumentalnych inscenizacji Schillera skrót, komponowany realizm, znakiem zastępujący ilustracyjne opisy; słynna Schillerowska dwudzielność sceny, tyle że tym
razem rozcinająca plan nie wszerz a w głąb; a zarazem – dzięki scenie wewnętrznej – również
dla inscenizacji Schillerowskiej charakterystyczny, jak choćby w jego Pastorałce, cudzysłów,
rama, swoisty teatr w teatrze.
Zasadę opisanej tu szkicowo scenografii Daszewskiego stanowi metaforyczny skrót. W jasnej gamie kolorystycznej, poprzez błękit przebijały się głównie zielenie i żółcie, potraktowany zaś umownie pomost był czymś w rodzaju przestworzy, powietrza, w którym cicho przesuwają się bezcielesne duchy. Wszystko to dalekie było jednak od klimatu feerycznej baśniowości. W kręgu okna sceny wewnętrznej działali aktorzy. Niczym w kole świata... Ruchem scenicznym i układem sytuacji rządziła prostota, skrót; rygor p r z y p o w i e ś c i wypierał bujność baśni. Tak właśnie, jak w scenografii – świadomie naiwnej i szkicowej, m o r a
l i t e t o w e j, atoli poprzez całą tę właśnie prostotę – jak w moralitecie – unoszącej obraz do
wymiaru symbolu; podnosząc gdzieś tam na oceanie porzucony naiwny światek nieważnej
wysepki – jako przykład go unosząc właśnie, jako pars pro toto – do wymiarów kosmosu.
Zasadę i artystyczny rodowód tej skrótowej, zdecydowanie antyiluzjonistycznej scenografii, miast dosłownego meldunku, posługującej się znakiem plastycznym, wyinterpretował sam
Daszewski: „Konkretność i zwartość form plastycznych, wzbogacenie powierzchni podłogi
scenicznej, odrzucenie banalnej i przeszkadzającej dekoratywności, były to wartości, które
Schiller nauczył się cenić już dawniej u Gordona Craiga171. Zgodnie z generalną koncepcją
reżyserską twórcy realizmu komponowanego, również scenografia Daszewskiego prezentuje
świat w kategoriach swoistego r e a l i z m u p o e t y c k i e g o. Podobnie jak w dekoracjach
do Hamleta Aleksandra Węgierki w Teatrze Polskim w roku 1939, i w Burzy Daszewski stosuje daleką aluzję do kilkupoziomowej sceny elżbietańskiej; nie nawiązanie stylistyczne –
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aluzję właśnie. „Burza dla Schillera i Daszewskiego – pisał historyk plastyki teatralnej – jest
przede wszystkim inscenizacją pewnej filozofii (...). Dekoracja jest jak gdyby ilustracją wykładni, a nie ilustracją miejsca akcji w stylu iluzjonistycznym.”172 To nie bajkowa tropikalna
wyspa – to u t o p i a. Miejsce sposobne dyskursowi nad istotą i mechanizmem wzajemnych
człowieczych relacji.
Bez niweczenia baśniowości – baśń zracjonalizowana. Może raczej – przypowieść. Jak
czynił to już nieraz przy kolejnych realizacjach Szekspira, grał Schiller Burzą zdecydowanie
przeciw zastanej tradycji scenicznej. Miał o niej zdanie jak najgorsze. Jeszcze w roku 1936
pisał w lwowskiej „Chwili”: „Wszystkie próby realizacji scenicznej dramatów Szekspira zawiodły. Opisowy, drobiazgowy realizm Meiningeńczyków, stylizacje Reinhardtowskie, abstrakcjonizm Craiga, uwspółcześnienie ekspresjonistów – odmieniły tylko i udoskonaliły technikę inscenizatorską, prawdziwego oblicza Szekspira jednak nie ukazały”173. Podobnie przeciwny był rekonstrukcjom Immermanna, Jessnerowskim inscenizacjom „malowanym światłem”, jak wreszcie z Reinhardta wywiedzionej formule szekspiryzmu Teatru Polskiego. Feeryczna Burza wystawiona na tej scenie w 1913 i premiera w Teatrze Narodowym w roku
1926 – równie iluzjonistyczna i sentymentalno-poetycka, kształtowana z operową opisowością, wywiedziona z widowiskowego wzoru premiery berlińskiej Reinhardta z roku 1915 –
były dla Schillera szczególnie nacechowanymi przykładami in minus. Burzę widział jako
dramat filozoficzny, racjonalistyczny, wręcz dydaktyczny o zdecydowanie politycznym
ostrzu. Grał ją przeto w Łodzi wbrew tradycji i w zgodzie z kolejami własnej drogi twórczej.
Miejsce feerii zajął surowy m o r a l i t e t. Z szekspirowskiej baśni odpadał egzotyzm,
fantasmagoryczny sen. Konwencja „naiwnego realizmu” i prostoty starych map lokalizowała
akcję w czasie wielkich odkryć geograficznych, czasie europejskiej fascynacji ogromem, bogactwem i tajemnicą niespodziewanie odkrywających się światów; w czasie zarazem, który –
jak Prospero – rozum i naukę przyjął jako swoje busole. Konstrukcję moralitetową ujawniała
nie tylko interpretacja dramatu – realizował ją plan sceniczny. Schiller podzielił plan na stronę „prawą” i „lewą”, z wyraźnym walorem moralnym przynależnym każdej z tych „stron
świata”. I tak po lewej znalazła się grupa królewskich rozbitków przygotowujących zbrodnię,
po prawej zaś Prospero i Kaliban. Schemat sceniczny moralitetu średniowiecznego nakazywał
strony sceny przydzielić dobrym i złym, bohatera zaś usytuować w centrum. Schiller owego
centrum – pola neutralnego – nie zakładał; Prospero stawał po stronie pokrzywdzonych, po
przeciwnej niż wataha prąca do władzy i użycia. Taki układ sytuacyjny korespondował z intelektualną interpretacją sztuki, wyznaczał jej formułę – dyskurs o Dobrze i Źle immanentnie
przynależnym i kryjącym się we władzy. Burza stawała się więc opowieścią o księciu, który
gdy władał, nie pojmował sensu i wartości władzy. Wygnany przez reprezentantów najgorszego wcielenia władzy – charakteryzujących się pożądliwością, chciwością i żądzą panowania – ucząc się na wyspie panować nad sobą samym i przyrodą, poznał sens i wartość władzy
prawdziwej, wyzbytej pychy i egoizmu.
Decydując się na konwencję moralitetową, w planie aktorskim Schiller rezygnował z niuansów psychologicznych w modelowaniu bohaterów – prowadził ich jako zespół wyrazistych,
m o d e l o w y c h charakterów czy może raczej – postaw. Ład ten mąciła tylko niejednoznaczna sprawa Kalibana – węzeł oryginalności a zarazem gordyjski węzeł inscenizacji, który
spowodował jej wewnętrzne pęknięcie. Już w wieku XIX usiłowano grać Kalibana nie tylko
jako potwora, czarny odpowiednik Ariela, lecz jako równocześnie pełną rozpaczy postać tragiczną. Tak bohatera szekspirowskiego widział Renan w Calibanie. Schiller poprowadził
rzecz dalej – buntowi Kalibana nadał sens społeczny. Zgodne to było ze schematami historyczno-literackimi okresu, wedle których wątek fabularny Burzy wiąże się z kolonizacją krain
zamorskich i związaną z tym procesem okrutną niewolą tubylców. Takim miał być właśnie
172
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Kaliban, ale również Ariel; tyle że – i tak go charakteryzuje Schiller – jest to niewolnik pozbawiony Kalibanowego buntu, wersja niewolnika pogodzonego i jedynie pełnego smutku i
tęsknoty za wolnością. Taka interpretacja, na pozór efektowna, kryła w sobie poważne niebezpieczeństwo: jeżeli bowiem Kaliban i Ariel są niecnie wyzyskiwani, ich wyzyskiwaczem
jest wówczas Prospero – postać wszak w sztuce pozytywna, więcej: niejako programowa. Do
zamętu interpretacyjnego przedstawienia Schillera dodatkowo przyczynił się drugi, polifoniczny nurt interpretacji dramatu: wedle inscenizatora pointą Burzy był tryumf racjonalizmu i
nauki nad siłami natury, zwycięstwo ludzkiego rozumu, którego figurę stanowić miała magia
Prospera. W takiej interpretacji Prospero zachować musiał swą programową pozycję w sztuce, zaś Kaliban stawał się znakiem sił pierwotnych – choć godnych współczucia – słusznie
skazanych na przegraną. Próba pogodzenia obydwu tych opozycyjnych linii interpretacyjnych, musiała odebrać przedstawieniu myślową jednorodność. Zabieg ów oddawał niejako
znamiona okresu, w którym Schiller za wszelką cenę usiłował pogodzić sens filozoficzny
Burzy z jej domniemaną wymową społeczną. A ceną stała się wewnętrzna niezborność całego
przedsięwzięcia. Mądry spektakl Burzy o zwycięstwie rozumu rozbijały inkrustacje „tematów
czasu”. Obydwa plany godzić miał finał przedstawienia, w którym Prospero gestem przebaczenia na odchodnym przygarniał Kalibana. Pusty ów, ni z jednym, ni z drugim planem interpretacyjnym niezgodny gest, niczego jednak pogodzić nie był w stanie. Wiele dobrej woli i z
góry założonego krótkowidztwa wymagały od krytyków próby ujrzenia rozdartego wewnętrznie spektaklu w kategoriach klasowej interpretacji sztuki, jako opowieści o tryumfie
rozumu i sprawiedliwości „Wynikiem surowych rozważań Schillera (...) było przekonanie, że
kosmos, świat, racjonalistyczny porządek natury – są za postępem, za socjalizmem. Jest to
ujęcie bardzo korzystne dla socjalizmu, ale jednak trudno powiedzieć, aby mistyczny ton tego
wniosku zgadzał się całkowicie z marksizmem, w ustalonym rozumieniu tego słowa.”174 Dla
socjalizmu może i korzystne, z całą jednak pewnością z gruntu niekorzystne dla szekspirowskiego dramatu.
O inscenizacji Schillera Edward Csató pisał, że w niej „nowoczesne spojrzenie miało się
wyrazić przede wszystkim pozycją Kalibana w przedstawieniu175 Jego wątek społeczny, choć
podważał wielkość i sprawiedliwość Prospera, umożliwiał zarazem jego ekspiację i wzajemne
z Kalibanem wybaczenie, niemniej musiał spowodować ukształtowanie finału sprzeczne z
logiką tekstu. W słynnej inscenizacji Reinhardta Kaliban był rodzajem skrzyżowania ryby z
małpą. Daszewski natomiast uformował kostium Kalibana z zielonych liści-łusek, tą zielenią
wiązał go z przyrodą, ziemią, z Pranaturą. Ów „syn ziemi” konsekwentnie eksponował w
spektaklu watek wolnościowy. Podkreślał to sam już przekład Jastrzębca-Kozłowskiego, w
którym – miast jak u Ulricha błagać o „uwolnienie” – Kaliban żądał „wolności”, zaś w scenie
z Trinkulem i Stefanem (III) po wielokroć powtarzał hasło „nie zna więzów myśl”. Od tej to
sceny przedstawienie zmierzało już do finałowego rozwiązania wątku Kalibana. W inscenizacji z 1947 roku końcowe pogodzenie z Prosperem odbywało się wyłącznie w planie działań
scenicznych, natomiast w spektaklu przedwojennym Schiller dopisał Prosperowi tekst skierowany do Kalibana:
A jednak świadom, że nikt z nas bez winy
(Boć czuje ciężar jej i me sumienie) –
Przebaczam także, bracie nieszczęśliwy,
I ty mi przebacz zbyt surowe kary,
Jakie mi ludzka dyktowała mściwość176.
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Tekst wypadł w próbach, pozostała jednak jego interpretacyjna intencja. Nie sprzeciwiając
się Szekspirowi, mógłby od biedy Prospero w y b a c z y ć Kalibanowi, jak wybaczył Arielowi i dworakom; lecz on czynił więcej – błagał o wybaczenie, jednał się, przygarniał, akceptował.
Wedle coraz szerzej wówczas rozchodzących się sądów w Burzy „istniały (...) dwa wyjścia
z sytuacji przy interpretowaniu konfliktu Prospero-Kaliban: albo zredukowanie do minimum
scen pastwienia się Prospera nad Kalibanem i lichwiarskich obrachunków z Arielem – w tym
wypadku udałoby się może narzucić publiczności przekonanie, że Prospero jest władcą światłym i sprawiedliwym, godnym tytułu księcia Mediolanu nie tylko z racji pochodzenia, albo
też przedstawienie Prospera w e w ł a ś c i w y m ś w i e t l e (podkr. A. Ż.) i całkowita rehabilitacja Kalibana, uzyskana m.in. przez usunięcie n u ż ą c y c h i n i e s m a c z n y c h
(podkr. A. Ż.) scen błazeńskich – wtedy nie pozostałoby miejsca na pozorny happy end, podczas którego Prospero tuli do siebie pokonanego Kalibana, łaskawie mu wybaczając – wydobyłby się zaś na powierzchnię prawdziwy tragiczny nurt Burzy. Nurt zupełnie realny, ani trochę nie fantastyczny177. Dziś czyta się to ze zdumieniem, które potęguje jeszcze sugestia kierunku interpretacji monologu Gonzala o utopii: „Wielkie jest rozczarowanie widza, gdy po
chwili i na przestrzeni całej dalszej akcji okazuje się, że Gonzalo jest starym gadatliwym
głuptakiem, który pod koniec nie pamięta, od czego zaczął. Nie dziwmy się dworakowi króla
Jakuba [t j. Szekspirowi], że umieszczając w sztuce światoburczą tyradę, starał się ją zawoalować manifestacją, iż nie traktuje poważnie głosiciela tego rodzaju ideologii. Była to nieunikniona wówczas ostrożność”. Tym bardziej przeto irytuje krytyka, że „reżyser zamiast
przywrócić głosicielowi rewolucyjnej idei właściwe proporcje, pozwolić mocno zabrzmieć
przetransponowanym na język poezji słowom prekursora socjalizmu [t j. Morusa], pogłębił
akcenty nie tylko groteskowe, ale wręcz antypatyczne178 postaci. Ta budząca dziś nieme zdumienie, ekstremalna recenzja warta jest przypomnienia jako signum czasu, w którym wielką
dramaturgię poczęto przykrawać do rzekomo socjalistycznych, marksistowskich miar, a w
istocie spłaszczać ją do jednowymiarowe widzianego problemu walki klasowej. Jak w cytowanym artykule, wiodło to do daleko posuniętych ingerencji w tekst Szekspira, dla stworzenia – niczym w teatrze o sto pięćdziesiąt lat wcześniejszym – z Szekspira autora współczesnych sztuk z tezą. Wydać się to może niegodną kastracją; atoli otrząsając się z emocji, warto
zwrócić uwagę, że tego typu praktyki ujawniają jedną z podstawowych „tajemnic Szekspira”,
z którego reprezentanci kolejnych epok i ideologii starają się uczynić własnego „partyjnego”
autora. Rzecz w pojemności tej dramaturgii – paradoks zaś w tym, że przekreślając jej wielowarstwowość i tworząc z Szekspira jednoznaczne agitki, a więc prymitywizując zawartość
jego dramatów, odbiera się im intelektualną nośność i tym samym ich siłę agitacyjną.
Reżyserska koncepcja i realizacja aktorska postaci Kalibana przez Leona Pietraszkiewicza
zakładała swoisty realizm w prezentacji tego bohatera pozytywnego. „Syn ziemi” – jak ona
ciemny i ciężki – maską, ruchem i głosem objawiał pierwotną siłę i „naturalność natury”.
Natury wołającej o swą wolność. Z woli Prospera – w III akcie, w scenie pantomimicznej –
Kaliban ciężko pracował przy przenoszeniu potężnego pnia. Przerywał pracę, by wsłuchać się
w dolatującą z powietrza muzykę, i wówczas jego wzruszona twarz stawała się piękna, uduchowiona. Aktor kazał wierzyć, że jego Kaliban jest u początku drogi do człowieczeństwa i
że tą drogą podąży. I z biegiem akcji coraz bardziej wierzyć miał w to również skruszony
Prospero. Nie ten aspekt roli wydawał się jednak głównym punktem zainteresowania Karola
Adwentowicza, który tę postać kreował. Zgodnie z koncepcją Schillera odciął się od bajkowego iluzjonizmu; nie traktował Prospera jako czarnoksiężnika, lecz jako... poetę, k r e a t o r
a. Pałeczką posługiwał się niczym rekwizytem, niczym piórem. Nie grzmiał zaklęć – prowadził frazę ciepło, z powagą, nieomal z pobłażliwością mędrca. Kreator-Szekspir; nawet cha177
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rakteryzacją Adwentowicz podkreślał w Prosperze funkcję alter ego autora. W partiach rezonerskich i filozoficznych mogła ta stara koncepcja biograficzna przekonywać. Problem zaczynał się na dobre w akcji, gdy Prospero-Szekspir dręczył przyszłego rewolucjonistę Kalibana. Nawet jeżeli w zamyśle inscenizatorskim obydwa plany roli miały być zdecydowanie rozdzielone179, w realizacji aktorskiej – zwłaszcza przy właściwym Adwentowiczowi aktorstwie
ibsenowskim – zawszeć to t e n s a m Prospero wygłaszał per procura Szekspirowe tezy i t e
n s a m pastwił się nad swym niewolnikiem. A jednolita bryła szekspirowskiej opowieści
pękła nieubłaganie.
Ciekawym pomysłem interpretacyjnym i wybitną rolą aktorską był w tym spektaklu Ariel
Ryszardy Hanin. „Nie chodzi jak ludzie: on się rytmicznie posuwa po pomoście, niby gimnastyk odbywający mistrzowsko ćwiczenia równowagi na wąskiej kładce, ale zarazem twarzą
zwrócony nie w kierunku swojej drogi, lecz do widzów. Jego mały szpiczasty kapelusik, jego
ramiona zawsze wzniesione i zgięte w łokciach wpisują w falisty rytm jego płynięcia dodatkową rytmikę zmieniającego się ciągle układu trójkątów. Pajęczynowej cienkości welon, narzuconej na jego obcisły ciemnozielony ubiór, nadaje tej fudze ruchów i samej postaci
(zważmy: ciągle przebywającej na wysokości) charakter nieziemski, nierealny, dla Ariela
wymarzony. Zupełnie inaczej zresztą porusza się Ariel w przebraniu za nimfę, kiedy to –
zrzuciwszy z twarzy woal – ujawnia wesoły i jakiś pozaludzki w swoim szelmostwie
uśmiech. Jeszcze inaczej zachowuje się jako Ceres czy jako strzyga, a w każdej metamorfozie
olśniewa.”180 Z tego obszernego opisu Borowy wyprowadza tezę o nadrealistycznej konwencji gry Hanin. Wydaje się jednak, że bliższe temu ujęciu postaci są formistyczne doświadczenia Schillera i Pronaszki z czasów Teatru im. Bogusławskiego. Zdecydowanie sformalizowany Ariel przywołuje tradycję kubistyczną lat dwudziestych; odległy od weryzmu, przepuszcza
jednak kubizm przez filtry k o m p o n o w a n e g o realizmu Schillera. Prowadzeniem tej
postaci inscenizator raz jeszcze sprzeciwia się tradycji scenicznej początku wieku, która
Ariela – podobnie jak Puka – odziewała w szeleszczące gazy nieziemskiego skrzata z bajki.
Udatne propozycje interpretacyjne niektórych postaci nie zmieniają wszakże sytuacji ogólnej: w warsztacie reżyserskim Schillera – mistrza w operowaniu tłumami na scenie, w
kształtowaniu ruchu, światła, całej plastyki widowiska – najsłabszym punktem była praca z
aktorem. W Burzy ujawniło się to bardzo wyraźnie, nie tylko poziomem wykonawczym niektórych ról, lecz przede wszystkim aktorską niejednolitością całego przedstawienia; rozmaitością stylistyk nie poddanych żadnej formule nadrzędnej. Od psychologicznego patosu Adwentowicza, poprzez ekspresjonistyczne cechy Węgrzyna w roli Stefana, po „granego formą”
Ariela Hanin i „naturalistyczne” dosłowności Pietraszkiewicza. Wydaje się, że robota reżyserska niewiele w stosunku do aktorstwa wykraczała poza ogólne postawienie problemu niesionego przez postać, bardziej już natomiast skupiając się na budowaniu malowniczych sytuacji181 i na ogólnej m u z y c z n o ś c i dialogu. W ogóle muzyka stanowiła istotny komponent widowiska. Towarzyszyła wejściom Ariela, duchów, scenom pijatyk, krótkim, dobudowanym do akcji sekwencjom baletowym; przede wszystkim zaś wypełniała wszystkie przejścia między scenami, by całość „utopić w dźwięku” i nadać jej – tak właściwą Schillerowemu
warsztatowi – płynność. W sumie dawało to efekt większego zainteresowania reżysera
kształtem obrazów niż tokiem narracji. Schiller koncentrował się tu przede wszystkim na początkach i zakończeniach poszczególnych obrazów, często „puszczając” ich środkowe partie.
Ta troska o „wejścia” i „finały” scen bardzo była zresztą charakterystyczna dla jego sztuki
inscenizatorskiej. Już w młodzieńczej recenzji z krakowskiej premiery Małego Eyolfa w reżyserii Pawlikowskiego w roku 1912 pisał w „Gońcu Poniedziałkowym”, że „zakończenie ak179
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tów należało potraktować z większym patosem, stworzyć rodzaj finałów”182. Tak też w wiele
lat później sam czynił. Precyzyjnie składał obrzeża bardzo rozmaitych elementów mozaiki –
od pozbawionych tempa i rozwlekłych rytmicznie scen po nieomal cyrkowe sekwencje pijatyk. „Podwójna optyka” i „teatr w teatrze” – zabiegi stylistyczne, którymi po wielokroć się
już wprzód posługiwał – wyraźnie odbijały się w jego Burzy; z nie zawsze najprzedniejszymi
efektami.
Z woli reżysera Prosperowa wyspa rzucona została na mapę w bliżej nieokreślone miejsce
na theatrum mundi. „Nie wiedzieć gdzie”, czyli „wszędzie”, a wszędzie to także „tutaj” i „teraz”. Uniwersalizacja fabuły splatała się w tym pomyśle z aktualizacją. Była przy tym Schillerowa Burza jedną z pierwszych tak mocno zarysowanych, a tak wówczas aktualnych, prób
„rewizji dotychczasowych ujęć dramaturgii klasycznej pisanej z innych pozycji światopoglądowych. Z tymi trudnościami borykał się i Schiller: potwierdzają to zarzucone eksperymenty
z Dziadami i Klątwą. Burza nastręczała podobne komplikacje. Pozostawała drogą »zracjonalizowania baśni bez niweczenia baśni«. Poprzez antyiluzyjność środków scenograficznych,
umowność planów, traktowanie duchów jako znaków intelektualnych poetyckiej konwencji, a
nade wszystko – poprzez wydobycie pozytywnej idei dzieła”. Zgodnie z tym założeniem,
„świat duchów, aniołów i zjaw żądał obecnie innych sposobów prezentacji, która by nie eliminując ich współczesności i poetyckiego czaru, mogła znaleźć uznanie racjonalisty”. Ten
zaś wymagał „pochwały rozumnego działania ludzkiej wiedzy, optymizmu wynikającego z
opanowania przyrody przez człowieka”183. Ten wątek podejmuje cała krytyka przedstawienia;
zwłaszcza orientacja „Kuźnicy” eksponuje go i wprost na siłę szuka związków Burzy z ideami racjonalistów oświeceniowych – tak wówczas lansowanych jako prekursorów myśli laickiej. Uproszczenia interpretacyjne i naciągane aktualizacje lekką ręką puszczano krytykowi
płazem, wszak „walka szła o wszystko, nie tylko o teatr. Felieton teatralny był wtedy dalekim
marginesem walk zażartych”184, jak wspominał z perspektywy lat Jan Kott, bezpośredni
uczestnik owych nie zawsze gentlemańskich i nierzadko demagogicznych walk. Nie był wielbicielem Schillerowskiej inscenizacji, zauważał jej wewnętrzne rozdarcie, lecz „nie prześlepiał” również faktu, iż Prospero „stał się tu postępowym filozofem XVIII-wiecznym”185! Program „reinterpretacji klasyki” zdawał się zbliżać do stadium realizacji...
W ferworze dyskusji nad „sprawą społeczną”, „aktualizacją”, nad „racjonalizmem” i
„optymizmem” przedstawienia przegapiono fakt, iż Schiller należał do artystów wielce pokrętnych i przewrotnych. I że się to w jego Burzy objawiło. Może bowiem cały ów okrzyczany optymizm inscenizacji był dlań optymizmem pozornym?...
Przedstawienie otwierała scena, której w tym miejscu w sztuce nie ma. Oto ProsperoSzekspir na pomoście sceny wewnętrznej po chwili zadumy wygłasza tekst, który dopiero
później ma wypowiedzieć do Ferdynanda:
Dumne pałace, niebosiężne wieże,
tłumy dostojne, sam ten glob nasz wielki
z wszystkim, co na nim jest, w proch się rozsypie
i, jak po tęczy zgasłej, ni śladu
nie pozostanie. Myśmy z tej materii
co mary senne; marne nasze życie
sen w krąg otacza.
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Prolog ów inscenizacyjnie został bardzo wyraźnie oddzielony od całej reszty spektaklu.
Prospero-mag, pochylony nad księgą i z laską magiczną w dłoni, mówi ów tekst na tle kolistego wykroju czarnej zasłony obramowanej znakami zodiaku. Dopiero po chwili ruszy akcja,
która jak gdyby zobrazuje ów świat i losy tych, którzy „z tej samej są materii co sny”. Mamy
zatem do czynienia z rodzajem jak gdyby wstępnego i ogólnego komentarza autorskiego do
prezentowanej opowieści. Właśnie autorskiego, jako że wygłaszał go Prospero charakteryzacją identyfikowany z Szekspirem. Inny to zatem Prospero od racjonalisty, na którego Schiller
kreował go w całej przyszłej akcji. Dla Prospera z prologu – który otwierał sztukę wyznaniem
o iluzyjności świata i człowieka – finałowa rezygnacja daleka by musiała być od racjonalistycznego optymizmu i wiary w przyszłe królestwo sprawiedliwości. Tak to jeszcze jedna
rysa rozcina jednolitość zamysłu inscenizacyjnego i cały rzekomy optymizm wersji Schillerowskiej widzieć pozwala jako optymizm zgoła pozorny.
Nie zwrócono uwagi na ten motyw inscenizacji. Podkreślano inny – opozycyjny, jakże
wówczas pasjonujący ideologów „nowego klasowego teatru”. Ta warstwa przedstawienia, jak
również zapewne i sama pozycja Schillera w ówczesnym życiu teatralnym spowodowały, iż
Burza, którą oficjalnie w finale Festiwalu Szekspirowskiego prezentowano poza konkursem,
werdyktem konkursowego jury uhonorowana została nagrodą reżyserską, scenograficzną i
aktorskimi za postaci Ariela i Kalibana. Rozdarte wewnętrznie dzieło Schillera uznano za
jedno z najwybitniejszych – bowiem ideologicznie najbardziej obiecujących – przedstawień
festiwalowych. Więcej – obok Krakowiaków i górali oraz Celestyny – ówczesna krytyka zaliczyła Burzę do szczytowych osiągnięć łódzkiego okresu Schillera. Czas miał przydać jej inną
miarę: „z tych przedstawień żadne nie miało dalszego ciągu, nigdzie dalej nie prowadziło”186.
Z jednej strony nad wyraz symptomatyczna dla ówczesnych prób zmieszczenia się wielkich
reżyserów w obowiązujących modelach myślenia teatralnego, z drugiej niewątpliwie oryginalna myślowo i znacząca formalnie, Burza Leona Schillera pozostała dziełem w poważnej
mierze niespełnionym. Rozdarta wewnętrznie, wykazała nierealność prób połączenia jej
wzajem sprzecznych interpretacji. W porządku artystycznym również nie zapoczątkowała
nowego kierunku w tradycji inscenizacyjnej szekspirowskiego dramatu. Jedynie w dziejach
polskiego myślenia Szekspirem pozostała jako jedna z artystycznie najwybitniejszych w zamyśle, acz z gruntu chybionych prób wciśnięcia Szekspira w gorset estetyk normatywnych
okresu.

ROŻNIE SIĘ RÓŻNYM PODOBA
Zwycięstwo w szrankach Festiwalu Szekspirowskiego w roku 1947 przypadło gdyńskiej
inscenizacji Jak wam się podoba∗ Iwo Galla Przedstawienie to jest również z wielu innych,
ważniejszych względów istotne. Przede wszystkim jako bodaj najpełniejsze ucieleśnienie
sceniczne oryginalnej koncepcji teatru Galla, bardzo odmiennego od teatru innych „wielkich
żubrów” ówczesnej sceny polskiej – Schillera, Horzycy, Wiercińskiego – a zarazem jako
punkt odniesienia dla kilku późniejszych inscenizacji tej szekspirowskiej komedii, której losy
w pierwszym powojennym okresie myślenia Szekspirem wyraziście ów proces obrazują.
W szkicu poświęconym artyście Jerzy Zawieyski syntetycznie ujął cechy konstytutywne
Gallowej optyki teatralnej: „Teatr Galla jest teatrem skupienia. Słowo przeżyte jest w nim
elementem głównym. Gall posługiwał się nieraz elementami widowiskowymi, ruchem zbio186
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rowym, tańcem, chórem, muzyką, światłem. Ale teatrowi temu daleka była monumentalna
ekspresja Teatru Ogromnego Leona Schillera. Gall nie rozciągał widowiska poza granice tekstu i nie dopowiadał elementów, niejako samych dla siebie, teatralnych. W przedstawieniach
Galla uderzała szlachetna skromność, dążenie ku wymowie ściszonej, kameralnej, podporządkowanej słowu lub milczeniu, aby odsłoniło się drugie dno kreowanej na scenie rzeczywistości”187. Najpełniejszym ucieleśnieniem takiej koncepcji teatru było właśnie Jak wam się
podoba, rezultat wieloletnich przemyśleń inscenizacyjno-scenograficznych Galla i kilku lat
pracy ze słuchaczami jego Studia, którego wychowankami obsadzał szekspirowską komedię.
Na pierwszy rzut oka zaskakujące może się wydawać u Galla – przecież scenografa – owo
kameralizowanie przedstawienia, które stawia jego teatr w zdecydowanej opozycji wobec
sceny Craigowskiej czy Schillerowsko-Pronaszkowskiej. Stąd też płynie, tak odmienna niż u
nich, funkcja aktora. Kiedy u Schillera jest on drobnym pionkiem w wirze totalnej machiny
scenicznej inscenizatora, który działa na widza bardziej silnymi emocjami niż intelektualnymi
subtelnościami – Gall stawia aktora na pierwszym planie widowiska i oddaje mu w ręce myślowy przewód i zasoby przedsięwzięcia.
Jak w stosunku do scenograficznych form wizualnych, tak również wobec tekstu jest Gall
jako reżyser powściągliwy i umiarkowany. Uznaje dramat za strukturę całościową, której
należy być wiernym, nie zaś – jak niemal cała pocraigowska faza Reformy – jako kanwę jedynie dla swobodnej kreacji inscenizatorskiej. Przy takim założeniu również i scenografia – u
Galla-plastyka! – spełnia zadania wobec aktora i tekstu służebne188. Zgodnie ze swą zasadą
podstawową wszystkie pozostałe komponenty widowiska podporządkował ekspresji aktorskiej i niesionemu przez wykonawcę tekstowi. Przy tym niezmiernie istotne dla Gallowej
koncepcji spektaklu było ścisłe „wiązanie” aktora z miejscem akcji, tworzenie zeń jakby naturalnego elementu ogólnej bryły obrazu scenicznego. Ten postulat – wyraźnie tym razem uwarunkowany plastycznym widzeniem zdarzenia teatralnego – realizować miało bardzo wczesne
– tak podczas studiów aktorskich jak i już podczas analitycznych prób danej sztuki – przyzwyczajenie aktora do pracy na podestach scenicznych.
Wydaną w roku 1931 broszurę Budowniczy tła scenicznego Gall zadedykował „aktorom
polskim”. Tą dedykacją szkicu, poświęconego wszak scenografii, podkreślał nadrzędną rolę
aktora w teatrze. Dla niniejszych rozważań Budowniczy ma niezmiernie istotne znaczenie –
stanowi bowiem jak gdyby teoretyczną podbudowę inscenizacji Jak wam się podoba. „Organizując pracę w teatrze – pisał Gall – trzeba koniecznie scenę zaopatrzyć w pewne niezbędne
przedmioty, które by w niczym nie krępowały pomysłów dekoracyjnych dla danej sztuki, a
które służyłyby wyłącznie i jedynie pracy aktorskiej jako ułatwiające pewne plastyczne wyczucie i rozumienie treści i pomagające do pamięciowego opanowania tekstu. Przedmiotami
tymi przede wszystkim są różnego rozmiaru i rodzaju podesty i stopnie, kuby, równie pochyłe
itp.; materiał to bardzo ciekawy dla pracy reżysera, (...) dający dzięki swoim niedocenionym,
a istotnym zaletom możność wydobycia maksimum artystycznych wartości z treści opracowywanej, jak również z aktora (...). Reżyserowi przybywa długi szereg przedmiotów fizycznie dotykalnych, dzięki którym uzyskuje się możność wydobywania z aktora wielu ciekawych
momentów uczuciowych i sytuacyjnych, poddających liczne pomysły inscenizacyjne.”189
Wedle tych założeń, centralną postacią sceny jest aktor, zaś „budowniczy tła scenicznego” i
reżyser stwarzają mu odpowiednie warunki, pomagają w jak najpełniejszym fizycznym i psychologicznym ujawnieniu się. Aktor zaś ów to wedle Galla nie gwiazdor z proscenium wygłaszający tyrady – „p r a w d z i w i aktorzy to artyści z e s p o ł ó w i”190.
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W całej plastyce teatralnej Galla dominuje kubizm. Początkowo, w okresie Reduty, w jego
scenografiach kubistyczną bryłę deformował element ekspresjonistyczny. Najbardziej ewidentne było to w słynnej wileńskiej prapremierze Snu Kruszewskiej, w której zastosowana
przez Wiercińskiego i Galla forma sceny ekspresjonistycznej spowodowała rozłam w zespole
redutowców. W latach trzydziestych wpływ ekspresjonizmu w pracach sceniczno-graficznych
Galla stopniowo zanika. Niezmiennie natomiast, „do końca życia scenografie Galla będzie
charakteryzowało zamiłowanie do budowania form trójwymiarowych, funkcjonalnych, a nie
malarskich. (...) Wyraz tych kubistycznych dekoracji Gall jakby pogłębiał tendencjami do
symbolizmu. W Sędziach Wyspiańskiego dzielił scenę na trzy części: po prawej stronie dobra
– Jewdochy, po lewej zła – Samuela. Kolory światła miały również sens symboliczny. Ta
zasada szukania głębszych wartości tekstu i przenoszenie ich na inscenizację (...) przejawia
się we wszystkich przedstawieniach Galla”191. Warto dodać, że właśnie Gall był jednym z
pierwszych w Polsce, którzy światłu przypisali węzłową rolę w inscenizacji plastycznej
przedstawienia. A równocześnie jednym z tych, którzy całość formy inscenizacyjnej potraktowali podrzędnie w stosunku do semantyki tekstu, w stosunku do niesionych przezeń treści.
Pierwszym spotkaniem Galla z teatrem była wspólna z Karolem Bendą inscenizacja Hamleta
w Neue Wiener Blihne podczas I wojny światowej. Największym zaś sukcesem miał być znowu Szekspir – grand prix na Festiwalu w roku 1947. Interesujący nas tu spektakl Jak wam się
podoba – w całej rozciągłości, bowiem od charakteru zabudowy scenicznego tła po ideę zespołowości aktorskiej – zrealizuje w najpełniejszym stopniu w całej twórczości teatralnej Galla,
ów jego ćwiczebno- studyjny, lecz zarazem – i przede wszystkim – artystyczny program teatru.
W kontekście propozycji Szyfmana, ale również Schillera a nawet Horzycy, wizja teatralna
Galla uderzała nowatorstwem formy. Szczególną rolę grały tu takie elementy jak „geometryczna prostota dekoracji, zmiany przy otwartej kurtynie, interpretacja daleka od psychologizowania, skomponowany ruch i gest aktora. Ale jak ta koncepcja była związana z zespołem, z warunkami gry! Młody zespół, uczniowie nieomal, mieli w tej dekoracji jakby maszynę do ćwiczeń: podesty, schody, sześciany, które widz odczytywał jako górzysty teren, i maszty-drzewa,
które nie tylko tworzyły piony, ale o które można się było oprzeć, które można było „ograć”.
Całą tę dekorację Gall pomalował na biało, wyglądała, jakby była tylko zagruntowana, ale w
ten sposób podkreślił utylitarną jej funkcję. Na tym tle kolorowe kostiumy aktorów, jakby ćwiczebne, były doskonale widoczne; świetnie rysował się gest i kompozycja postaci”192. Podobnie, jak biel dekoracji, sylwetka aktora wyraźnie odcinała się od błękitnych, zielonych i różowych pasteli tła. Całość spektaklu rozgrywał Gall w dwóch dekoracjach, które stanowiły jedynie aluzję do miejsc akcji. Bramę pałacu książęcego wyznaczała wąska kolumnada i łuki oraz
dwoje drzwi po bokach; rozchodzące się zaś ku górze schody, na których – niczym w Śnie nocy
letniej Horzycy – poustawiano „drzewa”, a właściwie jedynie symbolizujące drzewa proste
maszty, które tworzyły las. Każdy więc z obrazów potraktowany konstruktywistycznie, jednym
blokiem, jako zwarta bryła plastyczna, zupełnie rezygnująca z dekoracyjności i iluzjonizmu. A
wszystko to pomieszczone na małej obrotówce ustawionej w centrum sceny, na planie osiowym, tak iż jedna dekoracja znajdowała się z tyłu za drugą. Niczym dwie strony medalu, dwa
warianty świata – jego wymiar swobody i wymiar konwencji193. Kiedy kończył się akt II, na
scenę wchodzili maszyniści i wraz z bohaterami, którzy odchodzili do Lasu Ardeńskiego, przy
opadającej kurtynie wolno obracali dekorację – próbowali odmienić ład świata...
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Nie szło jednak bynajmniej Gallowi o egzystencjalny dyskurs o modelach świata. W swej
scenografii-zabawce grał wielką zabawę w młodość. Bez adaptowania tekstu, przy niewielkich tylko modernizacjach tłumacza – jak spolszczanie imion wedle XVIII-wiecznej tradycyji
adaptatorskiej, dodatki cytatów Mickiewiczowskich, jak „brody ich długie, kręcone wąsiska”,
z nielicznymi skrótami motywu pasterki zakochanej w Rozalindzie przebranej za chłopca –
Gall interpretuje komedię jako pogodną baśń wysnutą z młodzieńczych tęsknot do niczym
nieskrępowanego autentyzmu. Bez prób pełnych uzasadnień realistycznych w motywacjach
bohaterów, przy elżbietańskiej umowności, buduje rzecz zdecydowanie stylizatorskim skrótem. Można wnosić, że decyzja Galla, by z tym właśnie zespołem, którym dysponował, tę
właśnie a nie inną zagrać komedię Szekspira, była głęboko przemyślana. W interpretacji Jak
wam się podoba jako niefrasobliwej afirmacji życia, zupełnie podstawowym atutem była autentyczna młodzieńczość wykonawców, którzy w poetyce wspólnej zabawy, gry, snuli radosną opowieść o świecie świeżości i natury. Wszyscy nieomal byli świeżo upieczonymi wychowankami Studia Galla. V/ kontekście ówczesnych dokonań teatralnych – zwłaszcza choćby Szyfmanowego Hamleta – niemałe wrażenie musiała robić aktorska z e s p o ł o w o ś ć
spektaklu, utrzymanie go w ryzach jednolitego mianownika środków wyrazu i ścisłych wzajemnych relacji wykonawców. Teatr Galla bez wątpienia był jednym z pierwszych i zarazem
jednym z... ostatnich z e s p o ł ó w aktorskich Polski współczesnej. Od młodych wykonawców nie należało oczekiwać wielkich kreacji, nieoczekiwanie jednak zaprezentowali profesjonalną sprawność od ról prowadzących po epizody; synchronią solówek z ensamblem
nadali całości efekt ruchliwości, rozśpiewania i roztańczenia. Nie miało to jednak śladów
przypadkowej żywiołowości – Gall, jak zwykle, bardzo poważną rolę przypisywał precyzji
gestyki, jej walorowi charakteryzowania postaci oraz wkomponowania aktora w całość obrazu plastycznego. Miało to swój oddźwięk w sformułowaniu festiwalowego jury, które przyznając gdyńskiej inscenizacji I nagrodę zespołową, podkreśliło „harmonijne zespolenie
wszystkich elementów widowiska”194. Od tekstu, przez „budowę tła scenicznego”, po niemal
musicalowy charakter tańca i śpiewu. Bardzo rozbudowana strona choreograficzna spektaklu
w istotny sposób zamykała tę ludyczną fantazję. Składała się na ten finał cała seria tańców –
Probierczyka, Orlanda z Rozalindą, Olivera z Celią, dwóch paziów i całego wreszcie zespołu.
Opadającą już kurtynę powstrzymywała Rozalindą, by melancholijną piosenką zamknąć
opowieść. Dzięki wytrawnej szkole Haliny Gallowej i jej asystentki, Natalii Gołębskiej, młodych wykonawców charakteryzował zaskakująco wysoki poziom sztuki podawania tekstu
poetyckiego. Sam Gall, jak się powiedziało, drobiazgowo opracowywał warstwę ruchowogestyczną. Posiadając aktorów młodych, nie miał szans na w pełni realistyczne formowanie
postaci, zwłaszcza bohaterów starych. Wybrał więc stylizację – od groteskowej po „dostojną”. I z ograniczeń wykuwał atuty.
O sukcesie Galla i znaczeniu jego Jak wam się podoba w powojennej inscenizacji szekspirowskiej zdecydowała z jednej strony precyzja w realizacji zamysłu, z drugiej zaś – i przede
wszystkim – nowatorstwo estetyczne. W kontekście Szekspirów Dąbrowskiego, spektakl
Galla jest jeszcze jedną wersją komedii szekspirowskiej traktowanej w kategoriach ludycznej
baśni. Wersją jednak artystycznie bardzo własną i oryginalną. Wywiedzioną z atmosfery ludowej ballady, cudowność i rzeczywistość ujednolicającej w wymiarze rzeczywistości teatralnej. Jawnie teatralnej – z maszynistami, którzy pchając obrotówkę odsłaniają lasy i góry,
ze scenograficzno-kostiumowym „rzeczy wymieszaniem” od cytatów renesansowych po konstruktywistyczne tradycje dwudziestolecia. Bliższe i dalsze wzorowi, przez następne dziesięciolecia wielorkrotnie w wersjach kontynuatorów będzie na polskiej scenie powracało to
Gallowe doświadczenie.
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Nigdy już nie miał Gall powtórzyć sukcesu Jak wam się podoba, ni dorównać mu artystyczną propozycją inscenizacyjną. Po dramat szekspirowski sięgał jeszcze dwukrotnie. Zważywszy na wcześniejsze doświadczenia premiery te jednak wręcz zaskakują swą wtórnością,
obrazują wyraźny spadek potencji twórczej artysty.

Wieczór Trzech Króli∗ wystawił Gall wedle już wówczas bardzo tradycyjnej recepty ostrego skontrastowania dwóch planów komedii, przeciwstawienia scen realistyczno-błazeńskich
partiom liryczno-filozoficznym. Z jednej strony prowadzi to do skrajnej konwencjonalizacji,
jak na przykład u Orsina, który krzyżując ramiona w hieratycznym geście „przemawia wprost
do widowni”, z drugiej zaś do nieomal cyrkowej błazenady. Ujęty rodzajowo Chudogęba Ludwika Sempolińskiego po pijanemu czołga się po podłodze lub wdrapuje się na drzewo i stąd
pluje na Malwolia „aż prawdziwe bryzgi łecą”195. Obydwa te plany scalał niejako Bronisław
Pawlik w roli Błazna, jego błazenada podszyta refleksyjną melancholią w swym ujęciu podobna była do potraktowania przez Galla roli błazna w Jak wam się podoba. Niewiele ponad
to jednak łączy te dwa spektakle. Nawet scenografia Wieczoru wskazuje na wyraźne cofnięcie się artysty – oto stylizowane i bogate kostiumy, prawem baśni mieszające style i epoki,
służyć mają jedynie walorem dekoracyjnym na tle pokrytych gobelinami graniastosłupów.
Rodowód więc nadal pozostaje kubistyczny, inscenizator jednak tym razem z tradycji nie
potrafi wyprowadzić ważkich konsekwencji artystycznych. Czyni przeto z Wieczoru Trzech
Króli sytuacyjną komedyjkę o rozlicznych przebierankach pociesznych głuptaków.
Między próby poronione włączyć też trzeba ostatniego Szekspira Galla – Opowieść zimo∗
wą . Spektakl został ukształtowany w stylistyce zminiaturyzowanego realizmu, pozbawionego
wymiaru poetyckiej nadbudowy – tej poetyckiej sfery mediacyjnej, która by w owej szczególnej sztuce połączyć potrafiła „prawdopodobieństwo postaci” z prawdopodobieństwem
niesionej przez nie Sprawy. Zabrakło tej sfery, którą w swym realizmie komponowanym postulował Schiller i którą sam zresztą bez skutku starał się osiągnąć w Burzy. Nie przekraczając przeto perspektywy realizmu poszczególnych sekwencji i postaci, Gall – tak w reżyserii,
jak w projektach kostiumów – dawał tylko barwny przegląd epok i krain. Dawał je i Szekspir
– nie czynił wszak z tego celu i granic przedsięwzięcia.
Jedynie scenografia pozwalała poznać rękę mistrza. Syntetyczna, złożona z niskich podestów z draperią – „kolumną” na ostatnim planie i zestawem smukłych łuków znaczących wejścia i wyjścia, lecz głównie rozbijających scenę na kilka miejsc akcji196. W tę prostą a klarowna konstrukcję o tym samym, co jego poprzednie szekspiry rodowodzie estetycznym Gall
wprowadzał aktorów, których poziom rażąco kontrastował z dawnym gdyńskim zespołem
Studia. Kiepskie wykonawstwo determinowało kształt przedstawienia, a równocześnie tym
wyraźniej ujawniało ogólny problem aktorstwa połowy lat pięćdziesiątych. Po paru latach
obcisłego gorsetu doktryn normatywnych – pisał Jan Kott – „styl gry naturalistycznej komedii
mieszczańskiej ciąży nad współczesnym teatrem równie silnie, jak niegdyś prawidła i reguły
pseudoklasycznego »dobrego smaku«”197. Dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych –
niczym po upadku Iksów – swobodnie rozprzestrzenia się w aktorstwie nowe tendencje.
∗
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Tymczasem tendencjom do typizacji byli w stanie sprzeciwiać się jedynie artyści najwybitniejsi. Drugorzędni aktorzy natomiast podlegał schematom, dla których rozróżnienie pomiędzy „realizmem mieszczańskim” a „realizmem socjalistycznym” było jedynie pustą formułą
teoretyczną. W praktyce obydwa „realizmy” utożsamiały się w modelu aktorstwa transformacyjnego i w żywiole iluzjonizmu. W rezultacie prowadziło to do takich właśnie efektów, jak
w krakowskim spektaklu Galla, iż „nie wiemy, czy patrzymy na Opowieść zimową czy na
Moralność pani Dulskiej”198. Maniera „socrealistycznego pseudorealizmu”, grania „byle prosto, codziennie, po robociarsku” wyzwalała coraz silniejszą tęsknotę za wielkim kreatorskim
gestem aktora. Właśnie spełniali go Jasiukiewicz i Gogolewski w pierwszej powojennej inscenizacji Dziadów. Atoli ogólny stereotyp funkcjonował nadal. Model ów reprezentowało na
przykład aktorstwo Gallowej Opowieści; „robociarskim realizmem” usiłowało nakłuwać
wielką szekspirowską metaforykę. Jak pisał recenzent – „recytacjami z pogranicza patosu i
realizmu, które dają wizerunki z pogranicza życia i martwej sztampy”199. Inny krytyk wołał:
„Mordują Szekspira!”200 I miał rację.
Dlaczego jednak kiedyś Gall z młodym i. niedoświadczonym zespołem potrafił osiągnąć
sukces, a teraz robił klapę? Otóż uprzednio był to rok 1947, teraz zaś 1955 – kres „sezonu
socrealistycznego”. W Jak wam się podoba swoista konwencjonalizacja i gestyczne sformalizowanie tuszowało aktorskie niedociągnięcia zespołu. W Opowieści zimowej, po kilkuletniej
sztampie socrealistycznego aktorstwa imitatorskiego, zwłaszcza drugorzędny zespół obnażał
wszelkie razy zadane sztuce aktorskiej przez normatywną estetykę. Zestawienie obydwu
Gallowych Szekspirów proces ów obrazuje z całą brutalnością.
Inscenizacje Jak wam się podoba dokonywane w następnych po Gallu latach pozwalają w
oparciu o ten sam materiał dramaturgiczny śledzić ówczesne tropy myślenia Szekspirem. Ich
rozmaitość – a i ogólne przesłanki owej rozmaitości – szczególnie ostro rysują się przy zestawieniu prac Władysława Krasnowieckiego i Edmunda Wiercińskiego, artystów zdecydowanie
stojących po przeciwnych stronach ówczesnych szańców estetycznych.
Po szekspirowską komedię Krasnowiecki sięgnął dwukrotnie. Obydwie wersje∗ można
jednak rozpatrywać łącznie; różnią się wprawdzie ujęciem niektórych elementów spektaklu,
niemniej prezentują tę samą zasadę interpretacyjną i inscenizacyjną. Spektakl miał charakter
pogodnej feerycznej baśni z rodzajowymi pasterskimi wstawkami do słów Sobótki, ze scenami zbiorowymi i tanecznymi wśród kwiatowych festonów, w lesie zbudowanym „jak żywy”, o drzewach z potężnymi konarami201. Spod tej jednak warstwy przezierała intencja
ujawnienia rzekomo klasowego realistycznego ostrza dramatu, dającego jakoby obraz owego
zgniłego, feudalnego świata Anglii elżbietańskiej i jej stosunków społecznych, na „które
wkrótce spaść miał topór rewolucji Cromwella”202. Aby finałowym nawróceniem się złego
księcia sprawy nie zamącić, Krasnowiecki po prostu ów finał... usunął... Szekspir – jak to
wiele epok i kierunków wykazało – nadawał się na propagandystę. Nigdy tylko bez szkody
nie można go było nagiąć do szablonu z płaskiego stereotypu.
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Rezonans prasowy, z jakim spotkało się Jak wam się podoba w reżyserii Edmunda Wiercińskiego∗, jest uderzająco skromny. Miesięcznik „Teatr” – który winien być w tej sprawie
głównym propagatorem, jedynie odnotował rzecz w dziale premier 203, recenzji w ogóle nie
zamieszczając. Wielce to symptomatyczne dla ówczesnej sytuacji Wiercińskiego w polskim
życiu teatralnym. Pisze się, że za jego sprawą „wyrasta teatr wrocławski na najwybitniejszą
scenę w Polsce”, że „ani Wierciński, ani Wiercińska, ani Broniewska nie mogą opuścić Wrocławia”204. Po Cydzie w warszawskim Teatrze Polskim i po wrocławskim Jak wam się podoba Wierciński otrzymuje Państwową Nagrodę Artystyczną II stopnia i wkrótce potem odchodzi z dyrekcji wrocławskiej... do nikąd. W roku 1955, na kilka tygodni przed śmiercią, dostanie jeszcze Nagrodę Artystyczną I stopnia, za całokształt twórczości, za w sumie więc sześćdziesiąt siedem inscenizacji, które w życiu stworzył, z których na okres powojenny przypada
tylko czternaście, na ostatnie zaś lata 1949/55 – ledwie sześć premier...
Z biegiem lat powojennych przepaść dzieląca artystę o skrystalizowanym, bardzo własnym
i oryginalnym programie artystycznym, od oficjalnych kierunków polityki kulturalnej pogłębiała się coraz bardziej. W pierwszym powojennym sezonie 1945/46 Wierciński przystąpił do
ucieleśniania swych planów i marzeń artystycznych, okrzepłych w latach okupacji. Zamierzał
zrealizować je na założonej wespół z Bohdanem Korzeniewskim Scenie Poetyckiej, związanej z Teatrem Wojska Polskiego w Łodzi, prowadzonym przez Leona Schillera. Miało to być
Wiercińskiego „studio-laboratorium”. Zdołał dać tylko Elektrę Giraudoux, której sukces –
czterdzieści cztery spektakle i fama ogólnopolskiej rewelacji artystycznej – walnie przyczynił
się do... likwidacji teatru. Plany sceny poetycko-metaforycznej, opartej na tekstach wielkiej
klasyki i arcydzieł współczesnych, w czasach rodzącego się modelu socrealistycznego uznano
bowiem za estetycznie i myślowo groźne odszczepieństwo205. Na drugi sezon Sceny Poetyckiej – który nie miał się już doczekać inauguracji – Wierciński planował właśnie Jak wam się
podoba, Złotą czaszkę, Androklesa i lwa lub Ryszarda III. Nim do tego doszło, przypomniano
Wiercińskiemu „katastrofę Meyerholda” i teatr przestał istnieć jako elitarny, artystowski, nie
posiadający związków ze współczesnością i jej nowym, masowym widzem! A patron tego
teatru, Leon Schiller, milczał... Pozostała przeto jedynie Elektra jedno z najwybitniejszych w
Polsce dzieł teatralnych okresu – programowy manifest sceniczny, określający styl teatru poetyckiego Wiercińskiego. „Elektra podejmowała zasadnicze problemy współczesności w formie zadumy filozoficznej nad światem, aluzji poetyckiej i parodystycznej trawestacji z odcieniem sceptycyzmu i ironii. (...) Widowisko harmonijnie zespalało w sobie formę teatru misteryjnego (umowność, prosta symbolika) z surową, dostojną formą tragedii greckiej. Pośrodku
tych dwu stylów znajdował się aluzyjny nurt współczesnych problemów, przeżyć, namiętności, z dyskretnie akcentowanym liryzmem uczuć. Widowisko posiadało jakiś wspólny rytm,
który podnosił jego powagę, uwznioślał i celebrował.”206 Odcinając się zatem od bezpośredniej publicystyki teatralnej, Wierciński proponował teatr, w którym centralne miejsce przypada podstawowym problemom współczesności, tyle że poszerzonym, podniesionym na plan
ogólnych dyskursów filozoficznych, światopoglądowych – na plan wysublimowanej estetycznie wielkiej metafory poetyckiej.
Podstawowe rysy programu, którego manifestem była premiera Elektry, ujawni inscenizacja Jak wam się podoba. Zanim jednak do niej dojdzie, od chwili likwidacji Sceny Poetyckiej
Wierciński pozostaje w stanie konfliktu z rzeczywistością artystyczną okresu. Jego stylistyka
teatru poetyckiego zupełnie nie mieści się w lansowanej tamtymi laty koncepcji teatralnej.
∗
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Choć pozbawiony niemal możliwości reżyserowania, artysta snuje szerokie plany. Między
innymi w roku 1949 zamierza przygotować któregoś z szekspirowskich Henryków lub Ryszardów, do szuflady opracowuje reżyserski egzemplarz Henryka IV207. Jest jednym z pierwszych, którzy jeszcze przed rokiem 1949 zostają zdecydowanie odsunięci na zakulisie życia
teatralnego. Jest z pewnością jedną z najtragiczniejszych postaci powojennego teatru. Tym
bardziej, że bez wątpienia jedną z najwybitniejszych, twórcą fascynującej koncepcji teatru
poetyckiego; kierunku myślenia, którego płodność wykaże polskie życie teatralne następnych
dziesięcioleci.
W wielu punktach biografii artystycznej przyszły inscenizator Jak wam się podoba jest
zbliżony do Leona Schillera. Również rozpoczyna od fascynacji Wielką Reformą – nie w jej
Craigowskim jednak ujęciu, a w Redutowej wersji Stanisławskiego; przechodzi przez epokę
„izmów”, głównie ekspresjonizmu – dla którego Wiercińskiego inscenizacje Snu Kruszewskiej są manifestem w Polsce bodaj szczytowym; poprzez scenę konstruktywistycznoformalistyczną, poprzez próby realizmu komponowanego, aż po wyprowadzoną z tych
wszystkich doświadczeń – także i poprzez negację – własną koncepcję monumentalnej sceny
poetyckiej. Kiedy ją jednak Wierciński w Elektrze ostatecznie sformułował, wówczas właśnie
zamknięto mu usta, by tylko od czasu do czasu usuwać knebel dla złapania krótkiego oddechu.
Repertuar szekspirowski towarzyszył całej tej skomplikowanej biografii artystycznej.
Mniej nawet ważne, że Wierciński sam grywał szekspirowskich bohaterów, jak na przykład
Antonia w Kupcu weneckim w pierwszym swym łódzkim sezonie 1928/29. Istotniejsze są w
tym porządku jego prace reżyserskie. Jedną z ostatnich premier w łódzkim okresie Wiercińskiego był Hamlet, „ostentacyjny nawrót do ujęć krańcowo formalnych. W stylu przypominał
on po części teatr Craiga i Jessnera. Głównym a stałym motywem architektonicznym były
wysokie, pięciostopniowe schody wkomponowane w obszerne rusztowanie (odegrano tu nawet scenę na cmentarzu). Tłem dla postaci Hamleta był najczęściej jasny, prostokątny ekran
ustawiony przy niskim podium”208. W rok później, już we Lwowie, Wierciński wystawia
Wieczór Trzech Króli, a w następnym sezonie łódzkim Sen nocy letniej – jedną ze swych
ostatnich prac stricte formalistycznych, w konstruktywistycznej scenografii Andrzeja Pronaszki. Była to „próba pogodzenia konwencji teatru szekspirowskiego z nowoczesnym stylem
inscenizacyjnym i nową techniką sceniczną. W płaszczyznowej dekoracji, na architektonicznie zabudowanej scenie, na wielopoziomowych podiach ze schodami, odegrano swoistą pantomimę szekspirowską. Postacie, w stylizowanych i parodystycznych kostiumach, łącznie z
regularnymi bryłami dekoracyjnymi dawały jakieś widowisko abstrakcyjne, w którym czynniki plastyczno-ruchowe miały znaczenie decydujące. (...) W tym uwspółcześnieniu Szekspira
zamierzał Wierciński zrealizować niejako ideał autonomicznej sztuki teatru”209. W wywiadzie
udzielonym przed premierą formułował generalny kierunek interpretacji komedii: „Założeniem moim jest dążyć do wydobycia ze Snu nie poezji przyrody, ale poezji teatru. Nie ma to
być baśń o lesie, ale bajka o teatrze. (...) Czarodziejstwo przyrody ma się objawić przez czarodziejstwo teatru. Idzie mi o stworzenie, o pokazanie czarodziejskiej magii teatru”210. Uderzająca jest zbieżność tych deklaracji z późniejszymi o parę lat założeniami Bronisława Dąbrowskiego podczas realizacji Wieczoru Trzech Króli. Związek obydwu artystów z tendencjami trzeciej fazy Wielkiej Reformy jest tutaj niewątpliwy. Z tym, iż – odwrotnie niż u Dąbrowskiego – dla Wiercińskiego nie będzie to formuła ostateczna. Już w roku 1940 artysta
pracuje nad egzemplarzem Troilusa i Kresydy. Również w okresie okupacji przygotowuje
inscenizację Jak wam się podoba. Przed wrocławską premierą pracować jeszcze będzie nad tą
207
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komedią przez blisko rok. I w rezultacie da Szekspira zupełnie innego niż w realizacjach
przedwojennych, wyprowadzonego z podobnych, co Elektra i Cyd, założeń sceny poetyckiej.
Jest Jak wam się podoba ostatnią manifestacją te Wiercińskiego formuły widowisk monumentalnych, a zarazem pracą, w której ujawniają się – poddane generalnej estetyce sceny poetyckiej – elementy formalnych doświadczeń przedwojennych. Spektakl prezentował najwyższą finezję warsztatową, „nawet jakby nieco przeestetyzowany w baśniowej urodzie obrazu i
doskonałości rozwiązań sytuacyjnych, w wyrafinowaniu końcowej pantomimy weselnej, łączącej smaki teatru elżbietańskiego z podtekstem nowoczesnej psychoanalizy”211. Interpretacyjnym mottem przedstawienia było Jakubowe: „Cały świat jest teatrem”. I zgodnie z tym
rozbudowaniu uległa wyrafinowana forma widowiska. Bardzo to wyraźna kontynuacja założeń lwowskiego Snu. Kontynuacja jednak wyłącznie w planie interpretacji dramatu jako baśni
o świecie teatru, bowiem i tu również forma – traktowana jako zagadnienie węzłowe – wyprowadzona była ze zdecydowanie przemodelowanych założeń estetycznych. W planie
kształtowania charakterów postaci – realistycznego, wyposażającego bohaterów w rozległy
rysunek psychologiczny z efektownymi detalami portretów – ujawniały się jeszcze wcześniejsze, również poddane weryfikacji poetyckiej, redutowe doświadczenia młodego Wiercińskiego spod znaków Stanisławskiego. W tej warstwie przedstawienia inscenizator, posługując się
realistycznym wizerunkiem postaci, zarysowywał podstawowy konflikt – pomiędzy brutalnym światem dworu a sielankową farlandią ardeńskiego lasu. Oczarowanie jego fantastyką
stanowiło punkt centralny, w którym skupiały się wszystkie nici inscenizatorskiego zamysłu.
Estetyzująca, stylizatorska forma Jak wam się podoba ujawniła dwoje przynajmniej dalekich
protoplastów: baletową tragikomedię barokową teatru francuskiego, w której nieprawdopodobne, fantastyczne często perypetie bohaterów wieńczył happy end, oraz teatr elżbietański
ze zmianami otwartymi, umowną równoczesnością wielu miejsc akcji. I cały świat stawał się
tu poetycką baśnią, stawał się teatrem – miejscem, w którym nieprawdopodobne uzyskuje
status realności. „Pośród dębów, oliwnego gaju, pinii i wierzb odbywał się szalony, wirujący
bal w radosnym rytmie o niemal stałym akompaniamencie perkusji, bal śmieszny, liryczny i
uroczysty; rozbrzmiewał śpiew chóralny i solowy. Było również w tym widowisku nieco
fantazyjnej archaizacji, choćby pantomima z polowaniem na jelenie przy wtórze trąb myśliwskich, przypominająca w układzie grupowym żywe obrazy z XIX wieku, czy końcowa pantomima w białych maskach. Można także dopatrzeć się stylizacji na ludowość, groteskowopoetycką naiwność, która znalazła najpiękniejszy wyraz w zbiorowej scenie wdzięcznych
baranków z pasterką Audrey.”212 W sumie dawało to spektakl bogato, barokowo dekoracyjny
– w ogólnej formule scalający jednak te fajerwerki efektów na poetycko-mistycznym diapazonie. Symboliczne rozróżnienie przez Wiercińskiego dwóch światów – krainy Dobra i krainy
Zła – zgodne z uniwersalistycznym, mistycznym programem sceny poetyckiej, oddalało
przedstawienie od często w owych czasach eksponowanej w Jak wam się podoba problematyki Władzy. Poddany schematyzacji dwór uzurpatora, przerażony, raz po raz czołgający się
w uległości, stanowił jak gdyby moralitetowy znak postawy ogólnej – znak przyziemnego Zła
i małości ludzkiej. Reżysera interesował przede wszystkim ogólny wymiar świata iluzji, wymiar złudy, a zarazem p o z o r n o ś c i utopii. Szczególną rolę w zaznaczeniu tej warstwy
problemowej grało ustawienie postaci błazna Probierczyka; bohatera, który się owej barokowo dworskiej utopii nie poddaje. Zuzanna Karczewska grała Probierczyka w zdecydowanej
kontrze gestycznej do partnerów, gestem jakby kanciastym, „asymetrycznym” wprowadzając
niejako zamęt w ów sielankowy świat nierealnej farlandii. Oto jak Wierciński – dawny inscenizator Snu Kruszewskiej i Snu nocy letniej – f o r m ą działań scenicznych kształtował tym
razem metaforyczne, poetyckie treści.
211
212

S. Marczak-Oborski, op. cit., s. 80.
E. Krasiński, op. cit., s. 128.

70

W całym tym świecie-teatrze, toczącym się gdzieś na granicy prawdy i złudzenia, udawania, konwencji i realności, w owym poetyckim świecie jedyną rzeczą niepodważalną była
miłość czy może raczej namiętność w jej pełnym, renesansowym wymiarze. Nosicielem tej
węzłowej dla Jak wam się podoba Wiercińskiego sprawy była naturalnie Rozalinda. Wbrew
starej, gwiazdorskiej tradycji, postać ta została tak wkomponowana w całość scenicznej akcji,
że – nie tracąc nic z siły przekazu niesionych przez nią treści – przestawała być solistycznym
popisem. Ewa Krasnodębska grała Rozalindę, za renesansowym Szekspirem wierzącą i w
piękno, i w ludzką obfitość człowieka, i w jego bogactwo rozleglejsze od świata, na którym
przychodzi je spełnić. Grała „wielką namiętność”, która – w swej mistycznej istocie – jest
ową motoryczną siłą rozświetlającą człowieczą kondycję. W porządku historycznym było to
wówczas zamierzenie nie lada – przeciwne ogólnie przyjętej „oszczędności” i schematyzacji
bohaterów, które służyć miały rzekomo przełamaniu mieszczańskiego realizmu z jego paznokciowymi charakterystykami, a które same w ów szablon popadały. Tymczasem Kransnodębska grała nie szereg drobnych reakcji i reakcyjek „psychologicznych” – budowała postać
„blokiem”, dziewczynę nie pełną wdzięku, lecz pasji, bohaterkę z Wiercińskiego teatru poetyckich uogólnień.
Nie należy się dziwić, że Jak wam się podoba, czytane jako rzecz o miłości, było przedstawieniem w owych czasach, delikatnie mówiąc, kłopotliwym. Oto bowiem Wierciński
„próbuje pokazać wbrew Szekspirowi, iż istotną treścią komedii jest jakiś łańcuch mistycznych zarażeń miłością, koniecznych, nieodwracalnych, nie mających żadnego związku z sytuacją społeczną bohaterów, z tym wszystkim, co stanowi wielkie, historyczne realia w Jak
wam się podoba”. Co gorsza – reżyser tę mistyczną tezę przeprowadził, próba się powiodła.
Tym ostrzej zatem przebiegać musi w kontekście spektaklu generalny „spór o istotę Szekspira”. Bowiem Wierciński nie wydobył „pełni realistycznego widzenia świata, jaką Szekspir
przynosi. Szekspir w teatrze jest zawsze przechylony albo w stronę renesansu, albo w stronę
baroku. Wierciński, mimo wielkich piękności przedstawienia, przegiął Jak wam się podoba w
stronę baroku”213. Rzeczywiście tak właśnie uczynił. W formie swoistego estetyzmu sceny
poetyckiej – przez krytyka nazywanego barokiem – dał jedną z najznaczniejszych wersji
szekspirowskich swojego czasu. Przepaść, która dzieli Jak wam się podoba Krasnowieckiego
i Wiercińskiego, wyznacza rozziew pomiędzy programami oficjalnymi a – nieomal na poły
konspiracyjnymi – próbami formalnych i interpretacyjnych doświadczeń artystów estetycznej
opozycji. Próbami coraz rzadszymi, jako że presja normatywnego programu ciąży nad sceną
prawie już wówczas niepodzielnie. Wedle jego przesłanek właściwa interpretacja Jak wam się
podoba, a i Szekspira w ogóle, możliwa jest jedynie przy „dialektycznym potraktowaniu
sztuki jako artystycznego wyrazu jedności przeciwieństw tkwiących w epoce, która ją zrodziła”. Mieszkańcy lasu ardeńskiego „to ludzie silni, gotowi do walki z przyrodą, smagani
dzikim wichrem zimowym, lecz niezdolni do życia w ramach systemu feudalnego. Dlatego
uciekli od niego w świat utopii. Wrócą do realnego życia wtedy, gdy ich idea zwycięży
wszystkich złych braci i feudalnych książąt”214. Nie, nie wrócą. Już wkrótce zamknie się epoka, dla której właściwa była tego typu optyka oglądu dramaturgii szekspirowskiej. Z perspektywy ostatnich dziesięcioleci XX wieku, kiedy to Sen nocy letniej, Jak wam się podoba.
Wieczór Trzech Króli czytane są przeważnie bądź to z perspektywy młodzieżowej kontestacji, bądź w – tak fascynujących całą kulturę tych lat – kategoriach dwoistości ludzkiej natury,
owe „spory o Szekspira” początku lat pięćdziesiątych wydają się niezwykle odległe. A jednak
po tych, którzy w owych sporach nie poddawali się gorsetowi szablonów, pozostała tradycja z
całą pewnością stanowiąca podłoże szeregu dokonań współczesnych.
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W pierwszym powojennym dziesięcioleciu główne kierunki scenicznej penetracji dramaturgii szekspirowskiej wyznaczyły tuzy teatru przedwojennego – Horzyca, Schiller, Wierciński. Poważną rolę odegrał Gall, Dąbrowski, z młodszych i najmłodszych zaznaczył się w sposób istotny Kotlarczyk, Axer. Najwybitniejsze doświadczenia spełniły się w formułach kreacjonistycznych – od sceny monumentalnej, poprzez realizm komponowany, po teatr ludycznej feerii. Swój niebagatelny ślad pozostawiło penetrowanie Szekspirem psychologicznego
kameralizmu teatralnego i próby związania aktorskiej tradycji psychologicznej z teatrem
wielkiej metafory poetyckiej. Większość teatralnych ucieleśnień tych rozmaitych modeli myślenia Szekspirem przypadła na pierwsze lata powojenne. Potem nastał czas wymuszonej ciszy. Ciszy przed następną, jeszcze silniejszą, szekspirowską eksplozją.
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Część II
W STRONĘ HISTORII
Nieprawdą jest jakoby skowronki nie czyniły wiosny. Tak było i z teatrem polskim połowy
lat pięćdziesiątych – zanim lody puściły na dobre, zewsząd już słyszeć się dawało głosy ją
zapowiadające. W Tragedii człowieka Madacha Lucyfer mówi, iż „świat się budzi nie na kura
pianie, ale kur pieje dlatego, że świta”.
Świtało. W lutym 1956 roku, nie w Moskwie – w Warszawie odbyła się prapremiera Złotej
Karety Leonowa, sztuki już jawnie nie socrealistycznej, z bohaterami rzuconymi w sytuacje
konfliktowe, mocującymi się w nich i niepewnymi własnych racji. Wkrótce nastąpiła polska
prapremiera, dotąd za swój kształt estetyczny wyklętego, Dobrego człowieka z Seczuanu
Brechta. Następnie prapremiera Święta Winkelrieda Andrzejewskiego i Zagórskiego. W stadium realizacji wstępowała decentralizacja zarządzania teatrami. Wcześniej już w Gdańsku i
Warszawie działać zaczęły ostro satyryczne teatrzyki studenckie, reakcja na sceniczną i pozasceniczną sztampę myślenia i jego form. Obok tych swoistych „wentyli bezpieczeństwa” powstaje estetyzująca w swej formule Pantomima Wrocławska. W maju 1956 ukazuje się
pierwszy numer miesięcznika „Dialog”, poprzez który rozpoczyna się dialog z nowymi tendencjami artystycznymi i intelektualnymi w dramaturgii i teatrze, także zachodnim. Mija rok
od dopiero pierwszej po wojnie premiery Dziadów. Niewiele więcej od polskiej prapremiery
Tragedii optymistycznej. Gorset imitatorskiego realizmu pękał w różnych miejscach coraz
widoczniej! Wzbierały dwie fale, które miały się szeroko rozlać po polskiej scenie lat nadchodzących – fala widowisk narodowych i teatru politycznego. W planie estetyki niosły je
coraz rozleglejsze eksperymenty formalne, nowe, bądź przywracane i przedłużające urwaną
tradycję, odmienne od realistycznych Środków scenicznego wyrazu. Z oficjalno-urzędową
tendencją do preferowania modelu teatru optymistycznie zaangażowanego, coraz wyraźniej
konkurować zaczynała optyka środowiska artystycznego, skupiona głównie na profesjonalizmie oraz prawach do swobody w dziedzinie sztuki interpretacji. Kiedy – przez lata już odsuwająca się do rzekomej współczesności w teatrach reprezentacyjnych – szeroka publiczność
gremialnie zapełniała warszawską Syrenę i podobne jej sceny bezmózgowej rozrywki, krytyczna i kawiarniana opinia rzucać się zaczynała z łakomstwem wygłodniałych na sezonowe
mody – na estetyczne i repertuarowe nowinki. Jedne po drugich odpadać one miały od pnia
życia teatralnego z sezonu na sezon. Z chaosu wyraźnie jednak rodzić się poczynał nowy ład
teatralny.
Kształt i zakres ogólnej przemiany obrazuje ówczesna krytyka – zdecydowana w niej
zmiana optyki i seria nowych postulatów pod adresem sztuki. „Miarka za miarkę – pisał
Treugutt w związku z inscenizacją Skuszanki – jest jeszcze jednym dowodem, ile w teatrze
współczesnym znaczy koncepcja, myśl interpretacyjna. Już nam doprawdy nie wystarcza sama technika teatralna, wyczucie i instynkt. Teatr dzisiejszy wymaga solidnej intelektualnej
dyscypliny, sprawności logicznej, dzisiejszego myślenia.”215 Owo d z i s i e j s z e myślenie
miało się zdecydowanie różnić od wczorajszego, miało być nań manifestacyjną reakcją. Do
niedawna jeszcze, miast nawoływać do s a m o d z i e l n o ś c i myślenia interpretacyjnego i
do formalnego eksperymentu, krytyka jednogłośnie nawoływała do oglądania dzieł klasyków
w perspektywie rysujących się w nich prawidłowości społecznych. Zwrot następuje general215
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ny. Oto – w kontekście tej samej premiery – Zygmunt Greń podejmuje wątek do niedawna
zupełnie nie do pomyślenia: konfrontuje mianowicie interpretację Miarki za miarkę w ujęciu
Andrzeja Tretiaka z 1927 roku, jako ocierającego się o metafizykę dramatu o poszukiwaniu
źródeł namiętności, z biblią szekspirystów socrealistycznych – monografią Morozowa. W
konkluzji krytyk bardzo ostro sprzeciwia się obyczajowej, rodzajowej i klasowej interpretacji
radzieckiej, jako płaskiej i intelektualnie uproszczonej, zatem zgoła nieprzydatnej w teatrze,
który zmierza do samodzielności w myśleniu. „Proste stwierdzenie – prowadzi dalej myśl
Greń – że Izabela jest cnotliwa, Angolo zaś obłudny, nic nam dzisiaj nie wytłumaczy. Dążymy do bardziej uniwersalnego rozstrzygnięcia. Zbyt wiele widzieliśmy zbrodni, których wyjaśnianie obłudą poszczególnych ludzi – byłoby obłudą właśnie (...), jednym z tych »nocnych
sofizmatów«, którymi Angelo uwodzi Izabelę: »Pomnij, że moje kłamstwo pośród ludzi Wiesza niż twoja prawda wiarę budzi«... I tym razem możemy uwierzyć cynicznej szczerości
władzy. Jest w tym zdaniu pełna świadomość systemu społecznego, systemu środków międzyludzkich, mechanizmu sprawowania absolutnej władzy.”216 Taką interpretację Miarki,
jako współczesnego mu rozumienia dramatu Szekspira, daje krytyk w chwilę po załamaniu
się systemu stalinowskiego. Oto jak czas teatru polskiego owymi laty staje się tożsamy z czasem sytuacji politycznej. Dwa zegary Szekspira tykają równocześnie – wskazują ten sam czas
w polskiej polityce i na polskiej scenie.
Dramat szekspirowski w rękach ówczesnych inscenizatorów coraz częściej staje się materiałem, budulcem sposobnym do artykulacji tez dotyczących „tu i teraz”. Po pierwszych
przeto fascynacjach z nagła odzyskaną swobodą formalną i interpretacyjną; po zgodnym lansowaniu aktualizacji, w parę lat potem nastąpi reakcja – część krytyków powróci pod sztandary iluzorycznej „wierności autorowi”. Zaczną padać retoryczne pytania w rodzaju „Szekspir
dla teatru, czy teatr dla Szekspira?”217 coraz ostrzej formułowane sprzeciwy wobec „nielojalności” w stosunku do autora. Proces wszakże nie daje się już powstrzymać. Jak w każdym
żywym teatrze autor jest dla teatru; dla autora pozostaje cisza bibliotecznych półek. Przez
polskie sceny płynie wielka fala inscenizacji szekspirowskiej, której równej z trudem by szukać w dziejach polskiego myślenia Szekspirem. Nie tylko komedie i przez parę lat pod korcem trzymane tragedie głównego kanonu, lecz również sztuki zapoznane, wystawiane nieomal wyłącznie, i to z rzadka tylko w Anglii. Troilus i Kresyda, Koriolan, Tymon Ateńczyk,
Antoniusz i Kleopatra, Cymbelin, Król Jan, Juliusz Cezar, Perykles, Ryszard III słowami
Stratfordczyka z Polakami mówią o Polakach, o ich dniu dzisiejszym.
W roku 1960, w czasie już pełnej ekspansji artykułowanych Szekspirem zagadnień współczesnych, dwutygodnik „Teatr” usiłuje uchwycić konstytutywne cechy zjawiska: „Ogromna
obecna popularność Szekspira, jego specyficzny »festiwal«, może bardziej żywiołowy niż
ten, który zorganizowaliśmy w roku 1947, nie jest zjawiskiem przypadkowym. W Szekspirze
i przez Szekspira próbujemy realizować ideał widowiska o znaczeniu filozoficznym, a równocześnie zrozumiałego i dostępnego także dla mas najszerszych. Zarazem poruszającego
indywidualne przeżycia każdego z nas – i te, które są wszystkim ludziom współczesnym humanistycznie wspólne. Okrutnego – ale tym okrucieństwem, które wywołuje bunt przeciw
rewoltującym zjawiskom przemocy, krzywdy i męki. Fantastycznego aż po granice abstrakcji;
ale i przemawiającego akcentem wielkiej, dojmującej prawdy, sprawdzalnej powszechnie, w
każdym stopniu wrażliwości. Najpiękniej poetyckiego – a zarazem najpełniej, najkrwiściej
teatralnego, aktorskiego”. Autor tego artykułu nie zatrzymuje się na konstatacji zjawiska.
Usiłuje również odkryć powody tej fali popularności Stratfordczyka: „Pierwszy powód – pisze – jest natury artystycznej. Poszukiwanie nowych form scenicznych, dyskusje o nowym
realizmie, próby dramatu poetyckiego a jednocześnie autentycznie zaangażowanego. (...)
Drugi powód jest ogólniejszy. Wiąże się on z postawą filozoficzną poety. Z jego obiektywi216
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zmem w stosunku do rzeczywistości, z założeniami poznawczymi jego utworów, z głębokim
zrozumieniem świata i człowieka. Ta postawa wydaje się szczególnie odpowiadać naszemu
pokoleniu, walczącemu o prymat pierwiastków humanistycznych”218. I rzeczywiście – w
obydwu tych aspektach, w planie form i planie dyskusji ówczesnej nad sensami egzystencji i
modelami historii, Szekspir współtworzy awangardę polskich dokonań teatralnych połowy
stulecia.
A czas to – zarówno pod względem form, jak i treści przez polski teatr niesionych – szczególnie znamienny i obfity w nietuzinkowe dokonania. Poprzez pryzmat repertuaru szekspirowskiego w latach 1956-65 spróbujemy je obejrzeć w niniejszej części książki. Tu zatem
zwrócić wypada tylko uwagę na rozległość ówcześnie współistniejących na scenie tendencji.
Z jednej strony oto warszawski Teatr Polski kultywuje swe coraz już bardziej anachroniczne
konwencje; z drugiej natomiast strony młodsi inscenizatorzy szeroko rozwijają nowe kierunki
i przemodelowują zastaną tradycję sceniczną. Ludwik René – uczeń już powojenny Leona
Schillera – wykazuje dużą elastyczność inscenizatorską, umiejętność naginania warsztatu
reżyserskiego do charakteru wystawianego tekstu. W stopniu o wiele większym niż jego
mistrz, René pozostawia istotny „luz” dla aktora; odwrotnie niż – również uczennica Schillera
– Lidia Zamkow, przejawia zdecydowaną niechęć do antyestetyzmu i brutalizmu. Tą tendencją do estetyzacyjnej sublimacji obrazu i kompozycji ujawnia związek z tradycją Edmunda
Wiercińskiego. W tym samym czasie Krystyna Skuszanka obejmuje Teatr Ludowy w Nowej
Hucie, który stanie się jedną z najbardziej nowatorskich scen polskich końca lat pięćdziesiątych. Bogaty zestaw węzłowych pozycji klasyki europejskiej – Ajschylos, Szekspir, Goldoni
– oraz dramatów współczesnych o zdecydowanym ostrzu dyskursywnym, Skuszanka podporządkowuje swej sprecyzowanej estetyce teatralnej. Dekoracje jej przedstawień, głównie autorstwa Józefa Szajny, szokują antyestetyzmem i daleko posuniętą deformacją. W kreacyjnym
teatrze Skuszanki aktor, prowadzony antywerystycznie, występuje na tle dekoracji jakby
spalonych, unurzanych i strzępiastych. Daleką tradycję komedii dell’arte teatr ten krzyżuje z
tendencjami o modelunku wyraźnie ekspresjonistycznym. Dell’artowska wariacja pozbawiona przy tym zostaje właściwej jej niefrasobliwości, jako że u podstaw teatr Skuszanki znajdują się przede wszystkim dążenia do obrachunków ideowych, nie doraźnych jednak, publicystycznych, lecz o perspektywie ogólnohumanistycznej. Dominacja całości widowiska nad
jego elementem aktorskim, zdecydowana supremacja reżysera i scenografa – co tak wyraźnie
ujawnia teatr Skuszanki – należy do najbardziej charakterystycznych komponentów ówczesnego estetycznego pejzażu teatru.
Coraz ciaśniej i duszniej twórcom w kanonie niedawnych konwencji i w pudełku sceny.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych inscenizatorzy coraz częściej wychodzą w
plener, zagospodarowują dawną architekturę. Gdański Teatr Wybrzeże przenosi swoje inscenizacje szekspirowskie do zamków w Malborku i Toruniu, w 1964 roku teatr kielecki gra
Hamleta w różnych zamczyskach swego regionu; już w następnym okresie – pod koniec lat
sześćdziesiątych – ukoronowaniem artystycznym tej tendencji staje się szczecińska scena
Józefa Grudy na Zamku Książąt Pomorskich, a na niej zwłaszcza Hamlet, przeniesiony również na dziedziniec toruńskiego ratusza. Zupełnie innym rodzajem wyjścia z sali teatralnej i
przełamaniem zastanych konwencji inscenizacyjnych będzie przewrót teatralny Jerzego Grotowskiego. Jego opolski Teatr 13 Rzędów z czasem przekroczy granice Polski i zainicjuje
jedną z największych XX-wiecznych rewolucji teatralnych na świecie.
Następuje bardzo charakterystyczna, a zdecydowanie opozycyjna wobec tendencji lat
uprzednich, zmiana stosunku teatru do tekstu dramatycznego. Charakter owej przemiany
syntetycznie ujmował Zygmunt Greń: „Pomiędzy widownię a tekst poprzez aktora wkrada się
element parodystyczny. Tego, co napisał autor, nie traktuje się zbyt poważnie, to nie jest ma218
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teriał dla celebry scenicznej czy intelektualnej; raczej do karykatury, której funkcja jest taka
sama: polega na ostrym, drastycznym wyborze. Na opowiedzeniu się po stronie tych a nie
innych cech charakterystycznych. Tak przedstawia się główne, wyróżniające uprawnienie
teatru i jego szansa w dziedzinie sztuki współczesnej. (...) Teatr w istocie swej, w założeniu
swoim posiada to wszystko, do czego proza dochodzi z największym trudem, tylko przez
swoich mistrzów. Umiejętność wykorzystania tego elementu parodystycznego, który wynika
z obcości aktora wobec tekstu (...), umiejętność posłużenia się nim – to „cała tajemnica
współczesnego aktorstwa, rzemiosła i sztuki”219. Traktowanie dramatu w kategoriach luźnego
budulca, sposobnego samodzielnej kreacji teatru i wyprowadzeniu przezeń własnych sformułowań intelektualnych i artystycznych, prowadzi do bardzo rozmaitych wariantów stylistycznych, od brechtowskiego „dystansu” po reinterpretacje i adaptacje materiału literackiego. Rozmaicie też realizuje się charakterystyczna obcość aktora wobec tekstu. Następuje to w
czasie, w którym zasadniczej przemianie ulega sceniczny model bohatera. Miejsce klasycznego amanta zajmuje tu inteligent współczesny, człowiek uwikłany w intelektualne konflikty
czasu, zmierzający do samookreślenia z a p o m o c ą, lecz tylko właśnie „za pomocą” tekstu
literackiego, który traktuje jako budulec do niejako osobistej reinterpretacji kanonu przyjętych prawd i norm. Taki typ bohatera w szczególnie dla okresu modelowy sposób ucieleśnia
aktorstwo Gustawa Holoubka – twórcy szeregu postaci scenicznych pełnych intelektualnego i
etycznego niepokoju220. Cały ten trend do artykulacji spraw pokolenia, realizowany rozmaitymi metodami od „dystansu” po „parodię”, scenicznie ujawnia się głównie w oparciu o repertuar klasyczny – zdecydowanie aktualizowany i traktowany przez reżyserów w sposób
aluzyjny. Tezy Kotta, wedle których „bez przekładu na jakąś współczesność nawet największe postacie dramatyczne będą na scenie martwe”, zaś „żywy Szekspir był zawsze odczytywany przez nowe doświadczenia teatralne” 221 – odbijają ówczesny stan umysłów pokolenia
twórców frontalnie wkraczającego na scenę polską.
Obok nagłego pęknięcia nad teatrem polskim bani ze współczesną dramaturgią zachodnioeuropejską – w ramach której jednym z pierwszych najwyższej miary wydarzeniem okresu
jest polska prapremiera Czekając na Godota w reżyserii Jerzego Kreczmara 25 I 1957 roku –
zdecydowanej przemianie i poszerzeniu ulega repertuar klasyczny. Powraca na sceny repertuar antyczny, romantyczny, szeroko wkracza dramaturgia angielska, a w niej Marlowe, Jonson,
Gay, Fielding, Byron, Wilde, Barrie, Synge222. Nadciąga niebywała wręcz fala Szekspira, a z
nią nawet jego najrzadziej grywane pozycje. Nieomal zamknięty dotąd krąg szekspirowskich
komedii poszerzają dramaty dotyczące problemów Historii i Władzy: Makbet, Ryszard III,
Troilus i Kresyda, Otello, Antoniusz i Kleopatra, Burza, Henryk IV, Opowieść zimowa, Juliusz Cezar. Niepoślednie znaczenie dla kształtu tych inscenizacji mają coraz szerzej rozwijane kontakty z teatrami już nie tylko wschodniej, lecz przede wszystkim zachodniej Europy.
Na paryskich sezonach Teatru Narodów Polskę prezentuje między innymi w roku 1961 Ryszard III Woszczerowicza i w 1964 Ryszard II Szletyńskiego. Coraz gromadniej ruszają również w świat polscy reżyserzy i scenografowie, by po konfrontacji z dokonaniami innych
scen, przenosić nowe doświadczenia do teatru polskiego. Dla jego pejzażu przełomu pięćdziesiątych i sześćdziesiątych lat istotniejsze jeszcze bodaj są konfrontacje na miejscu – obfity import rozmaitych zagranicznych inscenizacji dramatycznych, pantomimicznych i satyrycznych, który w latach 1956–64 bilansuje się czterdziestoma siedmioma wizytami w Polsce
obcych teatrów223. Między innymi w roku 1959 Jugoslowensko Dramsko Pozoriste z Belgradu gra Króla Leara, a Narodni Divadlo z Bratysławy Romeo i Julię, zaś w roku 1961 Narodni
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Divaldo z Pragi Hamleta. Dla przeobrażeń w ówczesnym polskim myśleniu Szekspirem istotniejsze jednak są wizyty scen angielskich. Już w roku 1957, jako jeden z pierwszych gości
zachodnich, przyjeżdża The Shakespeare Memoriał Theatre Company z Tytusem Andronikusem, w 1961 Old Vic gra Makbeta, Royal Shakespeare Company w 1964 prezentuje Króla
Leara i Komedia omyłek. Polski teatr szekspirowski nie czerpie jednak bezkrytycznie z obcych wzorów. Wypracowuje sobie natomiast w tym czasie oryginalną – silnie osadzoną w
ogólnym ówczesnym polskim klimacie teatralnym – wersję inscenizacji Stratfordczyka.
Komponuje się ona zwłaszcza w pierwszych latach okresu z całą falą inscenizacji rozrachunkowych, które temat relacji władza-jednostka artykułują na takich tekstach jak Antygona
Anouilha, Matka Čapka, Proces Kafki, ale też w Hamlecie osaczonym przez Rozenkranca i
Gildensterna – tajnych agentów policji, czy Miarce za miarkę, w której plan gry wytyczają
strażnicze wieże obozów koncentracyjnych. Stopniowo jednak jednoznaczna aktualizacyjność
poczęła ze sceny ustępować. Bez jednoznacznych uwspółcześnień nadal wszakże mówiono
Szekspirem o polskiej współczesności i rozszerzano perspektywę przede wszystkim na ogólne
prawidła funkcjonowania procesu historycznego. Węzłową w tym nurcie inscenizacją był
Ryszard III w inscenizacji Jacka Woszczerowicza, spektakl rysujący uniwersalne mechanizmy Historii, a zarazem oglądający je z perspektywy współczesności. Szczytowym momentem całego okresu był rok 1964 – Rok Szekspirowski. Przeszła wówczas przez polską scenę
bodaj największa w jej historii fala premier Stratfordczyka. Nie tylko pod względem ilościowym, lecz pod jakościowym przede wszystkim: sumowały się dokonania – „zasoby i sposoby” Szekspira ostatniego dziesięciolecia. Wkrótce miał nastąpić odwrót z na dobre już zajętych pozycji – w połowie lat sześćdziesiątych wstępować miał Szekspir w dalszy etap o nim
w Polsce myślenia.

JAK BYĆ?
U progu lat sześćdziesiątych suma scenicznych doświadczeń pozwalała już powiedzieć z
całą odpowiedzialnością: „W ostatnich latach stał się Szekspir w Polsce autorem najbardziej
współczesnym, przez którego sztuki wypowiadają się aktualne problemy, wciągając każdą
nową inscenizację w samo centrum polemiki o sprawy ogromnie szerokie”224. Tak było w
istocie; czy bylibyśmy skłonni godzić się na ten program, czy też sprzeciwiać się owemu aktualizacyjnemu trendowi. Realizował się on nieomal na całym materiale szekspirowskim. W
polemiki o aktualne i intencjonalne kształty polskiej rzeczywistości wciągana była na równi
szekspirowska tragedia, kronika i nawet komedia. Wśród innych pozycji szczególną ilością
teatralnych ucieleśnień charakteryzował się Hamlet. W całej fali inscenizacji, która przeszła
przez Polskę, duński książę tamtymi laty rzadko pytał o to czy być, czy też nie być. Pytał
przeważnie: j a k być? I rozmaitych udzielał odpowiedzi.
Od kształtu tego więc arcydramatu na scenie połowy lat pięćdziesiątych do połowy sześćdziesiątych rozpocząć warto szkice do pejzażu ówczesnego polskiego myślenia Szekspirem.
Tym bardziej, iż całe polskie dzieje recepcji teatralnej Hamleta, to w swym zasadniczym zrębie historia adaptacji tego dramatycznego makrokosmosu do systemu myślenia i przeżywania
kolejnych pokoleń od oświeceniowych racjonalistów, poprzez kreacjonistów romantycznych,
aż po „chorych na Polskę” spadkobierców Wyspiańskiego i reprezentantów wielu innych
jeszcze „chorób” narodowych i egzystencjalnych. Po porzuceniu interpretacji i lektur spod
znaku Morozowa, w połowie lat pięćdziesiątych powracać zaczęło na nowo tylko formułowane – a i Wyspiańskiemu, i Bogusławskiemu dobrze już znane – przekonanie, że „to nie Mę224
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drzec ze Stratfordu głosi swoją prawdę swojej epoce – to każda epoka wypowiada swoją
prawdę przez dzieło Szekspira, czasem nawet wbrew niemu” 225. Rzecznikiem, a zarazem najpełniejszym w eseistyce realizatorem koncepcji Szekspira aktualizowanego, stać się miał Jan
Kott. „ Hamlet doskonały – pisał – byłby jednocześnie Hamletem najbardziej szekspirowskim
i najbardziej współczesnym. Czy jest to możliwe? Nie wiem. Ale tylko tak możemy ocenić
każdą z szekspirowskich inscenizacji. Pytać, ile jest w niej z Szekspira i ile jest w niej z nas.
(...) Nie chodzi o kostium. Ważne jest tylko jedno: dotarcie poprzez tekst szekspirowski do
współczesnego doświadczenia, do naszego niepokoju i naszej wrażliwości.”226 A więc dotarcie poprzez Hamleta do odpowiedzi na pytanie: j a k b y ć? A w każdym razie: jacy jesteśmy,
my sami? Jacy jesteśmy i jakimi moglibyśmy nie być?
Naturalnie, nieomal od początku pojawiać się zaczęły głosy sprzeciwu – w propozycjach
scenicznych i w myśli krytycznej. Kiedy Jakub Rotbaum w swym H a m l e c i e zrezygnował
z całej nieomal warstwy metaforycznej i politycznej, by pozostawić tylko warstwę psychologiczną i intrygę pałacową – Zygmunt Greń, bez zachwytu wprawdzie, wolał jednak przystać
na propozycję Rotbauma niż na szeroką falę bezpośrednio aktualizacyjnych interpretacji.
Wybitny krytyk należał do najzagorzalszych przeciwników inscenizacji parabolicznych, formułujących klasyką bezpośrednie sądy o „tu i teraz”. Konsekwentnie zwalczał ów jednowarstwowo polityczny teatr z „drugim dnem”, w którym usiłowano rysować Szekspirem dzień
dzisiejszy; uważał podobne dążenie za taką samą sztampę jak o kilka lat wcześniejszy kodeks
inscenizacji pseudostanisławowskiej227. Podobne sprzeciwy nie osiągały, bo i nie mogły osiągnąć, zamierzonego rezultatu. Ogólny trend do aktualizacji, do publicznej rozmowy o kształtach i bezkształtach współczesności, był naturalną reakcją na ustępującą formułę estetyczną –
na jednowymiarowy teatr socrealizmu. Reakcją – w porządku nas tu zajmującym – objawiającą się w inscenizacyjnej wielowarstwowości; we wprzęganiu w realizowany tekst całego
zespołu przenośni i metafor, w uniwersalizowaniu tematu, które tym samym było równocześnie aluzyjnym aktualizowaniem zdarzeń dramatu.
Rzecznicy „Hamleta czytanego dziś” dysponowali całym pakietem argumentów historycznych z dalszej i bliższej przeszłości teatru. Argumentu koronnego dostarczać mógł Wyspiański, od którego książki o Hamlecie w polskiej myśli teatralnej zaczęło się na dobrą sprawę
pojmowanie tej sztuki jako dramatu politycznego a równolegle tragedii o dochodzeniu do
wyżyn moralnej samowiedzy. W czasach już współczesnych Barrault grał Hamleta jako
ucieleśnienie tez egzystencjalizmu; interpretował bohatera jako samotnego człowieka wtrąconego w sytuację absurdalną i pozbawionego jakiegokolwiek wyjścia; człowieka, którego
świadomość niczego nie jest w stanie rozwiązać, bo wszystko jest nierozwiązywalne, zaś jego
własne czyny rykoszetem trafiają przeciw niemu; jako człowieka, którego biografia zaświadcza, iż życie jest pełnym rozpaczy okrutnym absurdem. Niemal równolegle Olivier grał
Hamleta jako dramat psychologiczny, w którym protagonista budowany był z wyraźnymi
odwołaniami do współczesnej psychoanalizy. Brecht czytał rzecz o duńskim księciu jako tragedię młodzieńca, który renesansowej świadomości nie potrafił skutecznie użyć ku rozsupłaniu sprzeczności świata feudalnego. A obok tego pojawiały się interpretacje, w których protagonista był Klaudiusz, zaś tematem racja stanu. A obok tego pamiętano o groteskowym
Hamlecie Wachtangowa, którego bohater ubrany w koszulinę nosił w dłoni wielką marchew,
Ofelia popijała z butelki, zaś pojawienie się Ducha Horacy aranżował jako studencki kawał. I
mogliby oni wszyscy za Szekspirem powtarzać, iż „bękartem jest swemu czasowi, kto się nie
przejmie jego obyczajem”...
Albo by mogli za Wyspiańskim powtórzyć, że „w Polsce zagadką Hamleta jest to, co jest
w Polsce do myślenia”. Rzecznicy „dziś czytanego Hamleta” – choć różne reprezentowali
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orientacje – wszyscy byli z Wyspiańskiego. Z programu, który zakładał, iż zagadką do rozwiązania na scenie jest to: co d z i ś jest w Polsce do myślenia. Lecz dziś zmieniało się we
wczoraj i nowe wyrastały zagadki. Toteż sprzeciw w stosunku do aktualizatorów, który pod
koniec okresu formułował Andrzej Kijowski, z innych wyrastał pozycji od zastrzeżeń Grenia
sprzed lat kilku. Kijowski oponował przeciw koncepcji Wyspiańskiego, Kotta i większości
współczesnych mu reżyserów. Twierdził, iż wszyscy oni traktują tragedię Hamleta jako zagadkę filozoficzną swego wieku i z tego powodu pytając o to, co czyta Hamlet, odpowiadają
własnymi lekturami, tymi, które uznają za lektury pokolenia, za zespół wyobrażeń określonej
formacji świadomościowej. Czyli, iż „licząc na zagadkowość Hamleta, każdy wpisze w jego
sprawę to, na czym mu w dane] chwili zależy”228. I rzeczywiście – taki był mechanizm całej
owej serii H a m l e t ó w „współczesnych”, „politycznych”, „intelektualnych”. Więcej: taki
jest mechanizm myślenia Szekspirem, jeśli chce być ono w sposób ciągły myśleniem współczesnym.
Reprezentując stanowisko odmienne, Kijowski jakby nie zwracał uwagi, że i jego poglądy
poddane są temu samemu, co u jego interlokutorów, rytmowi przemian w myśleniu szekspirowskim. Swe sądy formował w oparciu o inscenizację Gustawa Holoubka z roku 1962, czyli
z czasu, w którym trend aktualizacyjny z wolna opadał i kiedy Jerzy Koenig z nieskrywaną
ulgą mógł pisać, iż Holoubek „zagrał Hamleta nareszcie bez pomysłu, bez tezy, bez oceny
przedwstępnej”229. Bowiem Hamlet polski właśnie zaczynał się z wolna przenosić ku kolejnej
swej wersji. Czy raczej – rytm teatralnego czasu przenosić się zaczynał. Kijowski – powołując się na Shakespeare’a Wiktora Hugo, czyli na tekst z roku 1864 – pisał, iż Hamlet nie jest
żadnym filozofem czy obrazem politycznego mechanizmu, „jest intelektualistą w takim stopniu, w jakim jest nim każdy człowiek. (...) Jest kreacją teatralną, to znaczy jest maksymalną
intensyfikacją życia. (...) Hamlet nie przeżywa ni mniej, ni więcej niż przeżyć musi każdy
człowiek, tyle że całą t r e ś ć i s t n i e n i a (podkr. A. Ż.) przeżywa w jednym momencie.
(...) Hamlet nie jest filozofem, nie jest tym bardziej tezą filozoficzną, nie jest metaforą –
Hamlet jest naturą ludzką w stanie gorączki” 230. Trudno się z tym nie zgodzić. Lecz wyłącznie jako z koncepcją interpretacyjną. Może być bowiem Hamlet filozofem, może nim nie być,
może być intelektualistą bądź przygłupkiem. Może mieć rację lub nie. To wszystko zależy od
wyboru. Od decyzji na to, c o jest Hamletową t r e ś c i ą i s t n i e n i a. Sam bowiem nie
będąc nawet filozofem, z owej dopiero treści określoną tezę będzie wyprowadzał. Nie on sam
nawet, nie Hamlet – inscenizator Hamleta przeciw czemuś będzie, za czymś będzie się musiał
opowiedzieć.
Przeto dla próby h i s t o r y c z n e g o uchwycenia procesu myślenia Szekspirem, a w tym
szczególnym wypadku procesu współczesnego myślenia Hamletem, ujawnienie rytmu przeobrażeń Hamletowej treści i sensu istnienia na scenie jest zadaniem podstawowym.
Jeśliby szukać słów-kluczy dla pierwszego „popażdziernikowego” Hamleta∗, znajdzie się
je w tekście dramatu; w zdaniach mówiących o tym, że „w królestwie duńskim coś się psuć
zaczyna”, oznajmiających, iż „Dania jest więzieniem”, bądź – bez żadnej metafory – twierdzących, że „szubienica mocniej jest zbudowana niż kościół”. O jakim zaś państwie tu mowa,
wyjaśni Klaudiusz w prośbie skierowanej do pary szpiclów – Gildensterna i Rozenkranca:
„Pomóżcie nam, t o w a r z y s z e, może zdołamy jeszcze go uleczyć”...
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Był przeto ów Hamlet zinterpretowany w optyce jednej, wybranej sprawy – był spektaklem w całości i tout court p o l i t y c z n y m. Krakowski Elsynor stawał się figurą totalitarnego państwa, policyjnego kraju-więzienia, w którym każdy szpieguje i każdy jest zarazem
śledzony. Polityka stanowiła pryzmat, poprzez który ogląda się i pojmuje każdy ludzki uczynek, każde uczucie. W państwie policyjnym, w świecie zbrodni i prawem usankcjonowanego
bezprawia brak miejsca na uczucie czyste, wyłączone z tego porządku – brak miejsca na miłość. Więc „Idź do klasztoru” woła Hamlet do Ofelii, lecz woła to tak, aby nie tylko ona ten
okrzyk słyszała – aby słyszeli go również ci, którzy powinni uwierzyć w Hamletowe szaleństwo i uśpieni nim umożliwili księciu dokonanie zamachu stanu. Ten właśnie zamach ma być
jedynym dla heroicznego nonkonformisty sposobem sprzeciwienia się zbrodni politycznej i
systemowi, który się z niej urodził231. W roku 1956 była to interpretacja, w której Hamlet
stawał się nie tylko przedstawieniem współczesnym – stawał się przedstawieniem d z i s i e j
s z y m, bezpośrednim składnikiem d z i ś prowadzonej dyskusji i diagnozą ogólnej sytuacji
pozaartystycznej. Bunt przeciw totalitarystycznemu bezprawiu i okrucieństwu, konflikt jednostki z władzą, sprzeciw moralny wobec konformizmu – łatwego, jak „Gertrudy zawierającej pośpieszny ślub przystosowalności” – to były motywy-klucze polskiego, nie tylko teatralnego myślenia. To były sprawy, z którymi – również artystycznie – chciano się rozliczyć.
Uwypuklić, by w pełni poddać je zmianie w państwie, w którym „źle się dzieje”. Hamlet Zawistowskiego ogniskował narastającą w Polsce atmosferę buntu i jawnego już piętnowania
politycznej zbrodni. Był to spektakl, z którego recenzje nie bez kozery ukazywały się w tych
samych numerach pism, których czołówki wypełniały zdjęcia Gomułki, relacje z VIII Plenum
i przebiegu dni Polskiego Października.
W zawrotnym tempie gnał ów Hamlet za intrygującą go sprawą, niechętnie przystawał dla
chwili szerszej refleksji. Tekst ciął Zawistowski, by uszczuplając go, zamiar interpretacyjny
uwypuklać. Całość przedstawienia Prowadził skrótem, jakby blokiem, który miał razić siłą
uderzenia. Zrezygnował z opisowości, z tłumów i sztafaży. Stylistycznie rządził sytuacyjny
ascetyzm. Tadeusz Kantor ten „polski Elsynor” plastycznie zatopił w mroku zawikłanego
labiryntu. Kompozycję sceniczną oparł jak gdyby na dalekim refleksie niemieckiego „Szekspira na schodach”; skomplikował je jednak i rozbudował – dał w głębi sceny kręte „schody
kuchenne”, z przodu biegły schody na górny plan i galerię, wreszcie paradne szerokie stopnie
frontowe wiodły na parter. Drabiny politycznej gry, stopnie władzy i kręte schody intryg. W
górę i w dół... Z mroków tego labiryntu białe światło punktówek, niczym w filmowych zbliżeniach, wyłapywało portrety aktorów. Postaci w barwnych kostiumach, lecz o fryzurach i
twarzach współczesnych... Jak w ówczesnym teatrze Jean Vilara. Spójnia – nie wpływ – typologiczna spójnia ze stylistyką i ideologią inscenizatora francuskiego rysowała się w sposób
oczywisty. W operowaniu światłem, skrótem inscenizacyjnym, w ogólnej aktualizacji klasyki
poprzez czytanie jej w optyce współczesnej wrażliwości emocjonalnej i w kontekście pokoleniowej problematyki.
Figurę polskiego pokolenia 56 miał dać Hamlet – bohater grany przez Leszka Herdegena
jako młody i inteligentny, zadziorny, lecz nie byczek, chłopak myślący, piekielnie logiczny.
Pozbawiony wszelkiej melancholijności, cały realizujący się w pełnym wściekłości działaniu,
bynajmniej nie cierpiący na uwiąd woli groźny przeciwnik pary nasłanych nań królewskich
ubeków. Tym groźniejszy, że prawy. Podsycana bólem nienawiść przydawała temu nonkonformiście siły do spełnienia zamiarów. Do pokonania, unicestwienia zbrodniarzy. Jak najszybszego. Nie opóźnionego ni wahaniem, ni przeciąganiem refleksji. Jak cały przeto spektakl, był to Hamlet uproszczony, sprowadzony do jednego wątku motywacyjnego, wyostrzony jednak i logiczny. Brutalny prawy chłopak z połowy lat pięćdziesiątych, który pilnie czyta
231

Por.: Jan Paweł Gawlik, „Hamlet” 1956, „Nowa Kultura” 1956, nr 44, s. 3, 7; Z. Greń, „Hamlet” „Życie
Literackie” 1956, nr 43, s. 5, 10; J. Kott, „Hamlet” po XX Zjeździe, „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 41, s. 3; H.
Vogler, Krakowski przyczynek do hamletologii, „Teatr” 1956, nr 22, s. 12-14.

80

gazety i egzystencjalistów. Te ostatnie lektury nie były zresztą tak do końca u bohatera oczywiste. Pewne były natomiast w ogólnej wymowie postaci i w pointach inscenizacji. Ponad
manifestem politycznym wyprowadzała ona z opowieści równolegle szerszy, właśnie egzystencjalny plan. Z rzeczy o „człowieku zbuntowanym”, o kimś, kto sprzeciwił się normom i
praktykom powszechnym. Stanął w poprzek ślamazarnego strumyka powszedniości, w którym tonie to, co prawdziwe i jedynie istotne. Zapłacił śmiercią. Lecz nie potwierdził nią fatalizmu, absurdu istnienia. Żołnierze Fortynbrasa podnieśli ciało księcia na tarczy wysoko ponad głowy – niczym symbol, ideał – i nieśli je wprost ku widowni... Miejsce fatalizmu zajmuje optymizm. Ze mimo wszystko, że za cenę choćby najwyższą – lecz można, i warto. Że
ofiara jest, może być celowa. Choćby nawet samotna i przedwczesna. Trzeba ją pokazać
światu, trzeba między widzów ponieść zwłoki tego, który chciał oczyścić moralny i polityczny śmietnik.
Nie można by traktować danej epoki artystycznej jako określonej struktury, gdyby w jej
obrębie nie występowały wewnętrzne napięcia opozycyjne. W sposób zdecydowany występują one w szekspiryzmie omawianych tu lat, co jaskrawo ujawnia interpretacyjna rozmaitość
w realizacjach Hamleta. Sytuację szczególnie ostro obrazuje zestawienie premiery Zawistowskiego z inscenizacją Jakuba Rotbauma∗. W odróżnieniu od wcześniejszego o dwa lata przedstawienia krakowskiego, Hamlet wrocławski zdecydowanie odwraca się od polityki. Wyprowadzony jak gdyby z tradycji interpretacji romantycznych, spektakl skupia się na analizie
opozycji pomiędzy ideałem a rzeczywistością, obrazuje lęk przed życiem, którego realizacja
jest ledwie karykaturą idei. Nastąpiło więc jak gdyby poszerzenie optyki: nie „zepsuty system” – jak w przedstawieniu Zawistowskiego – stanowi o jądrze sprawy; zło, które obraca w
więzienie elsynorski zamek, jest przypisane niejako samemu życiu – czyha w osobowości
każdego człowieka, w jego żądzach, realizuje się poprzez brak wzajemnej tolerancji i nieumiejętność zrealizowania ideału w ciągu zdarzeń i czynów. W Hamlecie Rotbauma motywacje przenoszą się zatem z politycznych na psychologiczne i konkretyzują sztukę w kategoriach dramatu namiętności. Problematyka władzy pozostaje jakby poza kręgiem sił motorycznych – zbrodnia i zemsta, splot przypadków i namiętności wyznaczają sytuacje i zachowania
ludzi. Reżyser dąży do zarysowania ogólnych – czy raczej ogólnikowo 14 potraktowanych –
prawd moralnych i ukazania sytuacji człowieka, który pojął zło, a nie jest w stanie go ujarzmić, więc bunt jego pozostaje jedynie aktem bezradności. „Niesamowita normalność zła na
świecie”232 staje się przeto tematem przedstawienia i jak gdyby zasadą uniwersalną, której
zobrazowaniu służyć mają dzieje duńskiego księcia. W realizacji scenicznej wprowadziło to
spektakl w XIX-wieczną tradycję Hamleta czytanego jako tragedia rodzinna o charakterze
miłosnego melodramatu. Taki zatem Hamlet – familijno-dworski – przekształcił się w pałacową sztukę kostiumową, w której obcym ciałem byłaby zarówno refleksyjna warstwa tragedii, jak i cały plan wielkiej polityki i historycznego mechanizmu. Niczym więc w XVIIIwiecznych adaptacjach, usunięty został u Rotbauma wątek Fortynbrasa jako bohatera, o którym kiedyś Bogusławski pisał, iż jest on do akcji Hamleta zgoła nieprzynależny... Dla ogólnej
tendencji przedstawienia niemniej od rezygnacji z Fortynbrasa znaczące było przesunięcie
Wielkiego Monologu. Tekst ten – który wiąże się niezmiernie istotnie z przypisanym mu
przez autora miejscem w rozwoju akcji – Rotbaum przerzucił do sceny cmentarnej. Usiłując s
y t u a c y j n i e uzasadnić stan psychiczny bohatera, reżyser kazał „Być albo nie być” wygłaszać Hamletowi nad otwartym grobem, z czaszką Yoryka w dłoni. W sumie przeto pozostawały sytuacje właśnie, wzruszające meandry uczuć i banał pseudoeschatologicznych dywaga∗

HAMLET. Przekład Jarosław Iwaszkiewicz, inscenizacja i reżyseria: Jakub Rotbaum, dekoracje: Aleksander Jędrzejowski, kostiumy: Jadwiga Przeradzka, muzyka: Jadwiga Szajna-Lewandowska. Wrocław, Teatr Polski, 15 III 1958.
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E. Csató, Uwagi o „Hamlecie” Wrocławskim, „Teatr” 1958, nr 9, s. 9-10. Por.: też: Józef Kelera, „Hamlet” „czytelny”, „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 16, s. 7; J. Kott, „Hamlet”, czyli pułapka na reżysera...
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cji. Pozostawały jak gdyby poza czasem i poza znaczącymi dla owego czasu tendencjami w
szekspirowskim myśleniu sceny polskiej.
Nieraz atrakcyjny w swej widowiskowej formie, szekspirowski teatr Rotbauma w ogóle –
w całym drugim okresie powojennego myślenia Szekspirem – składał się na jego nurt uboczny, na kierunek charakteryzujący się swoistym emocjonalizmem, brakiem głębszych propozycji intelektualnych, w planie scenicznym nawiązujący do rozbudowanych form i interpretacyjnych szablonów sceny bardzo wówczas tradycyjnej. Było to przede wszystkim widowisko,
właściwa dla estetyki Rotbauma feeria światła i barwy, muzyki, bogatej ornamentyki scenicznej, ruch malowniczych a dynamicznych grup aktorskich. Wersja przeto Szekspira jakby popularyzatorska, epatująca efektami zewnętrznymi i melodramatycznością naturalistycznie
ukształtowanych zgonów. Szekspir jednym słowem o większej ilości efektów niż efektu intelektualnego, Szekspir bardziej emocji niż myśli i refleksji.
Zgoła odmienną od Rotbaumowej wersję szekspiryzmu, acz równie odległą dominującej
wówczas tendencji do aktualizacji i związaną z interpretacjami raczej tradycyjnymi, prezentuje Hamlet Janusza Warmińskiego∗. Mocno naturalnie przemodelowany, poddany skrótowi i
syntezie, acz zarówno w kształcie wizualnym jak i w prowadzeniu relacji postaci, Hamlet ten
wyraźnie ujawnia swój estetyczny rodowód: poprzez tradycję Szyfmanową sięga do doświadczeń interpretacji postromantycznej 233. Poza Historią, poza Władzą, jak Rotbauma bez Fortynbrasa i jak u Rotbauma w kategoriach tragedii rodzinnej, opowiadał Warmiński dzieje
duńskiego księcia, po którego śmierci „reszta jest milczeniem”.
Zarówno wrocławska jak łódzka propozycja znalazły się przeto poza wiodącym w tamtych
latach kierunkiem interpretacji Hamleta, którym początek dała krakowska premiera Zawistowskiego. Pomiędzy postaciami natomiast stworzonymi w kolejnych inscenizacjach przez
Herdegena, Hanuszkiewicza i Brejdyganta formowała się sylwetka Hamleta współczesnego
nonkonformisty. Zróżnicowana w poszczególnych ujęciach, z odmiennych wyprowadzana
orientacji światopoglądowych, sylwetka za każdym jednak razem skupiona na negacji oportunizmu i ponadrenesansowym Elsynorem pochłonięta rozrachunkami z dniem bieżącym.
„Zarażeni egzystencjalizmem” – można by powiedzieć o twórcach i interpretatorach przedstawień Hamleta końca lat pięćdziesiątych. Kiedy jeszcze premiera Zawistowskiego czytana
była jak gdyby poprzez październikowe tezy zjazdów politycznych i polemik prasowych –
Hamleta Ireny Babel∗ czytało się poprzez Byt i nicość, Obcego, poprzez zachodnich egzystencjalistów i styl wrażliwości młodych gniewnych brodaczy w czarnych golfach z polskiej
piwnicy studenckiej.
Oszczędność i prostota – to wrażenie pierwsze. Pozbawiona wszelkiej ornamentyki scena
– szare kotary i tło, pośrodku system schodów i podestów, na proscenium dwa fotele. I to już
wszystko. Pastelowo szare kostiumy, czarny strój Hamleta, światło białe – słabsze lub mocniejsze. Na pierwszym przeto miejscu słowo, sprawa. Jaka sprawa? Na horyzoncie – symbol
kraty, więc „Dania jest więzieniem”. Nie tym jednak, w którym przeciw podłości władzy
szamotał się Herdegen. Hamlet Hanuszkiewicza znajdzie się w klatce innego wymiaru. Irena
Babel żadnego wątku interpretacyjnego nie będzie absolutyzować, nie sprecyzuje przedstawienia publicystycznie. Ku irytacji niektórych krytyków234: przy aplauzie innych235 poprowa-

∗

HAMLET. Przekład: Józef Paszkowski, inscenizacja i reżyseria: Janusz Warmiński, scenografia: Józef Rachwalski i Iwona Zaborowska, ilustracja muzyczna: Anna Płoszaj. Łódź, Teatr Nowy, 28 V 1960.
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dzi spektakl „szeroko”, „za tekstem”, bez kurtyzowania tematów i bez ostrych cięć w tekście.
A mimo to zaproponuje zdecydowaną, wyraźnie określoną wersję interpretacyjną. Charakterystyczne, że krytycy tak różni jak Kott i Sinko podobnie wysoko cenić będą spektakl i podobnie go odczytają, jako ukształtowany z zaczynu koncepcji egzystencjalistycznych, zaś
Kijowski, negując kształt inscenizacji, czynić to będzie właśnie w imię... Hamleta egzystencjalistycznego. Trawestując zdanie Mickiewicza, można by powiedzieć, iż widmo egzystencjalizmu krąży po Europie, a i również w polskim myśleniu teatralnym.
Polemikę wzbudzała sama precyzacja linii interpretacyjnej, t e m a t u przedstawienia. Z
perspektywy historycznej należy dziś wnosić, iż pewną rolę grała tu ogólna tendencja teatru
końca lat pięćdziesiątych do ostrej, wręcz publicystycznej precyzacji zagadnienia w przedstawieniach-manifestach politycznych bądź światopoglądowych. Hamlet Babel natomiast, jak
się powiedziało, uchylał się od tego typu jednoznaczności. Toteż pojawiły się wokół niego
zarzuty o zbytnią uniwersalizację formowanych przez bohatera myśli, o brak zdecydowanego
wyboru interpretacyjnego i osadzenie sprawy wśród problemów współczesnych, co by w
konsekwencji prowadzić miało do rezultatu „łatwego”, na tyle bowiem uogólniającego, że aż
spłycającego tragedię236. Więcej – padały zarzuty o wręcz tradycjonalny konwencjonalizm,
skryty jakoby w ogólnikowym psychologizmie interpretacji bohatera tytułowego, w rozpięciu
go pomiędzy cierpieniem a wahaniem i czynem straceńczym wedle schematów o rodowodzie
romantycznym237. A wszakże rzeczników i przeciwników ujęcia bohatera rozdzielała
sprzeczność tylko pozorna. W istocie można bowiem Hamleta egzystencjalistów traktować
jako swoistą kontynuację Hamletów z aktorskiej i reżyserskiej tradycji „romantycznej”, oderwanych od społeczności bohaterów samotników.
Hamlet Adama Hanuszkiewicza nie chodził w dżinsach ani czarnym golfie. A śmiało
mógłby nosić się wedle mody studenckich brodaczy znad Wisły z książkami egzystencjalistów pod pachą. Był z ich pokolenia i z ich kulturowej formacji. Zgodnie z sugestią Kotta,
reżyserka i protagonista czytali Hamleta jako „dramat narzuconych sytuacji”238, w którym
bohaterom nie jest dane decydować o rolach, jakie spełniają w intrydze. Sytuacje „stały się”
ponadindywidualnymi wyborami, bohaterowie zostali w nie jak gdyby „wrzuceni”, określeni
przez nie i mogą jedynie próbować odnaleźć się pośród nich. To samo dotyczy Hamleta, z tą
tylko różnicą, iż książę – choć również musi przyjąć niezależną odeń własną sytuację egzystencjalną – on jedyny świadomie przeciw niej się burzy. Przyjmuje przeto i gra swą rolę, lecz
jednocześnie jest jakby obok, ponad nią – przerasta rolę i dzięki tej perspektywie może oglądać samego siebie w egzystencjalnym kadrylu tańczonym pomiędzy bytem a nicością. Ten
Hamlet Hanuszkiewicza odcina się zatem od tradycji Hamletów histeryków i sentymentalistów. To młody intelektualista, zbuntowany, choć świadomy tragicznej ograniczoności swego
buntu. Wie o konieczności dokonywania wyborów podstawowych, lecz wie zarazem o niemożności wyrwania się wyborem indywidualnym z przypisanego jednostce statusu egzystencjalnego w strukturze narzuconych sytuacji i ról. Toteż w jego działaniu sfera moralności i
historii schodzi na drugi plan przed prawami działania, gry jednostki w narzuconej jej roli i
sytuacji. Jego losy nie tyle realizują przeto tragedię czy porządek historii, ile sytuację Obcego,
który na pustej plaży, między bytem a nicością w udręce myśli konstatuje absurd istnienia.
Całą rolę Hanuszkiewicz prowadził w sposób kameralny, jakby wyciszony, bez deklamacji
i psychologizowania. Jego bohater przede wszystkim myślał, chciał z r o z u m i e ć. I tylko w
jednym momencie głos księcia przechodził w krzyk. „Niech ryczy z bólu ranny łoś” – wołał
Hamlet. To puszczała tama – to był kulminacyjny punkt Hamletowej gry myśli: książę pojął
235
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mechanizm i własne miejsce w tym mechanizmie gry prawdy i kłamstwa, sytuacji i ról, gry
człowieczej Obcego na pustej plaży egzystencjalistów.
I tak oto dochodził ów Hamlet do świadomości człowieczej s a m o t n o ś c i, nieprzekraczalności granic, niemożności pełnego spotkania się dwojga ludzi. Do świadomości pokolenia
czytelników Sartre’a i Camusa, ale i... Saganki. W sposób efektowny, choć felietonowo
skrótowy, Kott rozszyfrował tytuły „słów, słów, słów”, które czytali polscy Hamleci powojenni. Wedle tej diagnozy Wyrzykowski w przedstawieniu Szyfmana zajmował się lekturą
Genezis z Ducha, Herdegen u Zawistowskiego czytał gazety z wypadków polskiego Października, a Igor Przegrodzki – w przedstawieniu Rotbauma, w którym prawy samotnik walczył z dworską bandą – Złego Tyrmanda. Hanuszkiewicz zaś czytał Witaj smutku239. Nie
miała to być naturalnie diagnoza gustów literackich, lecz swoiste znaki skali wrażliwości kolejnych bohaterów pokoleniowych. Hamlet Hanuszkiewicza nie tylko zmierzał do tego, by
uzyskać pewność zwycięstwa, lecz i słuszność postępowania. A wynikać ona miała z uświadomienia sobie niemożności przekroczenia roli – z konstatacji pewnika egzystencjalnego o
absurdalności istnienia, o samotności, o przegranej z góry, przegranej w momencie przystąpienia do gry, czyli do życia. To przeświadczenie z Hamletem dzieli również Ofelia. I jest to
jedyna bodaj płaszczyzna pełnego między dwojgiem porozumienia. Kochanków różni jednak
stosunek do uświadamianych sobie prawideł. Kiedy Hamlet wyprowadza z tej świadomości
bunt, Ofelia niejako kapituluje – akceptuje politykę małych ekwiwalentów. Przywitała już
smutek i samotność, jak bohaterka Saganki pragnie teraz tylko oczadzenia. Gdyby urodziła
się parę lat później, może zaproponowałaby Hamletowi „trawkę” o błękitnym dymie... Ofelia
Janiny Nowickiej w scenie szaleństwa nie łka i nie budzi łagodnych wzruszeń – ona się buntuje, jest agresywna. Może teraz mogłaby się z Hamletem porozumieć?... Była to bodaj po raz
pierwszy tak szeroko wyprowadzona z koncepcji Wyspiańskiego Ofelia nie dziewicza i bynajmniej nie anieliczna. Współczesna, świadoma dziewczyna, która sypia z kochankiem, kocha go i jest samotna.
Nad wyraz charakterystycznie – zgodnie z przyjętą koncepcją opowieści o młodych świadomych swego miejsca na ziemi i zrozpaczonych tą świadomością – Irena Babel kończyła
swojego Hamleta. Między trupy wkraczał Fortynbras młodzieńczy i promienny, chłopak
krzepki i jasny. Rozkazywał uprzątnąć zwłoki i uśmiechał się szeroko. Bowiem tragedia i
rozpacz jest rozpaczliwa i tragiczna tylko dla tych, którzy ją przeżywają. Dla tych zaś, którzy
dopiero wkraczają w byt, tyle znaczy co nicość.
Przedstawienie Babel zaliczano do najznaczniejszych osiągnięć sezonu. Obok... Trądu w
pałacu sprawiedliwości z wielką kreacją Holoubka i Procesu Kafki z Woszczerowiczem. W
towarzystwie tych zatem pozycji, które swymi przesłaniami dotykały kręgów doświadczeń i
niepokojów pokolenia, podobnych do tych, jakie mieli egzystencjaliści podczas lektury
Hamleta. Już w czerwcu, parę miesięcy po premierze, Hamlet w Teatrze Powszechnym zbliżał się do setnego przedstawienia240. A wszak jego publiczność z warszawskiej Pragi nie
składała się tamtymi laty głównie z koneserów. Podobnie jak i tamtymi laty nie tylko jajogłowi wbijali się w dżinsy i czarne golfy. Nie te same Ofelie czytały Kafkę i Sagankę. Różnymi wszakże ścieżkami i na różnych piętrach świadomości trafiały w krąg bardziej lub mniej
świadomych pytań o swoje miejsce na pustej plaży.
W połowie lat pięćdziesiątych – zrazu skromnie, na marginesie sporów o sensy i kształty
nowoczesnego Szekspira polskiego – kształtuje się szekspirowska osobowość naszej sceny,
która w nadchodzącym dwudziestoleciu odegra w tej dziedzinie jedną z wiodących ról. Zofia
Wierchowicz – scenograf, w przyszłości również inscenizator, wreszcie i reżyser, jednym
słowem autorka całościowej, zupełnie oryginalnej wizji sceny szekspirowskiej, której przeobrażenia śledzić przyjdzie w dalszych rozdziałach tej książki – pierwsze scenografie Szek239
240
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spira tworzy do przedstawień zdecydowanie peryferyjnych. Dla Wiele hałasu o nic∗ z 1956
roku na skromnej scenie objazdowej Wierchowicz osadziła akcję na tle jakby składanego,
kilkusegmentowego parawanu z wyciętymi w nim wejściami-mansjonami. Zmieniały się tylko kolorowe kurtynki, wyznaczające kolejne miejsca akcji – a zatem: seledynowa dla parku,
rudobrązowa dla szynku, błękitna ze świątkiem namalowanym grubą kreską dla kaplicy.
Zmiany otwarte, brak kurtyny, posługiwanie się plastycznym skrótem i znakiem. Barwne,
ostro kontrastowe kostiumy, o kolorach symbolicznych, jak czarno-fioletowy dla Don Juana
czy intensywnie zielony dla młodzieńczego Benedykta 241. Podobna skrótowość i coraz wyraźniej ujawniająca się stylizacja na renesansowy teatr szekspirowski242, były podstawą o rok
późniejszej scenografii Wierchowicz do Wieczoru Trzech Króli∗ Mrożewskiej. W 1958 roku
∗
artystka raz jeszcze wróciła do Wieczoru Trzech Króli . Był to spektakl w jej artystycznej
biografii istotny z co najmniej dwóch powodów. W inscenizacji koszalińskiej system podestów i rozsuwanych przez aktorów kurtynek, które wyznaczały miejsca akcji, w pełni już zastępował „tło dekoracyjne”. Ostatecznie konkretyzowały się właściwie dla dojrzałego szekspiryzmu Wierchowicz punkty odniesienia – scena elżbietańska traktowana jako rodzaj
szkieletu, swobodnego „budulca”, który z biegiem lat podlegać miał coraz to dalej postępującym przeobrażeniom, a także charakterystyczne dla wszystkich przyszłych wersji sceny szekspirowskiej Wierchowicz kurtyny, podesty i rusztowania, jako elementy stabilne, sposobne do
dalszych „układanek” szekspirowskiego świata. Reżysersko był to spektakl raczej szablonowy – Wieczór rozpięty pomiędzy skontrastowanymi wzajem planami liryczno-romantycznym
i jarmarczno-komediowym243 Reżyserem był Tadeusz Aleksandrowicz. I to drugi powód znaczenia tej premiery dla twórczej biografii Wierchowicz – pierwsze w związku z Szekspirem
spotkanie z reżyserem, z którym współpraca przynieść miała w najbliższych latach kilka
przedstawień o istotnej randze w procesie współczesnej polskiej myśli szekspirowskiej.
Pierwsze szerokie wejście tandemu w ogólnopolskie życie teatralne nastąpiło właśnie
dzięki inscenizacji Hamleta∗. Zaprezentowany na II Festiwalu Teatrów Polski Północnej w
Toruniu spektakl ten zwrócił na siebie ogólną uwagę. „Zofia Wierchowicz podzieliła scenę na
trzy, wznoszące się ku środkowi, części. Z bocznych podestów prowadziły stopnie na proscenium. (...) Wnoszono tylko najprostsze rekwizyty. (...) Tło stanowiły szare jutowe kotary,
sprawiające wrażenie głębi przy podświetleniu od wewnątrz; długie prostokąty matowej juty
rozpięte wokół podestów spełniały bądź to funkcje zamykających wnętrze filarów, bądź to
ażurami otwierały widok na labirynt pałacowych krużganków.”244 W swej prostocie dekoracja – ograniczona do tła pionowych pasów, w grze świateł wyrastających jako monumentalna
kolumnada bądź rozpraszających się w plener zamkowy – zdecydowanie odwoływała się do
inspiracji Craiga, przede wszystkim do jego Hamleta moskiewskiego. Drugim punktem od∗
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niesienia służyła tradycja sceny elżbietańskiej, z właściwą jej trójdzielnością, umożliwiająca
płynność całości przedstawienia i swobodę rozwiązań sytuacyjnych. Plastyczna osobowość
Zofii Wierchowicz ujawniła się również szerzej, poza „czystą scenografią”, w planie inscenizacyjnym. Oczekująca na ducha warta, początkowo ukazana jako cienie, z wolna wynurzała
się z jednolitego tła; pogrzeb Ofelii składał się z korowodu sylwetek, w takt marsza poruszających żałobnymi kołatkami. Podobne, rozbudowane korowody, w dalszym rozwoju sceny
szekspirowskiej Zofii Wierchowicz stać się miały istotnym składnikiem jej poetyki scenicznej, podobnie jak – dająca już o sobie znać w Hamlecie – szczególna, ekspresyjna kompozycja obrazów, grup scenicznych, ruchu i gestu postaci teatru jednej z najoryginalniejszych
szekspirystek polskiej sceny współczesnej.
Swą „rzecz o Hamlecie” Aleksandrowicz grał jakby jednym blokiem: w ostrym tempie, z
błyskawicznym pojedynkiem i zwartym finałem, przy niewielkim zindywidualizowaniu komparsów i ustawieniu całości spektaklu na osi Hamlet – reszta. Wedle ogólnej koncepcji interpretacyjnej miał ów Hamlet stanowić substytut współczesnego dramatu moralnopolitycznego245. W więzieniu Danii, przeciw Klaudiuszowi i jego kamaryli terrorystów politycznych, stawał człowiek młody w imię przywrócenia prawości i kanonu etycznych norm.
Polifonicznie – obok tamtego planu – kształt bohatera wyprowadzał przeto wątek drugi: dramat osobowości. Dramat młodzieńca, którego uwagę bardziej od ostatecznego celu walki
skupia sama walka, wykuwana w niej autoświadomość kształtu i miejsca własnej osobowości
w otaczającym świecie.
Dla wyprowadzenia klarownej tezy bynajmniej nie spreparowano tekstu – zagrano go niemal w całości, bez skrótów i przestawień. Interpretacja Aleksandrowicza wyrażała się głównie środkami czysto scenicznymi. Istotnym punktem wyjścia był sposób potraktowania Ducha. Nie pojawiał się on jako upersonifikowana postać, wszystkim tu i teraz widoma: Marcellus, Bernardo, Horacy, każdy gdzie indziej dostrzegał „swojego” ducha i w pogoń za nim
rzucał się w innym kierunku. Po uwolnieniu się od towarzyszy, Hamlet ruszał za „marą”,
przystawał samotnie i s a m mówił kilka pierwszych kwestii Ducha, po czym milkł, by słuchać w ł a s n e g o głosu, który wśród echowych powtórek i pogłosów dobiegał doń szeptany
z magnetofonu. Na koniec wyczerpany tym „wewnętrznym dialogiem” młody współczesny
racjonalista padał na środkowy podest. Wyczerpany dialogiem z sobą samym, z własną myślą, którą w istocie był tak interpretowany Duch, Hamlet wstawał po chwili i ruszał w drogę
ku samoświadomości. W dramat – jak się powiedziało – osobowości i polityki. Bezustannie
towarzyszyły mu w tej drodze rozbudowane przez reżysera postaci Gildensterna i Rozenkranca, którzy nie spuszczali go z oka, śledzili z tajniackimi uśmiechami niezmiennie przyklejonymi do gęb246. Małe to pionki, lecz ważne znaki tego planu przedstawienia, które poprzez
Hamleta ukazywało jeszcze jeden, tak dla okresu typowy, obraz walki o władzę, toczonej
przez prawość o słabych siłach z nieprawością przemożną, lecz od wnętrza walącą się etycznie. Tacy byli tu reprezentanci owej siły na wszystkich stopniach jej państwowej drabiny.
Poloniusz, który bynajmniej nie jest durniem, lecz grającym durnia lisem; Grabarze – świadomi, pełni kpiny i cynizmu, kiedy są sami – którzy w jednej chwili, kiedy wchodzi orszak
żałobny, ukryć się potrafią za maskami sprawnych urzędników, mamroczących modlitwy w
takt grzechotu kołatek. Taki jest również Klaudiusz Zbigniewa Mamonta; człowiek młody,
niemal rówieśnik Hamleta – oponent z przeciwległej strony barykady pokolenia. Ni głupi, ni
prymitywny – wybrał tę stronę barykady i wie, czym ów wybór grozi; wie, co to znaczy, kiedy podczas modlitwy potyka się o królewski płaszcz... Kiedy Klaudiusz potknie się ostatecznie, nad jego trupem sięgnie tronu Fortynbras. Kondotier i rabuś puści w dalszy ruch tryby
mechanizmu tyranii. Młody i dorodny niczym w przedstawieniu Ireny Babel, lecz w innej niż
u niej funkcji interpretacyjnej. Nie wkracza dla wypointowania tezy o egzystencjalnej samot245
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ności naszych tragicznych doznań, a ku manifestacji tryumfu żołdactwa. Z obrzydzeniem
spogląda na zwłoki, każe oczyścić plac swej przyszłej gry. Horacy usuwa się z tego placu.
Zostaje Ozryk i nisko kłania się nowemu władcy. Ozryk z a w s z e pozostaje na placu... Tak
rozumiał funkcję Fortynbrasa Wiłam Horzyca, tak – dla swych celów interpretacyjnych –
ujmował tę postać Kott. Po Aleksandrowiczowej inscenizacji z podobnie ujętym motywem
spadkobiercy tronu Hamletów przyjdzie się spotkać jeszcze niejednokrotnie, w przedstawieniach między innymi Bugajskiego czy Grudy. We współczesnym bowiem myśleniu o H a m
l e c i e i wbrew poglądom twórcy polskiej prapremiery tragedii, Wojciecha Bogusławskiego,
Fortynbras jest postacią, jak najściślej „do tragedii należącą”. Więcej, postacią, jak u Aleksandrowicza właśnie, jedną z zasadniczych dla bardzo charakterystycznego w tamtych latach
stylu myślenia Szekspirem.
Sceniczna opowieść o nieśmiertelności Ozryków i Fortynbrasów zyskiwała swoisty kontrapunkt w motywie Hamleta. W odpowiedzi na rzeczywiście drażniącą nonszalancję recenzji
Sity247 na łamach „Polityki”, kilka tygodni później Brejdygant odpowiadał w tymże tygodniku, iż w jego koncepcji Hamlet zaczyna „od szczeniakowatego buntu młodego człowieka,
któremu zawalił się świat (...), a kończy s p o k o j e m r o z u m i e j ą c e g o mężczyzny” 248.
Aktorska interpretacja postaci w generaliach zgodna była z jej sceniczną realizacją. Poważnym atutem wykonawcy była jego autentyczna młodzieńczość. Jego odpatetyzowany, jakby
„uprywatniony” Hamlet nie był przy wejściu na scenę filozofem świadomym statusu bytu.
Był jednym z młodzieńczych nonkonformistów swego pokolenia; gdyby należał do następnego, zostałby zapewne kontestatorem. Od polityki i filozofii bardziej interesowała go etyka i
tragedia osobista. Niewiele jeszcze rozumiał – żył „naturą”, emocjami, z młodzieńczą bezwzględnością i okrucieństwem. Jego „filozofia” zamykała się w kręgu psychologu. Zawalił
mu się świat, system norm i zagubiony w chaosie młodzieniec s z u k a wytłumaczenia, zasady, która by zdolna była przywrócić etyczny ład, podnieść zdruzgotany „słup świata”. Szuka
głównie w sferze odczuć, drogowskazem bardziej mu namiętność niż rozsądek. Wreszcie
pojmuje: „tak to świadomość czyni go” bezsilnym. Tragicznie bezsilnym czyni chłopcanonkonformistę, który pognał przeciw machinie nonkonformistom gotującej jedynie
śmierć249. Nie akcentował wersu „Niech ryczy z bólu”..., bo nie tyle prawdy szukał, ile etycznych norm. „Idź do klasztoru” – szeptał cicho, z nadzieją... Droga wszak, w którą ruszył dla
odnalezienia „czystości świata”, wiodła między bandytów i manekiny.
Nad wyraz charakterystyczny jest ów ciąg Hamletów, który zaczyna Herdegen, kontynuuje
Hanuszkiewicz, Brejdygant i – nieomal równolegle – Edmund Fetting w gdańskiej inscenizacji Wajdy. W bardzo zróżnicowanych wersjach wszyscy oni dają portrety „dziecięcia wieku”,
nerwowego młodzieńca myślącego, tragiczne studium o s o b o w o ś c i, która wbrew swej
woli znalazła się w świecie bezwzględnej polityki. W świecie współczesnym. Następowała w
tych przedstawieniach swoista kontaminacja nieomal publicystycznej polemiki z prawem i
bezprawiem codzienności pozascenicznej oraz prób zsumowania dorobku ostatnich dziesięcioleci w estetycznej i ideowej interpretacji arcydramatu. U Aleksandrowicza – obok refleksów Craiga w scenografii Zofii Wierchowicz – w ujęciu Fortynbrasa jako cynicznego kondotiera pojawiały się cienie Horzycy i Brechta, z Oliviera wywodziły się filmowe sekwencje
nocnych wart i pierwsze spotkanie kochanków. Najistotniejszym wszakże punktem interpretacyjnych odniesień stawał się Wyspiański. Po raz pierwszy wedle jego scenariusza zrealizowany scenicznie został pojedynek – nie tyle jako szermiercza feeria, ile jako punkt dramaturgicznego rozwiązania fabuły – pozorowany szermierczy popis, za pomocą którego dokonuje
się politycznych mordów. Sens interpretacji Wyspiańskiego sięgał jednak szerszych pokła247
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dów przedstawienia; nie ograniczał się do znaczenia i technicznego rozwiązania pojedynku:
stanowił – do czego reżyser przyznał się w pomieszczonej w programie eksplikacji – podstawę, filtr całości świata przedstawionego. Świata dramatu politycznego, w który zaplątał się
„biedny chłopiec z książką w ręku”.
Bywa, iż proces tradycji, przez lata czasem drzemiący w uśpieniu, wybucha nagle szeregiem reakcji lawinowych. Jak gdyby rzucona myśl czekała na tajny jakowyś stymulator, pod
którego wpływem w okamgnieniu rozwija się w kształty coraz pełniejsze. Dla Hamleta Wyspiańskiego – chłopca z książką Montaigne’a w ręku przechadzającego się po krużgankach
Wawelu, po zamku władzy i polityki widzianej z polskiej perspektywy – takim stymulatorem
stała się intelektualna i estetyczna atmosfera przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
atmosfera skąpana w trwodze i fascynacji odkrywanymi w tamtych latach przez pokolenie
prawidłami historii, polityki, osobowości i jej wzajemnych relacji. Tuż po premierze koszalińskiej w Gdańsku Andrzej Wajda wystawił Hamleta∗, który – poza wszelkimi innymi
względami – jest historycznie zdarzeniem niezmiernie istotnym, jako pierwsza i dotąd jedyna
sceniczna próba pełnego ucieleśnienia interpretacji Wyspiańskiego. Nie muzealnej rekonstrukcji bynajmniej, lecz jako próba teatralnego przeczytania eseju Wyspiańskiego w roku
1960. Z ideowymi i estetycznymi konsekwencjami dni, w których przystąpiono do tej lektury.
Młody, a słynny już reżyser filmowy, na scenę teatralną spróbował przenieść pewne doświadczenia ekranu. Monologi, a i wiele innych kwestii, jego Hamlet wygłasza na proscenium, wprost do widowni – wedle filmowej konwencji zbliżenia, w jakby intymnym dialogu
z widzem. W dialogu tym usiłuje dotrzeć do swego celu zasadniczego – do uzyskania pełnej
świadomości, do odgrzebania p r a w d y i z a s a d y; za wszelką cenę – choćby śmierci.
Poza zabiegiem formalnym, w zasadzie nihil novi. Dopiero k s z t a ł t, sceniczne ucieleśnienie punktu wyjściowego założeń interpretacyjnych, ujawnia oryginalność wersji Wajdy i jej
historyczne miejsce na polskiej scenie szekspirowskiej. Kształt, który był pierwszym spożytkowaniem, realizacją teatralną eseistycznej propozycji Wyspiańskiego. Nie bez kozery reżyser przedrukowuje W programie premiery fragmenty Studium o Hamlecie. Te między innymi
fragmenty, w których Wyspiański nieprecyzyjnie rekonstruuje albo raczej twórczo reinterpretuje scenę elżbietańską:
„Budynek ten dwupiętrowy był niejako projektem zamku Hamletów. (...) Galerie i pokoiki
ujmowane być mogły w arkady i rozdzielone od siebie wzajem słupami, kolumnami, a były
wszystkie arrasami przysłonięte, Zaś w miarę tego, gdzie i w którym pokoju coś się działo,
rozsuwano arras-zasłonkę i ukazywało się wnętrze. (...) I tylko stosunek wysokości człowieka
do architektury mógł być inny niż w rzeczywistości i rzecz mogła się przedstawiać jako całość tak, jak to widzimy na obrazach Giotta, że figury, postacie ludzi, dramatis personae są za
duże nieraz w stosunku do otaczającej architektury (...). Parę mebli potrzebnych i parę sprzętów wnosiła służba i w oczach publiczności je ustawiała. Były to więc krzesła dla króla i
królowej, dla dworu... Gdy zaś w tejże samej wielkiej sali miało być widowisko, wtedy na
proscenium zasiadał król Klaudiusz z całym dworem, galeryję dolną zasuwano arrasem na ten
raz a rozsuwano na galeryi pierwszego piętra i tam aktorowie odgrywali Zabójstwo Gonzagi.
(...) Taka budowa sceny ujawnia przede wszystkim całość, taka budowa sceny pozwala widzom całość tę objąć, taka budowa czyni widza świadkiem wszystkich tajemnic zamku
Hamletów. (...) Przekrój zamku Hamletów. Jedna wielka ściana plastyczna, zmieniająca swój
wygląd co chwila za pomocą arrasów i opon, kryjąca i ujawniająca kolejno całą TAJEMNICĘ
zamku Hamletów, dekoracyjnie stylowa i architektonicznie jasna, będąca pełnym wyrazem
SZTUKI MALARSKIEJ owego wieku, wywodząca swój rodowód od fresków Giotta i fresków Mantegni, od średniowiecznych scen Pasyi w katedralnych wielkich tryptykach. Archi∗
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tektura, Malarstwo i Dramat w jedność spojone, ujawniające zmysłom widzów, ŚWIATU i
DUCHOWI WIEKU POSTAĆ ICH I PIĘTNO”.
Tak właśnie dziać się miało na gdańskiej scenie Wajdy. W symultanicznej jednoczesności,
architekturę, malarstwo i dramat „w jedność spajającej”, kryjącej i ujawniającej „całą tajemnicę”, nawet w umownej dysproporcji – o co niezbyt erudycyjni recenzenci wnosili pretensje
– pomiędzy wysokością mansjonów i poruszających się w nich ludzi. I jeszcze dalej – w sytuacyjnym rozwiązaniu poszczególnych sekwencji, jak choćby prosceniowego ustawienia
dworu, który tyłem do widowni oglądał akcję Zabójstwa Gonzagi, rozgrywającą się na galerii. Inspiracja Wyspiańskiego nie ograniczała się wszakże tylko do twórczego przetransponowania zaproponowanego przez poetę formalnego kształtu widowiska. Na tej odgraconej,
ascetycznej, antyiluzjonistycznej scenie, toczył się Hamlet wedle m y ś l i Wyspiańskiego –
Hamletowy d r a m a t s u m i e n i a i ś w i a d o m o ś c i. Dla porównania z propozycją
poety warto przytoczyć fragment opisu inscenizacji:
„W środku sceny stoi coś, co może uchodzić za skrzyżowanie wizji Wyspiańskiego (któremu marzył się Hamlet na dziedzińcu wawelskim) z teatrem elżbietańskim. Jest to trzykondygnacyjne rusztowanie, poprzecinane pionowo na mniejsze odcinki – samodzielne miejsca
akcji. W środku tej konstrukcji mieści się portal, stale otwarty. Poprzez ten otwór widać w
głębi niewielki model zamku Elsynor. (...) Scena jest zabudowana mniej więcej pośrodku
swojej głębokości. Przed rusztowaniem jest sporo miejsca. Na przód sceny – czy rodzaj wielkiego proscenium – wyprowadza reżyser postacie, by je eksponować. Hamlet spotyka się z
duchem ojca w krużgankach na pierwszym piętrze. Ale rozmowa toczy się już na owym
wielkim proscenium. Jest to jakby filmowe zbliżenie, wyjęte z tła, wyabstrahowane, uogólnione. Tu również, wysunięty do przodu, wygłasza Hamlet swoje monologi. Zbliżając się do
publiczności, stojąc niejako wśród niej, Hamlet zamienia się jakby w komentatora spektaklu.
Jego monologi nie są więc zwierzeniami, adresowanymi do publiczności. Jest to raczej głośne
myślenie, które wyjaśnia proces rozgrywający się na zamku i w nim samym”250. Jest to zatem
– jak chce Wyspiański – „Hamlet, czyli m y ś l w rozwoju”. Widzimy oto, jak Wajda w sposób twórczy podejmując propozycję formy, równocześnie wykorzystuje ją do scenicznej artykulacji Wyspiańskiego intelektualnej interpretacji dramatu, przez inscenizatora rzuconej na
kontekst dzisiejszych pytań i „myśli w rozwoju”.
Obrazem rządzi zdecydowany rygor antywidowiskowy. Oszczędność środków wzmaga ich
emocjonalne i semantyczne znaczenie. Zaciągane i rozsuwane przed mansjonami kurtynki
ujawniają kolejne szufladki Tajemnicy. Rycerze przemaszerowują w czarnych trykotach, bez
udających zbroje atrap. Pantomima Zabójstwa Gonzagi jest zwarta, pozbawiona ornamentyki.
Siedzi ją zwrócona do widowni plecami para królewska – na pierwszym planie widać splatające się za fotelem dłonie monarszych kochanków, widać całą psychologiczną reakcję Klaudiusza. Dźgnięty sztyletem Poloniusz osuwa się niewidoczny za kurtynkę, nóż przesuwający
się w dół wraz z upadającym ciałem rozdziera zasłonę. Wszystko w srebrno-czarnej tonacji251. Wajda rezygnuje z całego scenicznego baroku. Jak gdyby oczyszczał plac – dla myśli
bowiem nie trzeba podpórek. A równocześnie przecież inscenizator nie rezygnuje z „teatralności”; powściągliwym operowaniem prostymi efektami wzmaga ich nośną siłę. Jak w przytoczonych już rozwiązaniach, jak w formalnym potraktowaniu Ducha. Raz tylko jakby wyłamywał się z konwencji: scenę Grabarzy ustawia w szyku ostrej groteski, na granicy blackoutu ze studenckiego teatrzyku tamtych lat. I tym jednym, błyskawicznym cudzysłowem nadaje jak gdyby inną szczególną optykę całej akcji – dystans smutnego śmiechu ponad tragedią. Wracajmy jednak do niej. Do jej wyjściowych punktów: dla uzyskania iluzyjnej płynności, szybkości w przemieszczaniu się Ducha, reżyser wprowadza dwie sylwetki na przemian
pojawiające się w różnych miejscach sceny. Gdy jednak rozpoczyna się dialog, Duch odzywa
250
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A. Wróblewski, op. cit.
Por.: Jerzy Hordyński, U Melpomeny na Wybrzeżu, „Życie Literackie” 1960, nr 38, s. 8.
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się głosem zwyczajnym, ludzkim, bez pogłosów i zwykle przypisywanej mu frenezji. W
pewnym momencie rozmowy Duch zasiada na jednym z krzeseł, Hamlet zajmuje drugie. W
odpatetyzowanym dialogu spotyka się dwóch równorzędnych partnerów. Punkty wyjścia zostają uzgodnione – można przystąpić do sprawy.
Odporu można się spodziewać przemożnego. Wprawdzie Poloniusz to tradycyjny idiota,
lecz Klaudiusz Zbigniewa Wójcika dać sobie potrafi radę i bez doradców. Ten prawdziwie
inteligentny tyran jest partnerem godnym Hamletowego pojedynku. Nie udaje wielkiego pana
– to rozwalony na tronie cham, świadom swej siły. Butny i prostacki. Brutalny i chytry. Bardziej nawet chytry niż inteligentny. Gracz wyborny; z królową też gra – „rozgrywa” swój
związek z bynajmniej nie kochaną kobietą. Hamlet wie, że jego „szlachetna rewolucja” niczego nie zmieni. Niczego nie zmieni śmierć Klaudiusza, Fortynbras przejmie schedę. I rzeczywiście – w politycznym Hamlecie Wyspiańskiego, realizowanym przez Wajdę w czasach
dominowania interpretacji Kotta, książę Norwegii zjawia się na czele wojska, nie żołnierzy
nawet, lecz żołdackiej bandy objuczonej zrabowanym gdzieś po okolicznych zagrodach
ptactwem. Kondotierska wataha rzuca się do szabru, ogołaca komnaty z mebli, z wszystkiego,
co może się przydać. Na opustoszałej scenie pozostają jedynie trupy. Zębate koło władzy dokonało obrotu, wciąż na tej samej osi...
Hamlet widzi to wszystko z dwóch niejako perspektyw: z wnętrza akcji, jako jej uczestnik,
a zarazem widzieć to potrafi niejako z boku, w procesie s t o p n i o w o kształtującej się w
nim świadomości siebie samego i otaczającego go świata. Dzieje się to w warstwie monologów. Wszystkie one – bez majoryzacji Wielkiego Monologu – to „stacje” g ł o ś n e g o m y ś
l e n i a Hamleta. Tak właśnie, jak proponował Wyspiański: „Monologi te bowiem są to: etapy Hamletowej myśli, jakoby stacje myśli człowieka, który przyzwyczaił się myśleć głośno i
który tylko myśląc głośno, myśl swą rozwinąć jest w stanie i zdobyć dalszy lot i na dalszy
etap wyższy wstąpić. I wcale także nie ma to być żadna spowiedź tej głównej osoby tragedii,
spowiedź wobec widza (...). I nie jest to także żadna spowiedź Hamleta wobec siebie. (...)
Hamlet żyje, myśli i myśl swą rozwija. I co najważniejsze, kiedy zaczyna myśleć w jakiejś
chwili, nie wie: jak myśl swą rozwinie i gdzie myśl swą zaprowadzi. Jedno wie natomiast, że
zdolności swej i zdatności do myślenia zaufać może. Myślenia te więc Hamletowe to są jego
zdobycze. Zdobyczy tych już nikt mu nie jest w stanie wydrzeć. Zdobycze te, jako łup zatrzymuje i rośnie”. Tak u Wajdy grał Edmund Fetting. Grał człowieka zupełnie normalnego,
bez śladu patologii. Dziwnego jedynie w tym wilczym świecie walki na mięśnie i chytrości
właściwą księciu bronią – rozumem. Przeto, mimo siły przeciwników, Hamlet Fettinga zdecydowanie nad nimi górował – przewyższał ich inteligencją i samoświadomością. To maksymalista moralny, aktywny i energiczny, działanie wszakże traktujący jako przesłanki do
myślenia. Stąd samo działanie, zgodne z Wyspiańskim, miało takie znaczenie dla konstrukcji
postaci; bez hamletyzowania, z przedsiębiorczością, by uchwycić zasadę „wiązań”, z których
wypadł świat. Grając pełny tekst sztuki Fetting całe jego partie „przebiegał”, „opuszczał”, by
oprzeć rolę na kilku scenach dlań kluczowych, wyznaczających dominanty i punktujących
spektakl. Z jednej strony był to nurt monologów-myśli, zawieszonych w jakby dysertacyjnym, komentatorskim dystansie, z drugiej punkty ciężkości roli w akcji rozłożone zostały na
scenę z Ofelią, z matką, dialog z Klaudiuszem po śmierci Poloniusza i na finał. On Ofelię
kocha, przyznaje się do tego. I dlatego właśnie udziela jej okrutnej, gorzkiej „lekcji mądrości”, która jest... rezygnacją. Szuka prawdy – szuka w kontakcie z matką, z osobą najbliższą. I
nawet w niej nie znajduje sojusznika. Więc bunt, wściekłość i rozpacz. I natychmiastowe
ściągnięcie wędzidła: wielka rozgrywka z Klaudiuszem, w której partnerzy wzajem uchylają
przyłbic. I już nie kryjąc zamiarów – kryją pasję: gładcy politycy, bez jednego ostrzejszego
tonu ruszają do jawnej wojny, lecz nie na pięści – na rozumy, wedle wszelkich reguł gry.
Wiele zwykło się mówić o rzekomej „polskości” Hamleta, co jakiś czas powraca ta bezpłodna dysputa, wykwita szperackimi „odkryciami” i egzegezami tekstu, które przynoszą
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summę jakoby polskich w Hamlecie spraw. Tymczasem rzecz chyba jedynie słusznie ujął w
jednym zdaniu Wyspiański: „Myślą Hamleta jest to, co jest w Polsce do myślenia”; co a k t u
a l n i e jest do myślenia w Polsce. I to właśnie powoduje, że każde kolejne polskie pokolenie
po Hamleta sięga, by wciąż od nowa rodzić go na swego rówieśnego. Cała niemal filmowa i
teatralna twórczość Wajdy wyrasta ze źródeł narodowych. „Chory na Polskę”, poprzez jej
pryzmat ogląda sprawę Dantona i „bez znieczulenia” operuje naszych współczesnych z marmuru, żelaza i z waty. Hamlet Wajdy też chodził po ubitej ziemi. Ubitej wyboistym brukiem
czasów premiery i zespołem skojarzeń z narodowej, bliższej i dalszej tragedii. W roku 1960
tłumnie krzepiono serca na filmowych Krzyżakach Forda. Na scenie Wajdy wojska Fortynbrasa jakby w krzywym zwierciadle odbijały wizerunki poczciwych wojów z nie zawsze
kryształowej Sarmacji. Żałobny orszak wiódł ksiądz w biskupich szatach katolickich, zaś chór
biało odzianych dziewic zawodził niczym w obrzędach Starej baśni. Elsynorskie ławy, łoża,
krzesła przywodziły na myśl stylizowane rekwizyty Wyspiańskiego do Bolesława Śmiałego252. To wszystko formanty sposobne do artykulacji spraw, o których mówimy t u t a j. Lecz
przede wszystkim mówimy o nich teraz. O tym, co t u i t e r a z jest w Polsce do myślenia.
Druga połowa obserwowanego w tym rozdziale okresu, ujawnia coraz częstsze symptomy
jego przesilania się – stopniowego odchodzenia od polityczno-mechanistycznych opowieści o
władzy i historii, bądź projektowania na ich tle scenicznych egzegez osobowości, zagadnień
psychologii. Znaczącym pod tym względem był Hamlet w inscenizacji Gustawa Holoubka∗;
przyjęty nad wyraz polemicznie, niemniej istotny tak dla kreacji tytułowego bohatera, jak i
szerzej – dla zasadniczej przemiany w oglądzie świata arcytragedii. Po całej serii premier,
które eksponowały mechanizmy polityki, filozofię istnienia, zagadnienie moralności – Holoubek jako reżyser i aktor daje utrzymaną w porządku psychologicznym rzecz o nadświadomości ironisty. Wystawia dramat jednego bohatera. Klaudiusz w relacji z Hamletem jest niczym. Idiota Poloniusz, dwór, komparsi – to ledwie tło, a nie partnerzy godni pojedynku z
Hamletem – doświadczonym mędrcem o potężnej osobowości. W takim ujęciu pęknięcie
wewnętrzne spektaklu było nieuniknione; pozbawiony sumy równoważnych napięć, stosunków i racji, bunt i Hamletowe myśli szybowały ponad pustynią253. Niemniej w aktorskiej kreacji i koncepcji postaci szybował ów Hamlet wysoko. W kierunku przy tym – czego w chwili
premiery nie było sposobu przewidzieć – wielce dla dalszego przebiegu myślenia Szekspirem
symptomatycznym.
Cały obraz sceniczny oparty został na kompozycji jednej rozczłonkowanej bryły. W centrum znajdowały się trzy podesty-szachownice, sposobne do gry o wielką stawkę, okolone
ruchomym bryłowatym tłem, to wysoką skałą dla spotkania z Duchem, to murem zamykającym krąg Elsynoru254. Dekoracja Jana Kosińskiego należała w tym czasie do „szkoły klasyków”. Jej monumentalizm posiadał już skrystalizowaną opozycję w twórczości młodych –
Szajny, Pankiewicza, Zachwatowicz. Nie mogło również liczyć na szerszą aprobatę wiele, nie
zawsze konsekwentnych, rozwiązań reżyserskich. Pseudoromantyczny Duch ukazywał się in
corpore, w zbroi, brodaty, jakby przebywając wprost ze sceny iluzjonistycznej, by natomiast
w sypialni królowej dyskretnie pozostać niewidocznym. Niewiele wnosiły skróty wewnątrz
dialogów, rezygnacja z monologu Starego Aktora czy w IV akcie zastąpienie dialogu Hamleta
z norweskim kapitanem rozmową z samym Fortynbrasem. Szerszym natomiast i istotniejszym zagadnieniem był sposób „postawienia” postaci Ofelii. Dla wewnętrznej akcji Hamleta
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Por.: Zenon Ciesielski, „Hamlet” po słowiańsku, „Pomorze” 1960, nr 18, s. 6-7.
HAMLET. Przekład: Józef Paszkowski, reżyseria: Gustaw Holoubek, scenografia: Jan Kosiński, muzyka:
Tadeusz Baird. Warszawa, Teatr Dramatyczny, 11 XI 1962.
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Por.: A. Wirt, Uwagi o „Hamlecie”, „Nowa Kultura” 1963, nr 4, s. 4; Elżbieta Wysińska, Holoubek obok
Hamleta, „Nowa Kultura” 1962, nr 47, s. 4.
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Por.: W. Chwalewik, „Hamlet” w Teatrze Dramatycznym, „Stolica” 1963, nr 5, s. 19; W. Natanson, Czy
przedstawienie można improwizować? „Teatr” 1963, nr 4, s. 4-6.
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punkt zwrotny u Holoubka stanowi scena, w której książę zmazuje palcem róż z policzka
dziewczyny – wszystko więc okazuje się udawaniem, fałszem, tak samo jak nawet dziewiczy
rumieniec kochanki. Ewa Krzyżewska nie grała dziewczątka, lecz piękną i chłodną kurtyzanę
dworską. Przyjęła umizgi księcia, zerwała z nim na rozkaz ojca, dała się użyć do roli pałacowego szpicla. Hamlet pogardza nią, nie współczuje, szydzi, jest dla tej – jego zdaniem –
dziwki okrutny. Stosowany jako metoda, chłodny erotyzm Ofelii-Krzyżewskiej ściśle rymuje
się z interpretacyjną sugestią Wyspiańskiego. Posiada wszak również i inne, zagrzebane w
tekście uzasadnienia. W przedszekspirowskich dziejach Hamleta – w tragedii Thomasa Kyda,
powieści Belforesta, w kronice Saxo Gramaticusa – Ofelia jest kurtyzaną. Nie wpada w obłęd
z powodu utraty ojca i kochanka, bo nie kochała ich – wpada w histerię, bo Hamlet zbezcześcił ją i skompromitował. Kochanek okrutny, którego imię u Gramaticusa pochodzi od norweskiego Almo-błazen, głupiec, cynik. Ów okrutnik – z zemsty może? – w lesie zgwałcił
kurtyzanę, co szeroko i ohydnie rozpowiedział na dworze. Dosadniej, choć w tym stylu, który
u Szekspira markuje propozycja położenia się między nogami Ofelii. Dopiero w tragedii
Szekspira – wyciąga wniosek Andrzej Kijowski – „k o n w e n c j a teatralna zamieniła okrucieństwo seksualne Hamleta w okrucieństwo intelektualne, językowe ekscesy symbolizują na
scenie ekscesy fizyczne – gwałt fizyczny i pohańbienie Ofelii przemienia się w gwałt i pohańbienie werbalne, lecz schemat psychologiczny pozostał ten sam. Ofelia pada ofiarą gry
Hamleta, nie jest to jednak biedna panienka pozbawiona dziewictwa, o której śpiewa piosenkę: jest kobietą zmaltretowaną fizycznie i moralnie. Wpada wtedy w quasi-obłęd, to znaczy
krąży po dworze i śpiewa sprośne piosenki. (...) Prawdziwa historia Hamleta i Ofelii została
opowiedziana przez Szekspira w sposób konwencjonalny. Musiała być zrozumiała dla współczesnych, którzy znali tradycję hamletowską. (...) Późniejsze, teatralne dzieje Hamleta przemieniły konwencję w rzeczywistość. Tak powstał Hamlet »niezdolny do czynu«, gaduła filozoficzny. Aby go przywrócić do życia, trzeba sięgnąć do jego archaicznego rodowodu. To
właśnie zrobił Holoubek. Zagrał okrutnika i błazna255. Nie byle sprawa! Na plan drugi schodzą aktorskie niedostatki zespołu, mielizny w opracowaniu tekstu, wtórności obrazu scenicznego – w porządku historycznym trafiamy oto na spektakl o niepoślednim znaczeniu: na bodaj pierwszą tak szeroko przeprowadzoną próbę reinterpretacji jednego z podstawowych konfliktów tragedii. Próbę rozpiętą pomiędzy najdalszą tradycją – pierwszą obrazoburczą interpretację Wyspiańskiego – z jednej, a z drugiej strony najbliższą czasom premiery przemianą
wzorów i norm obyczajowych.
Sprawa Ofelii jest wszakże dla Hamleta jedynie rodzajem papierka lakmusowego. Zwłaszcza dla Hamleta Holoubka. Na jego pejzażu wewnętrznym i na tego pejzażu przeobrażeniach
rozpina się całość opowieści. Pozbawiona statystów, dekoracji, tłumów – w kameralnym,
zamkniętym kręgu. Rzecz o ironicznej nadswiadomości. Holoubek zaczynał od tonu retorycznie, literacko melancholijnego. Udawał przed dworem; dopiero Horacego wita z żywiołową radością, jest szczery. Wieść o Duchu podnieca go, ekscytuje. Porzuca literacki smutek
snobistycznego studenta Wittenbergi. Następuje przełom, pierwszy istotny w prowadzeniu
postaci. Wiadomość o morderstwie książę przyjmuje z szaleńczym podnieceniem, wręcz z
radością. Jego nienawiść do świata zyskuje potwierdzenie i sankcję. Trafił na empiryczny
dowód dla wcześniej tylko teoretycznych w Wittenberdze przesłanek światopoglądowych. Z
radością więc rzuci się w wir, z piekielną radością w błazenadę i szaleństwo, w zabójstwa i
wikłanie intryg. Spełnia się jego plan świata. Podłego i niegodnego litości. Godnego jedynie
niewesołej refleksji w samotnych monologach.
Holoubek nie udaje, że nie zna sztuki Szekspira. Z tego założenia rusza do aktorskiego
ucieleśnienia postaci. Nie jest Hamletem – g r a Hamleta, który g r a swoją rolę256. Bardzo to
charakterystyczne dla Holoubkowego aktorstwa; owo granie nie tyle – jak zwykło się mówić
255
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A. Kijowski, Hamlet wesoły, „Życie Literackie” 1962, nr 51, s. 6.
Por.: J. Koenig, Holoubek, gra Hamleta, „Przegląd Kultu ramy” 1962, nr 51/52, s. 13.
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– „obok”, ile p o n a d postacią. Owo traktowanie bohatera jako przykładu, szukanie w jego
reakcjach dowodu w – głównie z widzem, a przy okazji z partnerami – prowadzonym dyskursie o Sprawie. W monologach nie usiłował Holoubkowy Hamlet dochodzić do prawd. „Być
albo nie być” traktował jako rzecz oczywistą, rodzaj stylistycznej figury, którą jedynie chłopcy w okresie mutacji mogą z pełną powagą z nagła odkrytych prawd wszeptywać w uszy
spłonionych i pociągających nosem panienek. Hamlet Holoubka to człowiek dorosły – miast
pytać, pytania konstatuje sceptycznie. Nierozwikłanie pytań sprawia mu satysfakcję – dają
mu ją potwierdzenia wcześniejszych założeń. Z jaką że więc radosną pasją wykrzykuje:
„Niech ryczy z bólu...” wyrzucając równocześnie ze sceny królewskie fotele, oczyszczając z
pionków szachownicę przed ostateczną partią. Tym bardziej więc irytują go pomyłki – zbyteczna śmierć Poloniusza wywołuje okrzyk, nie współczucia: okrzyk zawodu, że oto uczynił
pusty ruch. Z tym większym ferworem wraca przeto do gry – do rac szyderstwa, do maski
błazna i okrutnika, pod którą schował uczucia, świadomość i autoironię. Cały czas przy tym
nie wciela się Holoubek w postać. Siedzi ją z pozycji dzisiejszego czytelnika. Stąd takie aktorskie posunięcia, jak wyobcowanie monologów, jak raz po raz przyjmowanie pozycji obserwatora. „Współczesnością tragedii – zdaje się wskazywać Holoubek – jest jej ironia i
gorzki humor, które nie pozwalają brać świata całkiem na serio.”257 Współczesnego świata,
dla którego aktor wybiera tylko dowód w postaci Ducha. Dowód na z dawna już skrystalizowaną koncepcję świata.
Jest jedną z właściwości zhomogenizowanych wersji kultury, wchłanianie w jej obręb doświadczeń bardziej wysublimowanych, często o sprzecznych wzajem rodowodach, i sumowanie ich w uogólniającej wersji popularnej. W teatrze z reguły tak dzieje się „pod koniec
rozdziału”, kiedy boje przeciwstawnych orientacji estetycznych i intelektualnych z wolna
stygną, sposobniejsze już homogenizacyjnej krzyżówce. Po Hamletach od Zawistowskiego i
Rotbauma, przez Babel i Wajdę po Holoubka, rozpiętych pomiędzy Wielką Polityką i Historią a mikrokosmosem spraw człowieczych, falę niejako wyciszał zbierający propozycje i do∗
świadczenia bydgoski Hamlet Bugajskiego Opracowana przez Jana Kosińskiego scenografia
była zmodernizowaną wersją jego oprawy przedstawienia Holoubka. I jeszcze ciężka krata –
wznosząca się bądź opadająca przed otworem scenicznym – dosadnie przypominała, iż „Dania jest więzieniem”. I... alkową. Klaudiusz i Gertruda całowali się, przytulali raz po raz –
bohaterowie „dramatu namiętności”, szaleńczo zakochani, którzy przez miłość trafili w politykę, którzy zabili, by władać i kochać się swobodnie. Lecz nadal żyją w więzieniu – w klatce
władzy i systemu fałszywej dworackiej kurtuazji. Ona to determinuje również sytuację Hamleta i jego relacje z Ofelią. Tryby polityki i ludzkiego fałszu mielą autentyzm ludzi w nie zaplątanych258. A tryby są niezniszczalne. Ciche i ciemne. Niczym tajemnicza postać dodana
przez reżysera. Postać „Cichociemnego”. Wątła a demoniczna, milcząca postać mężczyzny
odzianego na czarno, o rudej brodzie i obojętnie przymkniętych powiekach. Słucha, co mówi
król, Hamlet, przesuwa się bezszelestnie za figurami tej szachownicy. Gdy trupy zasłały już
pole, samotna, zawsze żywa, tajemnicza postać bez twarzy wybucha gorzkim, ironicznym
śmiechem. Za chwilę oczyszczą szachownicę ci, którzy zasiądą do kolejnej partii. Cichociemny bezszelestnie podąży za nimi. Tryby machiny władzy i wplecionych w nią osobowości dokonają kolejnego obrotu wokół niezmiennej osi.
Obroty polskiego myślenia Szekspirem tymczasem coraz dalej przesuną właśnie oś, wymieniać zaczną podstawowe punkty odniesienia. Z kręgu Historii przesuwać się będą coraz
257
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bardziej zdecydowanie ku sprawom osobowości, w stronę archetypu i tego, co podświadome.
Ekstremalnym przykładem tego typu myślenia o Hamlecie było przedstawienie Jerzego Grotowskiego∗ w Teatrze Laboratorium 13 Rzędów, uformowane na motywach Szekspira i Wyspiańskiego, przy wykorzystaniu cytatów z Becketta. Teatr, który w najbliższych latach stać
się miał zjawiskiem węzłowym dla całej światowej awangardy teatralnej, przystępując do
Hamleta posiadał konkretny już program ideowy i artystyczny oraz zespół form artykulacyjnych. Miał za sobą głośne, polemicznie odbierane inscenizacje. Hamlet nie należał do przyjętych najlepiej. Wzbudził jednak istotny ferment, zaproponował nowy kierunek interpretacji
tragedii, krystalizował motywy i formy, które miały rozkwitnąć w przyszłych wielkich dziełach teatralnych Grotowskiego.
W ulotce rozdawanej widzom przy wejściu do czarnej sali, w której rozegrać się miała akcja, Ludwik Flaszen prezentował odautorski komentarz interpretacyjny spektaklu. Ze względu
na syntetyczność opisu i unikalności ulotnego druku, tekst wart jest w tym miejscu obszernego cytatu:
„Hamlet – Żydem? EIsynorski dwór – nadwiślańskim Pospólstwem? Tematu przedstawienia nie stanowi w istocie kwestia żydowska i antysemityzm. Kwestia owa jest tylko szczególną, do drastyczności wyostrzoną postacią społecznego zabobonu, zakorzenionych w wyobraźni zbiorowej stereotypów wrogości i wzajemnego patrzenia na siebie ludzi, którzy wydają się sobie obcy. Hamlet – to abstrakcyjna refleksja nad życiem, oderwany od praktyki
popęd sprawiedliwości i naprawy świata. W oczach Pospólstwa – typ książkowy, cadyk klepiący przemądrzałe frazesy, rozgestykulowany inteligencik, tchórzliwy i chytry kazuista, Żydek piskliwy i podskakujący. Pospólstwo w oczach Hamleta – to zbiorowisko osobników
prymitywnych, gruboskórnych, działających liczbą i siłą fizyczną, którzy tylko bić się umieją,
pić i umierać w ponurym zapamiętaniu. Tak wzajem na siebie patrzą Teoretyczny Rozum i
Życiowa Krzepa, oderwane od siebie i postawione w sytuacji konfliktowej. Spotworniałe w
zabobon wyobrażenie masy – i jak zabobon, pełne grozy i tragicznej śmieszności. Wydobywamy je w celach leczniczych z piwnic podświadomości. Bowiem zawsze istnieje – w planie
psychologicznym – potrzeba Żyda, którego można by bić – i potrzeba pogromczyka, który
rozgrzeszałby z abstrakcyjności. Nawet wtedy, gdy nie ma Żydów – i nie ma pogromczyków.
I gdy jest tylko – w różnej postaci alienacja kultury i alienacja instynktu, obydwie na usługach Niemożności.
Przedstawienie nasze – to jakby sceny z życia Pospólstwa, któremu pod nogami pęta się
dziwaczny, wyobcowany Hiob. Uroczyste zaślubiny Króla z Królową odbywają się w karczmie, a Duch Ojca ukazuje się Hamletowi wśród zgrzebnego krajobrazu nadwiślańskiego. Dążenie do czynu, o jakim marzy Hamlet, krystalizuje się w formy wojskowo-powstańcze; aktywność przybiera kształty brutalne, kapralskie, a wybór postawy wynaturza się w upokorzenia się branki i musztry. Król jest dysponentem ciał – i staje się bądź kapralem, który rozkoszuje się urokami musztry, bądź grabarzem, który wysyła oddziały na pola bitew. Królowa
przeistacza się – po zdjęciu chusty – w Ofelię, dziewicę w bieli, a obie łączy zwierzęca, rozhukana babskość.
W scenie w łaźni, wśród zmysłowych posapywań i gruboskórnych igraszek, gdzie Hamlet
w sposób pełen namaszczenia, lecz niestosowny, zachowuje swą inność przez ubranie, następuje – wśród grzesznych manipulacji – śmierć Królowej-Ofelii. Cielesność perwersji i cielesność śmierci odsłaniają swe dwuznaczne pokrewieństwo. I eksces przeradza się w nabożeństwo, ekstatyczna zabawa – w liturgię żałobną. Krzepa, przerażona sobą, przerasta w kulturę,
twór nieczystego sumienia.
∗

STUDIUM O HAMLECIE według Szekspira i Wyspiańskiego. Przekład: Józef Paszkowski, scenografia i
reżyseria: Zespół pod kierownictwem Jerzego Grotowskiego. Opole, Teatr Laboratorium 13 Rzędów, 17 III
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W scenie końcowej Hamlet – słabeusz i męczennik w obliczu surowego żołnierstwa –
usiłuje powstrzymać maszerujące na wojnę oddziały. Staje się groteskowym ReytanemJankielem, rzecznikiem małego praktycznego humanitaryzmu. Czym ten humanitaryzm w
obliczu Konieczności, która pcha do walki? Oddziały wyruszają – i giną kolejno. Hamlet na
pobojowisku wyraża tęsknotę do solidarności, do wspólnoty, zbratany z nią wreszcie w sytuacji granicznej. Czy obcość tak tylko można przezwyciężyć? Czy tylko taki wstrząs równa ze
sobą sprzeczne ludzkie żywioły? »Kyrie elejson« – tymi pobożnymi słowy zamyka przedstawienie Król-Kapral-Grabarz dwuznacznie wynosząc oczyszczającą moc tej sytuacji”.
Ideogram Flaszena jasno precyzuje zasadę interpretacji, sygnalizuje jej sceniczny kształt i
zarazem ukazuje swobodę teatralnej transpozycji literackiego tematu. Skupiony w sferze nieświadomości i oglądany w pryzmacie niepokojów człowieka współczesnego, temat sprecyzowany został przez zespół Grotowskiego językiem teatralnym na owe lata niespotykanym,
posługującym się skrótem, symbolem, figurą i parabolą o szerokiej pojemności skojarzeniowej. Spektakl rozpoczynał się trzaskiem nagle otwieranych drzwi, prowadzących z szatni na
widownię-scenę. W krąg pomiędzy widzów wtaczał się człowiek zwinięty w kłębek. Młody
mężczyzna w jarmułce na głowie – Hamlet – wydając chrapliwe dźwięki, toczy ciało ojczyma. Po chwili Hamlet sam kładzie się na ziemi i zwija w pozycję embriona. Pełznie w stronę
przerażonej jego działaniem Królowej – pragnie wrócić w miejsce spokoju i bezpieczeństwa:
w matczyne łono. W wywiadzie Grotowski twierdził, iż to, że „Hamlet chce wpełznąć z powrotem w łono matki – to sparodiowanie freudowskiego kompleksu Hamleta”259. Element
parodii pozostaje jednak tylko w intencji inscenizatora; w obrazie scenicznym rzeczywiście
funkcjonuje skojarzenie freudowskie – bez parodii wszakże – i sygnalizuje przebieg zdarzeń,
czy raczej ich sceniczny obraz, w planie dążeń podświadomych. Jak widać, stosunek scenariusza do fabularnej zawartości dramatu jest nad wyraz luźny, a transpozycja na wskroś przebija warstwy zewnętrzne anegdoty, dąży ku jej sensom archetypicznym. Takie przedsięwizęcie nie mogło publiczności, nienawykłej do tego typu poczynań, pozostawić obojętnej. „Król
– pisał nie bez ironii Zbigniew Raszewski – dostał bzika na punkcie militaryzmu. Sam przebrał się w mundur i tresuje swój dwór także umundurowany. Zachowuje się jak kapral przechodząc przed frontem, tarmosząc źle wyrównany szereg, zrywając nie dopięte pasy i guziki.
To wszystko dzieje się w rytm słów Wyspiańskiego ze studium o Hamlecie. Tego jeszcze nie
było! Aktorzy mówią co innego i grają co innego.”260 Natychmiast jednak badacz zadaje mądre pytanie: „dlaczego?”
Taka przecież właśnie, coraz wyraźniej w teatrze tamtych lat krystalizuje się tendencja
ogólna, która zdecydowanie odcina się od tautologii wzajemnego „podpierania się” słów i
działań scenicznych. Luz pomiędzy słowem a „czynem” rozszerza się coraz bardziej, granice
jego rozwartości wyznacza możliwość więzi skojarzeniowej pomiędzy słowem a czynem. Ów
luz wypełniają treści coraz rozleglejsze w miarę jego poszerzania się, aż do momentu, w którym pryśnie możliwość korespondencji pomiędzy obydwoma – słownym i pozasłownym –
bagażami znaczeń. Tak dzieje się w samym teatrze, tak też dzieje się i w przeznaczonej dlań
literaturze dramatycznej.
Wróćmy do Raszewskiego. Wedle niego, powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż „słowa dokładnie wyrażające przeżycia dzisiejszych ludzi jeszcze nie padły ze sceny. Wszyscy
czekają na te słowa sformułowane niekoniecznie w postaci twierdzeń, raczej w postaci pytań,
jak to z reguły bywało w teatrze europejskim, za to bardzo jasnych. Być albo nie być, oto jest
pytanie. Takiej precyzji nie słychać w przedstawieniach, które najlepiej wyrażają dzisiejszy
nastrój. Najciekawszy bywa w nich właśnie chaos, gra słów czekających na to, żeby je czło-

259
260

Juliusz Grodziński, „Hamlet” w rękach szamanów, „Panorama Północy” 1964, nr 12/13, s. 22.
Z. Raszewski, Teatr 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964, z. 3, s. 335-341.

95

wiek ponazywał i dzięki temu zapanował nad nimi. Teatr 13 Rzędów także dlatego jest ciekawy, że odzwierciedla ten nastrój”261.
Właściwa Grotowskiemu – a coraz bardziej się rozprzestrzeniająca, wewnętrznie z czasem
różnicująca się – owa konwencja, czy raczej poetyka sceniczna m ó w i e n i a obrazami, z
trudem wdziera się do świadomości odbiorczej widza. Obok Grotowskiego reprezentować ją
będą w najrozmaitszych wersjach wszyscy „nieufni wobec słowa” – Szajna, Wierchowicz,
Kantor; wszyscy, którzy obracają się przeciw tradycji teatru literackiego, choć przecież bynajmniej nie obracają się przeciw literaturze. Bądź traktując dzieło dramatyczne jako jedynie
inspiratorski punkt wyjścia – jak to czyni na przykład Kantor – bądź też jak Wierchowicz czy
Grzegorzewski, szukając dla dzieła dramatycznego możliwie rozległej sfery pozasłownych
asocjacji. W skrajnych dopiero wypadkach dojdzie – jak w Replice Szajny – do zupełnej rezygnacji z elementu werbalnego. Hamleta Grotowskiego to nie dotyczy. Niemniej zasada
opowiadania obrazami motywu literackiego piętrzyła trudności wielorakie; tak typowe zresztą
dla odbioru każdej awangardy wychodzącej dopiero w świat z laboratoryjnych piwnic.
Znów wróćmy do Raszewskiego. Wedle badacza, poetyka mówienia obrazami sprawdza
się wówczas, kiedy teatr chce mówić prawdy jasne i nieskomplikowane, natomiast „bieda
zaczyna się, kiedy Teatr 13 Rzędów chciałby także skomplikowane prawdy wyrazić za pomocą obrazów. Przyjrzyjmy się dobrze Hamletowi. W inscenizacji opolskiej jest to namiętny,
ale przenikliwy Żyd. Jego partnerzy przybrali właśnie postać powstańców warszawskich.
Hamlet próbuje im tłumaczyć, że ich porywy graniczą z obłędem. Przyskakuje do każdego
żołnierza po kolei, z talmudem w ręku, a wtedy każdy żołnierz pluje mu w twarz. Żołnierze,
którzy śpiewają nawet powstańcze pieśni, nieodparcie nasuwają na myśl takie formacje powstańcze, jak na przykład Batalion Zośka. Któż nie pamięta fotografii, na której roześmiani
żołnierze Zośki obejmują Żydów z Gęsiówki, którą wyzwolili? Wszyscy pamiętamy i chyba
wszyscy cenimy. Łatwo się domyślić, że inscenizatorom chodziło w tym miejscu o coś zupełnie innego. Aluzje do Powstania potrzebne były im przedtem i potem. Niestety, we wszystkich scenach są to ci sami żołnierze i ten sam Żyd. Żeby zamysł inscenizatorów wyszedł na
jaw, ten sam obraz musiałby zmieniać znaczenie aż trzy razy, co w teatrze bywa zadaniem
karkołomnym. Zdaje się, że można to osiągnąć tylko wtedy, kiedy publiczność znajduje jakiś
stały punkt odniesienia, przede wszystkim w przejrzystej konstrukcji zdarzeń”262. Zarzuty to
rzeczywiście poważne i precyzyjne, a zamiar Grotowskiego istotnie karkołomny. Że spełnialny – udowodnią takie z jego przyszłych realizacji, jak Książę Niezłomny, zwłaszcza, zaś
Apocalypsis cum figuris. Niewątpliwie znaczenie dla odbiorczej czytelności tych inscenizacji
mieć będzie c z a s, który dzieli je od pierwszych prób Grotowskiego. Stopniowo zadzierzgająca się umowa o zmienności funkcji postaci, niosących coraz to inne treści w kolejnych sekwencjach zdarzenia scenicznego. Niemniej po wcześniejszym Akropolis, Hamlet potęgował
karkołomność zadań. Dramat Wyspiańskiego posługuje się jedynie sylwetami, które niosą w
sobie sprawy ogólne, tragedia Szekspira natomiast posiada zestaw bardzo konkretnych postaci. Grotowski musiał jej owej konkretności, owej jednoznaczności pozbawić – bądź raczej:
doprowadzić każdą z postaci do całej serii wizerunków wzajem odmiennych, a za każdym
razem konkretnych nosicieli planu znaczeń. Zadanie było tym trudniejsze, że zastosowano tu
zupełnie odmienną niż w Akropolis konstrukcję zdarzeń. Po pierwszych próbach Grotowskiego był to bez wątpienia etap następny w drodze do jego pulsującego i zmiennego w
punktach odniesienia swoistego eseju scenicznego, jakim miało być Apocalypsis. W Akropolis istniał bardzo wyraźny i przez całe przedstawienie stabilny punkt odniesienia, który stanowił podstawę konstrukcji zdarzeń: był to obóz koncentracyjny. W Hamlecie takiej podstawy brak – punkty odniesienia podlegają stałej fluktuacji, a wraz z nimi zmieniają się znaczenia semantyczne oraz skojarzeniowe funkcje postaci.
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A przecież pewna określona konstrukcja istniała. Tworzyła ją zasada kontrapunktu263. Zderzenia nastroju i myślowej zawartości poszczególnych sekwencji, a jednocześnie symultanicznego kontrapunktu pomiędzy wzniosłością a trywialnością wewnątrz tych samych obrazów. Jest to nad wyraz charakterystyczny element stylistyki Grotowskiego, format wiążący
go na zasadzie typologicznej – z jakże przecież odmienną – poetyką inscenizacyjną Konrada
Swinarskiego. Kontrapunkt wewnątrzsekwencyjny stanowił zasadę porządkującą całego szeregu rozwiązań scenicznych w Szekspirach Swinarskiego, w polifonicznym rozpięciu scen
pomiędzy wielkim sacrum i wielkim profanum; pojawiał się w Dziadach, w swoistym komentarzu inscenizatorskim do Wielkiej Improwizacji – w słynnym drugim planie, na którym
podczas monologu Konrada chłopi żrą jajka, a baba rozkracza się, by oddać mocz. U Grotowskiego zasada kontrapunktu „komentatorskiego” pojawiała się już na przykład w Kordianie,
kiedy bulgot płukanych gardeł towarzyszył chwili egzystencjalnej decyzji bohatera. W Hamlecie zasada kontrapunktowości ogarniała całe widowisko; w ciągu asocjacyjnych sekwencji
nadając im rytm i kształtując ich strukturalną zależność.
Ostatnie badania Zbigniewa Osińskiego ukazały system etyczny i estetyczny Grotowskiego nie tylko strukturalnie, lecz również w perspektywie historycznej. Zaprezentowały nowatora w pozycji spadkobiercy; pozwoliły oglądać awangardowy teatr Grotowskiego niejako w
odwróconej lornetce – jako twórczego kontynuatora tradycji teatralnej myśli romantycznej,
Wielkiej Reformy oraz systemu Osterwy264. Badania te dotyczą głównie Grotowskiego scenicznej wizji teatru oraz jego uwikłań w estetykę i etykę teatralnych protoplastów. Osobnym
natomiast zagadnieniem jest twórcza na scenie Grotowskiego kontynuacja motywów i wątków tematycznych, bądź całych wreszcie sztuk, które w materii totalnego teatru Grotowskiego podlegają daleko idącej transpozycji i swoistej modernizacji. Jeszcze pod koniec pierwszego okresu Teatru 13 Rzędów pisała Raymonde Tomkine: „Rację ma Grotowski, kiedy
twierdzi, że prawdziwy pietyzm w stosunku do dzieł przeszłości zawiera się w odmładzającej
kąpieli, w magicznym akcie odnowienia. Ponieważ historia nie ma nas oświecać o przeszłości, ale – poprzez przeszłość – powinna dać nam oświecenie nas samych, o nas samych. (...)
Kiedy Picasso przetwarza na swój sposób Menini albo Śniadanie na trawie, wydaje się, że
dokonuje tego samego aktu rzeczywistej pochwały i odmładzającego zabiegu, co Grotowski z
klasykami polskimi i obcymi. Velázquez i Manet nie wychodzą z tego przedsięwzięcia pomniejszeni ani okaleczeni. Przeciwnie, Picasso spłaca długi względem nich i kieruje nasz
wzrok w ich stronę; podobnie czyni więc ów Polak z Wyspiańskim i Marlowe’em”265. Zasygnalizowany tu na przykładzie twórczości plastyka i człowieka teatru trend w sztuce, jest dziś
niezmiernie charakterystyczny także dla dramatycznej – i nie tylko dramatycznej – literatury.
Trend nazywany adaptatorskim, scenariuszowym, który by też można nazwać swoiście t r a n
s l a t o r s k i m, w płaszczyźnie ogólnokulturowych „przekładów” tematów, motywów i
wątków na współczesny system artykulacyjny. W bardzo różny sposób i w rozmaitych uwikłaniach oraz przy odmiennych motywacjach ogólnych, w obrębie tego trendu mieści się i
Brecht, i Durrenmatt, i Bond jako autor Lira, i Stoppard w sztuce Gildenstern i Rozenkranc
nie żyją czy Brešan w dramacie Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna – aby przytoczyć tu jedynie przykłady najbardziej ewidentne i o możliwie szerokim rozstrzale. Wszystkie one prowokują krytyków i badaczy do pytań w rodzaju stawianego przez Marowitza: „W
jaki sposób dzieła klasyczne mogą ulec odmłodzeniu i odnowieniu, tak, aby zdolne były
przemówić w sposób bardziej adekwatny dla wrażliwości współczesnej, skłóconej i niecią263
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głej?”266 W odniesieniu do szekspiryzmu zjawisko to – sygnalizowane przykładami Bonda,
Stopparda czy Brešana, lecz równie dobrze, choć na innych jeszcze zasadach, ilustrujące się
Hamletem Grotowskiego – posiada głęboką tradycję z okresu bodaj szczytowego nasilenia w
całej serii szekspiriad z przełomu XVIII i XIX wieku; rozlicznych scenariuszy szekspirowskich i transpozycji aż po wolne przeróbki szekspirowskich tematów267. Pytanie Marowitza o
s p o s ó b modernizacyjnego przekładu klasyków zostało zadane właśnie w związku z wczesną twórczością Grotowskiego. Sposobów owych może być i jest wiele, bardzo zróżnicowanych. Zaproponowany w opolskim Hamlecie naleleży do szczególnie oryginalnych – t e a t r a
l n i e oryginalnych.
Jakże więc ów sposób wygląda? W cytowanej już ulotce do przedstawienia, Ludwik Flaszen pisał: „Nie »gramy« Hamleta ani w wersji klasycznej, szekspirowskiej, ani też wedle
sugestii inscenizatorskich, jakie zawiera głośny szkic Wyspiańskiego o tym dramacie. Posługując się wyjątkami z Szekspira oraz z komentarza Wyspiańskiego, dajemy wersję własną
historii o duńskim królewiczu: wariacje na temat wybranych wątków. Studium motywu”. Ta
teoretyczna konstatacja oddawała istotny moment w procesie przeobrażeń teatru Grotowskiego. Prorokowała też niejako szerszą falę, która w rozmaitych rozbryzgach – i przez różne niesiona wiatry – przelać się miała przez scenę polską lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych –
od „wariacji na temat” Dantego, Witkacego czy Cervantesa w teatrze Józefa Szajny, poprzez
liczne inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego, tu zwłaszcza jego Wariacje i Nie-Boską Komedią, do Umarłej klasy Tadeusza Kantora, która w warstwie tekstowej dawała wersję własną
wybranych wątków Witkacego. U początku tej drogi Grotowski – właśnie z okazji Hamleta –
formułował ogólną motywację traktowania dramatu w swym teatrze jako systemu wariacji
ułożonych w studium motywu: „Wykazujemy niemożność logicznego zbudowania spektaklu”268. Niemożność przeprowadzenia logicznego przewodu w świecie zdezintegrowanym,
przy odwróceniu się od jego coraz bardziej bezpłodnych racjonalizmów ku rzeczywistości
obrazów i skojarzeń podświadomych.
Z charakterem kulturowej translacji motywu literackiego w teatrze Grotowskiego bezpośrednio wiąże się jego metoda aktorska. Raz jeszcze wróćmy do ideogramu Flaszena. Do rozszyfrowania tytułu spektaklu – Studium o Hamlecie podsuwa on dwa klucze: kiedy pierwszą
motywacją jest studium t e m a t u, drugą – potraktowanie przedstawienia jako „studium m e t
o d y aktorskiej i reżyserskiej”. Pisze Flaszen: „Przedstawienie jest dziełem zbiorowym. Podstawowe sugestie kierunkowe daje reżyser. Ale na tyle tylko, by pobudzić wyobraźnię twórczą aktora. Aktorzy w toku prób poszukują sami, improwizują całe sceny, pobudzając z kolei
inwencję reżysera i nawzajem swą własną. Praca taka polega na kolektywnym wydobywaniu
tego, co psychicznie ukryte i ekspresyjnie skuteczne, i organizowaniu wokół linii przewodniej, która formuje się stopniowo. Oto drugie znaczenie słowa studium”. Zatem metoda inspiracji sterowanych przez reżysera ku elastycznej ramie całego szeregu aktorskich improwizacji, które z tematu wydobywają to, co w nim skryte, i powodują, że – wedle słów Flaszena
zamieszczonych w programie premiery Księcia Niezłomnego – „teatralna gra to uroczysty akt
zbiorowego samopoznania”. W myśl tej bowiem metody widzenie zadań aktorskich – wedle
tegoż samego tekstu – to, „co pozostaje w, teatrze po odrzuceniu filozofii i plastyki to aktor –
i widz. To jest jakby zalążkowa komórka teatru. Ogołacamy teatr ze wszystkiego, co tym żywiołem nie jest”. Ów stosunek do aktora, jego wiodącej funkcji w przedstawieniu i metody,
którą się artysta posługuje, wzbudził zrozumiałe zainteresowanie i stał się rychło jednym z
najszerzej rozchodzących się po świecie elementów systemu Grotowskiego. U podstaw tej
fascynacji wydaje się znajdować fakt – co już z okazji Hamleta pisał Jan Kłossowicz – iż
„cała prawie awangarda teatralna XX wieku z wyjątkiem Meyerholda nie powiedziała wła266
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ściwie nic nowego w dziedzinie sztuki aktorskiej. Istotne nowatorstwo Grotowskiego polega
właśnie na tym, że zaczyna on od nowej formy aktorstwa. Przez to też musi sięgać tak głęboko wstecz. Nawet do tradycji teatralnej, o której Europa zapomniała już dwa tysiące lat temu,
a która przechowała się w Azji. Dlatego tak myślące, czasem w pomyśle nieudane, choć pod
wieloma względami fascynujące są jego inscenizacje. Teksty wielkich dramatów są w nich
bezlitośnie poszatkowane i wywrócone na nice. Dzieje się tak przez to, że próby tego aktorstwa powinny być chyba jeszcze dokonywane na tekstach najprostszych, bardziej pierwotnych, powszechnie znanych”269. Windując w górę metodę Grotowskiego przez likwidowanie
dorobku jego artystycznych antenatów, krytyk nie może jednak zupełnie pominąć Konstantego Stanisławskiego. Zauważa więc w tym względzie związki, podkreślając zarazem, iż u
Grotowskiego „zostały stworzone podstawy stylu aktora działającego na scenie nie poprzez
odtwarzaną postać literacką ani też dzięki rzemieślniczemu opanowaniu warsztatu, ale przez
swoją osobowość psychiczną i fizyczną”270. Można by powiedzieć, iż to jeszcze jeden, trzeci
z kolei aspekt „studyjności” u Grotowskiego – studium twórczych wariacji z właściwą mu
tradycją myśli teatralnej o roli i zasadzie istnienia aktora w zdarzeniu scenicznym.
Jak w całym programie Grotowskiego, nie są to jednak wariacje, których punktem docelowym ma być perfekcjonistyczny popis. Wręcz przeciwnie. Jest to jakby odwrócenie zasady
opery chińskiej: nie j a k, lecz c o znajduje się w centrum zainteresowania. To z kolei nie zakłada lekceważenia formy – jest ona podstawą: aby c o zostało wyłuskane, j a k musi osiągnąć wymiar perfekcji. Toteż Hamlet – i nie tylko przecież on – charakteryzował się u Grotowskiego niezmierną aktorską „gęstością”, swoistą esencjonalnością form-znaków. Poprzez
nie zespół aktorski usiłował niejako „zdjąć skórę” – dogrzebać się w dosłownym pocie ciała
do praźródeł i archetypów ekspresji; że aktorskiej, to wtórne – ludzkiej ekspresji przede
wszystkim. Aby wyprowadzić z niej dopiero warstwę, w której człowiecza ekspresja pierwotna „przerasta w aktorstwo, osiąga »sztuczność«, jak pierwotny krzyk, kiedy przerasta w zawodzenie, w rytm, w melodię. Tak [aktorzy Grotowskiego] odnawiają, poszerzają sferę teatralności, rewindykują dla teatru obszary zapoznane: w skali i funkcji głosu, gestu i ciała
aktora, w nieustającej i szokującej transfiguracji wszystkich tych narzędzi i wcieleń scenicznych jednocześnie. I to jest właśnie l a b o r a t o r i u m”271. Często – w popularnych na ten
temat publikacjach – zwykło się mylić ową świadomą, „laboratoryjnie” kształtowaną działalność twórczą, k r e a t o r s k ą, z rodzajem „powrotu do natury”. Istotnie, ów „powrót” miał
tu miejsce. Nie jako rezultat jednak, a jako swoisty „punkt odbicia” – jako spadnięcie na dno
studni kulturowej niepamięci i odruchów najprostszych, aby z tego podglebia odbić się na
powierzchnię z zapomnianym spadkiem. Aby wynieść ku widzowi zespół a r c h e t y p ó w i
świadomą kreacją nadać im syntetyczny kształt teatralnego zdarzenia.
A r c h e t y p i c z n y pryzmat oglądu zjawisk należał tu do zasad podstawowych. Rządził
zarówno oglądem tekstu, jak i jego kreacyjną projekcją w aktorskim ucieleśnieniu. Do paru tu
już przytoczonych przykładów z sytuacyjnych rozwiązań Hamleta dodać warto choćby ideową i realizatorską interpretację monologu Kordiana na Mont Blanc jako archetypu samoofiarowania. To założenie Grotowski sformułował zresztą expressis verbis w rozmowie z Michaelem Kustowem: „Celem moim jest stworzenie teatru archetypów. Jeżeli teatr – mówił dalej –
umożliwi ludziom konfrontację z ich własnymi marzeniami, namiętnościami, z ich okrucieństwem i naiwnością, wówczas – w istocie rzeczy – teatr przywróci ludzi ich odwiecznym korzeniom”. I dodawał: „Trzeba odnaleźć nowe formy, które, zachowując elementy prymitywnego rytuału – współuczestnictwo obecnych i profanację tabu – pozwalałyby widzowi wyładować swój p o d ś w i a d o m y arsenał emocjonalny podczas przedstawienia (...). Aktor jest
magikiem dokonującym rzeczy, które są poza zasięgiem możliwości widza, a wpływają na
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jego podświadomość”272. Zostawiając jeszcze przez chwilę na uboczu zupełnie zasadniczą
rolę widza-współuczestnika widowiska, które nastawione jest na zbombardowanie jego podświadomości, zważyć należy charakterystyczny motyw powyższej wypowiedzi. Otóż Grotowski dobitnie podkreśla, iż f o r m a – skomplikowana, często szokująca i przez to w jego
spektaklach przez widza absolutyzowana – stanowi jedynie d r o g ę do celu, nie zaś cel sam
w sobie. Zadaniem zaś jest dotarcie za pomocą tej formy do sfer najgłębszych, do korzeni i
wyartykułowanie przeto t r e ś c i często nie przeczutej, zapomnianej, a w swym archetypiczym nasyceniu niezbywalnej. Inaczej mówiąc: ostatecznym zadaniem każdej kolejnej inscenizacji Grotowskiego – zamiarem w Hamlecie wyartykułowanym niezmiernie dobitnie – była
próba rozłupywania kanonów podległych stereotypizacji, skostniałych pojęć zbiorowych, by
dotrzeć do ich znaczeń pierwotnych – do strefy archetypu.
Dobitną egzemplifikacją tak postawionego założenia w realizacji scenicznej jest uformowanie w Studium o Hamlecie motywu Gertrudy-Ofelii. Rena Mirecka grała w tym przedstawieniu obydwie role kobiece, a właściwie można by powiedzieć, że było inaczej – posługując
się materią postaci Gertrudy i Ofelii grała jedną multirolę: Kobiecość, z całą rozmaitością jej
wcieleń i funkcji tej płci. W parę lat później Peter Brook w Śnie nocy letniej tę samą dwójkę
aktorów obsadził w rolach pary królewskiej, a zarazem w rolach Oberona i Tytanii. Konsekwencje były podobne – rozwartość pomiędzy statusem obydwu par w sztuce pozwalała zarysować rozpiętość osobowości ludzkich zawieszonych pomiędzy Nocą i Dniem. Tak i Grotowski – Ofelię i Gertrudę ucieleśniając w obrębie jednej fizycznej i psychicznej osobowości,
pokazywał intencjonalną i potencjalną pojemność „zjawiska kobiecości”. Mirecka-OfeliaGertruda nie tylko szokowała techniczną znakomitością błyskawicznych przejść między diametralnie odmiennymi wizerunkami Kobiecości; potrafiła też r ó w n o c z e ś n i e ukazywać
jakby obydwa wizerunki Ofelii – dwa skrzydła postaci rozpiętej pomiędzy wysublimowaną
anielicznością i brutalizmem seksu. Demonstrowała „w jednym ujęciu, w jednej kwestii dwa
różne wcielenia Ofelii: Ofelię-Dziewicę, miękką, liryczną, wiośnianą i w nagłym przeskoku,
w wokalnej akrobacji Ofelię-Dziwkę, oczajduszę i »szpieżycę«, skrzeczącą głosem przekupki
z Powiśla”273. Ale jak to u Grotowskiego, jak to w jego zespole aktorskim, owa – fascynująca
świadków – maestria formy nie stanowiła celu samego w sobie; od rozpiętej pomiędzy Nocą a
Dniem ludzkich marzeń niespełnialnych Ofelii po tak samo uwikłaną Gertrudę, w owym
„czworoboku” toczyła się opowieść o dantejskim piekle i dantejskim niebie dostępnym kobiecości. Analizując Akropolis i Doktora Fausta, Tomkine pisała: „To logiczne w teatrze archetypów, że Rebeka staje się Kasandrą, że Mefisto, który jest j e d n o c z e ś n i e dobrym i
złym aniołem, rozdwaja się na mężczyznę i kobietę – jest to podwójne wcielenie kusiciela,
androgyne”274. To również logiczne, że w „studium motywu” Hamleta Ofelia i Gertruda zrosły się w jedną osobowość z właściwą jej pojemnością zespołu archetypów kobiecości.
Tekst, kilkakrotnie tu już cytowanej ulotki do przedstawienia, Flaszen kończył zdaniem:
„Cieszylibyśmy się, gdybyś po naszym Studium o Hamlecie dokonał studium duszy własnej,
kotku”. Z pozoru mogłoby to wyglądać na Gombrowiczowskie „robienie gęby”. Otóż z pozoru tylko. Była oczywiście w tym zdaniu – a właściwie tylko w sposobie jego sformułowania –
zawarta swoista prowokacja wobec widza. Atoli był to jedynie znak prowokacji szerszej,
niejako uzasadniającej całość zdarzenia teatralnego. Spektaklu, w którym – o czym było już
wyżej – widz traktowany jest jako współuczestnik zdarzenia, będącego właśnie rodzajem
prowokacji. Prowokacji, której rezultatem ma być sięgnięcie do najgłębszych, archetypicznych pokładów świadomości, czy raczej podświadomości odbiorcy, i przez ich wydobycie i
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pełne uświadomienie dające rezultat ostateczny: terapeutyczne katharsis. „Poprzez prowokację światopoglądową, którą widz odbierać może jako bluźnierstwo – pisał Barba o 13 Rzędach – teatr ten w istocie rzeczy dąży do przywrócenia człowiekowi harmonii psychicznej na
wyższym piętrze.”275 To określenie nadrzędnego celu teatru w koncepcji twórcy sceny w
Opolu. Wart uwagi jest sposób realizacji tegoż celu w konkretnej materii przedstawienia
Hamleta, Przez pięć kwadransów, pośrodku małej salki, otoczeni kręgiem widzówwspółświadków aktorzy wiedli „terapię zbiorową”. Z Wyspiańskiego wykorzystana do tego
celu została myśl, wedle której wiązadłem całego Hamleta jest „sztuka myślenia, sztuka
Hamleta i Szekspira”, przeto „w Polsce zagadką Hamleta jest to, co w Polsce jest do myślenia”. A równocześnie wyraźnie funkcjonowała w spektaklu interpretacja studium Wyspiańskiego dokonana przez Kotła: „Hamlet był i jest zawsze człowiekiem współczesnym. Takim
był i Hamlet Wyspiańskiego”. Zatem: myślący współczesny człowiek. Który to z portretów
owego człowieka i ku jakim budowany celom zasadniczym – zwięźle a niezwykle trafnie
opisał Józef Kelera: Nie jest ów bohater „ani nowym wariantem interpretacji psychologicznej,
ani nawet (...) próbą postaci o jakiejś wyraźnej i kierunkowo określonej treści intelektualnej
(...) Jest natomiast (...) bardzo swoistą kreacją socjologiczną. (...) Chodzi tu bowiem nade
wszystko o r e l a c j ę, o stosunek – nie o naturę Hamleta samego w sobie. Ów Hamlet –
intelektualista wśród innych – to przecież prototyp »Obcego”. W ten sposób spektakl jest
projekcją jednej z zasadniczych współczesnych obsesji kultury, łączy się z problematyką egzystencjalizmu, z problematyką Camusa. W spektaklu Hamlet ma jarmułkę i żydłaczy. Nie
chodzi tu jednak o problem semicki, a o polski stereotyp sprawy Obcego. W takim ujęciu nie
to jest więc istotne, kim jest Hamlet naprawdę, ale to, jaki jest Hamlet widziany oczyma »innych« – zmistyfikowany ich widzeniem, zniekształcony ich naciskiem. I to także, jacy są ci
»inni« –zniekształceni, zmistyfikowani w czambuł widzeniem Hamleta. Błąd jest po obu
stronach – sugerują nam twórcy przedstawienia. Błąd tkwi w społecznie ukształtowanej, nawarstwionej mistyfikacji owego stosunku: Hamlet i inni”276. I ową mistyfikację Grotowski
pragnie działaniem teatralnym z warstw podświadomych przenieść u widza w rejony świadomości. Wydobyć – aby – niczym terapeuta, za pomocą terapii wstrząsowej uleczyć. Iż nie
uleczył – wykazać miała historia najbliższych lat... Atoli zadaniem artysty niezmiennie i
nadal pozostaje próba realizacji marzeń nie spełnionych...
Wszystko, co zostało tu powiedziane – czy raczej powtórzone – na temat Grotowskiego,
dotyczy jego wizerunku artystycznego z czasu inscenizacji Hamleta. Nie można tego wizerunku generalizować, próbować zamykać w nim całość zjawiska związanego z artystą przecież wędrownym – nie tylko po świecie, lecz może przede wszystkim po rejonach własnej
metody i jej celów. Niemniej Hamlet – w owych wędrówkach bez wątpienia jeden z istotnych
portów tranzytowych – ogniskuje szereg zasadniczych generaliów teatru Grotowskiego. Wyostrza wcześniej kiełkujące i zapowiada przyszłe – dojrzalsze w Księciu Niezłomnym czy
zwłaszcza Apocalypsis cum figuris – artykulacje postaw artystycznych i etycznych laboratorium Grotowskiego. Tytuł cytowanego już artykułu Kustowa w polskim przekładzie brzmi:
Tajemnicza, groźna i zniewalająca gra. l ma ów tytuł być próbą nazwania z a s a d y teatru
autentycznego, tego zatem, który wedle autora artykułu uprawia Grotowski. Nie jest to gra
Huizingi. W grach Grotowskiego człowiek nie bawi się dla rozkoszy zabawy. To gry, w trakcie których ma dokonać się demistyfikacyjna konfrontacja mitów ze światem codziennym. W
tej pospólnej grze aktorów i widzów o to idzie, aby odnaleźć – jak to pisze Kustow – „nasz
własny, okrutny, zbiorowy wizerunek”. Jak w Akropolis gra toczyła się w Oświęcimiu – owej
ekstremalnej apokalipsie charakteryzującej naszą epokę – tak w Hamlecie charakterystycznością jest postać Obcego, realizowana poprzez figuralną żydowskość bohatera. Motyw Obcego
wędrować będzie z Grotowskim aż po kres jego scenicznej działalności. W programie do
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premiery Księcia Niezłomnego Ludwik Flaszen pisał, iż przedstawienie to ma się do teatru
Calderona jak „wariacje do tematu”. Identycznie więc jak w przypadku Hamleta. Tematem
wariacji w Księciu miał być temat, archetyp niezłomności. W owym – jak pisał Flaszen –
„studium fenomenu niezłomności” osią „okrutnej gry” była relacja Niezłomny – inni. Jak w
Hamlecie zatem, jak w systemie zwierciadeł, w którym ważniejsze od tego jacy jesteśmy in
natura jest to, jakimi dla innych odbijamy się w taflach lustrzanych. Podobnie jak Hamlet, tak
Segismundo był u Grotowskiego I n n y m. Innym w kategoriach opozycji społeczność – osobowość. I – raz jeszcze – jak w Hamlecie – stosunek Społeczności do Osobowości cechowała
znacząca ambiwalencja. „Jest to – jak pisał w programie Flaszen – obcość połączona z fascynacją, zawierająca w sposobie możliwość odruchów sprzecznych – od gwałtu do adoracji.” I
było to projekcją – co również Hamleta dotyczy – diagnozy ogólnej. „Przedstawienie – pisał
Flaszen – stanowi współczesną transpozycję stylu barokowego – wraz z tkwiącymi u podstaw
baroku przeciwieństwami światopoglądowymi. I z fakturą, która jest wizyjna, skłonna do muzyczności, która od zmysłowego konkretu zmierza ku czemuś, co się po staroświecku nazywa
uduchowieniem.” W takim uwikłaniu sceniczną rzecz o Hamlecie-Obcym czytać można jako
zapowiedź nie tylko Księcia Niezłomnego, lecz – przede wszystkim może – Apocalypsis cum
figuris. Tej opowieści o Obcym wśród Tłumu, „spłoszonym – jak to napisał Puzyna – wiejskim przygłupku wśród dworcowego towarzystwa”277, który podlega sublimacji tworzącej
zeń tego, który jest Czysty. Obcy właśnie. Mogła urodzić go Ofelia-Gertruda, rozkraczona
między dziewictwem a kurewstwem. I chyba to właśnie ona go urodziła.

WIERNOŚĆ I ZMIENNOŚĆ
Bez wątpienia najwierniejszym Szekspirowi artystą we współczesnym teatrze polskim jest
Krystyna Skuszanka. Od lat trzydziestu Stratfordczyk niemal nie schodzi ze sceny Skuszanki,
wraz z rytmem przemian artystycznych inscenizatorki i rytmem przeobrażeń czasu przemienia twarz w coraz to inny profil. Teatralną biografię artystki oglądać przeto można w lustrze
jej inscenizacji szekspirowskich, a poprzez jej kolejne premiery śledzić szlak jednej z oryginalnych polskich wersji współczesnego myślenia Szekspirem.
W drugim okresie powojennych kolei Szekspira polskiego, w ciągu dziesięciolecia skonkretyzowały się zasadnicze wyznaczniki szekspirowskiej estetyki Skuszanki. Skonkretyzowały się w wierności podstawowym zasadom interpretacyjnym i w poddającej się rytmowi
czasu zmienności form artykulacyjnych. Owa wierność i owa zmienność zapewniły zjawisku
Szekspira Skuszanki wieloletnią żywotność – obraz w rozwoju, który w przyszłości prowadzić miał aż do jej wizerunków szekspirowskiego świata z końca lat siedemdziesiątych. Historia tej estetyki zaczyna się w roku 1953. Otwiera ją pierwszy Szekspir Skuszanki, zarazem
pierwsza po wojnie inscenizacja Miarki za miarkę∗. Z perspektywy lat wydaje się, iż nie tylko
młodość reżyserki i prowincjonalność teatru, w którym doszło do premiery, złożyły się na
zmowę milczenia wokół szekspirowskiego debiutu Skuszanki 278. Nie mieścił się on w estetyce i ideologii sceny socrealistycznej – był jedną z najwcześniejszych zapowiedzi przyszłego
przewartościowania perspektyw. Zapowiadał nie tylko wybitną szekspirystkę, lecz przede
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wszystkim nowy s t y l myślenia Szekspirem. Rzecz szerzej ujawniła się dopiero w roku 1956,
kiedy powtórną inscenizacją Miarki za miarkę∗ Skuszanka – równolegle z Hamletem Zawistowskiego – współotwierała drugi okres powojennego Szekspira polskiego. Obydwa przedstawienia z jesieni 1956 korespondowały ze sobą ściśle w takim stylu myślenia o tekście, którym artykułowały sprawy bliskie i bieżące. Artykułowały je wszakże w sposób zgoła odmienny; u
samego progu okresu wyznaczały rozpiętość stylów rozmowy Szekspirem z Polakami o Polsce.
Wówczas dopiero przypomniano sobie, że Skuszanka już parę lat wcześniej do takiego dyskursu prowokowała. Zauważono – bo już zauważyć to było można – iż głośna realizacja nowohucka Miarki za miarkę jest usprawnioną inscenizacyjnie wersją interpretacji zrealizowanej w 1953
roku w Opolu. Tam już bowiem gorzką komedię czytała Skuszanka jako „satyrę na obłudę i
despotyzm (...) w klimacie racjonalistycznej ironii”279. Przestaje dziwić „przegapienie” przez
krytykę pierwszej opolskiej wersji i zarazem oczywisty staje się run na przedstawienie nowohuckie. Jego tematem uczyniła Skuszanka zagadnienie moralności w działaniu politycznym.
Zasadniczy trop interpretacji sztuki ujawniła reżyserka w pomieszczonym w programie premiery tekście: „W całej wielkiej spuściźnie Szekspira komedia ta najbardziej chyba drastycznie i
bezpośrednio dotyka zagadnień prawno-moralnych społecznego życia”. I zgodnie z tym przesłaniem Skuszanka dotknęła problematyki w sposób właśnie bezpośredni. Dała przedstawienie
ostro publicystyczne, w aktualnych na tamte lata kategoriach rozmowy o władzy i prawie280.
Zagęściła tę problematykę do maksimum, uzyskując ją zarazem z pierwotną, dojmującą ironią.
Szkic zasady inscenizacyjnej i zaszyfrowanej w niej interpretacji komedii zanotował Zygmunt Greń: „Komedia rozpoczyna się niemal na proscenium: tło stanowią barwne płótna Tadeusza Kantora, które jeśli nie dają złudzenia wielkiego miasta, to jednak językiem pojęć plastycznych mówią o tym mieście całkiem wyraźnie. (...) Na tym samym wesołym, barwnym
tle rozgrywa się komediowy finał. (...) Gdy [w I akcie] książę odjechał, obrazy Kantora idą
szybko w górę. Całą głębię sceny zajmuje szary, posępny mur, jak gdyby więzienny. Miejsce
akcji oznaczają drobne rekwizyty. Poszczególne sceny oddziela miarowy, mechaniczny spacer
wartownika po murze więziennym. Jego strój – ni to kolonialny, ni to zdjęty z hitlerowskiego
motocyklisty. Państwo policjantów i żołnierzy, państwo przemocy i niewoli. Scena, tło, kostiumy są teraz szare...”281 Ten syntetyczny szkic f o r m y spektaklu uzmysławia uwikłanie i charakter treści przez tę formę reprezentowanych. Miarką za miarkę w tym porządku stajemy u
progu zjawiska nad wyraz charakterystycznego dla współczesnej sceny polskiej, zwłaszcza
sceny lat sześćdziesiątych. Oto konkretyzuje się z n a k teatralny, który jednoznacznie przenosi
widza w rejony świata zła, przemocy, w dyskurs o totalitaryzmie. Znakiem tym stają się plastyczne, gestyczne i sytuacyjne nawiązywania do szyku hitlerowskiego. Odbywa się to wszak –
i to właśnie charakterystyczne – bynajmniej nie na płaszczyźnie historycznej, lecz zdecydowanie typologicznej. Nie idzie inscenizatorom o spłaszczanie uniwersalnych problemów Szekspira
do konkretnej sytuacji historycznej, nie idzie o wplątanie tych zagadnień w koszmar Trzeciej
Rzeszy. W Miarce za miarkę Skuszanka nie posługuje się prostą aluzją. Wraz z Kantorem idzie
jej o ucieleśnienie a t m o s f e r y przemocy. Uzyskuje to znakiem teatralnym, jakim jest kostium i strój wartownika oraz scenerią muru więziennego z charakterystycznymi wieżyczkami.
Po to posługuje się owym zuniwersalizowanym znakiem, aby za pomocą teatralnej paraboli
mówić Szekspirem z Polakami o Polsce u progu lat pięćdziesiątych.
∗
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Zdawać by się mogło, iż w końcowych partiach spektaklu załamuje się jego kompozycyjna
i interpretacyjna logika. Znów na proscenium opadają płótna Kantora, niknie koszmar totalitarnego świata, hałaśliwym, wesołym śmiechem, niejako prywatnie – aktorzy już, a nie postaci – zwijają pospiesznie nitki zsupłanej intrygi. Byłoby to jednak najbardziej zewnętrzne
czytanie zamysłu. Oto bowiem w komediowym szyku kończy się komedia, bo byliśmy tylko
w teatrze. Za płótnami Kantora, w głębi sceny pozostał koszmar totalitaryzmu. Na scenie wystarczy spuścić kurtynę. W życiu, w historii zbrodnie nie umykają w przeszłość tak prosto i
bezboleśnie... Zastosowaną przez Skuszankę w finale Miarki za miarkę swoistą woltę można
określić jako zasadę cudzysłowiu ironicznego. Podobną ramę zastosować miała później w
Śnie srebrnym Salomei. Ironiczną woltę z pozoru optymistycznej baśni, zbliżoną do wpisanej
przez Brechta w finał Opery za trzy grosze. Woltę śmiechu doleź. Do gorzkich łez...
Idąc dalej tym tropem należy uznać, iż ogólną zasadę k o m p o z y c y j n ą spektaklu Skuszanka oparła na ostrym zderzeniu patosu i groteski. Realizowały tę zasadę wszystkie tworzywa zdarzenia – od scenografii po szyk aktorski. Ten ostatni opierał się na kontrapunktowaniu jarmarczno-komediowych komparsów i hieratycznego rygoru protagonistów oraz na
zderzeniu stylu gry partii centralnych przedstawienia z introdukcją i finałem. W tej zbitce
wyostrzał się zarówno tragizm i pesymizm akcji głównej, potęgowany błaznowatymi intermediami, jak i przewrotna niefrasobliwość finału – z całym ujawnieniem w nim teatralnej
złudy, spotęgowanej nagłą zmianą rytmu i charakteru działań aktorskich. Ta f o r m a zmiennego rytmu wewnętrznych napięć, orkiestracji warstwy serio z planem igraszki – to kategorie
czysto teatralne. Poprzez stopień ich nasycenia i siłę kontrastów Skuszanka nadawała zabiegom teatralnym, formalnym, walor semantyczny. Budowała nimi morał.
Można więc śmiało w oparciu o Miarką Skuszanki mówić o merytorycznych, z n a c z e n i
o w y c h k o n s e k w e n c j a c h s t y l u. Omawiane przedstawienie jest tej – niezupełnie
powszedniej – drogi przykładem tak ewidentnym jak w swej realizacji wybitnym. „Kontrastowe – pisał Stefan Treugutt – aż jaskrawe zderzenie groteski i wzniosłości w Miarce za
miarkę Skuszanki ma jeszcze inny walor, niezależny już od celności politycznej pojedynczych zdań. Bardzo już dla nas konwencjonalna fabuła nabiera ironicznego, racjonalistycznego blasku. Czy to racjonalizm trochę sceptyczny? Nawet bardzo. Przeciwny wierze w pompatyczne słowa, przeciwny cnotliwemu kłamstwu. Sceptycyzm rozbijający właśnie w demaskatorskiej parodii dobrego zakończenia, łatwy i naiwny optymizm. Znowu więc »aktualności«.”282 Na dwóch scenach krakowskich jesienią 1956 – Szekspir. Wedle Kotta Hamlet Zawistowskiego pilnie czytał gazety, ze szczególną zaś uwagą relacje z XIII Plenum. Bohaterowie Miarki za miarkę też t e s a m e gazety czytali. Zgoła inaczej...
Znaki, jakimi dla rozszyfrowania fabuły służyły dekoracje, a zwłaszcza kostiumy Kantora,
z jednej strony Ogniskowały zwietrzałą fabułę w pryzmacie współczesności, z drugiej poddawały widzowi równanie: władza = terror. Nie jakaś tam władza i jakiś tam, gdzieś tam terror. Władza i terror w określonym miejscu i czasie. Jak przesadna powaga i przesadna wesołość bohaterów, tak i niemal karykaturalny obrys kostiumów Kantora sumował się w smutny
ironiczny grymas tej „komedyi”. Charakterystyczne, iż część widowni – odzwyczajonej przez
lata od parabolicznego stylu myślenia w teatrze – nie potrafiła rozszyfrować nowatorskiej
formy plastycznych znaków Kantora i ich, jakże przecież konkretnego, adresu. „Straszył na
scenie – pisano – jakiś majak hitleryzmu. Jest to podejście może i aktualizujące problem wynaturzenia władzy, ale skojarzenie jest zbyt swobodne, a nadto zwęża ogólną typowość zjawiska ponadczasowego do przejawu poszczególnego.”283 Nie potrafiono – czy też może nie
chciano zbyt głośno rozumieć – iż inscenizatorom istotnie szło o swoiste „zawężenie” zagadnienia, bynajmniej jednak nie zacieśnienie go do h i s t o r y c z n e g o „przejawu poszczególnego”, ale odwrotnie – przy wykorzystaniu tego przejawu w kategoriach znaku uniwersa282
283

S. Treugutt, op. cit.
T. Kudliński, op., cit.

104

lizującego, szło o zgoła inne i całkiem bliskie przejawy poszczególne. Nie tyle nawet o aktualizację, ile o a k t u a l n o ś ć szło. Nie bez kozery przeto „Trybuna Ludu” usiłowała premierę przewrotnie unieszkodliwić. Wedle publicysty tego dziennika interpretacja Skuszanki
czyniła Miarkę za miarkę ironiczną opowieścią o „nadużyciu despotyzmu, tyrańskiej, jednostkowej władzy w o g ó l e (podkr. A. Ż.) w państwie policyjnym”284, a poprzez asocjacje
hitlerowskie stępiała, wedle recenzenta, ostrze na spóźnionej rozprawie z bezprawiem wojennym! Próżny trud – parawany stawiane wokół publicystycznego przedstawienia nie były w
stanie przysłonić jego rzeczywistych sensów. Nie sposób było ująć je dobitniej, niż to uczynił
Treugutt: „Przez inscenizację Szekspira Teatr Ludowy zabrał głos w dyskusji politycznej
przed i w czasie VIII plenum, słowami Stratfordczyka opowiedział się dobitnie za postępową,
rewolucyjną częścią naszego kierownictwa partyjnego”285. I Treugutt nie musiał expressis
verbis wskazywać przeciwko czemu równocześnie, czy raczej – przeciwko czemu przede
wszystkim – opowiadał się. teatr...
Polityczne tyrady książę wygłaszał z proscenium wprost ku widowni. Wedle zasad więc
teatru publicystycznego, czy wręcz kabaretu politycznego. Spotykał się z natychmiastową,
jednoznaczną reakcją publiczności, z „oklaskami nieomal już nieteatralnego autoramentu”286.
Szekspir czytany dziś i na dziś przestawał w tym spektaklu opowiadać o niemoralnym, cynicznym władcy skrytym pod płaszczykiem świętoszka – mówił o niemoralności i cynizmie
Władzy, która skryła się pod płaszczykiem Praw. Czas sprzyjał tej rozmowie. Sprzyjał oryginalnej twórczo, tak estetycznie jak myślowo, interpretacji klasyka, który przestawał być klasykiem. Miarką za miarkę klasyk Skuszanki współtworzył – obok łódzkiego Teatru Nowego
Kazimierza Dejmka – jedną z najbardziej tamtymi laty twórczych, nowoczesnych scen w
kraju. I nie przypadek, że – czy to w Łaźni Dejmka, czy w Miarce Skuszanki – obydwie te
sceny posługiwały się językiem groteski, ironii, ostrej publicystyki politycznej. Posługiwały
się bowiem – dziś już historycznym – stylem czy raczej jednym ze stylów swego czasu.
Styl przeobrażał się szybko. Styl czasu i styl teatralny Skuszanki. Jej inscenizacje Burzy∗
pozwalają obserwować kształt i charakter tych przeobrażeń. Można rozpatrywać je łącznie,
jako że tak pod względem inscenizacyjnym, scenograficznym, jak i przede wszystkim interpretacyjnym, wersja warszawska∗ była w niewielkim tylko stopniu zmodyfikowanym powtórzeniem premiery nowohuckiej. Ogólną interpretację sztuki w tym przedstawieniu relacjonował wierny krytyk sceny Skuszanki, Zygmunt Greń: „A d a p t a c j a (podkr. A. Ż.) Burzy w
Teatrze Ludowym (...) sucho, niemal w urzędowym sprawozdaniu, opowiada o losie wygnanego z Mediolanu Prospera. Jak uczeni niemieccy, którzy po roku 1933 opuścili ojczyznę,
stali się w Ameryce gorliwymi badaczami energii atomowej i przygotowali najgroźniejszą
broń drugiej wojny światowej, tak Prospero opanowuje na wyspie tajemnicze siły przyrody,
druzgocze i upokarza swoich politycznych przeciwników i niedawnych rywali. Nie dzieje się
to jednak przypadkiem. Prospero zna smak nauki i pilnie studiuje księgi. Jest intelektualistą, a
jego wrogowie to umysły prymitywne i politykierskie, którym niedostępna jest wiedza, dyscyplina wewnętrzna i wywodząca się z nich swoboda w obcowaniu ze zjawiskami przyrody.
Nie ma więc w Burzy żadnej baśni. Jest surowe doświadczenie i nadzieja brzmiąca jak suchy,
logiczny argument. Jest na scenie pokazana raz jeszcze walka o władzę, o panowanie. Tylko
zwycięski Prospero może sobie pozwolić na wielkoduszność wobec pokonanych. Intelektu284
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alista wie, że zwycięży i zwyciężywszy odczuwa pogardę. I rozpaczliwą pustkę”287. Greń
relacjonuje solidnie i rzeczowo. Niemniej, w pełni świadom, że bardziej niż literę Szekspira
relacjonuje a d a p t a c j ę Skuszanki i Kotła, wierny swej „wierności wobec autorów”, pyta
retorycznie: „Szekspir dla teatru czy teatr dla Szekspira?” Na przełomie lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych ze wszystkich scen odpowiedź pada jednoznaczna: Szekspir dla teatru. I tak
odpowiedź to delikatniejsza od tej, jakiej by udzielili twórcy polskich szekspiriad czy „molierów polskich” z przełomu XVIII i XIX stulecia. Tam były to „szekspiry” bardziej translatorów niż autora. U Skuszanki i Kotta – jak zresztą i u innych szekspirystów okresu – skróty i
przesunięcia akcentów przebiegają w e w n ą t r z tekstowej struktury dzieł Stratfordczyka.
Prowadzą naturalnie do rozlicznych modyfikacji, do autorskich wersji czynionych przez ludzi
teatru, niemniej dalekich od traktowania dzieła dramatycznego w funkcji luźnego budulca.
Tematem Burzy Skuszanki pozostaje j e d e n z tematów Burzy Szekspira. Naturalnie uwypuklony, przyćmiewający inne perspektywy interpretacyjne, niemniej immanentnie tkwiący w
strukturze dzieła. Zaświadcza to, dokonana przez Krzysztofa Wolickiego, próba uchwycenia
zasadniczej tematyki premiery. Wedle krytyka, tkwiącemu w Burzy konfliktowi formy i treści
Skuszanka nadała „sens niejako symboliczny konfliktu pomiędzy z a b i e g a m i a s e n s e
m życia; codziennością a wnioskami, jakie z niej płyną; walką o księstwo Mediolanu a trzema
godzinami czarów nad duszami”288. Że natomiast obraz owego konfliktu pomiędzy potocznością życia i jego drobnych spraw a wyższym jego sensem namalowała na kanwie doświadczeń świata współczesnego – spowodowało niewątpliwie, iż reżyserka zmyć musiała z opowieści werniks „bajki”, ale zarazem sprawiło, iż Szekspir – nie tracąc swej perspektywy uniwersalnej – kolejny raz z Polakami gadać próbował o Polakach i ich sprawach teraźniejszych.
W ogólniejszym planie przeobrażeń artykulacyjnych polskiego myślenia Szekspirem istotne miejsce przypada scenografiom Tadeusza Kantora do dramatów Stratfordczyka, a pośród
nich właśnie plastycznemu kształtowi Burzy. W przedstawieniu tym Kantor zastosował na
użytek scenografii najnowsze doświadczenie niegeometrycznego abstrakcjonizmu, ściślej:
faszyzmu. Nie było to jednak proste przeniesienie kompozycji sztalugowej na płótna scenicznego horyzontu, była to natomiast próba przeniesienia faszystowskich eksperymentów malarskich w przestrzeń sceny. „Ukształtował tę przestrzeń przez rozwieszenie w niej zespołu nie
tyle form, ile miękkich plam, zróżnicowanych fakturach i stanowiących istną kolekcję. Czego
tam nie ma! Cienkie i grube siatki rybackie, płaty igielitu, najróżniejsze tekstylia i diabli wiedzą co jeszcze. Wszystko to razem na tle burej woskowej juty. W toku akcji bywa to oświetlone rozmaicie – od przodu i od tyłu, na ciepło i na zimno, albo zgoła trzymane w ciemności.
(...) W kontekście z akcją i słowem nie realizowało się to jako abstrakcjonizm, lecz jako dość
swobodny sposób wyrażenia roślinności na wyspie, w dżungli, komyszy, czy jak kto chce.”289
Zatem transponując na scenę doświadczenie taszystowskie, Kantor niejako zdradzał abstrakcjonizm. Plastycznej wersji świata Burzy przydawał nie tylko walor emocjonalny – co wyrosłemu z ekspresjonizmu prądowi nie byłoby obce – lecz równocześnie konkretyzował walor
znaczeniowy; wieloznaczny wprawdzie i niedookreślony, ale zdecydowanie semantyczny,
wiodący skojarzenia w sferę realnych desygnatów. I w tym bodaj kryje się szczególna płodność ówczesnej propozycji Kantora: w antyrealistycznym zbudowaniu szczególnego rodzaju
jednak realności. Atmosfery, ale i twardego gruntu, na którym można osadzić akcję. „Polska
szkoła scenografii” lat sześćdziesiątych miała już przeto za sobą jedno z węzłowych doświadczeń. Znamienne, iż w 1947 roku scenografię Daszewskiego do Burzy Schillera – choć robił
ją doświadczony już mistrz – traktowano jako podobnie nowatorską i otwierającą dalsze drogi
plastyce teatralnej, jak w 1959 scenografię Kantora do spektaklu Skuszanki. Szczególnie to
nacechowany, ewidentny przykład rytmu przeobrażeń, wręcz skokowego tempa, w jakim
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rozwijało się powojenne myślenie teatralne. Czy może raczej myślenie teatrem o naszej
współczesności, której teatr pragnął być figurą. Iż być potrafił, świadczy – wybiegająca poza
plan estetyczny – refleksja Treugutta nad kształtem Burzy Kantora: „Nad sceną wiszą groźne
i groteskowe (...) akcesoria naszego życia w strzępach”290. Znów więc – jak w Miarce za
miarkę – odczytywalna aktualizacja dramatu czy raczej rzutowanie jego uniwersalnej perspektywy na najbliższą dookolność. Znów więc Skuszanki i Kantora wierność interpretacyjnym pryncypiom w czytaniu Szekspira. I jakaż równocześnie odmienność w porównaniu z
Miarką za miarkę. To samo i tak samo, tyle że nieporównanie mniej brutalne, nadal w kategoriach „tu i teraz”, ale widzianych już jako nie tylko, lecz t a k ż e teraz i tutaj.
Rozszerzeniu perspektywy interpretacyjnej towarzyszyło w Burzy dalsze poszukiwanie
przez Skuszankę nowatorskich tamtymi laty rozwiązań formalnych. Zacytujmy Kosińskiego;
z właściwą mu praktyczną i teoretyczną wrażliwością na formę, utrwalił kształt inscenizacyjny sceny burzy morskiej: „...Okręt. Całe neapolitańskie towarzystwo znajduje się w dole orkiestrowym do połowy widoczne, gdzie w zmiennym migotliwym świetle oddaje się złorzeczeniu i morskiej chorobie. Nad nimi, na proscenium, dynamicznie rozcapierzona postać
bosmana, rozdzieranego przez dwie liny. (...) W głębi, w ciemności majaczy jakaś postać –
może Ariel? – która przez całą scenę »robi wiatr« wielkim białym sztandarem. Cały ów obraz
widzimy zamazany przez gęstą rudą siatkę napiętą w pierwszym planie. Wszystko znika w
ciemności”291. Refleksy tradycji ekspresjonistycznej – podobnie jak w faszystowskiej scenografii Kantora – są zupełnie przejrzyste, atoli nie na nich wyczerpuje się c e l obrazu; atmosfera wypełnia tylko pole na zracjonalizowany, logiczny dyskurs. Równocześnie, przy całej
ekspresyjności obrazu, rządzi nim wyraźna oszczędność – posługiwanie się nośnym semantycznie znakiem, nieopisowym skrótem. Jak choćby – przy zrezygnowaniu z tradycyjnej
„Windmachine” i innych iluzjonistycznych sztuczek – potraktowanie wichury w ten sposób,
że po prostu „robi” ją postać przebiegająca ze sztandarem przez scenę. Jest to Ariel, u Skuszanki „dziewczyna w jasnoszarym [właściwie: srebrzystym] trykocie z metaliczną łysiną i
szeroką horyzontalną elipsą na wysokości ramion, na której opiera ręce. Pojawia się nagle w
głębi, mówi tekst – w tył zwrot – i znika. I tak już jest w całym przedstawieniu”292. Rzeczywiście dziwne – odbiegające od zasiedziałych tradycji – ukształtowanie postaci Ariela nie jest
wyrazem formalistycznych tęsknot inscenizatorki. To kolejny znak, ślad tropów interpretacyjnych w dwugodzinnym przedstawieniu o potężnych skrótach w tekście właśnie skróty w
kwestiach Ariela należały do szczególnie znaczących. Wypadły mianowicie wszystkie elementy jego baśniowej biografii293. Były zbyteczne. Ów Ariel – ni to dziewczyna, ni kosmonauta – to ani kosmonauta, ani dziewczyna, to: określona r a c j a w przewodzie myślowym.
W tym zracjonalizowanym spektaklu Ariel to abstrakt bez biografii niczym cegiełka w sterylnej konstrukcji.
Naturalnie forma artykulacji, którą zastosowała Skuszanka, mogła szokować. I szokowała.
Tą nową – czasem ostentacyjnie nową – formą rządził ład semantyczny. Jak w wypadku
Ariela, jak w wypadku Kalibana. Na scenie ustawiono dwa podesty, które rozdzielała szczelina – miejsce, z którego wyczołguje się Kaliban. Niczym spod ziemi wyłazi, najbliższy jej,
autochton wyspy. W czarnozielonym trykocie, z gałązkami czerwonego koralu294. Nie kolejny potwór z teatralnej bajki lecz człowiek zielony, jeszcze bodaj najbliższy zieleni natury.
Człowiek, który dopiero wyczołguje się z jaskini ku emancypacji. Nie na tym piętrze, co Prospero, niemniej przeżyje on tu podobnej miary tragedię. Po otarciu się o cywilizację – kiedy
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ta odejdzie – Kaliban znowu pozostanie sam. Inaczej już jednak sam niż przed wtargnięciem
cywilizacji. Kiedy odeszli już wszyscy, kiedy odszedł Prospero, Kaliban Skuszanki obejmuje
rękoma ziemię – j u ż t y l k o s w o j ą ziemię. Zostanie tak przywarty do niej, do ziemi, ale
czy aby równie jej jak wprzódy bliski?... Ten zielony Kaliban Skuszanki nie jest śmieszny. W
scenach pijackich śmiejemy się z Trynkula i Stefana, nie z Kalibana. Jego hołd składany pijaczynie nie budzi wesołości – odrazę budzi i przestrach przed pomyłkami, jakie czynimy przy
naszych wyborach bogów... Kalibana stawia Skuszanka przed Prosperem. Przed szekspirowskim magiem, który traci w wersji inscenizatorki wszelkie atrybuty nadprzyrodzonej magiczności. To niczym reżyser akcji, świadomy możliwości jej rozwoju i perspektyw, jakimi jest
ona w stanie się posłużyć; człowiek piekielnie właśnie ś w i a d o m y, z jasną perspektywą
skutków wikłający i rozwiązujący kolejne etapy doświadczenia. Można powiedzieć – zwłaszcza w interpretacji aktorskiej Adama Hanuszkiewicza – pełen refleksji, świadomy sceptyk295.
Jak Kaliban, tak Prospero znajduje się post factum u progu dostępnej człowiekowi emancypacji. Czy wierzy, że naprawi świat? Nie, ufność i wiara nie należą już do etapu, do którego
doszedł. Nie należy do niego też chyba i rezygnacja – jedynie gorzki sceptycyzm. Świadomość granic nieprzekraczalnych.
Zapewne Skuszanka po to doprowadza do spotkania tych ludzi, by pospołu, Prospero z
Kalibanem, we w z a j e m n e j relacji, mogli odpowiedzieć jej na parę pytań. Sformułowała
je w programie premiery warszawskiej: „Czy ludzkość może, czy umie korzystać z doświadczeń? Czy obalone mity muszą być zastąpione przez nowe? Czy istnieje ciągłość kultury?
Czy człowiek obnażony w swym biologicznym bycie musi być samotny? Czy wiedza ludzka
bliska opanowania kosmosu może zmienić człowieka? Czy wszystko zawsze trzeba zaczynać
od nowa? Te pytania, które rodzi wzajemne uwikłanie Prospera i Kalibana – owe szekspirowskie słupy milowe ustawione na początku i u kresu drogi, pośrodku której nadzieja z wolna
przepoczwarzą się w rezygnację i sceptycyzm. Nie droga właściwie – krąg, w którym wiruje
człowiecze szaleństwo. Krąg, którego przekroczyć nie jest w stanie nawet najdojrzalsza mądrość. Bo krąg to ludzkiej nędzy i marzeń o jej przekroczeniu. Niespełnialnych.
Stadia owej biedy i marzeń odbijają się u Skuszanki w oczach Kalibana i Prospera. Nie
czas już na ich pogodzenie, na takie pogodzenie, jakie w 1947 roku zaproponował protagonistom Leon Schiller. Toteż kiedy w roku 1962 spróbowano wskrzesić inscenizację Schillerowską, jego Burza∗ zabrzmiała niczym spóźnione podzwonne z dawna już obumarłej epoki.
Zgoła inaczej było ze wznowionymi w tej samej serii Igraszkami z diabłem z Kramem z piosenkami, Krakowiakami i góralami Schillera. Jego Burza natomiast nie przetrwała burz epoki.
Czas był już innych konstatacji. Ich figurą, jedną z potencjalnie możliwych – relacja protagonistów u Skuszanki. Jak Schiller – ze względu jednak na zgoła inne pryncypia – Skuszanka
odcięła się od feerycznej wersji Reinhardtowskiej i tradycji szyku postromantycznego. Bez
pośrednictwa kulturowych mediatorów spróbowała powrócić do renesansowego racjonalizmu. W interpretacji dramatu zupełnie zrezygnowała z biograficznej maski Prospera jako
Szekspira. Ten kierunek prowadzić by wszak musiał do rozwiązań wedle tradycji swoiście
romantycznych. Byłby wówczas bowiem Prospero poetą-magiem, który za cenę zamilknięcia
powraca pomiędzy ludzi; poetą-demiurgiem, wprowadzającym konflikt poeta-świat, duchowość-cielesność, Ariel-Kaliban. O inne natomiast – jak się powiedziało – szło Skuszance relacje. Lecz jej ominięcie tradycji XIX-wiecznej nie równało się mimo wszystko bezpośredniemu powrotowi do relacji renesansowych. Kott przeniósł Burzę Skuszanki w nurt racjonali295
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styczny, prawda. Ale omijając romantyzm, czytał sztukę w kategoriach racjonalizmu... oświeceniowego. Nie tyle to w tym miejscu zarzut, ile konstatacja, z której wynika sprzeciw wobec
twierdzenia, jakoby odrzucając interpretację romantyczną, Kott czytał w Burzy „dramat humanisty [Szekspira] na tle współczesnej mu epoki”296. Czytał go bowiem wraz ze Skuszanka
na tle w ł a s n e j epoki. Na tle jednego z jej skrzydeł. W sporze o „siedem polskich grzechów
głównych” stanąłby Prospero niewątpliwie nie po stronie Załuskiego, a po stronie Toeplitza.
Tak właśnie, jak stał na surowej, odpoetyzowanej scenie, daleki od efektów cudowności,
obudzony ze snów o potędze i siłach na miarę zamiarów.
Po Miarce za miarkę Burza Skuszanki dokumentuje stabilność pryncypiów interpretacyjnych, jakie artysta wyznaje, a zarazem wykazuje zdecydowany rozwój tak sposobów scenicznego ucieleśnienia świata, jak i rejonów, które ogarnia w pojmowaniu świata współczesnego.
Obydwa spektakle szekspirowskie Skuszanki rymują się bez wątpienia z jej Balladyną, która
w nowohuckiej interpretacji „stała się dramatem władzy, współczesną metafora złego i pożądliwego władcy” i tym samym „zyskała publicystyczną aktualność”. Zwłaszcza „w latach
1955-56-57, kiedy przedstawienie teatralne zastępowało często artykuł wstępny i publiczność
tak je odczytywała”297. Z tym tylko, że Burza już by się na artykuł wstępny nie nadawała –
mówiła nadal o tym, co tutaj i co teraz, daleka już jednak była od publicystycznej doraźności i
jednowymiarowości. Stanowiła po prostu bardziej rozwinięty, dalszy niejako etap tego samego wszakże, stabilnego programu artystycznego, tego samego s t y l u i m o d e l u m y ś l e
n i a o sensie teatralnych działań.
Bardzo to charakterystyczne dla Skuszanki, że nigdy nie sięgnęła do wielkiej tragedii szekspirowskiej. Obrazu dnia dzisiejszego szukała zawsze w świecie komedii i ich niewesołych
refleksjach. Po Miarce za miarkę i Burzy zmierzyła się z arcykomedią szekspirowską – z
Wieczorem Trzech Króli∗. Miała już wówczas za sobą wybitne osiągnięcia w inscenizacji
repertuaru komediowego – głośne przedstawienie Księżniczki Turandot i Sługi dwóch panów.
Po Wieczorze Trzech Króli można już było zatem mówić o skrystalizowanej stylistyce Skuszanki w tym typie repertuaru komediowego. Pisał o tym Taborski, jako o „konsekwentnej
próbie wytworzenia nowoczesnego stylu komicznego, który swą aluzyjnością i skrótowością
dawałby publiczności maksimum intelektualnych treści, przy maksimum zabawy”298. I tym
razem forma stanowiła integralny a zasadniczy element planu znaczeń. Ożywiona scenografia
Szajny wirowała w obrotach stalowych drzew z gałgankami miast liści. Dworzanie księcia
miast szpad nosili puzony i miast chodzić, podskakiwali rytmicznie. Feerii pomysłów przyświecał wszakże określony ład porządkujący. Po doświadczeniach z komedią włoską, Skuszanka budowała Wieczór Trzech Króli w bliskich kontaktach z komedią dell’arte, traktowaną oczywiście jedynie jako nawiązanie do określonego stylu ludyczności. Karczemny humor
kompanii pana Czkawki przetworzony został w lekkie, dowcipne przekomarzanie się, romanse Violi skonkretyzowane zostały wedle pastiche’u amorów salonowych, pastiche melodramatu porządkował zaloty ckliwej hrabianki i romansowego księcia, którzy wszakże wyraźnie
już przetarli się po dzisiejszych kawiarniach299. Oliwią w interpretacji Anny Lutosławskiej nie
ukrywała nadąsania i nieprzystępności panny z dobrego domu, lecz równocześnie nie potrafiła też ukryć temperamentu dojrzałej dziewoi, która niecierpliwie rozgląda się za odpowied296
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nim amantem. Ta niejednoznaczność w modelowaniu postaci szczególnie wyraźnie zarysowała się w wybitnej roli Franciszka Pieczki jako Malvolia – komiczny szambelan na równi ze
śmiechem budził litość, choć równocześnie nie przestawał być śliski i odpychający. Zasada
ukształtowania poszczególnych wątków, jak i sposób poprowadzenia aktorów, zdawały mówić, iż nie wszystko na tym świecie jest do końca tak, jak wam się podoba; nie wszystko jest
tak jednoznaczne i łatwe do zakwalifikowania.
Pomysł Szajny, by ponad sceną porozwieszać maski, nie był plastyczną zabawą formalną.
Jak to w spektaklach Skuszanki – stanowił znak interpretacyjny sensów komedii. Sugerował
odczytanie Wieczoru Trzech Króli jako gry p o z o r ó w. Ten typ interpretacyjny miał się po
latach rozwinąć i doprowadzić do jednej z bezsprzecznie najwybitniejszych polskich interpretacji komedii w spektaklu Jana Kulczyńskiego w roku 1976. U Skuszanki wszakże, już na
progu lat sześćdziesiątych, obserwować można pierwsze sygnały zmiany stosunku do pozornej błazenady i pozornego liryzmu Wieczoru. W programie premiery Jerzy Broszkiewicz
zwracał uwagę na jedynie pozorną idylliczność komedii, pod powłoką której drzemie ironia,
walka i bynajmniej nie zabawna gra pozorów właśnie. Realizując to założenie, Skuszanka
zatarła ostre przedziały pomiędzy scenami lirycznymi i komicznymi, tym sposobem jednym i
drugim przydając jakby przeciwstawnych cech. Cały spektakl toczył się w błyskawicznym
dell’artowskim tempie, w szyku komicznej ludyczności, by nagle urwać ten kołowrót gier i
zamknąć całość liryczną sceną błazna – jedynego tu bohatera naprawdę lirycznego, jedynego
naprawdę serio, jedynego niebłazna pośród całej czeredy.
Jednej z postaci sztuki Skuszanka dodała kwestię, której próżno by szukać w przekładzie
Ulricha: „Gdybym to widział na scenie, uznałbym sztukę za zbyt udziwnioną”. Reżyserka
kwestią tą jakby – ze śmiechem, ale i z irytacją – parsknęła na widza, który oburzy się na
szarganie przez nią tradycji. W dziejach polskich Wieczoru Trzech Króli dopiero Bronisław
Dąbrowski dokonał rewolucji – zmiótł ze sceny jeszcze XIX-wieczną tradycję interpretacyjną. Z kolei wersję Dąbrowskiego odsuwał w przeszłość Wieczór Skuszanki. Miejsce ludycznej feerii odsuwała w cień opowieść współczesna – rzecz o grze pozorów. W konceptualnych
grana kostiumach i dekoracjach, odpoetyzowana i odliryczniona, jak niewesoła sprawa, o
której ze śmiechem opowiadała.
Trzy szekspiry Skuszanki z drugiego dziesięciolecia powojennego dają obraz jej „wierności i zmienności” w czytaniu i ucieleśnianiu scenicznym dzieł Stratfordczyka. Prezentują
wierność Skuszanki wobec w s p ó ł c z e s n e g o pryzmatu oglądu sztuk, a zarazem ukazują
przeobrażenia w charakterze artykułowania Szekspirem owej współczesności. Miarka za
miarkę była próbą nieomal publicystycznego włączenia Szekspira w obrót aktualnych polskich spraw i nastrojów. Burza dotykając współczesności nie do niej ograniczała swe horyzonty. Wreszcie etap trzeci: Wieczór Trzech Króli; spektakl nadal – można by powiedzieć – o
nas i do nas. Szło bowiem o nasze maski, nasze gry i pozory. Patrząc jednak na nas – jeszcze
szerzej niż w Burzy – potrafiła już Skuszanka spojrzeć i p o n a d n a m i. W perspektywę
kondycji człowieczej.

SEN O LĘDŹWIACH
Zajmijmy się teraz kilkoma spektaklami, które z pozoru znajdują się jak gdyby poza zasadniczymi tropami Szekspira polskiego w drugim dziesięcioleciu powojennym. Odwracają
się od Historii i jej mechanizmów, przed którymi z grozą i fascynacją przystanął na te lata
polski teatr szekspirowski. Nie byłoby to wszakże zjawiskiem aż tak ewidentnym, gdyby
głównego prądu nie opływały nurty mu przeciwne czy obce. Dopiero w kontraście pejzaż
widać wyraźniej. Zwarty pejzaż; bowiem przedstawienia, o których będzie tu mowa, odwró110

cone wrócone od Historii, zajęły się dniem dzisiejszym. Bez wikłania więc problemu w szersze panoramy porządku historiozoficznego, dokomponowywały styl myślenia szekspirowskiego tamtych lat swą pasją a k t u a l i z a c y j n ą. Węziej zapewne rozumianą, niemniej
rozumianą w sposób dla epoki nacechowany. Pozornie gorsza bieda natomiast z tym, iż
przedmiotem rozdziału mają być przedstawienia nie zawsze wybitne, czasem wręcz – co tu
ukrywać – zdecydowanie chybione. Pozorna to wszakże bieda, nie tyle bowiem owe przedstawienia stanowić mają przedmiot rozważań, ile – wyprowadzony z ich analizy – kształt tendencji, stanu umysłów i skali wrażliwości, scenicznie ucieleśnianych... Szekspirem. W porządku historycznym o epoce więcej nieraz od arcydzieł mówią dzieła powszednie, wręcz
zhomogenizowane w procesie kulturowym300. Jaśniej w nich widać to, co na wierzchołkach
artystycznych dokonań niknie w ich blasku.
W dziewięć lat po inscenizacji Horzycy wracał na polską scenę Romeo i Julia∗. Dziewięć
lat zaledwie – a minęła epoka. Przedstawienie Lidii Zamkow z roku 1956 ukazuje ów skok w
inny czas, w inną mentalność interpretatorską; skok, który dokonał się przy wymianie jednego zaledwie pokolenia. Generalna linia interpretacyjna Zamkow poszła przeciw czytaniu wątku kochanków w kategoriach idyllicznego uczucia, odrzuciła sublimację i platońską eteryczność. Pokolenie odwracało się od Horzycowej tragedii o „kochankach z gwiazd”. Za punkt
wyjścia do reżyserskiego ustawienia konfliktu Zamkow przyjęła młodość, b i o l o g i c z n ą
młodość bohaterów. Nie tylko tytułowych – również ich towarzyszy, a także całkiem jeszcze
młodych rodziców301. Młodość miała się tu równać zmysłowości. On – nie łzawy kochanek,
lecz chłopaczysko jurne, którego wielka miłość – czy raczej wielka namiętność – zaskakuje i
z wolna wprowadza w swe nowe dlań prawa i obowiązki. Ona – przeciętna, tuzinkowa dziewucha, która wyrasta duchowo wraz z rozwojem swych uczuć i pragnień. Nie było to jednak
czytanie Romea, poprzez czas historyczny bohaterów tragedii. To było czytanie jej poprzez
czas rówieśny inscenizacji. Czas – po oficjalnym purytanizmie obyczajowym początku lat
pięćdziesiątych – zafascynowany biologią i z nagła zachłyśnięty swobodą w jej manifestowaniu. Zamkow usiłowała jednak zachować proporcje – próbowała biologii przydać wymiar swoistej poezji. W tym celu pointę spektaklu przenosiła poza końcową scenę pogodzenia rodów; po
jej odegraniu aktorzy stawali nad ciałami kochanków i śpiewali szekspirowski sonet – pieśń
miłości. Opadała kurtyna; po oklaskach i ukłonach raz jeszcze szła w górę, by w pustce sceny
ukazać Romea i Julię po wielkim podeście odchodzących w dal horyzontu... Ów metaforyzujący zdarzenie finał konsekwentnie wynikał z ogólnej poetyki przedstawienia. Rozpoczynało się
ono również śpiewanym sonetem; kolejne raz po raz były wplatane w akcję302. Składały się na
rodzaj swoiście „epickiego”, pozaakcyjnego komentarza, co korespondowało z coraz owymi
laty „modniejszym „dystansem Brechtowskim” – a więc z poetyką autora, którego właśnie
Zamkow kilka lat wcześniej współwprowadzała na polską scenę. Na tkance tekstu klasyka
Zamkow wyraźnie zatem usiłowała zaszczepić nowe wówczas doświadczenia stylistyczne, a
równocześnie tekstem Romea i Julii posłużyć się chciała do artykułowania fascynacji pokolenia, które jak wryte stanęło nagle przed nagą biologią. Realizacja jednak boleśnie odbiegła od
intencji. Zachwyt oswobodzoną tamtymi laty f o r m ą puścił w ruch całą machinę teatralną –
obrotówce kazał się bezustannie kręcić, a scenografii odrabiać czasy gorsetu socrealistycznego
w swobodzie, która prowadziła wprost w chaos i przeładowanie. Dumny z siły swych mięśni
Romeo, krzepę manifestował akrobatyczną wspinaczką, aby czym prędzej przeskoczyć scenę
balkonową i znaleźć się w łóżku Julii. Próba współczesnej optyki niechcący staczała się w prymitywizm. W rezultacie biologia sprowadzała się do fizjologii.
300
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Zostały ledwie intencje. Niemniej w porządku historycznym, istotne. Miał ów Romeo i Julia manifestować bunt młodych, którzy na koszule z czerwonymi krawatami wciągać będą
wkrótce czarne golfy kawiarnianych egzystencjalistów. W spektaklu Zamkow zatrzymali się
na momencie zmiany przyodziewku... Jednak przynajmniej intencjonalnie, realizatorzy odpowiadali swym przedstawieniem na jedno z podstawowych pytań teatru tamtych lat: stylizować przeszłość czy ją rekonstruować? Pokolenie Zamkow, Skuszanki, innych, odpowiadało
– często niesprawnie jeszcze, lecz zdecydowanie: stylizować; tak stylizować, by przeszłość
funkcjonowała jako projekcja współczesności.
W jakiej mierze i na jaki sposób program ten rozwijać się będzie przez kolejne lata, w sposób szczególnie znamienny i interesujący obserwować można właśnie na podstawie realizacji
Romeo, i Julii. Premiera Zamkow miała miejsce u progu okresu; Kazimierz Braun∗ sięgnął do
dziejów kochanków z Werony pod koniec drugiego dziesięciolecia. Co i czy coś w ogóle 2
zestawienia tych dwu realizacji wynika? W wywiadzie przedpremierowym Braun mówił:
„Tradycyjne przedstawienie tej sztuki, jako wyłącznie historii o pięknej miłości dwojga ludzi,
jest niesłuszne. Dla mnie ta opowieść – to historia miłości i nienawiści, historia świata, podzielonego na dwa obozy, w którym Romeo i Julia stanowią jakby soczewkę, uwypuklającą
postawy ludzi i powiększającą problemy” 303. Arbitralności tych stwierdzeń nie towarzyszy
próba wyjścia poza banał. Programowego odcięcia się od tradycji nie równoważy Braun oryginalnością propozycji. Zapowiedź odczytania dramatu jako opowieści o starciu postaw i
przeciwstawnych obozów wymaga precyzacji. W pewnej mierze dokonał jej Stanisław Witold Balicki, jako dyrektor teatru zapowiadając kierunek przyszłej interpretacji: „Opowieść
sceniczna o Romeo i Julii nie ma być pokazem romantycznej, idealnej miłości, ale ujawnieniem świadomej postawy wobec otaczającej młodych rzeczywistości, gorącą próbą przezwyciężenia na swój sposób złych obyczajów i układów społecznych. (...) Współrealizatorzy starali się pogodzić renesansową anegdotę tragedii (...) z dzisiejszą naturą myślenia i czucia”304.
Tu da się wyczytać już nieco więcej. Dyrektor teatru sugeruje interpretację swoiście antyromantyczną – można by powiedzieć antyhorzycowską – oraz polemikę z przyjętymi modelami
etycznymi przy rzutowaniu tego zagadnienia na kontekst stosunków nam współczesnych. W
Polsce blisko już dwustuletni spór o różnorodny sens Romea i Julii zasadza się na istotnej
opozycji: interpretacji – najogólniej mówiąc – romantycznej i antyromantycznej, czyli na
czytaniu tragedii jako „cudownego dramatu miłości” bądź „zdarzenia psychologicznego”.
Niejako środkiem przemyka trzeci jeszcze tenor interpretacyjny, który uwidacznia między
innymi właśnie przedstawienie Brauna. Jest to – jak słusznie rzecz sprecyzował Andrzej
Wirth – czytanie „Romea i Julii jako dramatu fałszywej pedagogiki, która niszczy swój własny obiekt; jako gombrowiczowskiego nieomal dramatu niedojrzałości”. W takiej interpretacji
oczywiście „na pierwszy plan wysuwa się konflikt świata dorosłych i świata młodości, gwałt
wywierany przez dojrzałość na niedojrzałości, potęga i zwodniczość pedagogiki”305. I tym
właśnie tropem poszedł Braun. W motywacjach tak ustawionego konfliktu zbiegł się ze sferą
motywacyjną bohaterów Romea Zamkow. Ustawiał tragedię na rozdarciu pomiędzy biologiczną naturą uczucia z jednej, a szablonem i konwenansem uzewnętrzniania namiętności z
drugiej strony barykady. U Brauna młodość się zbuntowała, stanęła do walki o swoje prawa.
Stanęła jednak w szyku... westernu. Spektakl aż chrzęścił od tłoku pojedynków i bijatyk. W
którejś z nich cichcem zasztyletowany został zamysł. Była nim współczesna optyka widzenia
∗

ROMEO I JULIA. Przekład: Jarosław Iwaszkiewicz. Reżyseria: Kazimierz Braun, scenografia: Janusz
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miłości, próba obejrzenia jej wedle skali wrażliwości erotycznej naszych czasów. Nie romantyczna przeto, nie kwiatowa, różana sceneria, ale plan działań złożony z ciężkich murów,
gdzie balkon Julii oplatają wyschnięte, bezlistne bluszcze. I serduszko przyschło; na pożegnanie Julia Brauna nie rzuca kochankowi – jak to czyniła Modrzejewska – wyjętej z włosów
róży: ona rzuca mu szpadę, którą przed paroma godzinami Romeo zabił Tybalta. Czyli – wedle Brauna – bezwzględni są, walczący o swe prawa, werońscy kochankowie. Przy takiej interpretacji załamać się musi cały ład tragedii. 306 Pryska sens i logika utworu, w którym zaczynem tragizmu jest prawda wręcz przeciwna, jak ją w tym samym okresie ujmował Kott w
Szkicach o Szekspirze: „Świat jest okrutny wobec prawdziwych kochanków”. Mówił więc
Kott tak, jakby za Horzycą powtarzał. Lecz niechby i nawet załamywał się ład szekspirowskiego dramatu, gdyby Braun zastąpił go ładem równoważnym. Nie jest nim wersja okrucieństwa świata, która ogranicza się do nie milknącego szczęku broni w ulicznych jatkach. Zbyt
słaba to lornetka, by dostrzec przez nią sytuację pokolenia. A o nie właśnie wedle zapowiedzi
– o pokolenie współczesnych młodych iść miało. Bardziej to pokolenie jednak było skomplikowane w swych buntach i marzeniach. I na poważniejsze stać je było manifestacje swej tożsamości niż Romea Brauna... Werońscy kochankowie Zamkow i Brauna śnią o biologii. O jej
afirmacji. Nie potrafią wszakże udokumentować, dlaczego właśnie dzisiaj mają prawo do
tych snów i dlaczego by wierzyć należało, iż sny ich są rzeczywiście – jakby chcieli realizatorzy – snami współczesnymi. I to – snami na jawie.
Teatralne sny przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych o scenicznej projekcji pokoleniowej w jej uwarunkowaniu obyczajowym spełnić się miały w kolorowym Śnie nocy letniej Aleksandra Bardiniego∗. By kształt tej realizacji należycie wydobyć, trzeba najpierw zarysować pole – kontekst poszukiwań. W tym celu należy pójść przeciwko chronologii i rozejrzeć się w realizacjach Snu późniejszych od inscenizacji Bardiniego. Tym bardziej uwypukli
się w takim aspekcie ranga przedstawienia, które niejako wieńczy poszukiwania u samego ich
początku.
Uwarunkowanie biologią, jako punkt wyjścia do interpretacji Romeo, i Julii, nie było dla
Lidii Zamkow eksperymentem przelotnym. Podobną optykę zastosowała do Snu nocy letniej∗.
Tę optykę oglądu snu letnich namiętności wyraźnie określała scenografia Szajny. Miejsce
radosnej, jasnej natury z feerycznych inscenizacji komedii zajął bór mroczny, pełen niepokojących cieni i brudnociemnych barw, bór form pokrętnych i poszarpanych, dramatycznie rozcapierzonych, groźnych, rozbestwionych. Ciemny bór kłębiących się namiętności. „Materia ta
jakby podlegała gwałtowi, gnieciona, darta przez niewidzialną silę i sama zadająca gwałt.
Człowieka wchłania ona i pożera, czyniąc go podobnym sobie (...) – ślepy żywioł.”307 To las
naszych nocnych snów. Na przeciwległym biegunie dzień – dwór królewski. Chłodny szyk
skostniałych norm. Martwy i spatynowany. Nadgryziony kłamstwem i konwenansem, jak
złoto i srebro tych scen powleczone patyną, zmatowiałe. Ludzie tego świata – nie ludzie właściwie, a kukły – od stóp do głów zakuci w metal, z metalicznymi perukami, z martwymi rumieńcami makijaży. Dzień i noc ludzkiej natury. W parę lat później, w swojej słynnej insce306
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nizacji Snu nocy letniej, Peter Brook rozwinie i nada kształt sceniczny zespołowi problemowemu, który ujawnia się już w interpretacji Zamkow. Zespół, któremu patronuje Nietzscheański „człowiek dnia i człowiek nocy”, rozdarty między dionizyjskim i apollińskim snem o potędze. Ten sam zespół problemowy, który już krążyć zaczyna po Europie w filmach Buñuela i
manifestacjach młodych kontestatorów obyczajowego porządku.
Takie uwikłanie przyjętej przez Zamkow linii interpretacyjnej w konkretyzujące się dopiero niepokoje mentalności pokolenia i ich najdojrzalsze – u Brooka i Buñuela – projekcje artystyczne jest oczywistą antycypacją. Niemniej kierunek myślenia jest już u Zamkow sprecyzowany. Ogniskową Snu i snów jego bohaterów staje się biologia. Bohaterów współczesnych.
Po lesie Szajny błądzą dzisiejsze dziewczyny i dzisiejsi chłopcy w swetrach i dżinsach.
Wiersz mówią urywanie, jak prozę, mówią głosami chropawymi, schrypniętymi żądzą. Ich
dramat, to rozmijanie się idei uczucia, miłości, z przedmiotem jej realizacji. W akrobatycznych macankach i pokładankach, którym towarzyszy gardłowy, urywany krzyk pośpiesznie
wypluwanej frazy, znaczą obraz namiętności, która kurczy się do wymiaru zwierzęcego biologizmu. W sposób nieporównanie głębiej umotywowany niż w Romeo i Julii, Zamkow zmazała ze Snu całą tradycję feerycznej baśniowości i sentymentalizmu. Zamiast tego, w materię
komedii wpisała żywioł, biologię, rozumianą jako żywioł erotyczny. Niewątpliwie to zwężenie interpretacyjne, lecz w tym obrębie zrealizowane konsekwentnie i logicznie. Tytania jest u
Zamkow erotomanką, młodzi nie szukają w ciemnym borze sentymentalnej ucieczki w ardeński lasek.
Wikła ich losy Puk. Próbom zrealizowania miłości przydaje smutku samotność. Sen niewesoły. Kiedy rozlega się śmiech Puka i jego podopiecznych, brzmi tak, jakby go wywołał
spazmatyczny skurcz krtani. Puk Zamkow jest rodzajem figury biologicznych sił przyrody.
To przeobraża się w puchacza, to w okręconą wokół drzewa lianę lub też w samo drzewo308;
to nie igraszki formalne – lecz formy, które artykułują sens postaci: wodzireja nocnych snów
ludzkich w żywiole biologii. Atoli nieuchronnie powraca dzień – ład Aten. Na myśl przychodzi o kilka lat późniejszy finałowy krzyk Brookowego Puka: „Ach, jakże trudno zbudzić się
ze snu!...” Lecz trzeba. Toteż młodzi wracają w kamienny, zakuty w metal świat królewskiej
pary. Sami kamienieją w gorsecie konwencji i obyczajowych norm. Prześniły się sny... Powrócą o zmierzchu.
Widmo „nocy i dnia” krąży nad polską sceną komedii szekspirowskiej. Widmo nocy i dnia
młodego pokolenia. Głębiej dotyka spraw niż jego zewnętrzne znaki, zawarte w codziennych
kostiumach, w dżinsach i swetrach bohaterów. Wieczór Trzech Króli Skuszanki, Sen nocy
letniej Bardiniego, Sen Zamkow artykułują te same konstatacje, ten sam zataczają krąg pytań
i niepokojów. Pomiędzy tymi głośnymi inscenizacjami przycupnęła jedna jeszcze, w czasach
jej premiery nieomal nie zauważona, dziś – z perspektywy historycznej – nad wyraz dla okresu symptomatyczna i interpretacyjnie znacząca: gnieźnieński Sen nocy letniej Zbigniewa Kopalki∗. Na pierwszy rzut oka – skromna kalka z Bardiniego; współczesny wymiar czy raczej
uwspółcześnienie przez kostium i fryzurę: tapirowane włosy, modne suknie, szpilki; zgodna z
modą okresu dekoracja: rusztowanie metalowych rur. W labiryncie tym rej wiedzie Puk –
jedyna postać bez ludzkiej twarzy, z bezkształtną, naciągniętą na głowę maską. Ślepy los?
figura biologii? Może raczej projekcja marzeń tych, do których sam nie należy – ludzi. To
kreator-obnażyciel: zaplątał się między ludzi po to, by na chwilę pozdejmować im maski, by
ich od siebie samych wyzwolić. To wszystko mieści się jeszcze w wymiarze interpretacyjnych stereotypów okresu. Odwołajmy się jednak do jedynej recenzji z tego przedstawienia, by
trafić na zaskakujący ślad: „Puk zsyła na żyjących dziwny sen, po to, żeby wyzwolić ich s t a
308
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n y p o d ś w i a d o m o ś c i (podkr. A.Ż.) i uwikłać wszystkich w zabawne zdarzenia. Jakby
za jego sprawą, na oczach widzów, przeobrażają się Hipolita i Tezeusz w Tytanie i Oberona.
W ten sposób Tezeusz, chociaż tylko we śnie, może wziąć odwet na Hipolicie. Jej jako Tytanit przyjdzie zwrócić się z afektami do Spodka-osła, za to, że jako Hipolita uparcie zwleka z
miłosnymi godami”309. Trudno by naturalnie zgodzić się z recenzentem na „zabawność” zdarzenia, nie przekonuje również motywowanie nocnych działań bohaterów jako kompensacji i
swoistej „zemsty” za skrywane urazy i zahamowania. Nie to jest wszakże najistotniejsze.
Ważny jest sam pomysł obsady i wynikające z niego konsekwencje interpretacyjne. Choćby u
recenzenta, a i u inscenizatora nie w pełni uświadomiony pomysł obsadzenia Hipolity i Tezeusza oraz Tytanit i Oberona tą samą parą aktorów. Tym zabiegiem – siedem lat przed Brookiem – Kopalko odwzorowywał rodzące się właśnie dla pokolenia rejony penetracji, którym
Bunuel czy Brook mieli nadać pełny kształt artystyczny. Rejony, w których Sen nocy letniej
poprzez t o ż s a m o ś ć obydwu par jawi się jako rzecz psychologii z rejonów głębi czy psychoanalityczna próba zracjonalizowania naszych własnych snów, które nam wyszeptał Nietzsche podczas koszmarnej nocy samouświadomienia. Czas wracać do Bardiniego. Punkty
odniesienia jego inscenizacji ujawniał już prolog przedstawienia. Figlarz-Puk odsłonił kurtynę, nim zdołano za nią skończyć przygotowania do zabawy. W dużym pokoju ze starego budownictwa – przestronnym, wysokim, o staroświeckim filunku drzwi – studenteria zabiera się
do zabawy w przedstawienie Snu nocy letniej. Parę mebli i rekwizytów wystarczy: fotel i
kotara staną się pałacem Tezeusza, zasłona z odpustowym landszaftem i ustawiony w kuble
oleander markować będą las. W dalszej akcji zazdrośni rywale – miast mieczy – wyjmą fińskie noże, a zalotnik Hermii, nie bawiąc się w sentymentalne perory, po prostu łapać ją będzie
za piersi310. Obyczajowa i sceniczna konwencja zostaje natychmiast rozszyfrowana: znajdujemy się w atmosferze piwnicy studenckiej, tuż obok scenki studenckiego kabaretu. Idąc konsekwentnie za generalnym pomysłem, Bardini zlikwidował wszelkie ślady recytatorstwa w
partiach lirycznych; przydał tym scenom chichot, żart i kokieterię wedle stylu współczesnego
młodzieżowego flirtu. Część krytyki raził ów brak „piękna gestu i postawy”; utrzymywano,
że „niezgodność dworskiego stylu miłości w Śnie nocy letniej ze stylem współczesnym odzywa się zgrzytem”311. Nie zwracano natomiast uwagi, iż na studenckiej prywatce, której
uczestnicy bawią się komedią Szekspira, dysonansem odezwałby się właśnie styl dworski.
Autorom pomagał niepoślednio „zielono-gęsiowy” styl przekładu Gałczyńskiego z jego antypompiarskim humorem. W ogólnym rozrachunku – zaproponowana przez Bardiniego poetyka
odcinała możliwość wszelkich prób odwrotu do operetki, muślinowego baletu i lirycznych
szczebiotów w lasku z papier-mache. Iluzjonizm wyparty został doszczętnie przez jawną teatralność zdarzenia.
Zdążyli już przygotować mieszkanie do „prywatki”. Przyciągnęli jeszcze jakąś drabinę, do
ubrań podopinali jakieś kryzy, znaki rozpoznawcze postaci312. Zabawa, która się rozwija, ze
sceny na scenę coraz dobitniej odsłania swój rodowód: to styl teatru studenckiego lat pięćdziesiątych. Styl warszawskiej Stodoły czy gdańskiego Bim-Bomu, w którym o kilka lat
wcześniej ukształtował się żart podszyty liryzmem, kpina z fasadowości, z gładkich konwencjonalizmów, gdzie młodzi chłopcy stawali na scenie zadziorni i szyderczy. Bardini przeniósł
te doświadczenia na scenę zawodową, by młodym o młodych mówić w swej zabawie na
szekspirowskie tematy. Aranżował ją i dekonspirował Puk Henryka Boukołowskiego – war-
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szawski cwaniak o manierach „bananowca”313. Warszawa i Warszawka – obydwie pomieściły
się w przedstawieniu; ta młoda i ta stara – ukazane w krzywym zwierciadle parodii i aluzji.
Oto Tezeusz z Hipolita jawnie „prześmiewali” pompatyczność gwiazdorskiej sceny akademickiej spod znaku Teatru Polskiego; rzemieślnicy nieudacznic klecili swój spektakl wedle
wydziwaczonej recepty młodych „reżyserów z pomysłami”; orszak Tytanii widać zapatrzył
się na podkasaną muzę Syreny, rozpląsany i pikantny na modłę szansonistek dla panów w
delegacji. Nie zostało suchej nitki. Czy aby „dla śmiechu” tylko? Może raczej śmiechem pragnęli ci młodzi kruszyć stare dla nich, obce i wrogie postawy i style ich artykulacji...
Nieukontentowany „pogrubieniem” Szekspira w interpretacji Bardiniego, Jan Kott pisał:
„Snu nocy letniej nie da się pokazać ani na zasadzie kabaretu, ani parodii. Bo w Śnie nocy
letniej jest już i kabaret, i parodia. Tyle tylko, że obok kabaretu i parodii, parodii stylu i parodii teatru – jest jeszcze w Śnie nocy letniej oszałamiający wybuch namiętności i liryki, i wielka szekspirowska muzyka. I bardzo gorzka filozofia”314. Przy oddawaniu premierze Bardiniego wszystkich należnych jej honorów, polemika dotyka więc interpretacyjnych generaliów.
Grzegorz Sinko stawiał pytanie zupełnie zasadnicze: „Jak wyszedł Szekspir z takiej operacji?”315 Dopiero parę lat później – i to wśród tylko nielicznych obrazoburców – pytać by się
zaczęto: jaki ekwiwalent dał Bardini za to, co odebrał tekstowi Szekspira? Wedle krytyka,
Szekspir z operacji Bardiniego wyszedł amputowany – odjęto mu skrzydło liryzmu. Kott
rozwijał tę samą – polemiczną wobec inscenizacji – myśl: Sen nocy letniej „to jest sztuka
oparta na gwałtownych dysonansach; wieloznaczna i gorzka, liryczna i ironiczna zarazem.
Zaślubiny królewskich kochanków są ramą, prologiem i epilogiem. Parodia jest tutaj bardzo
cienka, ledwie dostrzegalna; parodia dworskich ceremonii i dworskiego teatru. I na zasadzie
wielkiego kontrastu jarmarczny teatr rzemieślników londyńskich czy stratfordzkich wprowadzony do tych umownych Aten. Teatr autentyczny, prawdziwy, przedszekspirowski. Ale teatr
ten wprowadzony jest nie tylko dla wielkiej zabawy”. Bo właśnie w schemacie komicznej
tragedii Pyrama i Tyzbe ujawnia się prawda, iż „świat jest okrutny dla prawdziwych kochanków. Trzecim zwierciadłem tej komedii o miłosnym szale jest sprawa Obeona i Tytanit. (...)
Szaleństwo trwa całą czerwcową noc. Potem jest świt, wszyscy się budzą, śnili coś dziwnego
i strasznego. Nie chcą pamiętać o swoich snach. Wstydzą się nocy”316. Jak miało się to zdarzyć z Wielkim Mechanizmem i kronikami królewskimi Szekspira, jak miało się to powtórzyć
z koncepcją „Leara jako Końcówki”, którego dopiero później na scenie zrealizował Brook,
tak też w wypadku Snu nocy letniej Kott w eseistyce wyprzedzał praktykę inscenizacyjną.
Jego widzenie Snu pojawić się miało u Kopalki, Zamkow, lecz w pełni miał je scenicznie
ucieleśnić dopiero Brook (Royal Shakespeare Company, Londyn 1969). Kott wychodzi w
interpretacji Nietzscheańskiej od podwójności człowieczej; Sinko od historii literatury – od
dworskiego rodowodu komedii. Spotykali się w tym samym punkcie: w zarzucie spłaszczenia
sztuki przez Bardiniego. Z odwrotnych patrząc perspektyw, dwaj wybitni krytycy konstatowali, iż w przedstawieniu utonęła gorycz i przewrotność śmiechu. Zwłaszcza Kotłowi brakło
u Bardiniego zanurzenia konfliktu w psychoanalizie, grotesce i surrealizmie. Brakło mu
smutku przebudzenia i tęsknoty za szałem gorącej nocy letniej. Czy zabrakło w istocie i czy
rzeczywiście Sen w Ateneum spłaszczył się był do jednego wymiaru?
Zwróćmy uwagę, jak pewna jednorodna nić wiąże Sen Bardiniego, Wieczór Trzech Króli
Skuszanki i zamysły szekspirowskie Zamkow. We wszystkich tych przedstawieniach reżyserzy zacierają ostre dotąd granice planu lirycznego i błazeńsko-komediowego. Ów kierunek
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interpretacji nieraz wzniecał oburzenie. Dlaczegóż więc tak uparcie powracał na scenę? Nie
jest to pytanie z zakresu psychologii twórczości. Już raczej z zakresu socjologii teatru. Wydaje się, iż zacieranie granic między śmiechem a płaczem, między tym, co na serio a drwiną,
stanowiło figurę współczesnej tym przedstawieniom skali młodzieńczej wrażliwości albo
raczej form artykulacyjnych tej wrażliwości. Nie było tak, iż w trakcie zabawy aktorów Bardiniego w scenkę STS-u, kędyś ulotnił się szekspirowski liryzm i poezja. Odmieniły one tylko
kształt, formę. Aktorzy z Ateneum na zawodowej scenie grali niejako swych rówieśników z
już wówczas legendarnych piwnic, grali ich i własny styl uczuciowości. Styl liryzmu i humoru, który rodził się w połowie dziesięciolecia na scenkach Stodoły i Bim-Bomu. W tym ostatnim jedna z premier nosiła znamienny tytuł: Radość poważna. Im więcej wolt. im więcej
drwiny z uczuć, tym więcej ich było pod spodem, tym wstydliwiej skrywanych. Z Bim-Bomu
Zbigniew Cybulski przeniósł się do zawodowego teatru i na ekran filmowy. Całemu pokoleniu narzucił styl liryzmu à rebours. Z zewnętrzną nonszalancją, z – jak go wówczas nazywano
– „tumiwisizmem”, z całym tym systemem parawanów, za którymi krył się sentyment i marzenie o porozumieniu. I przecież nie bez kozery właśnie Sen nocy letniej wybrali sobie do
wygłupu ci smarkacze z Ateneum, kiedy skrzyknęli się na „spódnice i szkło”. Parawanami z
Szekspira osłaniali własną wstydliwość i własne marzenia.
Jest Sen nocy letniej jedną z najczęściej w Polsce granych sztuk Szekspira. I jedną zarazem
z grywanych w sposób najbardziej błahy. W tradycji XX-wiecznej do rzeczywiście znaczących faktów interpretacyjnych – aż do inscenizacji Konrada Swinarskiego w roku 1970 –
niewiele da się wyliczyć ponad realizację międzywojenną Schillera w warszawskim Teatrze
Polskim, bezpośrednio powojenne propozycje Horzycy i Dąbrowskiego i na koniec premierę
Bardiniego. Sumując polskie szekspiry sezonu 1962/63, Andrzej Wróblewski pisał z perspektywy kilku już wówczas lat: „Od czasu głośnej inscenizacji Bardiniego (...), inscenizacje
Snu stały się sprawą wielce kłopotliwą. (...) Bardini przeciął nurt tradycji, którego ostatnim
ogniwem była poetycka inscenizacja Wilama Horzycy. (...) Bardini ze swoim kabaretem zaniepokoił inscenizatorów, którzy usiłują dziś ożenić groteskę z pompatycznością marszu
Mendelssohna”317. Istotnie – zerwał Bardini nurt tradycji. Zerwał go zresztą potrójnie: odciął
się tak od wersji romantycznej, jak od klasycyzującej i naturalistycanej. Zrezygnował z pseudoludowości, tiulowej feerii Reinhardta, ale i pogodnej ludyczności baśniowej Dąbrowskiego
nie podał ręki. Puk zmienił się u niego w Ariekina, a zakochani Horzycy poszli do studenckiej
piwnicy, kryć rumieńce za kuflami piwa. Niczym Gall w powojennym Jak wam się podoba,
trysnął autentyczną młodzieńczością, spontanicznym, grupowym działaniem z e s p o ł u
młodych ludzi. Zatarł czy wręcz zlikwidował przedział pomiędzy postaciami realnymi i baśniowymi. I znalazł się niejako w centrum. W centrum mentalności i obyczajowości pokolenia – to po pierwsze. Po drugie – w punkcie pośrednim między studencką poetyką Bim-Bomu
a Snem Brooka, w którym sfera baśni uzyskała wymiar jednej ze sfer przynależnych – często
przez nas odtrącanej, nie chcianej – realności.

NA WIELKICH SCHODACH
Problematyka Wielkich Schodów czy – jak chciał Kott – Wielkiego Mechanizmu w kanonie dramaturgii Szekspira w sposób najbardziej bezpośredni kojarzy się z jego kronikami historycznymi. Praktyka sceny polskiej drugiego dziesięciolecia powojennego dobitnie świadczy o tym, iż Hamletem, innymi tragediami, a i komediami również, teatr, podobnie sprawnie
jak kronikami, jest w stanie artykułować problematykę Historii, Władzy, Polityki. Niemniej
317

A. Wróblewski, Powszednie ciasto, „Nowa Kultura” 1963, nr 3, s. 4, 10.

117

inscenizacje kronik historycznych ująć należy oddzielnie, jako projekcje bodaj najbardziej
charakterystyczne dla okresu ciągów myślowych związanych z dramatem szekspirowskim.
Reguła nie posiadałaby właściwej sobie siły przekonywania, gdyby odbywała się bez wyjątków. I tym przeto razem – myśląc o kronikach – przewód interpretacyjny rozpocząć wypada od analizy realizacji jednej z tragedii. Juliusz Cezar w reżyserii Kazimierza Dejmka∗ daje
ku temu powody bardziej istotne od faktu, iż rozegrany właśnie został dosłownie na Wielkich
Schodach. Z ciągu Szekspirowskich kronik historycznych wyłania się teza ogólna, wedle której każda władza w ręku jednostki – bez względu na osobiste walory bądź przywary władcy –
kryje w sobie niebezpieczeństwa dla ogółu rządzonych. Jest to bowiem w rytmie dziejów
prawo ponadindywidualne, na które osobowość rządzącego nie ma wpływu. Rodzajem dopełnienia tak postawionej tezy, jest Juliusz Cezar. Okazuje się tu bowiem, iż jeszcze większym
niebezpieczeństwem, w tym wypadku prowadzącym wręcz do klęski, jest obalenie władzy,
która – choć może niebezpieczna – była silna i sprawna. Po przewrocie zagrożony ogół, lud,
władzy przejąć nie potrafi, a pełna demokracja jest utopią. Natomiast potencjalni przywódcy
pierwej muszą zetrzeć się w bratobójczej, wykrwawiającej naród walce, zanim jeden z nich
zostanie... kolejnym jedynowładcą. Na domiar wszystkiego nie tak silnym i nie tak sprawnym
– więc gorszym od obalonego poprzednika. Tak czytany Juliusz Cezar jest odpowiedzią
Szekspira na nieudany bunt hrabiego Essexa, opowiedzeniem się rzecznika silnej władzy po
stronie królowej Elżbiety. Dla polskiego reżysera w roku 1960 jest natomiast tak czytany Juliusz Cezar próbą ujrzenia najbliższej rzeczywistości w perspektywie szerszych mechanizmów historycznych.
Niejako figurą swej koncepcji interpretacyjnej Juliusza Cezara Kazimierz Dejmek uczynił
architekturę sceny. Cały dramat rozegrał na systemie podestów pnących się w Wielkie Schody, jednocześnie kojarzące się z niemiecką tradycją inscenizacji Jessnerowskich. Niczym na
wielkiej szachownicy, na owych schodach rozgrywa się wieloplanowa akcja; gra, w której
poszczególnym figurom przydzielono konkretne miejsca. Plan wydarzeń powszednich, zwykły bieg spraw plasują się na płaskim proscenium i najniższych kondygnacjach schodów.
Stopniowo rozgrzewając się i dochodząc do wrzenia, wypadki przenoszą się na coraz wyższe
stopnie, na których szczycie znajduje się punkt centralny owej piramidy władzy i niejako oś
jej kołowrotu. Moment kulminacyjny – scenę w senacie, która zakończy się śmiercią Cezara –
zgodnie z ogólną koncepcją reżyserował Dejmek na całej przestrzeni scenicznej: od „parteru”
po szczyt, jako że cała „szachownica” w takowych chwilach podlega periodycznemu wstrząsowi. Na szczycie władca w purpurze; poniżej, na wszystkich poziomach, w napięciu prężą
się spiskowcy. „Niby toczy się akcja, ale to pozór, ruch prawdziwy, atak na Cezara nastąpi
dopiero za chwilę, czas dłuży się, rośnie dramatyzm w tej osobliwie »zamrożonej« sytuacji.”318 Petenci zbliżają się powoli. Śmiertelnie raniony władca ze szczytu toczy się po schodach w dół, umiera na płaskim proscenium – w śmierci zrównany z plebsem. Jak gdyby teatralnie ucieleśniając scenę abdykacji Ryszarda II z jego słynnymi słowami: „W dół, w dół, w
dół...”, Dejmek ukształtowaniem obrazu scenicznego daje figurę ogólnej zasady historycznych mechanizmów, wyprowadzonej z interpretacji dramatu.
Wirtuoz inscenizacji, dla uzyskania klarowności generalnej koncepcji, zrezygnował z zewnętrznej widowiskowości. Cały spektakl poprowadził w porządku dyskursywnym; w jednej,
pełnej prostoty i tą oszczędnością szczególnie semantycznie znaczącej dekoracji. Poczynając
od tekstu – który skrócił znacznie, eliminując aż piętnaście postaci319 – a na ruchu scenicznym kończąc, Dejmek rozegrał całość jak gdyby „blokiem”, bez tumultu teatralnych efektów
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i szaleństwa tłumu statystów. Nie znaczy to, iż zrezygnował ze scen zbiorowych i z ruchu.
Tyle że dynamikę uzyskał poprzez statyczność – przez ruch potencjalny. Poddany selekcji
gest postaci, obrót czy uśmiech pointował sytuacje tym ostrzej, tym bardziej znacząco. Wielki
obraz zasady historycznych rytmów komponował z drobiazgowych rozwiązań aktorskich,
gestycznych i sytuacyjnych. Celem zaś nadrzędnym była tu dążność do prezentacji d i a l e k t
y c z n e g o porządku rzeczy. W odróżnieniu od kronik historycznych, w których mechanizm
historii i władzy, zawsze ten sam, każdego, który wstąpi na szczyt Wielkich Schodów, nieodmiennie zaraża zbrodnią – w Cezarze racje rozłożone są dialektycznie. To nie „wykład”
historii czyniony na przykładzie bohaterów – to starcie cząstkowych racji opozycjonistów, z
których dopiero układa się porządek historiozoficzny. Dejmek przeto nie apoteozował żadnego z protagonistów, żadnego nie dyskredytował. Bo żaden nie jest pozbawiony racji i żaden
pełnej racji nie posiada. W ogóle bowiem racja taka nie istnieje, istnieje jedynie ponadindywidualny system, który na swych Wielkich Schodach wszystkie te racje mieści. Odrzucając –
poprzez skróty – kronikarskie obciążenia sztuki, reżyser skupił się na jak gdyby klinicznej
analizie dyskursu między republikanizmem a dyktaturą jako dialektycznym starciem racji
cząstkowych.
Ogołocenie przedstawienia z przetaczających się po scenie tłumów ma sens głębszy od
formalnego. W słynnej inscenizacji Juliusza Cezara Leona Schillera z roku 1928 owe tłumy
właśnie grały rolę zgoła pierwszorzędną; zachwycała maestria ich scenicznej kompozycji,
lecz – co istotniejsze – te przelewające się przez akcję bezimienne masy urastały do rangi
pierwszoplanowych prominentów w dziejowym mechanizmie. W spektaklu Dejmka – pierwszym w powojennym teatrze polskim Juliuszu Cezarze – tłumowi została odebrana jakakolwiek istotniejsza rola do spełnienia na szachownicy gry politycznej. Jak w Koriolanie, w Cezarze Dejmka lud jest niczym narzędzie w rękach tych. którzy potrafią pchnąć go w przez
siebie upatrzonym kierunku. Budując przeto kameralny dyskurs o zasadzie, tak rozumiany lud
spokojnie można zostawić za kulisami i skupić się na rzeczywistych twórcach Historii.
Dejmek zmienił zakończenie sztuki. Musiał je zmienić, by utrzymać ład logiczny przewodu myślowego. A taki jego wywodem rządził obraz świata, jaki ogólnie tamtymi laty panował
w polskim teatrze szekspirowskim. U Szekspira sztukę kończy hołd triumwirów, składany
zwłokom Brutusa. Przedstawienie Dejmka zamykał – wyjęty z jednej z wcześniejszych scen –
tekst Oktawiusza:
Dobywam miecza przeciwko spiskowcom.
Kiedyż, myślicie, wróci on do pochwy?
Nigdy, dopóki nie będzie pomszczona
Każda z trzydziestu i trzech ran Cezara,
Albo dopóki na drugim Cezarze
Sztylety zdrajców znów mordu nie spełnią.
A więc historia się powtarza. I swym finałem Dejmek interpretuje Juliusza Cezara jak
gdyby poprzez kroniki czy raczej ich ówczesne interpretacje. Znów nowy Cezar stanie na
szczycie schodów, znów śmiertelnie raniony stoczy się w dół, by skonać na najniższym stopniu, u stóp kolejnych Cezarów. Nic w historii nie jest ostateczne, jednorazowe i niepowtarzalne. Poza ludzkim marzeniem o niepowtarzalności – ale to już całkiem inna sprawa.
Poczet królów angielskich na polskiej scenie tamtych lat reprezentują w sposób istotny
Henryk IV, Henryk VI i Ryszard III. Ów królewski orszak kronik otwierają dwie premiery
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Henryka IV w reżyserii Aleksandra Bardiniego∗. Wersja warszawska była nieco skorygowaną
powtórką premiery łódzkiej, co pozwala na łączną analizę obydwu przedstawień i próbę wydobycia z nich nadrzędnej koncepcji interpretacyjnej i inscenizacyjnej.
Rzadko się zdarza, aby program teatralny w sposób znaczący naprowadzał odbiorcę na
trop reżyserskiego zamysłu przedstawienia. A tak właśnie miała się rzecz z programem łódzkiego Henryka IV. Znalazły się w nim cztery cytaty. Angielski kronikarz Holinshed: „Taką
wściekłością przejęci oddalili się oni, przemyśliwując odtąd jedynie jakby strącić króla Henryka z tronu, a na jego miejsce osadzić swego kuzyna Edmunda, hrabiego March”; Montaigne: „Ci, którzy starają się zachwiać rządem państwa, najczęściej pierwsi padają, przywaleni
jego ruiną”; Piotr Skarga: „Obejrzyjcie się, proszę, na te szkody i straty, jakie wam z niezgody urastają”; Władysław Gomułka: „Działają w naszym społeczeństwie różne reakcyjne siły
rozkładu”. Wybór zdań czterech – jakże w tym zestawieniu na pierwszy rzut oka zaskakujących autorów – nie pozostawia żadnych wątpliwości: mamy do czynienia z przedstawieniem
stricte politycznym, które analizę mechanizmów sporu o władzę rzutuje na problemy Polski
współczesnej i opowiada się po stronie władzy silnej i postępowej. Jak Hamlet Zawistowskiego, jak Miarka za miarkę Skuszanki, Henryk IV Aleksandra Bardiniego Szekspirem myśli
o tym, „co w Polsce jest do myślenia”. Zarysowana w dramacie sytuacja Anglii wręcz prowokuje do snucia analogii: „Warcholstwo, prywata, sobiepaństwo, brak odpowiedzialności, z
którymi musi się borykać świeżo dopiero »po wewnętrznych zamieszkach« ugruntowana
władza (...); z drugiej strony, ucieleśniony w postaci nieźle sobie baraszkującego następcy
tronu p r o b l e m m ł o d z i e ż o w y”320. Cytaty zawarte w programie są jednoznaczne,
przedstawienie nie. Bardini aktualizuje Szekspira zdecydowanie, acz bez nachalnej dosadności. Reżyser proponuje aluzyjność o wiele głębszej natury – „wydobywa ją przede wszystkim
poprzez bardzo silne i zdecydowane zbliżenie rytmu wypowiedzi aktorskiej do wewnętrznego
rytmu człowieka dzisiejszego. Chodzi tu nie tylko o zerwanie z szablonem pustej i monotonnej melodyki okresów retorycznych, o podkładzie »podtekstów« psychologicznych pod każdą, najbardziej nawet zdawałoby się, konwencjonalną frazą; w dobrych przedstawieniach
osiągano to już wielokrotnie. Chodzi tu o szczególne u n e r w i e n i e tych wypowiedzi, o
obdarzenie ich tą tonacją, tym specyficznym, hamowanym jakby ze wszystkich sił, a przecież
wyczuwalnym, rozedrganiem wewnętrznym, po którym możemy się natychmiast rozpoznać –
my, ludzie dzisiejsi, ludzie s t ą d”321. Fakt to o wadze szczególnej. Po fali aktualizacji bezpośrednich – takich jak u Zawistowskiego czy Skuszanki – Bardini aktualizuje niejako w głąb:
by mówić Szekspirem o dniu dzisiejszym, wprzódy stara się uczynić bohaterów Henryka
ludźmi dzisiejszymi. Dopiero po ukształtowaniu im psychiki i sposobu pojmowania właściwego odbiorcom, z odbiorcami pragnie mówić o ich świecie, o ich modelu państwa i władzy.
Zasada i styl kształtowania osobowości bohaterów przez Bardiniego obrazuje rzadki w teatrze wypadek pełnej zgodności teoretycznych postulatów krytyki z programem praktyków.
Jan Kott proponował: „Trzeba odczytać Szekspira przez styl i możliwości naszego pokolenia
aktorskiego. Będzie to inny Szekspir, ale możliwe, że będzie to nasz Szekspir. Bardziej
okrutny, dużo mniej »poetycki«, oparty na innej skali wrażliwości”322. Takim właśnie był
książę Walii – zwłaszcza w wersji warszawskiej – w interpretacji Henryka Boukołowskiego,
zagrany „ze współczesną wrażliwością i inteligencją n i e p r z e s t a w a ł b y ć s z e k s p i
r o w s k i m księciem Walii”323. Nie był to sympatyczny lekkoduch, lecz z wierzchu cyniczny
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i oschły, jak gdyby smutny kompan bohaterów Hłaski324. W manierach i stylu nieodparcie
kojarzył się z warszawską młodzieżą, z jej częścią zwaną wówczas chuliganami, choć dziś
raczej przypisalibyśmy mu imię kontestatora. Ten głodny a u t e n t y z m u, w swej pasji
okrutny, a nie pozbawiony wdzięku, wewnętrznej dyscypliny i niepokoju młodzieniec, miał z
czasem – jak jego pokolenie – zająć miejsce ojców. By rozumieć świat współczesnych, kiedy
przyjdzie nimi rządzić, wprzódy musiał przejść przez krąg doświadczeń bezpośrednich – nie z
wysokości władzy poznać dzień i noc także w przypałacowej karczmie. Władza silna – jeśli
ma być mądra i sprawiedliwa – opierać się musi na sympatii i rzeczywistej znajomości uczuć
i myśli rządzonych.
Dla przyjętej zasady inscenizacyjnej nie bez znaczenia było zetknięcie się w przedstawieniu bardzo od siebie różnych konwencji aktorskich. Młodemu księciu z pokolenia Hłaski towarzyszył Falstaff wielkiego aktora starej szkoły – Stanisława Łapińskiego. Choć w wersji
warszawskiej artysta stuszował nieco ekspresję środków zewnętrznych i zagrał postać jak
gdyby bardziej „od wewnątrz”, niemniej była to kreacja w dawnym stylu wielkich solistów325. Lecz właśnie w roli Falstaffa, postaci ucieleśniającej „szekspirowskie mięso”, plan
żywiołowej biologii, konwencja pełnej identyfikacji aktora z bohaterem służyła jako strukturalnie uzasadniony w tkance przedstawienia kontrapunkt w stosunku do „pokoleniowego”
księcia, rówieśnika zamkniętych w sobie bohaterów Zbigniewa Cybulskiego. Falstaff do ż a d
n e g o pokolenia nie należy – on ucieleśnia postawę o ahistorycznym charakterze. Słynny
monolog Falstaffa przesunął Bardini do finału spektaklu. Na czele kalek i oberwańców sir
John w pochodzie do nowo koronowanego Henryka V szydzi ze stereotypów honoru, który z
jego punktu widzenia ni funta kłaków nie jest warty. W wersji warszawskiej nie było już potem sceny odtrącenia Falstaffa. Niczym brechtowskim songiem dawny kompan księcia zamykał spektakl swą wspaniałą drwiną z powagi, z jaką ludzie mordują się o pozory, kiedy największą wartością i tak pozostaje życie326. Jak Tersytes w Troilusie i Kresydzie Korzeniewskiego mentorem stawał się opasły Jaś pijaczyna.
Już z powyższego wynika, że Bardiniego w kronice historycznej Szekspira najmniej interesowała kronika wypadków historycznych. Głównymi bohaterami byli dlań książę Walii i
Falstaff, tytułowego zaś Henryka IV i zawiły wątek feudalnych walk o władzę reżyser odsunął na plan drugi. W kronice bowiem najbardziej zajęli reżysera l u d z i e – ich p o s t a w y i
przydatność owych postaw w kreowaniu świata takim, jakim chcieli go widzieć czterej cytowani w programie premiery autorzy. Swoista antykronikalność przedstawienia zadecydowała
o wyborze konwencji inscenizacyjnej. W sprawie kostiumów warto przytoczyć spostrzeżenia
Leonii Jabłonkówny: „Tak się ostatnio w konwencjach teatralnych utarło, że kostium właśnie
stanowi ów najbardziej zasadniczy – i często zresztą jedyny – współczynnik tzw. modernizacji. Jest to ulubiony chwyt niektórych inscenizatorów, ażeby osoby przekazujące nam aleksandrynem lub kunsztowną prozą klasyczną swoje przygody z mitycznego Argos czy z krucjat średniowiecznych, odziewać w smokingi, swetry i pumpy – nie mówiąc już o szczególnie
popularnych kombinezonach i skafandrach. Stanowi to nieomylny sygnał dla najmniej nawet
otrzaskanej publiczności, że będzie miała do czynienia ze w s p ó ł c z e s n y m o d c z y t a
n i e m utworu”327. Otóż Bardini szuka złotego środka. Nie chce ujednoznaczniać ni średniowiecznej Anglii, ni Polski lat pięćdziesiątych. Chce Anglią mówić o Polsce. Przeto aktorzy
grają w strojach na poły „uniwersalnych”, związanych wszakże z epoką, w której historycznie
funkcjonują. Tyle że nie rekonstruowaną muzealnie, poddaną syntetyzującemu skrótowi.
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Książę Henryk cały czas nosi ten sam pomarańczowy kubrak, król ani razu nie przywdziewa
ceremonialnej purpury. Powstaje dzięki temu – jak trafnie rzecz określiła Agnieszka Osiecka
– swoista „konwencja podwójnych desek scenicznych”328. Równoczesne „tam i t u t a j”. Na
scenie mała estradka, dodatkowa kurtyna wewnętrzna, stroje wyprowadzone, acz tylko wyprowadzone właśnie, z czasu historycznego. Mówią więc o nas, ale nie wprost. Nie tylko
wprost. Tak właśnie, jak w cytatach zawartych w programie – jest to Gomułka, ale jest także
Skarga i Montaigne. Jesteśmy bowiem tylko fragmentem wielkiego pejzażu.
Żadna z późniejszych w omawianym dziesięcioleciu inscenizacji Henryka IV nie dorównała ciężarowi gatunkowemu i sile inspiracyjnej propozycji Bardiniego.
Istotniejsze znaczenie w procesie scenicznego myślenia Szekspirem na kanwie Henryka IV
przypisać można dopiero dwóm inscenizacjom Jerzego Jareckiego∗, zrealizowanym na samym schyłku okresu. W obydwu przedstawieniach reżyser posłużył się tym samym układem
tekstu, z dwóch sztuk skondensowanych w jednolitą opowieść sceniczną. I choć odmienność
obsady zadecydowała o przesunięciu pewnych akcentów, spektakle krakowski i wrocławski
traktować można jako dwie projekcje tej samej formuły interpretacyjnej i inscenizacyjnej.
Wbrew ogólnej tradycji – a i na przekór nasyceniu dramatu charakterami Falstaffa i księcia
Walii – protagonistą przedstawienia uczynił Jarecki tytułowego Henryka IV. Dołączając do –
chętniej grywanej części I fragmenty części II, rzecz całą umieścił w czasach rządów Henryka
IV, aż po jego śmierć. I właśnie z owej sceny części II, w której książę Walii zabiera koronę z
wezgłowia konającego monarchy, uczynił punkt kulminacyjny i oś myślową całego przedstawienia. Uczynił z niej moment kluczowy dla zrozumienia złożonych problemów psychologicznych starego króla, jego stosunku do syna, a także stosunku młodego Henryka do ojca329.
To w planie psychologicznym. W szerszym natomiast planie historiozoficznym sceną tą rysował swój interpretatorski stosunek do zasady rytmów historycznych. Istotne znaczenie dla
takiego rozłożenia punktów ciężkości w spektaklu miała w wersji krakowskiej aktorska interpretacja roli Henryka IV przez Kazimierza Witkiewicza. Jego król- o bezsprzecznie „pokalanej” przeszłości był władcą o osobowości bogatej, złożonej i nieco „hamletycznej”, człowiekiem dysponującym przy tym pełną świadomością swej sytuacji egzystencjalnej i ogólnej
mechaniki władzy, w którą wstąpił. Nade wszystko był zaś człowiekiem, którego styl odczuwania i cierpień korespondował ze stylem wrażliwości współczesnej. Spod jego korony przeświecała przeto opowieść o niekoniecznie królewskich losach człowieczych. Niemniej Jarocki
– jak się powiedziało – nie ograniczał Henryka IV do planu psychologicznego. Wykorzystywał obficie ów plan, tak jak wyzyskiwał plan kroniki w jej porządku kronikarskim właśnie po
to, aby dyskursowi o z a s a d z i e funkcjonowania władzy i – szerzej – funkcjonowania
systemu historycznego, przydać solidne podłoże planu wzajemnych ludzkich zmagań i zmagań w labiryncie własnych osobowości.
W drugiej wersji – jak się powiedziało – aktorstwo nieco poprzesuwało akcenty. Książę
Walii Jarosława Kuszewskiego o postawie niepozornej, „milkliwy i przyczajony, obłudny i
wzgardliwy”330, nie ma w sobie śladu kipiącego wigorem łobuza, który dostąpi chwili przełomu. Ów szczwany lisek od początku poluje na koronę i później, bez drgnienia oka, wyprze
się Falstaffa, kiedy ten przestanie być w dalszej grze przydatny. Taki Henryk po koronacji
niczym już więcej nie jest niż „dodatkiem do berła i korony, których tak pragnął; jest już bar328
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dziej płaszczem wspaniałym i pozłocistym, w który go ustrojono, niż samym sobą. Teraz one
będą nim rządzić. Ale nikt i nic nie będzie rządzić Falstaffem, nikt i nic nie uczyni go rzeczą,
póki jeszcze tchu w starym opoju. Który więc z dwu przyjaciół został tu naprawdę oszukany?
Wielki, niepowstrzymany, przemożny, wyzwalający homerycki śmiech Falstaffa. Oto finał tej
kroniki”331. Henryk wygrał i przegrał zarazem, bowiem wstąpił w świat funkcji i masek. Dopiął celu gry i zmiażdżył nim wolną osobowość. Falstaff przegrał i wygrał równocześnie,
gdyż poza grą uniósł cało swą małą wolność. W wielkiej grze historii miejsca na wolność nie
bywa. A więc i Jarocki aktualizuje – w osiem lat po Bardinim inaczej wszakże widzi sens i
morale władzy silnej; może w ogóle inaczej widzi całą jej ideę po doświadczeniach całego już
dziesięciolecia... Aktualizuje poprzez aktora i jego działanie, bez inscenizacyjnych zabiegów,
które dałyby jednoznaczność optyce współczesnej. Poprzez ludzką osobowość – przez to
więc, co może jedynie krom wielkich mechanizmów jeszcze zostało do ochrony...
W całym tym czasie coraz bardziej dojrzewał i podlegał kolejnym przeobrażeniom szekspiryzm Zofii Wierchowicz. Po – wspomnianym już wcześniej – okresie debiutanckim, po
Wieczorze Trzech Króli i Hamlecie w reżyserii Aleksandrowicza, ich wspólne myślenie
Szekspirem miało zamknąć się w najwybitniejszym osiągnięciu artystycznym tego tandemu, a
zarazem niewątpliwie najbardziej ambitnej próbie repertuarowej Roku Szekspirowskiego – w
polskiej prapremierze Henryka VI∗. Wystawione po Hamlecie Poskromienie złośnicy∗ Aleksandrowicza nie zapowiadało takiego skoku jakościowego dwójki szekspirystów, jakim miał
być ich Henryk. Aleksandrowicz rozegrał Poskromienie złośnicy bardziej kluczem Goldoniego niż Szekspira – jako jarmarczny, farsowy, pełen przebieranek i hałaśliwych dowcipów
spektakl w stylu komedii dell’arte. To pełne wdzięku przedstawienie nie wychodziło jednak
poza inscenizacyjne i myślowe stereotypy, dobrze już osadzone w scenicznej tradycji tej komedii. Nie wyprowadzał również szerszych konsekwencji z powielanych schematów o rok
późniejszy znów wspólny Wierchowicz i Aleksandrowicza Romeo i Julia∗. Henryk VI wieńczył ich kilkuletnie dociekania nad kształtem sposobnym dla Szekspira współczesnego.
Zasadę inscenizacyjną Henryka VI wytyczał kształt plastyczny przedstawienia. Wierchowicz wzniosła konstrukcję potężnych schodów, zbitych z surowych desek wspierających się
na ażurowych „kozłach”. Dwie drewniane wieże po bokach i zjeżdżające ze sznurowni napisy
określające miejsca akcji dopełniały obrazu. Na schodach ludzie w prostych ubraniach szytych ze skór332. Drewno i skóra, brak jakichkolwiek ozdobników – zgrzebnie i surowo. Znamy te schody, ich interpretacyjną zasadę. Z Juliusza Cezara Dejmka, ze szkicu Królowie Jana
Kotła. Po schodach tych wspinają się pretendenci do władzy, która obróci się w śmierć. Kolejne stopnie obmywa krew ich wrogów i przyjaciół, ich własna krew spływa ze szczytu Machiny do jej stóp – niczym kobierzec, po którym w drogę wzwyż ruszą kolejni uczestnicy
śmiertelnego tańca o władzę. Obrót Mechanizmu jest sprawny i jednostajny. To wszystko z
Kotta. Z Wierchowicz – równoległy plan drugi, inny plan metafory: drewniana konstrukcja
nieodparcie kojarzy się z wiecową trybuną, naprędce skleconą z surowych desek, na które
331
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wdrapują się komparsi Historii, by ledwie zdążyć wykrzyczeć z niej swe cząstkowe racje.
Sama przeto konstrukcja architektoniczna przedstawienia zawiera w sobie przejrzysty komentarz historyczny. A równocześnie... komentarz współczesny. Wspaniały skórzany płaszcz,
takiż kostium, zbroja – kryją pod sobą prosty, roboczy ubiór teatralny. To dzisiejsi ludzie w f
u n k c j i szekspirowskich bohaterów. Interpretacja kroniki przebiega przeto jak gdyby w
dwóch planach jednoczesnych – historycznym i ahistorycznym. „Łączy w przejrzystym, dobitnym skrócie plan historyczny ze współczesnym doświadczeniem. Jest to (...) scenografia
zainspirowana architekturą sceny elżbietańskiej, choć i na swój sposób wobec niej przekorna
(zamiast balkonu są dwie wieże po obu stronach schodów) daje reżyserowi nieograniczone
możliwości wprowadzania i wyprowadzania aktora, błyskawicznych zmian miejsca i czasu
akcji, wspomaga aktora zróżnicowanym i czytelnym kostiumem, co przy tak wielkiej ilości
postaci jest rzeczą o pierwszorzędnym znaczeniu.” 333 To nad wyraz funkcjonalne „wnętrze
sceniczne” było zarazem bodaj najpełniejszym i szczególnie nacechowanym ucieleśnieniem
scenograficznym wiodącego w tamtych latach trendu interpretacji dramatu szekspirowskiego.
Koło, po którym toczyła się machina historii w Henryku VI Wierchowicz i Aleksandrowicza, było zamkniętym kręgiem ludzi wplątanych weń b e z p o ś r e d n i o. „Zarażeni śmiercią” krążyli w owym kręgu kolejni koronowani oraz ci, którzy się w najbliższym cieniu tej
korony znajdowali. Niczym w Juliuszu Cezarze Dejmka, plan „laboratoryjnych dociekań” nad
mechanizmami władzy i królewskiej historii oczyszczony został z komparsów, z ludu, który
jedynie z oddali przygląda się sprawom, nie biorąc w nich udziału bezpośredniego, albo raczej, który o przebiegu owych spraw sam nie decyduje. Po raz pierwszy w Polsce podjęta
została próba zamknięcia olbrzymiej trzyczęściowej kroniki w jednym przedstawieniu i przeprowadzenia całościowego wywodu na podstawie tak olbrzymiego materiału.
Zamykając trylogię w jednym czterogodzinnym wieczorze teatralnym, tekst skrócono do
1/3, rezygnując z pięciu i pół tysiąca wersów, a pozostawiając trzy i pół tysiąca (dla porównania Hamlet zawiera 3200 wersów). Usunięto dziewiętnaście scen i pominięto całe wątki (na
przykład epizod francuski z Ludwikiem XI). Zupełnie zrezygnowano z obyczajowego pejzażu
Anglii i szerszej prezentacji realiów historycznych. Wobec braku możliwości cieniowania
modelunków olbrzymiej ilości postaci i kreślenia z nich pełnych osobowości wiele epizodów
łączono334. Wszystkie te zabiegi prowadziły do „oczyszczenia pola”, do selekcji, która w
efekcie – przy nad wyraz sprawnym, błyskawicznym montażu scen – pozwalała na ukazywanie klarownego obrazu działań nagiego Mechanizmu. W przedpremierowym wywiadzie
Aleksandrowicz mówił: „Pociągnęła nas współczesność konstrukcji dramatycznej, którą teatr
XVIII-XIX-wieczny zarzucił a którą podjął dopiero film. Charakteryzuje ją symultaniczność
akcji, równoległość wątków, skrót, mocne pointowanie scen, ostry, iście filmowy montaż”.
Zgodnie z tym śladem generalnym, w adaptacji „każda z postaci jest określona jedną tylko
cechą – jej stosunkiem do władzy (...). Akcja toczy się na przestrzeni lat pięćdziesięciu, ale
aktorzy pozostają w tym samym wieku. I s t o t ą j e s t p o k a z a n i e p r o b l e m u, a n i
e z d a r z e n i a h i s t o r y c z n e g o (podkr. A. Ż.)”335. Ludźmi pokazywać historię – tak
można by ów program określić. I dodać: pokazywać w porządku, jaki w interpretacji kronik
zaproponował Kott. Ku jakim wszakże pointom? Raz jeszcze warto zacytować reżysera:
„Henryka VI można odczytać na wskroś współcześnie. (...) Jest to dramat o wiecznym dążeniu jednostki do wybicia się ponad swoją grupę, i o tym, jak to dążenie przekształca, deprawuje. Kiedy swój cel osiąga, jest już zupełnie inny od człowieka, który stał na progu tego
działania. (...) Mówi się czasem, że silna władza jest złem, ale u Szekspira złem jest władza
słaba; dążąc do nieczynienia krzywdy nikomu – wyrządza krzywdę wszystkim. S ł a b a w ł a
d z a t o p o l e d o p o p i s u r o z m a i t y c h ż ą d z i a m b i c j i. Jest to sztuka o am333
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bicji w bardzo rozmaitym kształcie – i o zdradzie”336. Przesłanie reżyserskie jest jednoznaczne, a spektakl zdecydowanie polityczny, w swym przesłaniu zbliżony do Henryka IV Bardiniego. W żelaznej machinie prawidłowości władzy, jedynie jej siła i sprawność może – choć
nie musi – gwarantować siłę i sprawność państwa.
Przy takim założeniu interpretacyjnym na czoło spraw wysuwa się napięcie władza-siłaetyka. Co z kolei musi zwrócić uwagę na to, w jaki sposób został przeprowadzony motyw
bohatera tytułowego. „Henryk – mówił Aleksandrowicz – jest intelektualistą wśród łotrów i
zbrodniarzy. Posługuje się argumentem religijnym, by znaleźć inną rację działania, by oprzeć
się o jakiś etyczny układ odniesienia. Nie umie i nie może w walce przeciw otoczeniu posługiwać się jego własnymi argumentami i za to nim pogardzają. Wojna Dwóch Róż jest w istocie wojną dwóch wielkich koterii, rozgrywającą się w imię nieokreślonych idei, przy czym
obie strony mają przeciw sobie dokładnie te same argumenty. Bardzo łatwo poświęca się ludzi, wszyscy są wymienialni.”337 Inscenizatorzy zatem wiodą opowieść o konsekwencjach
wynikających z władzy słabej, która nieuchronnie wiedzie do anarchii i stwarza warunki
sprzyjające działaniom nadmiernie ambitnych jednostek. Pozwala to wyeksponować mechanikę wybijania się tych jednostek ponad społeczność i ponad właściwą im wartość. Takie ujęcie zarazem „kompromituje” etykę w grze politycznej. Ukazuje bezsiłę racji moralnych wobec racji siły. Krom zamiarom Henryka działa prawidłowość – władza etyczna acz słaba rodzi
zło, gdyż dopuszcza do rozpasania się zła.
Przedstawienie zagrane zostało bardzo „po angielsku”, z przyjęciem „okrucieństwa jako
stylu”. Drastycznie, z dosłownym ukazywaniem potworności. Kształt reżyserski w sposób
zasadniczy został przy tym uwarunkowany kształtem plastycznym przedsięwzięcia. Przeobrażająca się koncepcja sceny szekspirowskiej Wierchowicz – która wkrótce wykrystalizować
się miała jako „Maszyna do grania Szekspira” – umożliwiła ów „filmowy” charakter spektaklu, o którym wspomina Aleksandrowicz. Błyskawiczne tempo, pojedynki, potyczki rozgrywające się w mroku rozcinanym snopami punktówek... Lecz ponad tym wszystkim i nade
wszystko – klarowna wizja prawideł władzy i polityki. Jakże inna od tej, którą dawał Hamlet
Zawistowskiego czy Miarka za miarkę Skuszanki w połowie lat pięćdziesiątych. Albowiem
również i pozateatralny pejzaż przesunął się tamtymi czasy i odmienną współnarzucał twórcom optykę.
W całym dziesięcioleciu 1956-65 nie było drugiego przedstawienia, które by uzyskało taki
rezonans jak Ryszard III∗ Jacka Woszczerowicza. Nie było przedstawienia równie głośnego,
równie szeroko dyskutowanego; inscenizacji, która by z podobną siłą narzucała zawartą w
niej koncepcję interpretacyjną, a równocześnie odwzorowywała najbardziej dla okresu charakterystyczne ciągi myślowe. Przeto właśnie Ryszardem III zamykać i niejako podsumowywać wypada analizę kształtu i zasady polskiego myślenia Szekspirem w tamtych latach.
Kształt i sens przedstawienia uwarunkowany i zdominowany był kreacją Woszczerowicza
w roli bohatera tytułowego. Ryszard zagrany został wbrew przywiązanej do tej postaci tradycji psychologicznej, w jakiej – poprzedzony jeszcze przez XIX-wieczny teatr gwiazd – od
Freuda koncepcji „destrudo” i Adiera koncepcji „dążenia do mocy” wiek XX czytał szekspirowskiego bohatera. Woszczerowicz zrezygnował z szyku realizmu psychologicznego, nie
uprawdopodobniał „naturalnych” reakcji psychicznych, nie maskował swej postawy przed i
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komparsami, nie dążył do wizerunku „prawdy życiowej” Ryszarda 338. Dominowała w nim
postawa świadomego sytuacji, działającego z potworną konsekwencją komedianta.
Błazen. W tym słowie zawęźla się optyka aktorskiej i reżyserskiej interpretacji postaci, a
poprzez nią całego wydarzenia. Warto w tym miejscu posłużyć się fragmentami znakomitego
opisu roli pióra Jana Kolta: Początek spektaklu. Ryszard „przeszedł szybko pierwsze parę
kroków, lekko powłócząc nogą. Stanął. Zaczął się śmiać. Mówi, że skończyła się wojna (...).
Z góry spadają kraty. Jedna, druga, potem trzecia, potem czwarta. Ryszard mówi do siebie,
nie do nas. Śmieje się znowu, z siebie – nie, z nas. Ma szeroką twarz, zmierzwione włosy, jest
w brudnej potarganej opończy. (...) Rozkraczył się, zwisa mu kikut lewej ręki. (...) Woszczerowicz w śmiechu mówi słowa o pokoju. Ten pokraczny karzeł zaczyna od b ł a z e n a d y. I
to jest pierwsze odkrycie i pierwszy szok. Jest od wszystkich niższy, musi zadzierać głowę,
żeby im spojrzeć w twarz. Jest komiczny. Wie o tym, on wie wszystko. (...) Woszczerowicz
pierwszy buduje rolę Ryszarda wszystkimi środkami aktora k o m i c z n eg o. Jego Ryszard
się zgrywa, pada na kolana, małpuje litość i gniew i dobroduszność, wściekłość i żądzę, nawet
okrucieństwo. Jego Ryszard jest p o n a d wszystkimi sytuacjami, n i e u t o ż s a m i a s i ę
z n i m i, o n j e g r a (podkr. A.Ż.). On nie jest, on tylko udaje. (...) Tyran, który sam siebie
uznał za błazna. I cały świat za wielką b ł a z e n a d ę. Ale błazenada to nie tylko gesty. Błazenada jest filozofią. Błazenada jest wyższą formą pogardy. Pogardy absolutnej. [Po koronacji] na pustą scenę wyniesiono tron. Podobny jest on szubienicy zbitej z desek. Ten karzeł
siedzi teraz wysoko jak pająk. W ręku ma królewskie insygnia. On nimi także gardzi. Berło
sobie podłożył pod nogę. Czym jest berło? Złotym patykiem. (...) Ryszard przestaje być błaznom dopiero w ostatnim akcie. Grał... Teraz naprawdę się boi. (...) Już się nie śmieje. Jest
ciężkim, pokracznym karłem”339. Słowa podkreślone w cytacie oddają podstawowe formanty
interpretacyjne roli, a zarazem uzmysławiają szok, jakim była propozycja Woszczerowicza.
Na opak tradycji Ryszardów tragicznych – Ryszard g r o t e s k o w y. Na opak studiom
zbrodni i patologii – studium uniwersalnych konsekwencji akcji: postawy błazeńskiej w świecie zachowującym się jak obłąkany błazen. Na opak słynnej wówczas sylwetce Ryszarda III
w interpretacji Laurence’a Oliviera, którego bohater groźny i wspaniały ledwie zaznaczał
kalectwo – Ryszard komiczny komizmem, który choć otwiera usta do śmiechu, lecz pozostawia je nieme, w przerażeniu.
Świat zwariował. A może zawsze był obłąkany? Może zawsze jego mechanizmy przeczyły
zdrowemu rozsądkowi... Błaznujmy przeto. Byle sprawnie i s k u t e c z n i e. Ryszard kupczy więc wszystkim, co można sprzedać. Kupczy nawet własnymi ułomnościami. Przerażająco inteligentny i przerażająco zimny, opanowany w rozumowaniu. Cały zanurzył się w akcję
– jest w niej i równocześnie ją kreuje. Nie pozostawia „oddechu na pauzę” – gra błyskawicznie, bo gra, którą prowadzi, toczy się błyskawicznie. Dogania jej tempo małpią zwinnością.
Gra bezustannie. Gra karykaturę uwodziciela w scenie z Anną; świętoszka w scenie z Lordem
Mayorem Londynu, kiedy w towarzystwie zakonnika wchodzi na scenę z brewiarzem w dłoni; w scenie z Radą gra męża stanu; namawiając Elżbietę, aby oddała mu córkę, gra pogromcę
Saracenów, strażnika chrześcijańskiej Europy. „Ujednoznacznia intrygę i grę, władzę i aktorstwo. Jest w każdej chwili trwania spektaklu Ryszardem III i aktorem grającym Ryszarda
III.”340 Do sceny finałowej. Tu dopiero odsłoni przyłbicę czy raczej w ucieczce zgubi błazeńską czapkę. Nie król i nie błazen – umęczony nieludzko człowiek, jak każdy, kto wypadł z
gry. Jak każdemu, bliższa mu własna egzystencja od Historii, Władzy, Polityki – od wszystkiego, co dłużej trwa niż my.
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Z dzisiejszej, już przecież historycznej perspektywy, zaskakuje Woszczerowicza odkrywczość interpretacyjna, Jego jak gdyby antycypowanie Ryszardom pewnych koncepcji świata,
które tamtymi laty dopiero zaczynały się formować. Nieomal jarmarczny błazen, kabotyn bez
jakiegokolwiek stygmatu dostojeństwa zbrodni, który złu odebrał koturn bohaterstwa i patosu
a pozostawił jeno pospolitość i brzydotę – z tragedii czyni Ryszarda III groteską i dalej jeszcze: sui generis współczesną tragifarsę. Mit Wielkich Zbrodniarzy realizował jeszcze – choć z
modyfikacjami – Olivier, kiedy Ryszardowi przydawał imponujące w zbrodni bogactwo życia
wewnętrznego, wielkość tak w tryumfie, jak w upadku; pasował bohatera na „złego demiurga,
Wielkiego Inkwizytora. Ten zaś? Ten jest szydercą, mówi nam, że mit jest pusty, że na krześle owego Inkwizytora siedzi clown”341. A mówiąc to, antycypuje właśnie rozwijające się w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych „kontestatorskie” wizje kultury i jej protagonistów czytanych w optyce totalnego relatywizmu, totalnej clownady i antymonumentalizmu
czynów najbardziej nawet monumentalnych; koncepcje, które bardziej od sceny dziejów i
oficjalnych norm fascynuje ich zakulisie.
Grał Woszczerowicz Ryszarda – jak się powiedziało – zespołem środków aktorstwa komicznego. I prowadził tym Ryszarda w świat groteski. Tą swoistą komediowością wiódł nie
w śmiech – prowadził w rejony frenezji. Po paryskich występach Teatru Ateneum JeanJacques Gauthier pisał w „Le Figaro”, iż Ryszard Woszczerowicza jest „błazeński i frenetyczny”. Francuski krytyk znakomicie wyławiał porządkującą zasadę roli – nie podwójność,
lecz r ó w n o c z e s n o ś ć funkcjonujących w niej planów błazeństwa i frenezji. Porównując
Oliviera i Woszczerowicza, krytyk „L’Humanite” zauważył, że w odróżnieniu od angielskiego mistrza, który przydawał Ryszardowi swoiście sataniczną uwodzicielskość, Woszczerowicz „podkreślał niewdzięczne, słabowite cechy tego syna królewskiego, u którego uczuciowość – poza strachem – była martwa, jak jego sucha ręka”342. Jego kalectwo nie budziło ani
litości, ani odrazy. Budziło grozę.343 Kalectwo jak gdyby poddane kondensacji, urastające do
wymiaru znaku, i d e i kalectwa, rysujące wizerunek „okaleczonego”. Tron, na który wdrapywał się Ryszard, był ogromny, sięgał do najwyższego planu sceny. Aż tam docierał
Woszczerowiczowy błazen – w rejon zupełnej izolacji, w pustkę, w której brak partnerów,
więc na nic człowiecze uczucia. Tylko z pozoru może się wydać śmieszny ktoś, kto takowych
nie posiada.
Kiedy Woszczerowicz-aktor kreował frenetyczny wizerunek zła wypełniającego ludzką
osobowość, Woszczerowicz-inscenizator dodawał pesymistyczną pointę ogólną: wieczność
zła. Słowom o sprawiedliwości i pokoju na początku i na końcu sztuki towarzyszył chrzęst
opadających krat. Ten jedyny element scenograficzny, plastyczny znak teatralny, urastał do
wymiaru symbolu uniwersalizującego opowieść. Stawała się ona swoistą parabolą rytmów
świata i zasad jego funkcjonowania. W szerszym wymiarze, niż by to niosły bezpośrednie
skojarzenia z doświadczeniami ostatnich dziesięcioleci historii europejskiej i jej protagonistami w stylu Hitlera widzianego jako błazeńskiego demona 344. Woszczerowicz – pisała Leonia Jabłonkówna – „daje Ryszarda parabolicznego. Ryszarda – projekcję myśli filozoficznej
i historiozoficznej bardzo gorzkiej i bardzo posępnej”345. Ryszard traktowany w porządku
parabolicznym nie mógł więc demonstrować „rozwoju psychologicznego” – on b a d a ł ów
porządek u partnerów. Jak Kaligula Camusa, który dokonywał upiornej „serii prób”, by prze341
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prowadzić szczególny „dowód prawdy”, by do końca rozeznać się w granicach, do jakich
może doprowadzić bezkarność postępków; w granicach szczególnego rodzaju w o l n o ś c i.
Nie zabiegał o kobietę, lud, popleczników. Grał przed nimi, to prawda, lecz zarazem odsłaniał
się i mówił: otom łotr, czy macie siłę sprzeciwić się łotrostwu, czy też jesteście na to zbyt
mali? A oni okazywali się zbyt mali. W świecie-klatce, którą wyznaczały opadające z łomotem kraty, Ryszard Woszczerowicza tak wkomponował rolę w reżyserską interpretację sztuki,
by „cały dramat stawał się (...) wielką parabolą, tragicznym moralitetem o żądzy władzy, o jej
straszliwych konsekwencjach i o jej niszczycielskiej sile w stosunku do słabej i nędznej natury człowieka”346, na której Ryszard przeprowadzał swe eksperymenty. A zatem: w przedstawieniu Woszczerowicza ujęcie roli determinowało ujęcie procesu historycznego. Oto finał:
„O pokoju będzie teraz mówił nowy, młodziutki król. Z góry spadają kraty. Jedna, druga,
potem trzecia, potem czwarta. Henryk VII mówi o pokoju, o przebaczeniu, o sprawiedliwości.
I nagle zapieje jak Ryszard, na błysk sekundy wykrzywi mu twarz ten sam grymas...”347 W
kronice Szekspira finał ma tonację optymistyczną. W parabolicznej przypowieści Woszczerowicza Ryszard III na początku sztuki mówił ten sam tekst, który w finale wygłaszał jego
następca. W obydwu wypadkach deklaracja brzmiała fałszem... Ten sam Mechanizm zatoczył
krąg, zmełł jednych, wyniósł drugich, potoczy się dalej na tej samej osi. Kraty – te same, które dla Hamleta czynią Danię więzieniem – są mocne. I trwałe. Kiedy zapadną nad Henrykiem
VII, ten przestanie być nieśmiałym młodzieńcem – wstąpił oto w krąg tyranii, zajmie miejsce
i przejmie funkcję poprzednika... W kronice Szekspira Richmond i Ryszard staczają walkę za
kulisami, z której Richmond wraca jako zwycięzca. W parabolicznej przypowieści Woszczerowicza Ryszard zostaje zasiekany toporami przez tabun żołnierzy, a Richmond nie jest wybawcą – on przychodzi na gotowe. „Zbawca Anglii” dziwnie przypomina powalonego Ryszarda. A Woszczerowicz zamiast monarchistycznej tezy Szekspira podsuwa tezę historiozoficzną.
Nie wymaga szerszych uzasadnień zgodność koncepcji interpretacyjnych Woszczerowicza
i Kotta. Abstrakcyjny Wielki Mechanizm wzbogaca jednak reżyser i wielki aktor indywidualnym „planem człowieczym” – przydaje mu niejako wymiar ludzkiej optyki. Jak się powiedziało, nie prowadzi bohatera w psychologicznym rozwoju, nie ucieleśnia metodą mimetystów – komponuje go i pokazuje. Atoli pokazuje c z ł o w i e k a, nie tylko przykład trybu w
mechanizmie. Człowieka – i tu znów antycypacja – jakim ukazywać się on będzie w kulturze
intelektualnej nadchodzących lat: człowieka zawikłanego z wyboru w systemie m a s e k, pod
którymi doszczętnie skryła się naga twarz.
Kierunek interpretacji Szekspira, który reprezentował Woszczerowicz, znajdował się właśnie na etapie pełnego rozwoju. Niemniej już wówczas pojawiać się zaczęły głosy, które w
koncepcji Kotta i w serii jej scenicznych ucieleśnień dopatrywały się – mówiąc łagodnie –
politycznej dwuznaczności. Szczególnie nacechowany był w tym porządku głos Jerzego Pomianowskiego. Woszczerowicz – pisał ów krytyk – „odebrał wielkość swojemu Ryszardowi.
Nie dał się pociągnąć ponuremu fatalizmowi, który rzekomo związany jest z władcą.
Woszczerowicz pokazał, że trzeba być błaznem, aby c h c i e ć zostać tyranem”348. Mniejsza
już nawet o to, że zdanie brzmieć winno raczej tak: Woszczerowicz pokazał że trzeba być
błaznom, by m ó c zostać tyranem. Ważniejsze bowiem to, iż w sposób przewrotny i niezgodny z kształtem inscenizacyjnym – broniąc Woszczerowicza, krytyk sygnalizował „ponury fatalizm” koncepcji Kotta. Utrzymując ów ton pochwały reżysera, Pomianowski pointował: „Współczesny uczciwy i skromny człowiek tak już tylko [jak według krytyka Woszczerowicz, niby to odwrotnie niż Kott] może widzieć ponure i przeraźliwe te jatki. (...) Takie
spojrzenie sięga dalej niż dotychczasowe solenne i ogólnikowe wyrzuty sceniczne pod adre346

Ibid.
J. Kott, Woszczerowicz...
348
J. Pomianowski, Na „Ryszardzie III”, „Świat” 1960, nr 44, s. 3.
347

128

sem w s z e l k i e j władzy. Jest w nim ironia, pozytywny zamiar społeczny i jakaś demokratyczna otucha”349. Osiem jeszcze miało minąć lat, zanim seria podobnych „interpretacji”
Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka uczestniczyła w ostatecznym zamknięciu pewnego
okresu oficjalnej polityki kulturalnej. Niemniej – jak wskazuje powyższa polemika – już u
progu lat sześćdziesiątych polityczne reakcje na teoretyczną i sceniczną koncepcję Wielkiego
Mechanizmu ujawniają jej siłę przekonywania i popularność w polskiej kulturze teatralnej.
Z punktu widzenia historii myśli i sztuki teatralnej o wiele istotniejszy jest inny zespół głosów polemicznych, z biegiem lat rozszerzający się coraz bardziej. Promotorem tej polemiki
był Zygmunt Greń. Już właśnie z okazji Ryszarda III Woszczerowicza pisał, iż wprawdzie
bez trudu można w Szekspirze wyczytać Wielki Mechanizm Historii, lecz taka interpretacja
stać się może tematem tylko błyskotliwego eseju, natomiast „historia Szekspira dzieje się
wśród ludzi. (...) Walka o tron jest na pewno imprezą polityczną, ale właśnie w niej obnaża
się człowiek do ostatnich, najskrytszych zakamarków”350. Greń podejmuje więc polemikę o
pryncypia w scenicznym czytaniu Szekspira – jako czystą egzemplifikację określonej tezy
historiozoficznej czy jako przede wszystkim studium człowieczej natury, które może taką tezę
również wyprowadzić. Jednocześnie zaś – jest to polemika dotycząca kwestii prymatu aktora
czy inscenkatora w materii przedstawienia. Konstatując, iż Woszczerowicz czytał Ryszarda
przede wszystkim jako dramat polityczny, czy szerzej – jako figurę określonej koncepcji historiozoficznej, Greń dostrzega niebezpieczeństwa takiej formuły. Według krytyka psychologiczna motywacja przedstawiona została w pierwszej scenie, po której nastąpiły przykłady.
„Woszczerowicz przeprowadził już tylko znakomitą, analityczną, drobiazgową demonstrację
metod zdobywania władzy i – koniec wieńczy dzieło – upadku. (...) Ryszard III Woszczerowicza jest wielką metaforą”351 mechanizmów władzy i historii. Aktor i reżyser – według krytyka – uzyskuje ten efekt grając praktycznie solo, bez napięć między partnerami, przez co
zdejmuje z szekspirowskiego dramatu wielki plan psychologii Anny, Elżbiety, plan ekstremalnych zapasów psychologicznych. Polemiście nie może naturalnie wystarczyć osobowościowy plan postaci samego Ryszarda, z węzłową dla tej płaszczyzny przedstawienia sceną
nocnych mar przed decydującą bitwą; sceną, w której Ryszard sam, bez zbroi, bez m a s k i,
jest wreszcie nagi – jak strach, który go doścignął i już wówczas właściwie zabił352. To nie
może wystarczyć krytykowi, który czeka na myślenie Szekspirem w porządku tragedii ludzkich o s o b o w o ś c i, splecionych z sobą, wzajem się sobą karmiących i pożerających się
wzajemnie.
Tymczasem interpretacyjne sugestie Grenia należały do odosobnionych. W formacji teatralnej, która w myśleniu Szekspirem obróciła się głównie ku Historii i jej porządkowi, drążenie osobowości i ich wzajemnych napięć stawało się zwykle tylko środkiem do celu nadrzędnego. Wkrótce jednak czas teatralny odwrócić się miał w stronę przeciwną. Z początkiem
lat sześćdziesiątych zarówno myśl krytyczna jak praktyka teatralna sygnalizowały jedynie, że
ogólnie panujące koncepcje nie wyczerpują współczesnej problematyki szekspirowskiej. W
praktyce i refleksji teoretycznej niepokoje takie coraz częściej wnikały w, zdawałoby się, jednolitą strukturę ówczesnej polskiej sceny szekspirowskiej. I tak być, oczywiście, musiało. Nie
sposób bowiem nazwać jakiegoś etapu w historii sztuki okresem o pełnej strukturze wewnętrznej, jeżeli w jej obrębie nie funkcjonują formanty, które z czasem strukturę tę rozsadzą
i dadzą zaczyn pod okres następny.
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Część III
W STRONĘ OSOBOWOŚCI
W MASZYNIE
Fakty artystyczne, które zadecydowały o tym, że w procesie współczesnego polskiego myślenia Szekspirem można dziś stawiać wyraźną cezurę w połowie lat sześćdziesiątych, zrodziły się za sprawą wówczas powstałego tandemu szekspirowskiego scenografki Zofii Wierchowicz i reżysera Jana Maciejowskiego. Otwierał się okres, w którym dominować będzie
interpretacja dramaturgii szekspirowskiej poprzez mikrokosmos ludzkiej osobowości, poprzez
jej psychikę, napięcia we wzajemnych relacjach z innymi osobowościami, aż wreszcie szerzej
– w związkach i napięciach jednostki ze społecznością. Naturalnie nie można rzeczy sprowadzać do jakiegoś nagłego i niespodziewanego obrotu myśli inscenizacyjnej i interpretacyjnej.
W latach poprzednich wiele mieliśmy przedstawień, w których do głosu dochodziła taka właśnie optyka oglądu świata szekspirowskiego. Spektakle te jednak układały się w nurt niejako
podskórny, który płynął pod trendem koncepcji ogólnie przyjętych. Również i w nadchodzącym piętnastoleciu pojawiać się będą propozycje interpretacyjne, które bądź kontynuować
zechcą koncepcje drugiego okresu powojennego Szekspira, bądź wyprowadzą inne jeszcze,
Samodzielne propozycje. Ten jednak właśnie krąg przedstawień zejdzie teraz niejako w „podziemie”, nie on decydować będzie o ogólnym wizerunku okresu.
Proces przeobrażeń nie przebiegał „skokowo”, punkty ciężkości przesuwały się poprzez
stopniowe gromadzenie się nowych przesłanek i innych od ogólnie przyjętych uwikłań interpretacyjnych. Dopiero jednak seria przedstawień szekspirowskich Wierchowicz i Maciejowskiego w połowie lat sześćdziesiątych w sposób zdecydowany przechyliła styl myślenia Szekspirem w optykę ludzkiej osobowości i ludzkich namiętności. Doprowadziła do prób prezentacji Szekspirem przede wszystkim zagadnienia tragiczności losu człowieczego – widzianego
właśnie poprzez jednostkę, uwarunkowaną swoją strukturą psychiczną, której zderzyć się
przychodzi ze strukturami ponadindywidualnymi. Ten, szybko zaczynający dominować, styl
myślenia Szekspirem powoduje zdecydowane odwrócenie się od wersji Szekspira publicystycznego, jednoznacznie stawiającego diagnozy na „tu i teraz”, na t y l k o „tu i teraz”, oraz
Szekspira mającego służyć ilustracją do ogólnej koncepcji teoretycznej Wielkiego Mechanizmu władzy i historii.
Przedstawienia Maciejowskiego – obok zmiany ogólnej optyki interpretacyjnej – zaprezentowały również własną propozycję stylistyczną, wyprowadzoną z odmiennego czytania
roli i miejsca poszczególnych osobowości w świecie przedstawionym. W świecie tym panuje
niejako „wielki wir”. Akcja toczy się z ogromnym tempem i wewnętrzną dynamiką, bohaterowie pełni gwałtowności mówią głośno, krzykliwie, poruszają się z nerwową ekspresją,
zmiany sytuacyjne następują w rytmie nagłych zaskoczeń. A dopiero niejako pod spodem –
pod niespokojną krzykliwością ludzi – przebiega plan drugi, uniwersalizujący; plan rytmu
czasu i porządku rzeczy, w którym następuje bezustanna wymiana generacji, nerwowego pochodu ludzkich mikrokosmosów. U podstaw scenicznej ekspresji w stylu Maciejowskiego
znajduje się s k r ó t. Decyduje on o kształcie aktorskiego gestu, następstwie zdarzeń, sposobie wypowiadania słów. Miejsce opisu zajmuje zespół lapidarnych znaków. Pozwala to mó-
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wić o typologicznym związku stylistyki szekspirowskiej Maciejowskiego z ówczesną estetyką sceny angielskiej, zwłaszcza sceny Petera Brooka. W obydwu wypadkach z przedstawień
zmazane zostają wszelkie ślady tradycji melodramatycznej i operowej, za kulisy odchodzi
cała opisowość. Na proscenium trafia zaś wyrazowa oszczędność, dosadna znaczeniowo
przez swą prostotę i oszczędność barw i form i zewnętrznych modelunków postaci, przy jednoczesnej dominacji ich warstw wewnętrznych – dominacji żywiołu człowieczych namiętności.
Węzłowe znaczenie dla formowania się tego stylu miało ukształtowanie przestrzeni scenicznej. W wywiadzie Maciejowski mówił: „Szekspir i romantycy wymagają u nas nie scenografii, ale własnej konstrukcji świata Żeby podjąć się realizacji Szekspira czy romantyków,
trzeba ten świat skonstruować”353. Do skrystalizowania się tej konstrukcji doszło we współpracy z Zofią Wierchowicz, dla której tandem z Maciejowskim można by nazwać trzecim
okresem szekspiryzmu. W pierwszym związanym z szekspirowskimi komediami, Wierchowicz posługiwała się formą wesołą, mocno stylizowaną, aczkolwiek wyprowadzoną w sposób
widomy z epoki utworów. We współpracy z Aleksandrowiczem – w Hamlecie, a już zdecydowanie w Henryku VI – artystka porzuciła ściślejsze związki z realiami historycznymi.
Miejsce malarskości w jej scenografiach zajęła architektoniczna forma, niejako zuniwersalizowana, nie fotografująca fragmentów świata, lecz jakby „rentgenem” oddająca jego z a s a d
ę. Stąd droga prowadziła już prosto do tego kształtu inscenizacji plastycznej, który jest planem gry bohaterów Maciejowskiego w jego wszystkich Szekspirach realizowanych we
współpracy z Wierchowicz – bodaj najgłośniejszej propozycji w powojennej plastyce szekspirowskiej w Polsce, nazwanej „Maszyną do grania Szekspira”.
Najogólniej była to prosta drewniana konstrukcja, twórczo transponująca architekturę teatru The Globe, oparta na trójpoziomowej estradzie. Bryła – wzbogacona nielicznymi tylko
detalami, niezbędnymi do akcji – pozwalała reżyserowi na pełną umowność sytuacji scenicznych i wiązanie się z ekspresyjną, antymimetyczną, nieraz wręcz jarmarczną tradycją gry scenicznej teatru elżbietańskiego. Dla uzyskania pełnego obrazu warto posłużyć się dokładniejszym opisem: „Po obu stronach sceny wznoszą się pionowe bryły kulis, wcinają się w przestrzeń sceny niczym skarpy flankujące mury gotyckich budowli. Środkiem – wspinające się
do drewnianej konstrukcji przypominającej rusztowanie. Rusztowania temu przypada w
udziale spełniać funkcje wielorakie. Wraz ze schodami aranżuje ono wnętrza sal tronowych i
izb karczemnych, nawy kościołów i zamkowe krużganki, pokład statku i małżeńską łożnicę.
Wypełnia całą szerokość sceny, podzielone jest na dwie kondygnacje: górna to ażurowa konstrukcja z belek, dolna – to osadzone na drewnianej konstrukcji płaszczyzny metalowych
ścian-drzwi, które raz poddają się woli człowieka otwierając przed nim drogę, innym razem
osaczają go i zagrażają mu, bardzo aktywnie podbudowując nastrój i klimat przedstawienia.
Poruszone gwałtownymi pchnięciami, przebywają drogę wyznaczoną ich własną osią, rzucając na scenę błyskawiczne refleksy światła odbitego od miedzianych blach, ale w zderzeniu z
masywami brył bocznych i nieruchomością schodów tracą siłę rozpędu, nabierają uległości
wobec statyki praw życia, symbolizowanych przez nieruchomość dekoracji. Ruchome dodatkowe elementy wzbogacają plan: biała tkanina spływająca w Otellu ze schodów w malarski
sposób organizowała przestrzeń, a jednocześnie akcentowała intymny nastrój alkowy. (...)
Długie, ażurowe konstrukcje ław w Ryszardzie III, w Henryku, IV – opuszczany pułap,
otwierane w prostopadłościanach kulis okienka, poprzez które wyglądali mieszczanie i przez
które po dostawieniu drabin przetaczały się walczące wojska, wreszcie spuszczana z góry
draperia umiejscowiająca akcję we wnętrzu oberży. (...) Kostium Wierchowicz, ahistoryczny,
uniwersalny, po malarsku, a nawet po rzeźbiarsku określa postać aktora. Płaszcz czy suknia
nie mają jednoznacznie określonej barwy, ale przechodzą bogatą skalę tonów i odcieni. Płasz353
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cze ze skóry lub grubej materii zwisają ciężko, tworzą długie, monumentalne fałdy, zmuszają
do szerokiego ruchu i gestu; aby się obrócić, aktor musi przerzucić płaszcz do tyłu. W ten
sposób także kostium potęguje dynamikę ruchu oraz podnosi założenie pewnego monumentalizmu inscenizacji zogromniając postać ludzką. Barki mężczyzn zostają rozszerzone dzięki
naramiennikom w kształcie skrzydeł. Suknie kobiet, dopasowane w stanie, spływają szerokim
kloszem na ziemię, od tyłu stopniowo się rozszerzają lub ciemnieją, jakby były zadymione.
Mężczyźni są ubrani w sznurowane bluzy i proste spodnie”354. Jako materiał przeto: zakopcone bądź przerdzewiałe blachy, skóra, płótno, drewno – odpowiadają zasadzie reżyserskiej
zgrzebności, potęgując szczególny rodzaj monumentalizmu. I kostium, który formą współkształtuje postawę aktora i determinuje charakter jego ruchu. Lecz nade wszystko konstrukcja
architektoniczna, ponad poszczególnymi fabułami kształtująca świat Szekspira – plac wielkiej
gry o ludzki los ludzkimi namiętnościami.
Tandem Maciejowskiego i Wierchowicz był na przestrzeni powojennej inscenizacji szekspirowskiej w Polsce zjawiskiem bezprecedensowym. Realizował ideę pełnej i trwałej symbiozy reżysera i scenografa w ukształtowaniu inscenizacyjnej wizji świata dramaturgii Stratfordczyka. W „Maszynie do grania Szekspira” powstawał kolejno Otello∗ Ryszard III w
dwóch wersjach, Henryk IV i dwukrotnie Hamlet. W ciągu pięciu lat przez Maszynę przeszła
cała seria wielkich dramatów, czytanych teatralnie wedle tej samej wizji człowieka i świata.
Jako pierwszy w Maszynę wstąpił Otello. Błyszczące miedziane blachy niczym klatką
więziły Maura, trzymały go w zamkniętym kręgu namiętności, z którego nie ma wyjścia, a
gdy z rozpaczą walił pierścieniami w drzwi, one odpowiadały mu zimnym metalicznym pobrzękiem, pomnażającym jeszcze nastrój narastającej grozy. Otello pojawiał się w brunatnordzawo-złotych walorach tła i przez całe przedstawienie pozostawał ubrany w mundur, jakby
w nieustannym pogotowiu wojennym. Ten żołnierz zawsze zwyciężał, sukcesy zaćmiły w
nim świadomość obcości. Nagle wzbudzone podejrzenia wywołały w nim przede wszystkim
uczucie urażonej godności wodza, któremu grozi utrata autorytetu. Emocja narastała falą, a
wraz z nią coraz gwałtowniej, w crescendo zwielokrotniał się i przyspieszał rytm aktorskiego
prowadzenia postaci przez Kopiczyńskiego. Punkt ciężkości przedstawienia spoczywał jednak na Jagonie, triumfatorze zła, który otwierał i zamykał przedstawienie – sam znów na pustej scenie, przez którą przetoczyła się tragedia; znowu sam niczym symbol tkwiącego w
ludzkim wnętrzu zła, nieustannie czyhającego na człowieka 355. Tak prowadzony Otello Maciejowskiego pozbywał się wątków konfliktu rasowego i perwersyjnej erotyki. Bohaterem był
świadomy swej wartości i siły wódz, dla którego absolutem jest kodeks rycerski, w rękach
dożów natomiast tylko pionek w politycznej grze. Grze, której wyznawcą jest Jagon – pozbawiony znamion demonizmu, bynajmniej nie sataniczny gracz, który za nic ma porządek
rycerski, a kodeksem są mu prawidła ruchów na politycznej szachownicy356. Zderzenie postaw dwóch protagonistów prowadzić musiało do tragedii, do erupcji namiętności, które spalą
ich nosicieli. Tradycyjny przeto dramat przebiegłości i zazdrości u Maciejowskiego ustępował placu opowieści o ludzkich n a m i ę t n o ś c i a c h: namiętności władzy, gry, namiętności kochania wydanej na łup cudzych knowań i własnych podejrzeń.
Od początku zatem reżyserska optyka w czytaniu bohaterów szekspirowskich i ich konfliktów oraz sposób wpisania ich w konstrukcję architektury, czyli w określoną konstrukcję
świata, rysowały się u Maciejowskiego w sposób wyrazisty. Szczególnie jednak plastycznym
obrazem przemiany perspektyw, jaka w tych latach nastąpiła, był drugi Szekspir Maciejow354
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skiego – Ryszard III, zwłaszcza wówczas, kiedy go oglądać pamiętając o sztandarowym dla
całego polskiego Szekspira drugiego okresu powojennego, Ryszardzie III Woszczerowicza.
Szczecińską i warszawską wersję inscenizacji Maciejowskiego różnił jedynie zdecydowany
spadek tempa i napięć wewnętrznych premiery warszawskiej, jej rozpłynięcie się w aktorskiej
celebrze i dłużyznach. W konstrukcji myślowej i zasadzie jej realizacji było to wszakże
przedstawienie to samo. Ryszardom Maciejowski próbował otwierać krąg zagadnień w
owych latach ściśle powiązanych z podstawowymi pytaniami o charakter i status człowieka
wobec drugiego człowieka i wobec kulturowego procesu. Przedstawienie oparte zostało mianowicie na zespole napięć jednostka-świat i twarz-maska, odbijających się w losach bohatera
tytułowego. Reżyser zdecydowanie odciął się od niedalekiej tradycji czytania Ryszarda III
jako ilustracji fatalistycznej koncepcji historii i władzy. Budował w to miejsce opowieść o
człowieku, który wyrwał świat z ram i musiał zginąć w momencie, w którym siłą naturalnego
ciążenia świat w owe normy powracał – kiedy powracał w ład. Owo zachowanie proporcji
świata, które wywołał Ryszard, nie odbierało możliwości badania prawideł – przeciwnie: nasyceniem sytuacją ekstremalną niczym w krzywym zwierciadle wyolbrzymiało rzeczywiste
wizerunki ludzkich osobowości. Przy takim zamyśle interpretacyjnym zbyteczny stawał się
kronikarski nurt sztuki, a punkty ciężkości opierały się na analizie psychologicznej, czy dokładniej – analizie instynktów i namiętności. „Ryszard Maciejowskiego i Bednarskiego – pisał Greń – nie zdobywa władzy, nie wspina się po szczeblach, ale inscenizuje. (...) Bywa zaskoczony i nie kryje niesmaku, kiedy poszczególne inscenizacje się udają. W tym jego słynnym »Konia! Królestwo za konia« – nie ma walczącej drapieżności ani lęku albo chęci
ucieczki. Jest zaskoczenie człowieka, który nagle – inscenizując – sam znalazł się na scenie,
co w scenariuszu nie zostało przewidziane.”357 Ten Ryszard cały czas trwał w dwulicowości,
w bezustannej maskaradzie bezustannie przywdziewanych i wymienianych masek. Gra przerastała przewidywanie – okazywało się, że każdy chwyt jest dobry w grze z małymi oportunistami czy szerzej: z ludzką małością. Przedmiotami tych eksperymentów były nade wszystko
kobiety, one podlegały stałym prowokacjom Ryszarda. Jego maski piętrzyły się ze sceny na
scenę, rosły w piramidę. Ta wreszcie waliła się, by pogrzebać pod sobą człowieka, który
twarz wymieniał na kolekcję masek.
Ryszard Włodzimierza Bednarskiego – a podobnie grał w Warszawie Jerzy Kamas – miał
bezwładną rękę i nogę. Ale to nie pokraczny garbus. To mężczyzna silny i sprawny, poruszający się skokami. Szybki. Fizycznie i psychicznie. On narzuca tempo zdarzeń, błyskawicznie,
jak rytm, w jakim potrafi spostrzegać i wyciągać ze spostrzeżeń. wnioski. Nikt z partnerów
doścignąć go nie jest w stanie. To nie błazen. On błazeństwa nie potrzebuje. Prze go c i e k a
w o ś ć, jak też dalece można posunąć się w zbrodni, do jakiego stopnia nikczemni i załgani
są ludzie-pionki w jego eksperymentach. Z namiętnością gra a ich namiętnościach, na ich
popędach. W scenie z Anną wali na ziemię nienawidzącą go kobietę i gwałci. „Ale na ułamek
sekundy ukazuje się ramię Anny, i n s t y n k t o w n i e i już miłośnie obejmujące napastnika.”358 Ryszard wygrał pierwszą partię. Wyciągnie wnioski z sukcesu. Daleki od koncepcji
Kotta, bohater równie odległy jest od motywacji postfreudowskich. Nie kompleksy – c i e k a
w o ś ć wiedzie go w wir doświadczeń. Lecz samą ciekawością nie da się budować rzeczywistości w sposób konstruktywny. I Ryszard zginie.
W- światłach – jak zwykle u Wierchowicz – przygasłych, ciemnych i ponurych, czasem
sylwety postaci ledwie majaczą głębokimi brązami strojów przechodzącymi w czerwień.
Majaczą na wszystkich kondygnacjach schodów. Lecz schody te nie niosą metafory Wielkich
Schodów. Posiadają funkcję zgoła odmienną. Toczą się po nich ciała pomordowanych, paję357
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czymi skokami wspina się na nie Ryszard, w scenie bitwy dynamizują walkę359. Akcja – niczym w teatrze elżbietańskim – toczy się na wszystkich kondygnacjach, tu tworzy się plany,
tam czyhają szpicle i odbywają się narady. „Teatr jest światem całym” – można strawestować
Hamleta. Ten świat drga u Maciejowskiego w ogromnym tempie, w rytmie i z siłą gwałtownie wyładowywanej energii, w wybuchach namiętności. Jarosław Szymkiewicz znakomicie
wykreślał zasady funkcjonowania i sensy szekspirowskiego świata Maciejowskiego: „Szekspir baśniowy to te korowody cieni – ofiar Ryszarda, wrogich armii przed bitwą, (...) sama
bitwa ukazana nie poprzez konwencjonalną scenę pojedynków, lecz przez narastanie wbitych
w scenę proporców. Szekspir współczesny – wspaniała wstrząsająca scena snujących się kobiet po opustoszałym pobojowisku, gdy na proscenium nowy król majestatycznie obejmuje
władzę. [... To wszystko] jest jednak tylko tłem dla człowieka, który zadaje sobie wielkie,
podstawowe pytanie: człowiek i świat. W przedstawieniu na pytanie to odpowiada reżyser:
człowiek, który gra, podlega tym samym regułom, co jego partnerzy i ofiary, nawet wtedy,
kiedy sam stwarza te reguły. Przedstawienie to nie jest więc metaforyczną przypowieścią o
despotycznym karle, lecz obrazem tragicznej antynomii między wielkością człowieka a małością i nędzą jego losu”360. Można było oczywiście – bo i taki wątek w przedstawieniu Maciejowskiego funkcjonował – czytać tego Ryszarda jako opowieść o konformizmie. Wówczas
nie finał, lecz scena z Elżbietą niosłaby pointę zasadniczą a rzecz z opowieści o Ryszardzie
wobec innych stawałaby się opowieścią o innych wobec Ryszarda361; opowieścią zatem również i o władzy jako o dziełach konformizmu. To wszystko było również, lecz tylko również.
Całemu spektaklowi towarzyszył monotonny głuchy dźwięk. Odmierzał czas. Nie czas Historii wszakże – odmierzał subiektywny czas Ryszarda; zegar, który bezustannie przypominał
mu, iż trzeba się spieszyć. Przypominał mu o wielkiej ilości doświadczeń, które przejść należy, by odpowiedzieć sobie wreszcie – pozytywnie czy negatywnie – na pytanie o relację między ludzką osobowością a losem człowieczym.
Jako kolejny w „Maszynie” stanął Henryk, książę Walii. Polifonicznie prowadzone w I i II
części Henryka IV wątki, Maciejowski bardzo silnie powiązał, spoił w wielostronnych zależnościach. Tematem głównym uczynił osobowość Henryka V w rozwoju; ustawił ją z jednej
strony w ścisłym związku z Falstaffem, z drugiej – w powiązaniu z motywem Henryka IV, a
także z motywem walki o władzę w wątku Percy-Hotspur. Istotne dla sztuki napięcie między
królem a Hotspurem na samym początku konfliktu podkreślone zostało wyrazistym skrótem,
jednym ze „znaków” tak charakterystycznych dla estetyki Maciejowskiego: po burzliwym
dialogu i wyjściu króla, Hotspur stawał obok tronu i wbijał weń sztylet. Gestem tym rzucał
rękawicę – „ogłaszał wojnę”. Dla zaznaczenia odmienności postaw obu młodzieńców, na
początku spektaklu reżyser wprowadził niemą scenę wspólnych zabaw obu bohaterów – Hotspur i Henryk, dla rozrywki na razie, szli w zawody w rzucaniu nożem. Dopiero później ich
drogi rozchodziły się: Hotspur popadał w chorobę ambicji władzy, Henryk wstępował w
pierwszy krąg doświadczeń – w krąg młodzieńczych hulanek i „kontestacji”. Spotkać się
mieli jeszcze raz – już nie dla zabawy – w zawodach na noże. W scenie bitwy Hotspur ugodzony przez księcia Walii, opierał się o niego i konając wpadał jakby w jego objęcia362. Musiał zginąć – a Henryk mógł, musiał żyć. Henryk bowiem stopniowo przechodził poprzez
kręgi doświadczeń, bez których pełnia osobowości istnieć nie może. Po kręgu młodzieńczym
wkraczał w krąg refleksji, w scenie przejmowania korony od konającego ojca w krąg decyzji i
krąg władzy nad sobą i Innymi wreszcie, kiedy po objęciu rządów Henryk-Wacław Ulewicz z
359
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pełną świadomością i przemyśleniem podejmował pierwszą serię królewskich decyzji i wyborów. Przy takim ustawieniu wątku Henryka, odepchnięcie przezeń Falstaffa stawało się nie
tylko fabularną pointą przedstawienia. W finale Falstaff zostawał sam na pustej scenie, ciężko
odchodził w głąb, zbliżał się to tronu pustego, ustawionego na schodach, w górze, i powtarzał
tekst wyjęty z jednej ze scen wcześniejszych: „On przyśle po mnie, przyśle, przyśle...” Nie,
Henryk V nie przyśle po Falstaffa. Bowiem nieprawdą jest jakoby „wygnać Falstaffa, to wygnać cały świat”. Wygnać Falstaffa, to przekroczyć jeden z niezbywalnych kręgów doświadczenia. To pożegnać czas młodzieńczy. Falstaff tego nie potrafił – na zawsze przeto pozostał
żałosnym smarkaczem. Henryk dorósł. I przegnać musiał jedną z największych piękności
świata – inicjacyjną niefrasobliwość, która jednak nie jest pełnią. Jest tylko cząstką pełni, jak
jest nią bunt, refleksja i etap rozsądku, w którym to osobowość funkcjonuje już w oparciu o
wszystkie wcześniej przebyte kręgi egzystencjalnego doświadczenia...
Szekspirowską serię Maciejowskiego i Wierchowicz z drugiej połowy lat sześćdziesiątych
zamykał Hamlet. Powtórzony w dwa lata później w Łodzi, nie odchodził w generaliach od
założeń premiery toruńskiej. Wyostrzał ją tylko w realizacji i „oczyszczał”. Porównując obydwa przedstawienia, Jarosław Szymkiewicz pisał: „Tamto było strojne, kostiumy miały jeszcze ślad renesansowego bogactwa, scenę rozświetlał kryształowy żyrandol, Marek Bargiełowski zwijał się po ziemi ł wzlatywał po schodach w swoje niebo czystości, Ofelia tarzała się
w nieukojeniu miłosnym nawet wobec Poloniusza. Teraz to wszystko odbarwiło się i wyszarzało, kostium stał się bliski »jakiemukolwiek«, środki aktorskie zostały zredukowane, uprościł się kształt ogólny inscenizacji, czytelny stał się zamiar. Pozostało jeszcze trochę owego
»biologizmu«, można by jeszcze wskazać nadmiar naturalistycznego szczegółu, nieco egzaltacji i komplikacji psychologicznych, które już zresztą niczego prócz faktury nie komplikują,
bo wielkie zwierciadło, jakie przeziera ze sceny, po prostu nie chwyta tych szczegółów”363.
Także tym razem, ta sama zawsze bryła Maszyny, uzupełniona została istotnym semantycznie elementem. Była to ziemia. Grudki ziemi rozsypane na całej płaszczyźnie sceny.
„Grają” i zarazem służą znaczeniom ogólnym. Po tej „naturalnej ziemi” chodzą bohaterowie,
Hamlet przesiewa przez palce czarne grudki niczym przesączający się czas, w scenie szaleństwa Ofelia rzuca garścią ziemi w Klaudiusza, scenie grabarzy prawdziwa ziemia nadaje
wręcz s e n s u a l i s t y c z n ą konkretność. Tak, właśnie sensualistyczną. Na treść świadomości bohaterów składają się tu bowiem doświadczenia zmysłowe, bezpośrednie. Motywacja
biologiczna ujawnia się w szeregu elementów widowiska. Kostium Gertrudy na przykład, od
pasa w dół rozmalowany w czerwieniach z kawałkami czarnego futerka, to symbol sromu364.
Powiedzieć jednak, iż spektaklem rządzi panseksualizm, to powiedzieć za dużo. Funkcjonuje
on w przedstawieniu, gra rolę istotną, eksponuje jedną z kulturowych obsesji epoki. Niemniej
tylko współkształtuje złożoną mentalność bohaterów. Nie tyle więc panseksualizm, ile b i o l
o g i a, której seks jest jednym ze składników podstawowych, warunkuje zasoby i sposoby
myślenia, zwłaszcza zaś sposoby i zasoby odczuwania bohaterów. Psychologia głębi funkcjonuje przeto w tym Hamlecie jako filtr szczególnie nacechowany. Monolog „Być albo nie
być” – bodaj po raz pierwszy – wyreżyserowany został jako tekst... bezpośrednio kierowany
do Ofelii, w namiętnej grze zbliżeń z dziewczyną wijącą się z pożądania u nóg księcia; „scena
z matką po zabójstwie Poloniusza zmieniała się w namiętną grę dwojga pożądających się ludzi – w sugestywny szept zakończony namiętnymi pocałunkami, po których, gdyby im nie
przeszkadzano, wszystko powinno się wydarzyć”365. Pasja Hamleta zyskiwała więc bardzo
konkretną motywację, podobnie jak zgoda Gertrudy na akcję Klaudiusza przeciw Hamletowi,
zgoda z zazdrości o Ofelię. „Gertruda wiadomość o śmierci Ofelii przynosi z obłędem w oku,
wystylizowana na tę drugą, młodszą, jakby dla pokazania głębszych prawidłowości czy sym363
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boli ilustrujących przeświadczenie, że w istocie rzeczy szukamy zawsze tej samej kobiety.”366
To motyw bezsprzecznie w spektaklu Maciejowskiego istotny, lecz nie wyłączny. Sensualizm
w motywacjach widziany jest szerzej, zagarnia większe obszary przesłanek. Przedstawienie
śledzi zespół motywacyjny stylu postępowania i stylu myślenia Hamleta z pokolenia kontestatorów; pokolenia mającego bardziej wykrystalizowaną potrzebę buntu niż program działania. Hamlet nienawidzi Klaudiusza nie jak następca tronu może nienawidzić władcy. To młodzieniec nienawidzi reprezentanta pokolenia opiekunów. Maciejowski zrezygnował z pierwszych scen sztuki na zamkowej baszcie, zrezygnował z ducha. Usunął Hamletowi możliwość
odwołania się do utraconego wzorca. Bo wzorzec taki nie istnieje, jest pustym mitem. Stary
król, tak jak i Klaudiusz, musiał być zawikłany w system norm władzy. Hamlet-młodzieniec
nienawidziłby zapewne ojca nie mniej niż stryja. Jest w stanie totalnego buntu. To nie senny
„chłopiec z książką w ręku”, który snuje się po krużgankach Elsynoru – to kolejny z serii
szekspirowskich bohaterów Maciejowskiego: młody człowiek, który z nerwową szybkością
miota się głodny doświadczeń, jakby chciał być obecny wszędzie naraz. Związek z Ofelią
komplikuje obsesja matki sypiającej ze stryjem. Matki – figury ukochanej, figury kobiety.
Więc Gertruda jest jakby także obecna w Ofelii. Więc Ofelią pociąga i odpycha Hamleta
równocześnie. Grany przez Marka Bargiełowskiego w bezpośrednim kontakcie z Ofelią monolog „Być albo nie być” staje się w takim układzie jakby kumulacją i sposobem „wyplucia”
tych wątpliwości i tych ambiwalencji. Nie jest przeto – jak zazwyczaj bywa – konstatacją
ogólnofilozoficzną, rozrachunkiem. Zbyt mało jeszcze do takiego rozrachunku przesłanek.
Jest więc monologiem nie tyle pytań ostatecznych, ile i n i c j a c y j n y c h. Maciejowski
świadomie zawęża filozoficzny ciężar gatunkowy tego monologu, a tym samym w znakomity
interpretacyjnie sposób uzasadnia tak zwykle rzecz kłopotliwą: miejsce Wielkiego Monologu
w określonym punkcie akcji. I dzięki temu egzystencjalną pointę rozmyślań duńskiego księcia
przenosi do aktu IV – do monologu „Czymże jest człowiek?”367 Tymczasem – aby zgromadzić przesłanki i doprowadzić je w rezultacie w sferę świadomości – Hamlet musi odbyć scenę z matką. Opisaną już tutaj scenę, jakby z Ofelią w jej wersji dojrzalszej. Musi odbyć z nią i
z sobą walkę. Atoli spektakl nie ogranicza się do tej tylko sfery, do analizy podłoża Hamletowych zahamowań, rozterek i wątpliwości. Uzasadnia je Maciejowski, lecz idzie zarazem
dalej – rzuca Hamleta w społeczną i polityczną rzeczywistość, w atmosferę zaszpiclowania, w
nieprzerwany proces osaczania wszystkich przez wszystkich. A przyjście Fortynbrasa niczego
w istocie nie zmieni. Tylko tyle, że wszystko zacznie się od początku.
Druga, łódzka wersja Hamleta szerzej drąży te właśnie relacje księcia z całym tłem, z otoczeniem nie ograniczonym w optyce, w której jest oglądane, do warstwy biologicznej. Posługując się opisem interpretacyjnym Szymkiewicza368, spróbujmy odtworzyć ogólny kształt i
zasadnicze sensy inscenizacji: „Trwoga i wrzask. I wściekłość. Scena jest otwarta, kiedy
wchodzimy do teatru, zwyczajna (...); przyciemnia się nagle, zaludnia szarymi postaciami,
oświetlanymi przelotnie pulsowaniem niezbyt jaskrawych świateł, wybucha wrzaskiem. Łomotaniem blach, krzykiem, nerwową szamotaniną. Dzieje się coś nieokreślonego, lecz groźnego, trwa stan alarmu. Nagle wrzask cichnie, w jaskrawym świetle u szczytu centralnie prowadzonych schodów pojawia się król”. Jest jeszcze młody, rzeczowy, widać, że inteligentnie
prowadzi sprawy polityczne i dworskie. „Wszystko to dzieje się jak gdyby ponad owym
wrzaskiem i trwogą.” Pojawia się Hamlet. Jest w czarnym, rozchełstanym na piersiach stroju,
z łańcuchem na szyi. W ubraniu bardzo zbliżonym do ubiorów modnych w kręgach kontestującej młodzieży. Słodko uśmiechnięty Hamlet Bargiełowskiego jest jakby przywódcą
określonej orientacji pokolenia. Pierwszy żal za ojcem, odegrany przed królem, jest tak „na366
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grany”, że nie ma wątpliwości – jest fałszywy. Hamlet nie po to pozostał na dworze, by płakać. On czeka na coś, nadsłuchuje. Czy na Ducha, na potwierdzenie swych racji? Ducha ukazuje Maciejowski jako szereg ludzkich dłoni wyłaniających się ze szczelin między stopniami
Maszyny. W scenie z matką nie będzie nawet dłoni i głosu – tylko nagłe zapatrzenie się księcia. Tylko Hamlet i Jego poplecznicy widzą tego „ducha” i tylko oni słyszą zgiełk za murami
Elsynoru. Słyszą to ci tylko, którzy są „z w i ą z a n i n i e n a w i ś c i ą d o t e g o, c o g n
i j e w p a ń s t w i e d u ń s k i m”. Duch przeto stanowi tu niejako figurę z b i o r o w e g o
s u m i e n i a, symbolizuje niepokój generacji. „Chłopiec z książką w ręku, dziewczyna z
książką w ręku. Monolog »Być albo nie być« rozpoczyna Hamlet jakby czytając go z książki
podsuniętej mu przez Ofelię. Ostrzeżenie przed podsłuchującym królem i Poloniuszem?
Przypomnienie czegoś, jakiegoś zobowiązania, którego Hamlet nie dotrzymuje? Siad sprzysiężenia, spisku? Przecież w tym momencie nie jest to jeszcze sprawa wyłącznie między nimi
dwojgiem. Stanie się nią, kiedy Ofelia spostrzeże, że szaleństwo Hamleta to nie tylko maska,
że sięga głębiej, obraca się również przeciw niej. Jeszcze mówiąc o bogatych darach, które jej
ofiarował, ciśnie mu książkę pod nogi. Jakby została oszukana nie tylko w miłości; będzie się
wlokła po stopniach, czepiając się nóg Hamleta, skamląc i żebrząc, coraz bardziej zuchwała i
wyuzdana, gdy ten odsyła ją do klasztoru.” Ona nie pojmuje, że dylematem tego Hamleta jest
„pogoń za p o r z ą d k i e m m o r a l n y m”. Nie za władzą i nie za nią. Władza i kobieta to
tylko tło – to przesłanki do konstatacji nieporządku moralnego, który Hamleta otacza.
Początkowo Teresa Marczewska gra Ofelię bierną, sennie uległą; namiętnością wybucha
dopiero w scenie „Idź do klasztoru”; w „Pułapce na myszy” jest zupełnie odrętwiała, wreszcie
tonie w obłędzie. Podobnie jak w Toruniu, również w wersji drugiej Gertruda Marii Chwalibóg jest jak gdyby dojrzałą wersją Ofelii. Też cała jest namiętnością, „ale mądrzejszą” o doświadczenie, o wiek i o... rozczarowanie. Jest „świadoma, że zapłaci wysoką cenę za naruszenie całego systemu przesądów o porządku moralnym, choć jednocześnie wie, iż żaden rzeczywisty porządek moralny nie istnieje”. Te dwie kobiety dają Hamletowi „dowód rozsypywania się wartości – zdawałoby się – najtrwalszych”. Porządek, na którym można by się
oprzeć, pada w gruzy. Klaudiusz i Poloniusz – choć mądrzy – nie rozumieją, że ich zabiegi o
utrzymanie ładu przestają mieć jakikolwiek sens. Ład nie posiada uzasadnienia, kiedy wali się
porządek nadrzędny – kiedy kończy się epoka. Maksymalizm moralny Hamleta tylko przyspiesza jej agonię. Ale tragizm postaci zasadza się w tym, iż Hamletowy maksymalizm nie
pomieści się również w epoce nadchodzącej. Walcząc z ładem zastanym, Hamlet ostatecznie
załamał państwo – bezsilne teraz wobec Fortynbrasa. „Porządek moralny, w imieniu którego
Hamlet wystąpił, sprzeczny był z racją stanu, jakąkolwiek zresztą (...) Dylemat Hamleta rozegrał się w płaszczyźnie wyłącznie moralnej.”
Wszystkie zilustrowane tu nitki interpretacyjne Maciejowski splótł w wielkim finale
przedstawienia: „Neoelżbietańska konstrukcja Zofii Wierchowicz zasłana jest trupami. Ze
zgiełkiem i biciem w blachy wchodzi Fortynbras. Horacy zaczyna opowiadać »zdumionemu
światu co się tu stało«. Ale nikt nie jest zdumiony i nikt go nie słucha. Fortynbras jednocześnie krzyczy o swoich prawach do tronu, w trakcie tych dwóch nałożonych na siebie monologów wchodzą ludzie w szarych kostiumach, żołnierze Fortynbrasa, i rozpoczynają demontaż.
Sprawnie i obojętnie rozkładają elementy konstrukcji, stuk młotków zagłusza zarówno epitafium Horacego, jak i proklamację Fortynbrasa. Świat ten ulega po prostu likwidacji, Dania
była już za starym więzieniem. Kiedy Fortynbras kończy słowami: »Byłby wielkim królem«
– jest to już tylko rytuał, który nie obchodzi nikogo. Nieważne jaki byłby król, skoro król jest.
Ten nie powtórzy pytań Hamleta, w nowym, lepiej urządzonym świecie nie będzie już na nie
miejsca”. Tak właśnie, jak brak miejsca w porządku rygorów na wielkie, przekraczające te
rygory osobowości; jak brak. miejsca na moralny maksymalizm.
Stuk młotków, rozkładanie elementów konstrukcji „Maszyny do grania Szekspira”, składało się nie tylko na finał łódzkiego Hamleta. Wraz z tym finałem odchodziła jedna z najory-
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ginalniejszych wersji polskiego Szekspira współczesnego. Ostatnie wspólne przedstawienie
Maciejowskiego i Wierchowicz zamykało serię ich doświadczeń nad Stratfordczykiem, a może bardziej – doświadczeń czynionych Stratfordczykiem na rejonach osobowości i systemu
etycznego człowieka współczesnego.
Ani Wierchowicz, ani Maciejowski nie rozwiedli się Jednak z Szekspirem. Po wspólnym
doświadczeniu, każde Już osobno szukało dalszych ścieżek interpretacyjnych w nowych formach scenicznych.
Pierwszym dla tego okresu Szekspirem Maciejowskiego był Romeo i Julia∗. Pełna temperamentu dziewczyna w bananowej Spódnicy zszytej z ukośnych pasów, zdawało się, wstała
przed chwilą od stolika w dyskotece. Liryzm przetańczyła już dawno, wymieniła na trzeźwość i dystans. I ona, i jej kochanek, i kumple grają z modną w ich kręgach niedbałością i
gestyczną nonszalancją. Miłość, mówią, a myślą – seks. Już przy drugim spotkaniu – nadzy,
widoczni na balkonie do pasa – kochają się i „drwią z blizn, bo nigdy nie zaznali rany”. W
znanym z poprzednich swych Szekspirów tempie, Maciejowski buduje przedstawie0nie tak,
jakby chciał w sposób bezpośredni trafiać w skalę wrażliwości i gustu nastolatków, dosyć
powierzchownie oglądanych. W szekspirowskiej biografii Maciejowskiego przedstawienie
Romea i Julii można by określić jako wyraz swoistego „stanu zawieszenia”. Czasu poszukiwania nowych ścieżek po zamknięciu się okresu Szekspira w Maszynie. Wejściem natomiast
w nowy, zdecydowanie od poprzedniego różny interpretacyjnie okres, miała być dopiero in∗
scenizacja Koriolana .
Maciejowski wyprowadził interpretacyjne konsekwencje z zarysowanej w tragedii przepaści między ideą a jej realizacja- I zgodnie z tym protagonistą uczynił klan średniaków, który
niepostrzeżenie popycha Historię. Oni – trybuni – wygrywają zawsze, choć przycupnęli na
uboczu. Ten klan potrafi grać znaczonymi kartami – tłumem oraz tymi, co na szczycie. I jedni, i drudzy mogą stanowić atut, sami jednak partii nie rozgrywają. Jako narzędzia, maluczcy i
najwyżsi na dobrą sprawę niewiele się od siebie różnią, nie bardzo się liczą w tej grze, zawsze
oszukiwani przez średniaków-szulerów. Inaczej niż w kronikach, w Koriolanie Historia nie
rozgrywa się w najwęższym kręgu tronu. Rozgrywa się na publicznym placu, z którego dobrze widać funkcje wszystkich klas w jej wielkim kołowrocie. I nie są to już zatem dzieje
władzy – to u Maciejowskiego tragiczna opowieść o prawidłach funkcjonowania całej społeczności, której najmniej ciekawi reprezentanci nakręcają zegary Historii369.
Zmiana perspektywy, w której u schyłku lat siedemdziesiątych funkcjonuje szekspiryzm
Maciejowskiego, w porównaniu z optyką, w jakiej reżyser ten oglądał dramaturgię Stratfordczyka w połowie lat sześćdziesiątych, jest wręcz ogromna. Pryzmat osobowościowy został
wymieniony na optykę ponadindywidualną. Nie jest to wszakże powrotem do interpretacji
Szekspira wedle dokonań drugiego okresu jego powojennej polskiej recepcji. Jest natomiast
symptomem jak gdyby powtórnego powrotu myśli interpretatorskiej do perspektywy uniwersalnej. Bywa, iż taką perspektywę narzuca materiał dramatyczny, bywa też, że szerszy, pozateatralny kontekst...
Z początkiem lat siedemdziesiątych krystalizuje się czwarty – i ostatni, po etapie komedii,
współpracy z Aleksandrowiczem i czasie Maszyny – etap szekspiryzmu Zofii Wierchowicz.
∗

ROMEO l JULIA. Przekład: Jerzy S. Sito. Reżyseria: Jan Maciejowski, scenografia: Krystyna Zachwatowicz, muzyka: Piotr Hertel. Łódź, Teatr im. Jaracza, 8 VI 1974.
∗
KORIOLAN. Przekład: Jerzy S. Sito. Reżyseria: Jan Maciejowski, scenografia: Łucja Kossakowska, muzyka: Piotr Hertel. Łódź, Teatr im. Jaracza, 2 X 1977.
369
Por.: A. Żurowski, Nieśmiertelność średniaków, „Teatr” 1978, nr 3, s. 8.
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Artystka zostaje wówczas nie tylko scenografem, lecz również inscenizatorem i reżyserem.
Jej w pełni autorskie szekspiry nigdy nie stały się „modne”; niejako na uboczu głównych dróg
tego zrębu teatru polskiego Wierchowicz kształtowała oryginalną, bardzo własną wersję
świata szekspirowskiego. Te zapoznane przedstawienia tym bardziej więc wymagają szerszego opisu interpretacyjnego.
Cykl otwiera Burza∗, pierwszy autorski Szekspir Wierchowicz. Artystka pisała w programie premiery: „Podstawowa architektoniczna konstrukcja w Burzy, przysłonięta grudami
ziemi, jest mutacją mojego pierwszego mobilu szekspirowskiego”. Mobilem nazywa Wierchowicz oczywiście Maszynę do grania Szekspira. Poddając ją dalszej transformacji jako reżyserka – co przeważnie zdarza się scenografom zajmującym się inscenizacją – Wierchowicz
bynajmniej nie próbuje zdominować przedstawienia wizją plastyczną świata przedstawionego. Wręcz przeciwnie, „wszystko – deklarowała w programie – w scenografii jest inspirowane treścią dramatu (...), plastyka jest wyłącznie podporządkowana inscenizacji (...), może być
tu użyte pojęcie integralności”. Ta deklaracja, a zwłaszcza idea i n t e g r a l n o ś c i, pełnego
zespolenia wszystkich składników rzeczywistości przedstawionej, niejako antycypuje przyszły, pełny kształt ostatecznej formuły szekspirowskiej Wierchowicz, jej „teatru totalnego”.
Na razie, w Burzy, mobil scenograficzny „to znowu prosta drewniana konstrukcja, okalająca
scenę tym razem z trzech stron. Pośrodku tworzy się owa kotlina, której »zbocza« pokryte są
kawałkami skał i grudami ziemi. Są tu trzy wyjścia, jedno środkowe i dwa boczne, umieszczone w płaszczyznach konstrukcji skierowanych ku widowni. Nad kotliną jest zatem trójdzielna platforma, tworząca górny poziom sceny. Jest to scena Prospera i Ariela, stamtąd panują oni nad wyspą. Tylko epilog wypowiada Prospero z dołu, z proscenium. Świetnie rozwiązany jest początek widowiska, »otwarcie« sceny: Prospero wychodzi w półmroku z bocznej kulisy, po czym wśród narastających dżwięków burzy wbiega na górną platformę zrywając kurtynkę| przesłaniającą środkową kotlinę. Kurtynka ta posłuży mu| odtąd jako
płaszcz”370. Choć poddana transpozycji dużo jeszcze dalej posuniętej niż w Maszynie, tradycja architektoniczna teatru elżbietańskiego jest i w tym stadium mobilu zdecydowanie rozpoznawalna. Zwraca przy tym uwagę nierozłączne splecenie elementu plastycznego z dzianiem
się scenicznym, z działaniem i ruchem aktora.
Charakter napięć pomiędzy protagonistami dramatu, a tym samym kształt interpretacyjny
Burzy Wierchowicz, nie wprowadzał żadnych istotnych nowych elementów w sposób myślenia o tym dramacie. Nie to jednak było w tej Burzy najistotniejsze. Ważniejsze były bowiem
pewne propozycje tylko z pozoru natury formalnej. Propozycje, które zapowiadały charakter
s e m a n t y k i f o r m y, właściwy ostatnim dokonaniom szekspirowskim Zofii Wierchowicz. Idzie o znaczeniowy plan plastycznej warstwy przedstawienia. Tenże sam styl „artykulacji myśli formą” przejawiał się tu również i w ukształtowaniu innych komponentów dzieła.
Przykładem niechaj posłuży scena, w której Kaliban wykrzykuje „Wolność, swoboda, wolność...” pełzając na czworakach, z siedzącym mu na plecach Stefanem. Przykład to naturalnie
tylko na zasadzie pars pro foto. Cząstkowy tak, jak cała ta Burza była doświadczeniem dopiero przygotowawczym przed w pełni już skonkretyzowanymi ucieleśnieniami „totalnego teatru” szekspirowskiego Zofii Wierchowicz.
Manifestacją tego teatru stała się premiera Tymona Ateńczyka∗. Scena sama w sobie nie
przedstawia tutaj niczego i wszystko zarazem może przedstawiać. Jest więc pusta. Prawie
pusta, wyznacza tylko plany, które może wypełnić gra, na których może nastąpić teatralna
kreacja. Pośrodku podest wsparty na kilku słupach. Można grać na jego deskach, ale można
∗

BURZA. Przekład: Jerzy S. Sito. Reżyseria i scenografia: Zofia Wierchowicz, muzyka: Andrzej Bieżan.
Kalisz, Teatr in.. W. Bogusławskiego, 7 XI 1971.
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A. W. Kral, Odczarowana wyspa Zofii Wierchowicz, „Teatr” 1972, nr l, s. 16-17.
∗
TYMON ATEŃCZYK. Przekład: Andrzej Lis. Reżyseria scenografia: Zofia Wierchowicz, muzyka: Jerzy
Satanowski Grudziądz, Teatr Ziemi Pomorskiej, 19 V 1974.
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też grać na dole – pod dachem podestu, na małej, dwudzielnej, jakby średniowiecznej mansjonowej przestrzeni. A siedzący na scenie aktorzy, akurat nie biorący udziału w akcji, mogą
przyglądać się scenkom odgrywanym w obrębie podestu. Na proscenium obraca się tarcza
kolorowych szkieł reflektora, ale reflektor nie świeci... Ponad sceną, wysoko, zawieszono
sznury kolorowych lampek – jak gdyby z cyrku, z lunaparku. Biały pajac gdzieś w głębi sceny siedzi na wysokim, pod sam sufit sięgającym krześle. Zaczyna grać. Dźwięki gitary elektrycznej są jakby senne, rozciągliwe, liryczne. Gdzieś z głębi wyłania się korowód. Idzie wolno w rytm gitary, znużony lub zauroczony. Korowód zmęczonych błaznów dociera do miejsca gry. Błazny to bowiem, wędrowni komedianci, aktorzy. Będą grać. Są w kostiumach. Nie
w ubraniach, ale w kostiumach właśnie. Stroje wyraźnie nie należą do ludzi, którzy je noszą.
Zostały powciągane, by w nich grać. Współczesne spodnie, płaszcze starożytnych i barwne
szaty renesansu, lokajskie pasiaste kamizelki, cylindry, muszki, trykoty. Jakby z dell’arte za
colombinami suną w korowodzie arlekiny, pierroty. Wszyscy z wypacykowanymi gębami. A
clown, tak podobny do Grocka, obnosi na łysinie śmieszny, maleńki kapelusik. Twarz ma
błazeńską – smutną pod wymalowanym uśmiechem. Są tu kukiełki, są akrobaci, tańce, błazenady. Jest dell’arte, które grać będzie Szekspira. Już gra. W mansjonach pod podestem malarz
demonstruje swe dzieła – to aktorzy w żywych grupach zastygają w coraz to innym okienku.
Żywe obrazy raz po raz powracać będą w tym widowisku, coraz inne, jak coraz inny profil
świata zagrają nam łachmaniarze tekstem komedianta ze Stratfordu. To on uczył różnorodności świata, strukturalnego związku płaczu, śmiechu, hieratyzmu i kopniaków w tyłek. Komedianci wiedzą o tym – przerywają akcję, rozgrywają sytuacyjne lazzi, smutny clownprestidigitator wyczynia jarmarczne sztuki.
Żeby skonstruować świat, trzeba go najpierw zburzyć. Potem dopiero można go zagrać od
nowa – skonstruować absurdalną wizję rzeczywistości z absurdalnej układanki elementów. I
wówczas elementy te – oderwane od swych pierwotnych funkcji, wprowadzone w nieoczekiwane relacje – zbudują nową jakość kreacyjną. Tylko do siebie samej podobną. Jakość, w
której nie udaje się życia. W której natomiast gra się jego projekcję.
Skrajna oszczędność kompozycji scenograficznej Tymona Ateńczyka Zofii Wierchowicz
wyraźnie nawiązuje do żywych w teatrze elżbietańskim tradycji sceny średniowiecznej. Oto
prosty podest, sposobny teatrom wędrownym. Od samego początku Wierchowicz-reżyserka
demontuje rzeczywistość – zdecydowanie sugeruje, że tu będzie się g r a ł o. I wprzódy pokazuje aktorów, którzy zagrają bohaterów Szekspira. Ta antyrealistyczna inscenizacja, wyraźnie nawiązuje do wczesnorenesansowej tradycji angielskiej. Do teatru, w którym aktor
demonstrował widzom świat. Kreował go słowem, gestem, znakiem sytuacyjnym. Prowadził
widzów kędy chciał, nie kryjąc równocześnie, że cały czas gra przecież na podeście – na s c e
n i e. Jedna to bodaj z najbardziej t e a t r a l n y c h koncepcji teatru, stricte kreacyjna.
Wierchowicz kreuje świat absurdu. We wszystkich płaszczyznach widowiska. Od kostiumów poczynając, których wielorakość i teatralne bogactwo prowadzą do absurdu właśnie.
Świat Tymona Wierchowicz „wypadł z ram”. Ale i te ramy nikną, kołaczą się enigmatyczne i
labilne. Jak w olbrzymim worze mieszają się na scenie najprzeróżniejsze cytaty ikoniczne,
znaki kulturowe, cytaty teatralne. Dopiero wtedy kształtują się w jakość nadrzędną – w błazeński świat, w którym smutny clown tańczy na śmietnisku ludzkich postaw i tradycji. Przez
scenę toczy się karnawał, lecz w aluzjach misteryjnych pobrzękuje równocześnie Wielki Post.
Między szaleństwem rozpasania i szaleństwem ascezy Wierchowicz każe grać opowieść o
mizantropie. Grać zdecydowanie formalnie. Bowiem właśnie forma kształtuje tu semantykę.
Podczas rozmowy Tymona z lichwiarzem, ten ostatni siedzi na plecach przygarbionego na
czworakach Ateńczyka. Wielka uczta u Tymona odbywa się na podeście. Uczta aktorów grających biesiadników. W planie działań absurdalna, z toastami wznoszonymi talerzami, z aktorstwem przerysowanym, ze świadomą teatralnością, z udawaniem. Ale oto nagle biesiadni-
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cy myją ręce w prawdziwej wodzie... Winkrustowany w ów teatralny świat element rzeczywisty – woda – również traci swą jednoznaczność realistyczną: staje się elementem gry.
Ponad Tymonem na podeście ukazuje się strojna kobieca postać – Fortuna z ikonologii starych sztychów angielskich. Przykrywa Tymona purpurowym płaszczem. I kiedy za chwilę
rozpocznie się monolog Ateńczyka, który wyzna, iż dusi się w klatce własnego domu, wówczas Henryk Dłużyński bezradnie będzie usiłował wyszarpać się ze zwojów zarzuconego mu
na głowę płaszcza Fortuny. Choćby ta jedna scena unaocznia zasadę zaproponowanej przez
Wierchowicz estetyki; teatru, w którym formalny znak, skrót stanowi ekwiwalent, zamiennik
rzeczywistości. Ale natychmiast, nagłym kontrapunktem następuje przełamanie – wielkie
serio hieratycznie rozegranego monologu Tymona. Jego porzucony płaszcz wynosi ze sceny
clown – niesie go wolno, przygarbiony jak matka nad dzieciątkiem. Wygasają światła, przez
całą scenę ku rampie podchodzi Apemantus w czerni, o białej, martwej twarzy. Już ma coś
powiedzieć, ale nie, machnięcie ręką – odchodzi. Nie powie, zrezygnował – może nie warto...
Kurtyna opada po pierwszej części wieczoru.
Składający się na część drugą IV i V akt Tymona aktorzy grają na i wokół góry, którą usypali z narzuconych na podest worów i szmat. Gdzieś z przodu wala się beczka DiogenesaTymona. Mizantrop dźwiga jakąś belkę, wnosi ją na górę. Zatyka na szczycie tego śmietniska. Belka sterczy w górę – tylko pień pozbawiony liści i gałęzi nawet, żałosne wspomnienie
Drzewa Obfitości Dobrego i Złego.
Histrion-Tymon, hieratyczny tragik, wsparty o beczkę zawodzi teraz swój tren o tym, iż
„chaos rządzi światem”. Chaos i udanie, które w cieniu resztek Drzewa dumać mu każe o
absurdalności świata. „Człowiek dojrzewa i rozwija się w konfliktach prawdy i maski – oto
była jedna z zasadniczych tez szekspirowskiej filozofii człowieka”371 – pisał Bohdan Suchodolski. Do Tymona trafiają przedstawiciele porzuconego przezeń świata. Skurwione damy i
rozpasańcy w kostiumach z farbowanych piór, z gębami, których nie widać pod maskami
jaskrawych makijaży. Tymon rozmazuje im na twarzach szminkę – ze spotworniałymi obliczami czmychają za kulisy. Nie są to godni adwersarze mizantropa. Ale oto nadchodzi Apemantus. Stają naprzeciw siebie. Walczą. Na słowa. Wreszcie i na mięśnie. Na szczycie góry,
sczepieni za ramiona, dyszą ciężko. „Nigdy cię bardziej niż teraz nie kochałem” – dyszy
Apemantus. „Nigdy cię bardziej niż teraz nie nienawidziłem” – charczę Tymon. I obaj, ciągle
sczepieni z sobą, spadają w dół. Toczą się z tego beckettowskiego śmietnika rozpaczliwie
złączeni – mniejsza: miłością czy też nienawiścią – bohaterowie Artauda teatru okrucieństwa.
Tymon umiera. Wchodzi do beczki – tu pozostanie. Za chwilę grób jego odnajdzie clown –
w innym zupełnie punkcie sceny – pod Drzewem, czy też może Krzyżem tak ubogim, że nawet pozbawionym ramion. Bo beckettowskie śmietnisko jest przecież sceną, teatrem świata.
A więc i teatrem właśnie. Zatem planem umowności.
Szekspir nie przyznaje racji Tymonowi. Nie akceptuje postawy mizantropa. I wbrew pozorom, Wierchowicz zgodna jest w tym z Szekspirem. Tak jak wbrew pozorom, rozbijając jego
strukturę dramatyczną, zgodna jest w generaliach z szekspirowską projekcją świata – niczym
talią kart przemieszanych twarzy i masek. Ale Wierchowicz nie chce łatwych nadziei. Nie
przyzna racji nadchodzącemu wyzwolicielowi Aten. Ponad sceną znów migoczą kolorowe
lampki – dekoracja tego dance macabre z błazeńskiego lunaparku. Na wzgórek wstępuje Alcybiades. Przez całą sztukę miał ludzką twarz. Teraz pokrywa ją ostry, jaskrawy makijaż –
również Alcybiades został naznaczony. Stoi na śmietnisku. Groteskowy wódz. Wyzwoliciel,
Fortynbras. Z mieczem i skrzydłami Archanioła. Nie! – Z j e d n y m tylko archanielskim
skrzydłem... Odchodzi wyzwolić Ateny – ów świat ładu, świat klasycznego porządku, który
ładem i porządkiem może być tylko w micie, bowiem tylko mit jest statyczny, nie podlega
historii... Na pustej scenie, u stóp drzewa pozostaje clown. Śmieszny i tragiczny. Groteskowy.
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Smutny i pełen przerażenia, jak śmiech w świecie, który wedle słów Tymona stał się „lasem
zwierząt”. Samotny błazen na śmietnisku świata... 372
Kolejny po Tymonie Szekspir Wierchowicz – Ryszard III∗ – był spektaklem szczególnie
nacechowanym, wprowadzającym ogólne założenia inscenizacji szekspirowskiej artystki do
kształtu radykalnego. Interpretacyjna analiza tego spektaklu pozwala uniknąć łatwych sadów
wartościujących i daje szansę wyłuskania generalnych wyznaczników bardzo artystycznie
odrębnej, jaskrawię indywidualnej wersji współczesnego polskiego szekspiryzmu.
Plastyka i muzyka. Takie jest wrażenie pierwsze. Nasilenie ekspresji obrazu i dźwięku, teatralność tego teatru, ogłusza, póki spoza formy nie wyłoni się cały zawarty w tym przedstawieniu system interpretacyjny. Scenografia? Nie, nie ma scenografii. Jest teatr. Cały teatr.
Wbudowany w pudło widowni i sceny. Grają balkony, przerzucony przez widownię krzyż
podestów, wielopoziomowa scena elżbietańska w głębi sceny właściwej, schody przywiezione tu z dawnych inscenizacji Wierchowicz, tych z czasów Maszyny do grania Szekspira. Jeżeli rzeczywiście po trzecim dzwonku w teatrze zatrzaskują się drzwi po to, byśmy znaleźli
się w innym wymiarze świata, to Wierchowicz doprowadza to wyświechtane określenie z
powrotem między kategorie dosłowne – jej scenografia to cały teatr, ale zarazem i „świat cały”. Granice teatru i granice świata stają się tą samą linią – linią, za którą nie ma już nic. Nie
ma kulis. Tu, tylko tu i tylko teraz musi dokonać się wszystko. Już od początku coś z ołtarza
jest w tej mansjonowej scenie, surowej, drewnianej. I rzeczywiście: pod koniec części I centralna brama otworzy się i scenę zamieni w ołtarz. A z jego wnętrza teatr rozrośnie się w średniowieczny psalm, w procesje ze świecami. I tym z dołu odpowiedzą chóry gdzieś tam z
balkonów. I z nawy głównej – z całego teatru. Z całego „wokół”. Ze świątyni średniowiecznych egzorcyzmów. Tylko rozwarte wrota odsłaniają pustkę – z tabernaculum czuć prochem i
siarką...
Chóry, procesje, modlitewne śpiewy, obrzędy. Jest kościół. Ale kościół bez Boga. Bo z...
Szatanem. Z Szatanem średniowiecznych misteriów. Lecz nie tylko – również i z tym, który
chichocze z okrutnych dialogów Geneta, i tym też, który sączy zamęt w modlitwy Juliena
Greena. Z dzisiejszym Szatanem – Szatanem sprzeczności. Tych, które kształtują nadrzędny
ład naszej pokrętnej natury.
Człowiek nocy i człowiek dnia. W niewielu sztukach Szekspira, jak właśnie w Ryszardzie
III, owa fundamentalna opozycja natury człowieczej ujawnia się z tak ekstremalną jaskrawością. Sprzyja jej rozdarcie znajdujące się u podstaw struktury osobowości Ryszarda: jego rodowód średniowieczny, uosobnienie Szatana-Zła Wcielonego, i renesansowy makiaveliczny
książę racjonalista. Homo ludens i homo politicus. Opozycja skonstruowana w ten wszakże
sposób, iż nie odkryć tu do końca, po której stronie drzemie noc, po której zaś praży jasność
dnia. Lecz nie hybryda to a swoista struktura tej postaci. Osobowość realizująca się w
sprzecznościach.
Ryszard z doktryny Księcia i tenże sam Ryszard-exemplum trybu w Mechanizmie Kotta, a
z drugiej strony lustra Szatan ze średniowiecznego moralitetu, którego w koszmarnych snach
wyczarował Hieronymus Bosch. Atoli lustro jest jedno. A wszystkie wersje nakładają się
wzajem, by przy wielostronnej ich interferencji kształtować pokrętną jedność. By Machiavellim obiektyzować Zło, równocześnie subiektywizowane Szatanem średniowiecznego moralitetu. Ryszard-Henryk Dłużyński właściwie nie „buduje” postaci. G r a, obnaża s y s t e m.
System sprzeczności Ryszarda. A system jest kategorią statyczną. Wierchowicz odrzuca więc
ową znakomitą potencję tekstu – historię spotwornienia. Ryszard-system musi być statyczny.
Świat się może zmieniać. On nie. Świat się też zresztą nie zmienia. W każdym razie nie bar372
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dzo. Zmienia się pozornie – po prostu widzimy go zbyt krótko, żeby jasno dostrzec, iż owa
„wielość wymiarów świata” to li tylko poszczególne barwne szkiełka tego samego kalejdoskopu, który po obróceniu się wokół własnej osi znów wróci do punktu wyjścia.
Mamy zatem potwora. Potwora racjonalistycznego cynizmu. Jest także zewnętrznie odrażający. Ten Ryszard zrodził się z sennych koszmarów Boscha. Już w T y m o n i e A t e ń c
z y k u Wierchowicz Bosch był jednym z głównych animatorów wyobraźni inscenizacyjnej.
Niczym chorągwie sunęły po scenie jego obrazy. Te same obrazy suną i przez teatr Ryszarda.
Może przez cały teatr Szekspira, który Wierchowicz rozumie jako jedność. Jedność na kolejnych etapach obrotu kalejdoskopu świata. Wciąż wszakże tego samego świata. Gdyby chcieć
mówić hasłami o Ryszardzie Wierchowicz, można by tymi samymi, którymi się mówi na
temat Boscha. Mówilibyśmy więc o alegoryczności i symbolizmie, o swoistej mistyce i moralistyce; o wyprowadzonym z Boscha symbolicznym traktowaniu gestów zwyczajnych i alegorycznym widzeniu zjawisk. Dodać należy wizjonerstwo czy raczej wizyjność – ów stygmat
świata dojrzałych „boschów”, tych diabolicznych, pełnych tortur i egzorcyzmów. Ogród rozkoszy, Sąd ostateczny, Kuszenie... to niczym motywy Ryszarda Wierchowicz – wysnutego,
jak Bosch, z gotyckiej tradycji i, jak on, z całym rozdarciem między koszmar i wzniosłość.
Tylko bez tego, które u mistrza, ostatecznego uspokojenia. Bosch bowiem mógł dojść do
uspokojenia przez śmierć. Świat zaś nie umiera.
„Zło rodzi zło, a zbrodnia zbrodnię. Czyż – pyta Szekspir – mam zatem ulec kuszeniu
Szatana?” Tak, Ryszard Wierchowicz jest także opowieścią o kuszeniu. O kuszeniu świata
przez Szatana i – Szatana... przez świat. Skoro świat jest teatrem, nie będziemy udawali, że
nie jesteśmy w teatrze. I w konsekwencji Wierchowicz doprowadza do absolutnej demaskacji
teatralności. Deformuje rzeczywistość zastaną, rozrzuca elementy i spaja od nowa, w ł a d w
y b r a n y. Niczego nie naśladuje. K s z t a ł t u j e wedle woli. Oto rodzaj deformacji będący
sui generis kreacjonizmem. K r e a c j ą t e a t r a l n o ś c i. Jeżeli teatralność rozumieć
oczywiście będziemy jako zjawisko wydzielonego systemu oderwania i samoistne, niezależne
od praw tak zwanych obiektywnych świata zastanego i widzianego, konsekwentne natomiast
w e w n ą t r z własnej struktury.
A zatem – Wierchowicz odrzuca psychologię? Otóż nie – odrzuca psychologizm. W pełni
zdeformowane postaci, apsychologicznie traktowane elementy systemu. Reżyser nie opowiada swoimi bohaterami – demonstruje, p o k a z u j e określone modele, archetypy stanów
człowieczych.
Czy jest to droga wbrew psychologii? Bynajmniej. Tyle, iż rzecz nasterowana jest nie na
psychologię postaci, aktora, kreatora, czyli nadawcy; nasterowana jest na psychologię adresata. Odbiorcy bardzo konkretnego –. współczesnego. Człowieka o hybrydycznych doświadczeniach, posiadacza śmietniska wyobraźni, na którą składają się doświadczenia Becketta i
Lelouche’a, odpryski arcydzieł, kiczu, plakatu, szmiry. Oto właściwy temu odbiorcy repertuar
znaków. Toteż właśnie nimi godzi się prowadzić dialog – dialog w planie znaków teatru.
Wydać by się mogło – eklektyzm. Lecz nie, jest to, właściwe inscenizacjom Wierchowicz
z jej ostatniego okresu szekspirowskiego, zmieszanie konwencji i manier, które organizuje się
w ład nadrzędny. – „Zaspałem!” – woła Ryszard wybiegając na scenę w szlafroku. A właśnie!
Elementem stosowanej przez Wierchowicz deformacji jest... dosłowność. I to stosowanej w
ten sposób, że sama deformacja staje się dosłownością. Takie właśnie momenty widowiska,
omijając konieczność motywacji psychologicznej, trafiają w podstawę – jawią się jako znak,
archetyp. Inscenizatorka sięga do skojarzeń najprostszych: kiedy królowa lamentuje, staje
się... żebraczką z parcianym workiem. Król pojawia się cały w bandażach; jest obwiązany,
skrępowany. Nie, właściwie nie ma króla – jest mumia, zmumifikowany, zakneblowany znak
Władzy. Podobnie jak nie ma męża Anny – nie ma nawet trupa; trupem by nie miotano niczym kukłą. Jest fantom, znak, który tarmosić, który plugawić można do woli per procura. Bo
jest to niejako opowieść per procura. Jest to d z i a ł a n i e, teatralne działanie – nie anegdota,
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ale a k c j a w o b r a z i e. W takim choćby jak królowa chodząca na czworakach... Zupełne
odkształcenie postaci. Są to próby scenicznego kształtowania znaków, p o k a z y w a n i a
odartych z pozorów, podskórnych stanów naszej osobowości – wbrew temu, co nakłada na
nie konwenans. Bo czy konwenans pozwala na przykład, by partnerzy łamali przyjęte w kulturze europejskiej odległości przystojne rozmówcom? A Wierchowicz te właśnie odległości
obraca na nice – ludzie krzyczą tu do siebie usta w usta, a szepcą ku sobie z przeciwległych
stron teatru. Wbrew kulturze, obyczajowi, tradycji. Przecież ci szepczący z oddali i ci ryczący
do siebie twarzą w twarz oddają istotę rzeczywistych relacji między snami. Są tych relacji
znakiem. Nie formą – znakiem.
Temat goni tu temat, skojarzenie skojarzenie. W cały tłum cytatów i obiegowych stereotypów współczesnej, zarówno tej „wysokiej” jak i tej „niskiej”, kultury – które stanowią tu tylko budulec narracji – Wierchowicz wpisuje także elementy własnych wcześniejszych dokonań. Swój cyrk-śmietnik świata z Tymona, Tymonowego błazna rytualnie niosącego miednicę, w której można będzie obmyć dłonie. Obfitość, nadmiar równoczesnych środków ekspresji, tautologia? Chyba tak. Lecz nie jako powielanie słowa. Słowo występuje bowiem tam,
gdzie nie przełożono go na inny język. Przeważnie jednak ulega przekładowi – artykulacja
tekstowa przemienia się w artykulację znaków teatralnych. W tej pojemności i rozciągliwości
warstwy skojarzeniowej realizuje się największa potencja modelu teatru szekspirowskiego
Wierchowicz. Żywa muzyka, organy, chór dziecięcy, oratoria, elżbietańczycy... To elementy
zastane. Jest ołtarz i moralitet, a równocześnie Szekspir, którego Wierchowicz realizuje na
przykład znakami przywodzącymi na myśl... film Kabaret. Groźny błazen-mim w czerni, o
nieruchomej twarzy, wyszedł z filmowego koszmaru i obraca kołowrotem szekspirowskiej
machiny historycznej. A zapowiadał się tak niewinnie w introdukcji, która otwierała widowisko błazenadą, korowodem jarmarcznym. Teraz błazen nie jest już ani jarmarczny, ani kabaretowy. Jest groźny jak Kabaret. Rozparty w konfesjonalne słucha monologów Ryszarda.
Błazen naszym rozgrzeszycielem... Jeżeli nawet nie jest sprężyną, to jest pionkiem do przyciskania sprężyny, na której podryguje historia. Błazeńska, lokajska historia w rękach sługusa,
podleca, alfonsa... Siedzi obojętny i patrzy. Nikt nie przeciwstawia się zabawom RyszardaSzatana. Wszyscy są bierni. I ową biernością czynią się współwinnymi, współtwórcami
koszmaru. A historia się toczy. Mechanizm obraca się. Sprawnie. Błazen patrzy.
Dzieci stanęły w ołtarzu. Cienkie głosiki śpiewają średniowieczny hymn. Pod nimi, w dole, tańczą błazny. Diabeł z Aniołem wyskoczyli na podest i uderzają w tan. Prymitywne? Tak,
z prymitywu jasełek, z rodowodu średniowiecza, Boscha, Szekspira. Diabeł i Anioł podrygują. Ale śmieszni nie są. Nikt się nie śmieje. Błazen patrzy na kabaret...
Ryszard jest już po koronacji. Usta króla są czarne. Przekreśla je i przedłuża czarna teatralna szminka... Nadekspresyjne, arealistyczne charakteryzacje są u Wierchowicz nie tylko
formą wyrazu – to treść, znak. Ryszard został naznaczony. Ryszard Czarnousty... Rusza do
loży prosceniowej, tam przygotowano garderobę. Całą podręczną łachmaniarnię, aby komedianci i błazny mogli się w każdej chwili przebrać za władców. Ryszard przywdziewa kostium. Jeden, drugi, piąty. Wciska na siebie całą garderobę. Wszystkie stroje, wszystkie maski, które mu tu Genet usłużnie skompletował... Za chwilę zasypia. Koszmarne straszydło
napadnie go u kresu snu – następca Ryszarda w... jego własnych kostiumach. „Zło rodzi zło.”
Sen się sprawdzi. W finale następca wjedzie na scenę w kostiumach Ryszarda z garderoby
Geneta. Mechanizm historii się obrócił. I mechanizm psychologii władzy. Mechanizm masek.
Więc nie tylko władzy – człowieka także. Mechanizm psychologii. Nasz własny mechanizm.
Każdego z nas. I tak oto, okrężną drogą, Ryszard III w ostatecznym rozrachunku staje się u
Wierchowicz sztuką także psychologiczną.
Ryszard to wyśnił. W szatańskim śnie, który go unicestwił. Potem dla Ryszarda nastąpiła
już tylko koda. Rozbicie. Czyli bitwa. Wielka w swej metaforyce i wspaniała teatralnie sekwencja: przez scenę przechodzą ludzie, idą równym, miarowym krokiem. Z przeciwka Ry-
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szard – przeciw nim. Idzie. Coraz szybciej, szybciej. Obija się, r o z b i j a o mijających go. C
z ł o w i e k r o z b i j a s i ę o m i j a j ą c y c h g o l u d z i. Ginie w tej najtragiczniejszej
z bitew. W tej, w której mordercy nie wiedzą nawet, że są mordercami.
To tylko wybrane wątki. Szkielet spektaklu o wielkich możliwościach interpretacyjnych.
Tak, można powiedzieć, że Wierchowicz rozbiła Ryszarda jako określoną konstrukcję. Ale
nie rozproszyła tego, czym stoi Ryszard – nie rozproszyła jego myśli, idei.
A Szekspir to czy nie Szekspir? Pytanie czysto retoryczne i poza tematem. Jeżeli Szekspir
równa się elżbietańczyk, to nie był to Szekspir. A jeżeli Szekspir to szekspiryzm naszej
współczesności?... Miejmyż prawo do naszych czasów! Szekspir nie czytał romantyków, nie
znał Dostojewskiego ani Kafki. Nie słyszał też o Genecie, Becketcie, Schulzu. Nie znał Freuda ani kina Buñuela. Ale my znamy. I nie ma powodu, abyśmy udawali, że nie. I że potrafimy
patrzeć na Szekspira kategoriami sprzed tych doświadczeń. Bo nie potrafimy. Nie jesteśmy
przez to ani mądrzejsi, ani głupsi. Po prostu nie potrafimy. Bo byłby to już Szekspir nie nasz.
Zaś nasz jest nie elżbietańczyk – nasz jest szekspiryzm. A że przez to nie możemy widzieć
Szekspira monolitycznie? A no, nie możemy. W czas totalnego przemieszania systemów filozoficznych i artystycznych każde widzenie jest widzeniem synkretycznym.
Ostatnią pracą przedwcześnie zmarłej artystki była Komedia omyłek∗. Opowieść o zabawnym qui pro quo Wierchowicz czytała jako komedię wielce niewesołą – rzecz w tym, iż latami ocieramy się o siebie, niezmiennie dalecy, nie dostrzegający się wzajem, nie znamy nawet
twarzy naszych najbliższych. Stylistycznie Komedia omyłek kontynuowała doświadczenia
Tymona i Ryszarda. Inscenizatorka budowała rzecz w porządku podobnie synkretycznym, w
świecie widzianym jako smutny cyrk błazeński, z bardzo bogato rozbudowanym systemem
skojarzeń, cytatów i autocytatów z poprzednich inscenizacji. Kształt komedii szekspirowskiej
nie bardzo jednak chciał zmieścić się w szyku inscenizacyjnym, który tak sprzyjał artykulacji
treści Tymona i Ryszarda. Było to przedstawienie dużo od poprzednich słabsze, jak gdyby
kolejny „punkt zawieszenia”, przed dalszą drogą, która już jednak nie miała się rozwinąć.
W kilkanaście lat po narodzeniu się Maszyny do grania Szekspira Jan Maciejowski wrócił
do tej formuły w drugiej dlań wersji scenicznej Henryka IV∗. Przedstawienie to budzi zainteresowanie z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, kusi odpowiedzią na pytanie, jak PO
dziesięciu latach od swego pierwszego Henryka widzi go współtwórca przełomu w interpretacji scenicznej Szekspira z połowy lat sześćdziesiątych, po drugie zaś, jak ta propozycja rysuje się na tle polskiego pejzażu szekspirowskiego końca lat siedemdziesiątych.
Otóż łódzki Henryk IV Maciejowskiego pod względem interpretacyjnym ściśle przylega
do swej pierwszej wersji sprzed dziesięciolecia. Nadal plan historii czytany jest w optyce
osobowości, nadal – tym razem grany przez Marka Bargiełowskiego – książę Walii jest promotorem przedstawienia. Wyeksponowaniu natomiast uległa optyka namiętności; motywacja
biologiczna jako motor ludzkiego działania. Pod względem stylistycznym tok narracji w jeszcze większej mierze poddany został syntetyzującym skrótom. Szczególnie nacechowanym
przykładem służy tu sceniczne ukształtowanie bitwy. W wersji łódzkiej nie ma już śladu „bitewnego realizmu”. Akcja rozgrywa się na trzech, polifonicznie prowadzonych planach. W
centrum Maszyny, na jej schodach, w nerwowym rytmie biegnie seria dialogów; na proscenium dwa, prostopadle ustawione do widowni, szeregi żołnierzy z tarczami – lewy szereg
kroczy na prawo, uderza tarczami w tarcze przeciwników, prawy szereg upada, podnosi się i
∗
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kroczy w lewą stronę sceny. Cofający się lewy szereg, zderzenie tarczami i sytuacja powtarza
się od początku; równolegle na ostatnim planie sceny, po obydwu jej stronach dwa szeregi
kobiet monotonnie, z rozpaczą, kułakami na wyprostowanych rękach biją w metalowe „okotarowane” maszyny. T e a t r a l n y znak, artystyczny ekwiwalent świata przedstawionego
zamiast opowieści o nim. A zatem ta sama, co w czasie jej narodzin koncepcja, w serii doświadczeń doprowadzona do swoistego perfekcjonizmu stylistycznego. Na tle szerszego pejzażu równoległych dokonań nie budzi jednak zbytniego optymizmu. Kiedy się bowiem zważy, że w roku 1979 Henryk IV Maciejowskiego był jedyną w pełni wyartykułowaną a zarazem jedyną do końca konsekwentną i nośną myślowo propozycją sceniczną Szekspira w Polsce, rzecz rysuje się w barwach raczej ciemnych. Tylko wszak w sytuacji inscenizacyjnego i
interpretacyjnego zastoju do takiej wiodącej pozycji dochodzić mogą choćby i najświetniejsze
reinterpretacje sceniczne formuł, które swój szczytowy okres przeżywały o wiele lat wcześniej.

MIĘDZY MORALISTYKĄ A ESTETYKĄ
Jak w połowie lat pięćdziesiątych Krystyna Skuszanka współtworzyła jeden z najistotniejszych w drugim okresie powojennych kierunków scenicznego myślenia Szekspirem, tak też w
dziesięć lat później jej – poddana zupełnie zasadniczym przeobrażeniom – formuła szekspirowska znaleźć się miała w kanonie przedstawień warunkujących profil polskiego Szekspira
w pierwszych latach okresu trzeciego. Idzie zwłaszcza o wrocławską działalność artystki. W
ubiegłych dziesięcioleciach Wrocław miał za sobą tej miary dokonania szekspirowskie, co
Sen nocy letniej Horzycy i Jak wam się podoba Wiercińskiego. Seria przedstawień Stratfordczyka na scenie Skuszanki niejako przedłużała tę komediową passę. Wrocławskie szekspiry
Skuszanki otwierało – węzłowe dla jej inscenizacji szekspirowskiej – przedstawienie Jak
wam się podoba∗ spektakl, który z jednej strony niejako podsumowywał próby dotychczasowe, wypunktowywał – znany zwłaszcza z Burzy – element moralistyki, z drugiej wyprowadzał zgoła nowe propozycje interpretacyjne.
Odwołajmy się do fragmentów opisu pióra Krzysztofa Wolickiego: „Na początku, na pustej scenie, pod ogromną jemiołą, w srebrzystozielonkawym, księżycowym świetle nieruchoma postać (Jakub – Igor Przegrodzki). Czarny kostium, z lekka pożółkłe koronki, siwizna,
binokle w delikatnej oprawie. Nad głową trzyma rozpięty czarny parasol z przeświecającej
tkaniny (...). Spokojnie, jakby perswadując, wypowiada tekst z Montaigne’a (Próby, t. I,
rozdz. 20): „Jeśliście wykorzystali w pełni wasze życie, syci jesteście...” (...) Jakub odchodzi,
scenę zamykają zasuwane połówki szarego muru. (...) Teraz wydarzenia na proscenium i
płytkiej scenie Przed murem, toczą się w zawrotnym tempie. (...) Renesansowe kostiumy o
mocnej, ciemnej kolorystyce, aż po ostrą czerwień i czerń. (...) Potem mur rozsuwa się i znika. Przybywamy do Ardeńskiego Lasu. (...) Wszystkie kostiumy – prócz Jakubowego – są
srebrzysto-białe (...). Dużo kwiatów – wyrastają nawet pasterzom spomiędzy palców stóp, a
kiedy Oliwer przyniesie Rozalindzie skrwawioną chusteczkę Orlanda, krew na białym jedwabiu zaznaczona będzie czerwoną różyczką. (...) Finał; wszystkie pary, co »jak przed potopem
zbiegły się do arki«, siadają nieruchomo, wypowiadają swe »tobie się oddaję, bo jestem
twój«, milkną, a czarodziejska jemioła zaczyna się kręcić i rzuca wyolbrzymione cienie. Raz
tylko postaci Lasu Ardeńskiego zbliżają się do nas – wychodzą poza krąg jemioły i stają na
proscenium. Ze wzniesionymi twarzami, zamkniętymi, ślepymi oczyma Sylwiusz, Febe, Or∗
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lando i Rozalinda mówią najwspanialszy wiersz o miłości: »Westchnieniem tylko być«. (...) I
jedna tylko postać wyłamuje się z zasady ogólnej: Jakub, który nadaremnie szuka swej pary.
(...) Teraz wyjdzie z kręgu jemioły (...) i pójdzie spać. Sen znaczy również śmierć w tej sztuce373. Z tego opisu narzuca się kilka nieodpartych spostrzeżeń: moralizatorskie przesłanie
premiery, skąpanie interpretacji w motywacji erotycznej oraz swoista estetyzacja, związana
już choćby z metaforyzacją barw, z semantycznym ładunkiem koloru i formy.
Pointą spektaklu czyniła Skuszanka tezę, wedle której ucieczka od rzeczywistości jest
ucieczką jedynie w utopię nierealną. Stąd w całym przedstawieniu krzyżują się dwie stylistyki: akcja na dworze grana jest w porządku teatru konwencjonalnego, sceny w Lesie Ardeńskim utrzymane są natomiast w estetyce metafory poetyckiej, znaczone plastycznym skrótem,
pod zwisającą na tle niebieskiego horyzontu złotozieloną jemiołą, na podeście zielonym niczym soczysta trawa. Z obydwu tych obrazów – świata realnego i arkadyjskiej feerii – wynika
podwójna negacja. Ucieleśnia ona niejako cytat z Bohdana Suchodolskiego, drukowany w
programie premiery, a głoszący, iż należy „odrzucić świat, który istnieje, ale zarazem odrzucić pokusę łatwej nadziei na jego naprawę przez cud”. Przy tym jednak nadrzędne przesłanie
spektaklu – swoistą furtkę optymizmu wobec tezy Suchodolskiego – warunkuje prolog, w
którym Jakub tekstem Montaigne’a utrzymuje, iż życie „samo w sobie nie jest ani dobre ani
złe: jest miejscem na dobro i zło, wedle tego, czym je wypełnicie”. U Skuszanki owym prawdziwym życiem nie są jego opozycyjne skrajności – nie jest nim ani Dwór, ani Las. Życie
prawdziwe toczy się pośrodku. Jak za naszych pradziadów, tak za naszych wnuków, tak i za
nas „kręcimy się dokoła i tkwimy w tym kole”. Cała zaś sztuka życia na tym polega, co ustami Jakuba sugeruje Montaigne: „Jeśli wykorzystacie w pełni wasze życie, syci jesteście:
odejdźcie zatem zadowoleni”, a jeśliście, „nie umieli zeń korzystać, jeśli wam było bezużyteczne, na cóż go chcecie jeszcze?” Po owym prologu – po „ustaleniu pryncypiów” – teatr
zagra różne wersje, rozmaite koncepcje i piętra „spełnienia życia”. I będzie to jak gdyby
opowieść o jednym dniu życia, to znaczy o życiu całym, bowiem – jak twierdzi Montaigne: –
„jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich”...
Tak zatem czytane przez Skuszankę Jak wam się podoba, staje się rodzajem moralistycznej
metafory, swoiście „poetycką komedią świata”374. Może nie nazbyt ucieszną, w ogólniejszym
wszakże widzeniu rzeczy – na swój mądry sposób optymistyczną.
Świat Skuszanki jest kolorowy, gra soczystymi barwami. Kiedy w Śnie nocy letniej Horzycy srebrzystość miała walor w obrębie kompozycji estetycznej, prowadzącej z secesji, u
Skuszanki barwa niesie istotny walor znaczeniowy w budowie świata przedstawionego.375
Nieraz przewrotny, ironiczny. Kiedy bowiem wszyscy są w bieli, wówczas ten zmasowany
kolor weselny przestaje być weselnym. Działa jak czerń, sugeruje pewną zjawiskowość, baśniowość, nierzeczywistość. To tak, jak gdyby nie tylko pannę młodą, lecz cały orszak weselników przyodziać na biało. Wówczas wesele mieć będzie w sobie coś ze stypy, odsłoni ambiwalencję każdej z ludzkich czynności376. W sam raz to na przewrotną, ironiczną baśń szekspirowską...
Nad niemal pustą sceną zwisa gałąź jemioły. Znak to aż nader przejrzysty: Las Ardeński
kwitnie miłością. Wszelkimi jej piętrami i rodzajami. Melancholia splecie 516 tu z rubasznością, liryczność z perwersją, marzenie o pełni i szczęściu nabierze wszelkich rumieńców dostępnych erotyce. W bieli, wśród kwiecia, pasterze, pasterki... Cudzysłów jest wyraźnie sprecyzowany: ideę Lasu Ardeńskiego interpretuje Skuszanka w kategoriach kultury baroku, w
ujętej w cudzysłów właśnie konwencji bukolicznej, sielankowo-dworsko-romansowej, z całym konwencjonalizmem sielanki. Lecz pod tym białym kostiumem barokowym, pod wielo373
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ścią dworskich zabaw i gier, jedna sfera jest autentyczna: sfera erotyki. Cztery pary kochanków i dziewczyna przebrana za chłopca. I tego reżyserce mało. Przydaje więc grę miłosną
Celii z błaznem Probierczykiem, poprzez perwersyjność sonetów czyta stosunek Jakuba do
Orlanda i do Ganimeda. I tego nie wystarcza: Orlando niemal od początku zdaje sobie sprawę, że Ganimed jest w istocie przebraną Rozalindą; mimo to przystaje na grę – tym pikantniejszą i bardziej dwuznaczną.377 Krytyk ma rację – obnażenie wielowarstwowej, przewrotnej, często perwersyjnej erotyki w świecie szekspirowskiej komedii, stawia Jak wam się podoba Skuszanki na początku tego nurtu interpretacyjnego, który w dziesięć lat później będzie
zbierał owoce z „krzaka jemioły” w Wieczorze Trzech Króli Kulczyńskiego. Atoli Skuszanka
kalejdoskopem erotyki nie obraca ku bezinteresownie ludycznym celom. Drugim skrzydłem
jej interpretacji jest moralistyka. Jakub-filozof z parasolem, którym osłania twarz przed Naturą, nieszczęśliwy, bo emocje nicujący refleksjami – ów Jakub-mizantrop otwiera i zamyka
spektakl słowami Montaigne’a: „Dukdame, dukdame, dukdame... – Co to znaczy dukdame? –
To takie greckie zaklęcie, żeby i głupców zwabić w zaklęte koło. Idę spać”. A więc może i
wszystko to, co zdarzyło się, zanim poszedł spać ów sceptyk i mizantrop, było tylko snem
zwabionych w zaklęte koło; snem, w którym przed oczy podstawiono im zwierciadło?...
W całym współczesnym teatrze polskim Krystyna Skuszanka jest niewątpliwie szekspirystą najwytrwalszym i jednym z najbardziej zasłużonych. Miarkę za miarkę reżyserowała czterokrotnie (Opole, Nowa Huta, Bergen 1969, Wrocław), pięciokrotnie Burzę (Nowa Huta,
Warszawa, TV, Wrocław, Oslo 1970), dwa razy Wieczór Trzech Króli (Nowa Huta, Wrocław), tyleż Jak wam się podoba (Wrocław, Stavanger 1968), wreszcie czterokrotnie Opowieść zimową (Kraków, Oslo 1975, Stavanger 1977, Łódź). Siedemnaście – w tym lwia część
w Polsce – realizacji. W tym ani jednej z wielkich tragedii; cała natomiast seria komedii filozoficznych. Wybory to więc nacechowane.
U progu wszakże lat siedemdziesiątych w kontekście kolejnej inscenizacji Miarki za miar∗
kę , baczny przez długi czas obserwator zjawiska – Józef Kelera – stawiał tezę, wedle której
szekspiry Skuszanki wykazują „linię wstępującą” od pierwszych prób artystki do Jak wam się
podoba, po czym linia ta artystycznie zdecydowanie opada378. Wedle krytyka, nowohucka
Miarka była jednym z najmocniejszych w swoim czasie manifestów teatru politycznego, poprzez nowohucką Burzę, wrocławskie Jak wam się podoba, Skuszanka poszerzała paletę, by
możliwie rozlegle uchwycić szekspirowskie zagadnienia humanizmu. Potem natomiast – już
od wrocławskiej Burzy – reżyserka pochylać się zaczęła w stronę inscenizacyjnego konceptualizmu. Miarki za miarkę – czytanej w połowie lat pięćdziesiątych jako paszkwil na „terror
cnoty”, która okazuje się nie być cnotą – pod koniec lat siedemdziesiątych nie dało się już
powtórzyć w tej samej optyce. Miast iść przeto w głąb, szekspiry Skuszanki od tego okresu
przechylać się poczęły ku formalnym estetyzacjom. Pięknym nieraz w scenicznym wizerunku, acz pozbawionym już owej, co uprzednio, siły nośnej.
Wrocławska Burza∗ wydaje się być progiem tych przeobrażeń. Oto „biały talerz sceny, pokryty wypalonymi przez słońce skałami, stosem olbrzymich, wysuszonych przez wiatr kości.
Lekko pochylony w stronę widowni. Dookoła niego czarne obrzeże, gładka ścieżka opasująca
białe rumowisko”379. Do końca spektaklu nikt poza Prosperem i Arielem nie opuści tego zaczarowanego kręgu wyspy, nikt nie wydostanie się na gładką ścieżkę... Ariel jest w bieli, porusza się wolno, zmęczony. Czasem wspiera się na białej lasce ślepca. Ma ku pomocy duchy,
377
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które – jak on znajdują się we władzy Prospera, które – jak on – są częścią tej wyspy. „Białe
kostiumy, twarze aktorów zakryte białą materią, na kostiumach czarne plamy, zarysy wyschniętych żyłek, takie same jak na spalonych słońcem kościach zaścielających wyspę. Biel
duchów zlewa się z bielą wyspy, biel zjaw niewidocznych ostro kontrastuje z ciemną barwą
kostiumów istot żywych. (...) [Duchy] idąc przed siebie kręcą się w koło, działając i walcząc
nie wiedzą, że każdy ich krok i każde działanie nie jest ich działaniem. Grają to, co i jak im
przypisze Prospero. Są aktorami jego t e a t r u.”380 Jedynie Kaliban, choć też podlega Prosperowi, nie jest mu posłuszny. Należy do innej rzeczywistości niż duchy i niż ludzie żywi.
„Wyspa, powiada Skuszanka, jest światem Prospera. Duch tego świata, Ariel, służy i jest posłuszny myśli Prospera. Ludzie żywi stali się postaciami w teatrze wygnanego księcia Mediolanu. Kaliban, natura ludzka, może być ujarzmiony, (...) ale istoty Jego zmienić się nie da.
Kaliban może się zmienić jedynie przez własne, z własnego wyboru i na własnej skórze przeżyte doświadczenia. Droga Kalibana ku lepszemu jest najdłuższa. Czary Prospera wobec Kalibana są bezsilne. (...) Jest to przedstawienie Skuszanki kolejnym ogniwem teatru rozpoczętego inscenizacją Jak wam się podoba. W Burzy ów Las Ardeński – a więc teatr tworzony
przez Prospera – odarty jest już całkowicie z ułudnego piękna i oczyszczony z pozorów idylli,
jakie posiadał jeszcze w Jak wam się podoba. Ale w Burzy, kończącej się melancholijnym
przesłaniem Prospera, odkryty jest i pokazany – jest więc w tym przedstawieniu akcent optymistyczny – sens tej ciągle bezskutecznie ponawianej próby odnalezienia »siebie« przez świat
i przez człowieka. Sens nie jest nazbyt radosny, nie obiecujący łatwych nadziei: zebranie nowych doświadczeń przez Kalibana. (...) Natura ludzka ma przed sobą długą, żmudną drogę,
nim zrówna się z duchem i myślą ludzkości. Kaliban ciągle nie jest Arielem. Może kiedyś
nim będzie... (...) Trudny, w skupieniu i w zaszyfrowanej głęboko formie refleksji poetyckiej
budowany teatr. Nie szukający łatwych punktów styku z codziennym doświadczeniem współczesnego człowieka, próbujący stworzyć jakąś teatralną perspektywę na obraz nie tylko dnia
dzisiejszego, ale całej cywilizacji, całej egzystencji ludzkiej.”381 Zwrot Skuszanki od koncepcji z lat pięćdziesiątych jest zasadniczy. Miejsce bezpośredniej odpowiedzi teatralnej na rzeczywistość współczesną zajmuje refleksja ogólna, próba odnalezienia perspektywy uniwersalnej. Próba nacechowana nie doraźną, a ogólnoświatopoglądową moralistyką. Teatr publicystyki przeobraża się w scenę poetyckiej metafory. Bardziej od spraw doraźnych współczesnego człowieka interesuje Skuszankę problem ludzkiej natury i kondycji człowieczej. Punkt,
jakim na tej drodze było wystawienie Jak wam się podoba, staje się rzeczywiście punktem
węzłowym. Coraz bardziej od tej chwili – czego Burza jest przykładem znamiennym – w
warsztacie Skuszanki uwyraźnia się swoista estetyzacja; forma – obok walorów znaczeniowych – uzyskuje funkcję nośnika aury poetyckiego niedookreślenia, uwieloznacznienia jednostkowych zdarzeń i faktów akcji scenicznej. Deformacja rzeczywistości, która uprzednio
wyraźnie osadzała sprawy w „tu i teraz”, w okresie wrocławskim służyć zaczyna celowi odwrotnemu: uniwersalizacji przykładów ze świata przedstawionego.
Kolejnym ogniwem tych „poetyckich konstrukcji” Skuszanki była jej nowa wersja Wieczoru Trzech Króli∗. Środek sceny zajmowało tu wielkie rosochate drzewo. Chodząc wokół
jego pnia, aktorzy poruszali się w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. Rzecz bowiem
nie rozgrywała się w czasie, trwała w „godzinie zero” – w czasie złudzeń. Anna Lutosławska
jako Viola nie musiała się przeto przekształcać psychicznie, by udawać Sebastiana. Tak samo,
jak męskich prymitywizmów brata Violi nie dostrzegała marionetkowej Oliwii; marzenia
mają wszak tę właściwość, że odwołanie się do obrazów rzeczywistych jest im zbyteczne.
Bohaterowie wspinali się na drzewo, kryli się w jego liściach, pokładali w konarach. Klimat
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marzeń i wszechogarniającej maskarady. A może wręcz wylądowanie Violi w Ilirii i cała płynąca stąd akcja były jedynie snem dziewczyny, albo też może – jak to nieraz u Skuszanki –
wszystko to wydarzyło się jedynie w t e a t r z e, bowiem tylko na scenie marzenia mogą się
rozwinąć poza kres...
Gdzieś poza kresem realności pojawiają się tutaj, spotykają i kochają bohaterowie wrzuceni w ten Wieczór jakby w sen. A wszystko to działo się w drodze ku ogólnemu przesłaniu
interpretatorki – ku mądrej zgodzie na świat, jakim on jest 382. Wycieczki do Ilirii marzeń i
snów, powroty na scenę, gdzie innych wraz z Błaznem „tak bawić będziemy dzień w dzień”, i
znów wieczór i noc w Ilirii... Trwa „godzina zero”, bowiem czas toczy się w koło, niezmiennie ten sam zatacza krąg.
Właśnie Czas – tak w krakowskiej jak w łódzkiej wersji scenicznej – Skuszanka uczyniła
protagonistą Opowieści zimowej∗. O generalnej tożsamości obu premier świadczy interpretacja zamysłu, drukowana przez reżyserkę w obydwu programach. „Zimową opowieść – pisze
Skuszanka – zamawia Hermiona u syna. (...) Zanim jednak chłopiec zdąży rozwinąć opowieść, umiera z woli Poety, a rolę opowiadacza przejmuje Czas jako chór i snuje bajkę na
poły drwiącą, na poły senną, bajkę przepełnioną dojrzałą, mądrą poezją o z w y c i ę s t w i e
c z ł o w i e k a n a d ś m i e r c i ą i l ę k i e m p r z e m i j a n i a (podkr. A. Ż.).” Czas
przeto jest bohaterem głównym, on wiedzie opowieść i on realizuje przesłanie interpretatorki.
Na początku spektaklu zmarły Mamiliusz przemienia się w Czas, podobnie jak Czas – chórstarzec ma ów młodzieniec przypięte skrzydła i obaj tekstem sztuki oraz fragmentami sonetów wiodą swój rozbudowany przez Skuszankę wątek. „Czas – reżyserka autointerpretuje
przebieg zdarzeń – w postaci teatralnej zaczyna żyć, rzecz jasna, prawami teatru: ma niejedną
maskę, niejedno odbicie. Bywa stary i młody, okrutny lub figlarny [jest tu też zbójcą Autolikiem], określa się miarą ludzkich odczuć i wyobrażeń. On przenosi ludzi tam, gdzie chcą się
znaleźć: z jesiennej opustoszałej i pogrążonej w melancholii krainy, nazwanej przekornie Sycylią, do kwitnącej Arkadii – pustyń czeskich nad brzegiem morza, by tam cieszyć się wiosną
i znów powrócić na dawne miejsce.” W finale następuje niejako powrót w czasie: pojawia się
Hermiona, Mamiliusz znów jest żywy, wszyscy młodnieją. Perdita – córka Hermiony – i jej
ukochany Floryzel nikną, bo wszak się jeszcze nie urodzili. W tym autorskim finale Skuszanka zdaje się mówić, iż wszystko można by zacząć od początku inaczej, albo... tak samo. Tak
zacząć, jak się państwu podoba.
Wewnątrz interpretacyjnej klamry funkcjonuje wiele i „sposobów” i „zasobów” znanych z
poprzednich przedstawień Skuszanki, zwłaszcza z Jak wam się podoba, Arkadia nie jest tu
pasterska, jest sielankowa na sposób dworski, tak właśnie jak tylko z pozoru sielankowi są
przebrani w biel dworzanie. Stylistyka niesie zatem ten sam, co we wcześniejszych Szekspirach Skuszanki walor znaczeniowy, sens interpretatorski. Sensy dla zamysłu zasadnicze tkwią
jednak – poza ujęciem Czasu – w innym zabiegu reżyserskim. Otóż Hermiona w c i e l a się
w swoją córkę Perditę. W sposób dosłowny: ta sama aktorka – w Krakowie Anna Lutosławska, w Łodzi Zofia Grąziewicz – gra obydwie postaci. Kiedy po latach odwraca się Czas i
niknie Perdita – Hermiona pojawia się nadal młoda, bo ona tylko „prześniła zło świata”, żyła
jak gdyby poza nim, w innym wymiarze. Wraca po podróży, którą odbyła pod postacią wła-
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snej córki383 A podróż ta dokonała się, aby – jak w cytowanym już tekście pisze reżyserka –
„opowieścią o »podwójnym życiu« Hermiony-Perdity mówić było można ze sceny o ludziach, którzy w lęku przed Czasem pogubili czy też mogli zgubić to, co w życiu zdaje się
być wartością największą”. Tak tedy, od Jak wam się podoba poczynając, poprzez reinterpretację Burzy, Miarki za miarkę, Wieczoru Trzech Króli, aż po obydwie inscenizacje Opowieści zimowej wiedzie linia Skuszanki „poetyckich konstatacji egzystencjalnych”. Konstatacji skąpanych w przesłaniach moralistycznych, a scenicznie kształtowanych materią często
nieco konceptualistycznych estetyzacji.

NATURA I PORZĄDEK
Ilościowo, a i w rozpiętości czasowej, był to tylko epizod. Zarówno w perspektywie historycznej współczesnego polskiego myślenia Szekspirem, jak i w twórczej biografii artysty. W
ciągu dwudziestu dwu lat pracy teatralnej Konrad Swinarski jako reżyser bądź inscenizator
wystawił pięćdziesiąt osiem premier, z których połowa miała miejsce w Polsce, połowa za
granicą. W liczbie tej znalazło się osiem premier szekspirowskich. Sześć z nich odbyło się za
granicą – Wieczór Trzech Króli (Lubeka, 1963), Hamlet (Tel-Aviv, 1966), Wszystko dobre,
co się dobrze kończy (Dusseldorf 1969, Helsinki 1970), Ryszard III (Darmstadt 1972), Sen
nocy letniej (Darmstadt 1973)384. Natomiast dwa tylko przedstawienia szekspirowskie dał
Konrad Swinarski na scenie polskiej. W sumie więc niewiele, kiedy rzecz badać na liczydłach
– całkiem mało. A przecież w perspektywie szerszej, w ciężarze gatunkowym propozycji interpretacyjnej i stylistycznej – bardzo wiele. Dwie polskie inscenizacje Swinarskiego stanowią jedno ze szczytowych osiągnięć współczesnego polskiego myślenia Szekspirem; wyprowadzają formułę, która w sposób zasadniczy warunkuje w tej dziedzinie kształt trzeciego
okresu powojennego. Obydwa przedstawienia dają świadectwo, właściwej Swinarskiemu,
niezwykłej precyzji myśli w oryginalnych interpretacjach sensu dramatów; myśli, która – jak
pisał znawca inscenizacji szekspirowskiej, Grzegorz Sinko – „nie służyła doraźności, cechowała ją współczesność wynikająca z tego, co rzeczywiście dzisiejszemu człowiekowi mówi
dana sztuka”. W swoich Szekspirach dawał Swinarski „wykładnię łączącą polityczny i społeczny sens dramatu, który wynika dla wrażliwości ludzi XX wieku, z historyczną świadomością wielorakich i głębokich znaczeń starych wierzeń i folkloru”. Za sprawą Swinarskiego „w
długiej kronice »postaci ze sztuk Szekspira” dopisane zostały nowe pozycje – świadectwa
naszych czasów: kwestie osoby ze sztuk elżbietańskich, obdarzone całym skomplikowaniem i
ambiwalencją, które dostrzega w nich dzisiejszy człowiek” 385. Jak się zasada ta realizowała,
prześledźmy na podstawie materii obydwu przedstawień.
Scenografię do Snu nocy letniej∗ Krystyna Zachwatowicz skomponowała z uderzającą
skromnością. Całą scenę i proscenium obiła białym płótnem, na którego tle ostro odcinała się
trawiasta zieleń centralnie umieszczonego klombu. Na nim spotykają się reprezentanci
wszystkich kondycji i światów komedii. Ponad poziom sceny czasem tylko wzbije się Puk na
383

Por.: Z. Greń, Baśń o zbawiennym nieposłuszeństwie, „Życie Literackie” 1975, nr 4, s. 5; A. W. Kral,
Opowieść zimowa o ludziach i czasie, „Teatr” 1975, nr 4, s. 4-5; G. Sinko, Lekkość, jasność precyzja, „Teatr”
1979, nr 8, s. 14-18.
384
Por.: L Kellner, Prace Konrada Swinarskiego w teatrach polskich i obcych, „Teatr” 1975, nr 21, s. 20;
Zbigniew Osiński, Prace reżyserskie i scenograficzne Konrada Swinarskiego. Spis premier (1953-1975), „Pamiętnik Teatralny” 1979, z. l, s. 53-91.
385
G. Sinko, Szekspirologia Konrada Swinarskiego, „Teatr” 1975, nr 21, s. 11.
∗
SEN NOCY LETNIEJ. Przekład: Konstanty Ildefons Gałczyński. Reżyseria: Konrad Swinarski, scenografia: Krystyna Zachwatowicz, muzyka: Zygmunt Konieczny. Kraków, Teatr Stary, 22 VII 1970.

151

Unie, raz pojawi się Oberon, raz też z Tytanią zostanie uniesiony w górę na splątanych konarach drzew – jedynym tutaj znaku lasu. Miejsce Horzycowego symbolizmu, również w kostiumach, zajmie konkret i dosłowność – zwykłe, dzisiejsze ubrania rzemieślników, nagość
władców lasu, zwierzęca sierść stworów leśnych. Tym ostrzej odbijać się będzie sylwetka
wpół nagiego, wpół małpiego Puka, ruchliwego i szyderczego, zwinnego i złośliwego. Dwór
Ateńczyków natomiast nosi się... z polska i szlachecka, dopiero nocny sen młodych, który
uwolni ich z szyku i rytuału, przyoblecze kochanków w białe sukienki, koszule i spodnie.
„Nie jest to – słusznie zauważał Greń – umowność, lecz dekonspiracja.”386 Ów dwór w strojach polskiego renesansu, elfy wysnute z ikonologii stylu secesyjnego, taniec w ludowym
rytmie kujawiaka, to właśnie dekonspiracja równoczesnego współistnienia i współdopełniania
się ludzkich postaw, marzeń i tęsknot; to też zarazem przełożenie na materię teatru szekspirowskiej zasady budowania struktury komedii w kategoriach ironicznego materii pomieszania, które tylko z pozoru jest bezładne.
Owo „materii pomieszanie”, splecenie jej elementów w nową jakość strukturalną, jest jednym z istotnych komponentów formuły stylistycznej Swinarskiego, jego t e a t r u t e a t r a l
n e g o, z perfekcją konstruującego świat z tworzyw stricte scenicznych. O formule tej – z
okazji Snu, choć odnosi się to do całego kreacyjnego nurtu reżyserii Swimarskiego – pisała
Marta Fik: „Nade wszystko jest to t e a t r n a m i ę t n y. Wyrażający się nie w patetycznych
tyradach, lecz poprzez gest, ruch, podtekst, jaki nadaje się przy ich pomocy słowom. Poprzez
wkomponowanie ról pierwszoplanowych w działania tłumu, artystów słabszych, statystów,
ich stałe wzajemne relacje, bezustanne sceniczne działania, rozgrywane na proscenium, pośrodku sceny i w tle, gdzieś jakby na marginesie akcji. Coś co łączy ten teatr – tak bardzo
dbały o technikę, widowiskowy, korzystający serio i z dystansem z osiągnięć sceny od baroku
po naturalizm z ascetycznym, kameralnym teatrem Grotowskiego. Z tą samą zmysłowością,
„otwarciem aktora«, wyzbyciem go wstydu, prowadzeniem niemal ku granicom egzaltacji.
(...) I w tym sensie [Sen nocy letniej} jest jakby podsumowaniem – nie całkiem przecie jednorodnych i niezmiennych – tendencji artystycznych [teatru Swinarskiego]. Czy raczej artystycznym credo”387. To samo credo, ta sama stylistyka w budowie świata przedstawionego,
wkrótce miała się ucieleśnić w Dziadach. Pod względem artykulacji stylowej Sen nocy letniej
widzieć można dziś jako konieczną summę doświadczeń przed sięgnięciem po Mickiewiczowskie arcydzieło dramaturgii kreacyjnej,
Pierwsza scena na dworze ateńskim: konwencjonalny teatr konwencjonalnych ludzi. Prócz
nich postaci, których u Szekspira brak – Orientades i Orientides, tajne „uszy i oczy”, które
śledzą zebranych widzów, także władcę. Nie ma wątpliwości, że dworskie małżeństwo to
układ bez uczuć. On grubo starszy, często wobec niej brutalny. Nie ma też wątpliwości, iż
oboje, wraz z całym dworem, znajdują się w szponach dwójki tajniaków. Tylko młodzi przenoszą rzecz w klimat uczuć autentycznych. Często trudnych, ambiwalentnych, lecz właśnie
prawdziwych. Jeszcze w konwencjonalnym kręgu pałacu dają przeczucie tych rejonów świata, które wybuchną wielkimi żywiołami w lesie Oberona i Tytanii – w imperium namiętności.
A pośrodku tych obu grup – rzemieślnicy, ustawieni jak gdyby na granicy konwenansu i naturalności, lecz w sposób bardzo szczególny. Gra rzemieślników w ich wystawionym na dworze
przedstawieniu jest śmieszna, lecz przez swój prymitywny autentyzm również wzruszająca.
Kompani pana Pigwy niejako depczą dworską konwencję, łamią obyczaj i szacowną stylistykę. Więc para królewska jest oburzona, czuje się wręcz zagrożona. W konsekwencji jarmarczna scenka aktorów-rzemieślników, „na którą tak reagują jej możni słuchacze, staje się
więc, na równi z buntem i ucieczką młodych do »Lasu Ardeńskiego«, wyrazem autentycznego nonkonformizmu ateńskich rzemieślników. W przedstawieniu Horzycy Tezeusza dzieliła
od nich cała wysokość schodów. Jedna i druga strona nie mogły mieć złudzeń: prowadziły
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swą grę na własny rachunek i na własnych – by tak powiedzieć – orbitach. U Swinarskiego
Tezeusz jest niemalże wśród tych grajacych dla niego aktorów z Bożej łaski. Drażnią go, ale
nie może być wobec nich obojętny. Liczy się z nimi do tego stopnia, że... na koniec każe ich
wyrzucić”388. Tę opozycję rzemieślnicy – dwór interpretować można w kategoriach konfliktu
społecznego, a wówczas w całym przedstawieniu dwór Tezeusza czytać się daje jako swoisty
negatyw w odniesieniu do grupy rzemieślników. Porządkowi reprezentowanemu przez dwór
zagraża fakt zaanektowania przez plebejów uczuć, przeżyć i tematów zarezerwowanych dotąd
tylko dla elity panującej. (...) Ilekroć gra aktorów-plebejów nabiera rysów prawdy, dwór z
Tezeuszem na czele powstaje w gniewnym poruszeniu (...), ilekroć akcja spada z powrotem
do poziomu błazeńskiej groteski, jaka przystoi dobrym poddanym – dwór się uspokaja.”389
Oto trzy plany r z e c z y w i s t o ś c i – dwór, młodzi, rzemieślnicy – ściśle splecione i poddane przez Swinarskiego szczególnym napięciom wewnętrznym. Nie snu – różne plany t e j
s a m e j rzeczywistości. Wszystkie one mieszczą się w tej samej dekoracji, na tej samej ziemi. U Swinarskiego Sen. bowiem nie jest snem. Wszystko tu jak gdyby zgodne z Szekspirem.
Aż po finał, aż po pogodne błogosławieństwo Tytanii. Z tą tylko różnicą, że happy end nie
jest tu tak znów jednoznacznie happy endem, a powrót do Aten nie jest powrotem z pięknej
fantasmagorii do rzeczywistości dobrotliwej...
Naprzeciw – albo raczej po drugiej stronie cienia – świat Oberona i Tytanit. Z ich wejściem z góry sceny zjeżdża wielki, drapieżny korzeń, a równocześnie scenę zapełnia ów właściwy Swinarskiemu teatr – „teatr wielkich uczuć i rozpętanych zmysłów”390. Staje się w
zmiennych kolorowych światłach, w akrobatycznej cielesności aktorów w synkretycznych
stylowo kostiumach, w rytmie muzyki Koniecznego. „Ten tak prosto zaprojektowany las żyje
bez przerwy. W różnych punktach, planach i wysokościach sceny jawią się elfy, szaleje, zjawia się i ginie Puk, błyskawice oświetlają bohaterów, napastliwie ingerują w akcję dźwięki.”391 To nie łagodna, senna fantasmagoria – to świat na granicy koszmaru, włochatego i
rozedrganego. Lecz ów świat nie jest baśnią – jest innym wymiarem rzeczywistości: wymiarem Wyzwolonych z konwenansu, w pełni uświadomionych i zrealizowanych namiętności.
Wszystkie te „usypiania”, „przebudzenia”, wszystkie „czary”, które wprowadza do akcji
Szekspir, są u Swinarskiego tylko teatralnym z n a k i e m zmiany perspektywy – odrzucenia
stereotypów i konwencji. Dotyczy to oczywiście głównie czwórki młodych, co powoduje, iż
stają się oni protagonistami opowieści. „Część pierwszą spektaklu [obejmującą akty I-III]
zamyka ni to pantomima, ni to balet. Łoskot bębna, zielone światło. Złączeni w pary: Demetriusz z Heleną, Lizander z Hermią, Tezeusz z Hipolita, Tytania z osłem, Oberon z chłopcem,
Orientades z Orientidesem, a także elfy, wykonują koszmarny taniec. Taniec namiętności i
pożądań. Nie jest to wszakże – wbrew pozorom – taniec z sennego majaku. Lecz splątany,
skondensowany taniec z życia. Kończy on nie tylko pobyt młodych w lesie i romanse Tytanii
z osłem. Zamyka także ostrą metaforą prezentację pewnego modelu teatru. W części drugiej
przedstawienia triumfować już będzie bowiem wyłącznie teatr pseudoprzeżyć i pseudoproblemów”392 – teatr masek dworskich, szablonu. Wrócą doń młodzi. „Wydorośleją” – zaszyją
się w cmentarzysku schematów i pozorów.
Uderza walpurgiczna demoniczność ujęcia wszystkich postaci Lasu – realizowana kostiumem, charakteryzacją, grą aktorską. W takich właśnie, walpurgicznych kategoriach przeprowadzony jest cały wątek miłosny; wymodelowany nie jako projekcja erotyki, lecz głębiej –
jako projekcja pierwotnego, zmysłowego m i t u i r y t u a ł u. W scenie finałowej części
pierwszej przedstawienia „zmysłowość została niejako w y a b s t r a h o w a n a przez ujęcie
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w rytuał. Pary wplatają się w rosochatą konstrukcję; nabierają sensu kompozycyjnego małpie
zasady, uszy i wykrzywione do tyłu twarzyczki elfów-kretynków, zaś całość ujmują w rytm r
y t u a l n e bębny”393. W zdemonizowanym Lesie realizuje się tkwiący w utworze mit walpurgiczny. Widziany poprzez rytuał, archetyp namiętności, „człowiek ukazany bez skrępowania nie jest w tym przedstawieniu ani patologiczny, ani odrażający; odrażający jest tylko
świat, w którym rządzą prawa reprezentowane przez Tezeusza i jego sługi. Przeciw nim, a nie
przeciw błądzącym w lesie ludziom zwraca się pokazany nam Sen, groźny w wydźwięku, ale
przy tym niewątpliwie humanistyczny” 394.
Nie przeciw „strychom i piwnicom” naszej o s o b o w o ś c i, lecz przeciw jej skonwencjonalizowanej warstwie świadomej, przeciw „ładowi mieszkań” obraca się przesłanie Swinarskiego.
Powiedziano tu: „obraca się przeciw”, „nie obraca się przeciw...” Nie powiedziano natomiast z a czym się obraca z a czym opowiada się przesłanie Swinarskiego. Rzecz to o tyle
istotna, że przewrotność autora – a zwłaszcza reżysera – dosięga również postaw, które – przy
negacji innych – mogłyby się wydawać w opisie postawami w pełni akceptowanymi. W istocie jest zgoła inaczej. Znakomicie ujął to Krzysztof Wolicki: Cóż się stanie – pytał – Jeśli
przyjmiemy, że Sen nocy letniej nie jest alternatywą wartościującą pomiędzy modelem Dworu i modelem Lasu? „Jeśli domniemane zakresy istnieją tylko negatywnym trybem? Jeśli żaden z nich niczego nie wyzwala, niczego nie porządkuje, niczego nie dopełnia? Las nie jest
wówczas wyzwoleniem płci, tak jak dwór nie jest uporządkowaniem i dopełnieniem w wymiarze społecznym. Las tylko o d e j m u j e porządek, a dwór t ł a m s i chęci. W obu wypadkach mamy na scenie twory okaleczone. Problemem staje się znalezienie wyjścia p o n a
d ten stan. Jeśli chcecie, jest to problem baroku. Teatralnie nie chodzi już o pogodzenie czy
powiązanie scenerii, zachowań i jakości. Trzeba natomiast unaocznić p o z o r n o ś ć różnic
i nadać sceniczną realność poszukiwaniu wyjścia. Nie staramy się zatem o jedność i nie zadowalamy się nią; chcemy ją zdemaskować i uwolnić się od niej.” 395 I tak czyni Swinarski.
Fałszywi są Tezeusz i Hipolita – pobrali się dla układu politycznego, ona stale sztywna i
wzgardliwa, on w niby to dobrodusznych lansadach. Lecz Oberon i Tytania nie są ich odwrotnością. Różnica ta tylko, że miast być fałszywymi, są po prostu żałośnie śmieszni. Tłusty
Oberon i wyszminkowana Tytania z przesadnym stroikiem na głowie to para t a n d e t n a.
Ten zamysł Swinarski wyostrza jeszcze poprzez ustawienie relacji obu par z ich komparsami.
Fałsz sytuacji pary królewskiej uwypukla to, że nie oni rej wodzą w Atenach, lecz dwójka
dyrygujących wszystkimi tajniaków. Natomiast lasem dyryguje z elfami głównie Puk – kameleon i akrobata w interpretacji Wojciecha Pszoniaka – spychając Oberona i Tytanię do roli
podrzędnej, wzmacniającej wrażenie ich tandetności. Porzucając relację jawy i snu, kultury i
natury, nie może Swinarski w takiej relacji ustawić również i obydwu par kochanków. Toteż
ich wyzwolona z konwenansu namiętność zostaje niejako pomniejszona, nie staje się czymś
na kształt „nagiej prawdy” natury. Ich uwolniony erotyzm prowadzi do wzajemnej reifikacji
partnerów. Innej, atoli tak samo zreifikowanej relacji, jaką prezentuje świat dworu. W planie
teatralnym uzyskuje to reżyser w scenie orgii, w której spółkować każe wszystkim – tak bohaterom lasu, jak bohaterom dworu. Mamy zatem do czynienia z „tylko dwoistą wersją pozbawienia, zubożenia; ani wyobraźnia, tandetna – ani porządek, fałszywy – ani wreszcie miłość z pożądań i konwencji spleciona nie mogą być przezwyciężeniem. Tej konstrukcji brak
zwornika. W całość sprzęga Sen dopiero teatralna przygoda ateńskich rzemieślników”396. W
czasie prób są oni śmieszni. Nieudolnie naśladują fałsz i tandetę – są tylko kwintesencją głu-
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poty. Kiedy odgrywają swą scenę p r z e d d w o r e m, nagle... wzruszają. Wobec reakcji
zafałszowanego dworu stają się jedyną prawdą, jedyną w a r t o ś c i ą.
W komedii Szekspira Sen nocy letniej żart jest chłodny, bo zawsze z drugim, niewesołym
dnem. Tak jest i w teatralnym porządku Swinarskiego. Wszystko jest tu jak gdyby na odwrót
– najładniejsza pupa jest... wymalowana na kostiumie; najładniejsza buzia jest... maseczką,
najbardziej orgiastyczna scena jest... wychłodzonym układem zreifikowanych partnerów.
Szekspirowskie pozory... I przepaść, jaka dzieli jedno tylko ćwierćwiecze w szyku polskiego
myślenia tą komedią. Przepaść interpretacyjna pomiędzy feerią Dąbrowskiego a smutną ironią Swinarskiego. Przepaść, która na tamtym brzegu, w roku 1949 pozwalała Konstantemu
Puzynie w tekście Gotyk i barok pisać: „Gdyby ktoś próbował Sen nocy letniej określić jednym zdaniem, zdanie brzmiałoby chyba: weselna pochwała życia”. W roku 1970 nikt chyba
nie próbował...
Porządek interpretacyjny świata, ukazany w Śnie nocy letniej Swinarski kontynuuje w
scenicznym ucieleśnieniu Wszystko dobre, co się dobrze kończy∗. U podstaw wręcz brutalnego okrucieństwa tego spektaklu znajduje się przekonanie, iż należy ukazać pełnię zła i upadku
aby unaocznić ich ohydę. Zatem moralistyka? Rodzaj Wielkiej Przestrogi. Jej zapowiedź
znajdowaliśmy już w Śnie, w którym tryumfował pozór i tandeta. Głębia jeszcze odnajdujemy we Wszystko dobre. Kiedy w letnim koszmarze lasu człowiek odsłaniał się, aby odkryć
swe namiętności, tutaj obnaża się, by ujawnić i n s t y n k t y. Tam były to czyny nagie, takie
jakimi są, więc nie zakładające porządku do końca wartościującego. Tu konstatację musi zastąpić negacja – obraz zła i czynów haniebnych zmusza do totalnej dezaprobaty. We Wszystko dobre wszyscy bohaterowie widzą wszystko, co złe – widzą wzajem swe podłości i małości – i nie znajdują wyjścia z ich kręgu. Im bliżej dna przeto, tym tragiczniej prezentują się
sobie wzajem i tym tragiczniej maluje się świat „komedii” Swinarskiego. Drastyczne obrazy
następują całymi seriami, by spiętrzone ukazać konsekwencję zła. W tym programie moralisty Swinarski dopisuje dwie sceny, których nie ma w tekście Szekspira: pielgrzymkę pątników do Kompostelli – by ukazać szaleństwo fanatyzmu, oraz najsłynniejszą sekwencję inscenizacji: scenę gwałtu na Violencie – aby ukazać dno oszalałych instynktów. Podobną funkcję
pełni również – przy wspaniałej interpretacji Wojciecha Pszoniaka – upodlenie Parollesa w
scenie jego przesłuchania397. W kumulacji wzajemnych napięć, w grze wszystkich przed
wszystkimi, bohaterowie Swinarskiego stają się niejako znakami, których wypadkowa dopiero nadaje sens poszczególnym jej elementom. Dla motywu i n s t y n k t ó w, tak zasadniczego dla interpretacji sztuki przez reżysera, istotne znaczenie posiada wprowadzenie w trójkąt
Lafeu-Polor-Bertram relacji homoseksualnej. Homoseksualizm nie zostaje przy tym poddany
żadnej ocenie wartościującej z popędem heteroseksualnym – obydwa jedynie wyznaczają
paletę c i e l e s n o ś c i w człowieczej naturze. Zostały przeto zrównane. Także motywacje
Swinarski „zrównuje w dwóch grupach: jako popęd i jako reguły, jako to, co rządzi każdym, i
to, co rządzi w s z y s t k i m”398. Rzecz zatem rozgrywa się na osi: natura oraz porządek,
którego wierzchołek symbolizuje król. „Teraz wypada zapytać, co to właściwie znaczy k o n
w e n c j a w kontekście owej dwoistości natury i porządku. Otóż jest niczym innym, jak
przeniesionym w sferę sztuki s p o s o b e m s p l e c e n i a i p o j e d n a n i a. (...) Dwie
grupy motywacji nie składają się, zderzają się tylko. Natura nie godzi się z porządkiem, nie
splata z nim: deprawują się tylko, paczą, karykaturyzują nawzajem.”399 Jednym z najznakomitszych i najbrutalniejszych zarazem odzwierciedleń scenicznych tego uwikłania jest właśnie autorska Swinarskiego scena gwałtu, w której dzielność mężczyzny i pożądanie kobiety
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zderzają się z wojną, by spełnione w upodleniu tego aktu odwzorować karykaturę spełnienia.
Całe przedstawienie biegnie w serii tego rodzaju zderzeń, obrazów zogromniających podstawowe założenie myślowe w krzywych zwierciadłach sytuacji ekstremalnych.
Scenę wypełnia sala obita złotogłowiem. W tle cukierkowy pejzażyk w stylu Quattrocenta.
Renesans, który, zwłaszcza w scenach grupowych, przerasta w barok400. Pozorem barokowej
„wielości rzeczy” można by określić stylistykę czy szerzej estetykę inscenizatorską spektaklu.
Mamy tu pełny przekład tekstu na tworzywa teatralne z szaleństwem ich teatralności. Dwaj
kulturyści, klatki z papużkami, procesja z Chrystusem uginającym się pod ciężarem krzyża,
wrzask gwałconej i ryki dopingujących gwałciciela, akompaniament ostrzonych rapierów
towarzyszący przesłuchaniu tchórza Parollesa, znakomite gospodarzenie tłumem w scenach
zbiorowych401. To nie barokowe materii spiętrzenie jednak – to, decydujące o estetyce spektaklu i oddające zarazem jego głębsze sensy, pożytkowanie, podważanie i odrzucanie wszelkich konwencji, jak gdyby dla uplastycznienia myśli, iż żadna z konwencji nie jest dostatecznie pojemna, by z niej uczynić pryzmat do całościowego oglądu świata. Każda z nich zarazem
służy lustrem do oświetlenia innej; każde zdarzenie rzeczywistości uwyraźnia się dopiero
przez inne zdarzenie. Wstrząsającym przykładem tej metody służy kilkakroć tu już wzmiankowana scena gwałtu. „Towarzyszy jej wypuszczenie na scenę żywej gęsi, za którą pogoni
część żołnierzy: wejściu Bertrama triumfalnie poprawiającego gacie towarzyszy wyniesienie
za szyję uduszonego ptaka, z równym tryumfem. Oto więc mamy dwie naturalistyczne sceny
równoległe, które zachowują walor realizmu, choć zarazem jedna jest dokładnie przystającym
znakiem drugiej. Tylko uwaga: znakowość jest w z a j e m n a wbrew naszemu staremu nawykowi, że znak »waży« mniej niż rzeczywistość. Zdawałoby się, że duszenie gęsi jest tu
brutalnym znakiem gwałtu na kobiecie, ale przecież nie odwrotnie. Otóż właśnie odwrotnie
również: gonitwa za gęsią, cóż za farsowy samograj do śmiechu – ale przed chwilą kobieta
tak właśnie usiłowała uciec, broniła się jak teraz gęś, i spróbujcie śmiać się z nieszczęsnego
ptaka. A oto przykład drugi: (...) powtarzające się w zaśpiewie drgnięcie łkania w głosie Heleny, gdy podrywa Wdowę i Dianę do dalszej wędrówki zapewnieniem o »dobrym końcu,
który wieńczy dzieło« (...). To załamanie głosu stanowi z daleka rzucony znak przekreślający
tytułowy sens sztuki, komentarz całości.”402 Podobne przekreślenia wzajemne, antykonwencjonalizmy i relatywizmy pojawiają się we wszystkich płaszczyznach przedstawienia. Oto,
dla przykładu, jurny błazen jest powykręcanym starcem w łachach z łat i postrzępionego złotogłowiu, a król nie posiada atrybutów monarszych. Wszystko dobre i wszystko na opak.
Nikt z bohaterów – jak się powiedziało – nie znaczy tutaj nic z osobna. Każdy sensu nabiera dopiero w lustrze innej osobowości. To temat, który wyprowadza wielki element teatru
Swinarskiego: aktorstwo. Temat, który wyprowadza sztukę Swinarskiego w budowaniu niegwiazdorskiego mistrzostwa zespołu, przy jego pełnej realizacji we wzajemnej grze protagonistów między sobą i protagonistów z komparsami. Sztukę budowania aktorstwa zbiorowego,
jednolitego jak nierozkładalna struktura przedstawienia. Aktorstwa, które winno rozpinać się
w umiejętnościach nieomal między założeniami naturalizmu i efektu obcości, bądź wręcz
nakładać na siebie synkretycznie te diametralnie odmienne założenia. W potężnej mierze,
również aktorstwem Wojciecha Pszoniaka stała jedna z point – wielki monolog zupełnie już
zeszmaconego i zdeptanego Parollesa, który mówi, iż jedyne, co ważne, jedyne, co jest szczęściem – to żyć, po prostu żyć, móc oddychać, jeść, pić, i s t n i e ć. W mikrokosmosie jednej
postaci Pszoniak realizował niejako figurę tego świata: prowadził bohatera w rozwarciu doświadczeń i postaw od formy bufonady pyszałka po biologicziną zwierzęcość tchórza, tragizm i komizm mieszał w nierozdzielność. Owo właśnie, nie splecenie już nawet i nie prze400
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mieszanie, ale spojenie w jedność sfery komizmu i tragizmu było osią świata przedstawionego obydwu Szekspirów Swinarskiego.
Natura i Porządek nie dopełniły się wzajem w jakość nadrzędną. Nie zostało to niewykonane. Zostało pokazane, iż jest to niewykonalne.

JAKIM BYĆ?
Nie od rzeczy będzie raz jeszcze wrócić tu do Hamleta i Hamleta. Jak Szekspir jest swoistym papierkiem lakmusowym czy też lustrem, w którym odbija się szersza perspektywa
„zasobów i sposobów”, myśli i stylów kolejnych pokoleń teatralnych – tak w kanonie dramaturgii szekspirowskiej Hamlet i Hamlet są zwierciadłem aktualnego stanu scenicznego
świata Stratfordczyka. Nie tylko dlatego, że jeden to w tym kanonie z najczęściej wystawianych dramatów, choć i dlatego także. Również dlatego jednak, że zarówno plan uniwersalny
jak i plan osobowościowy arcytragedii w sposób szczególny sprzyjają artykulacji zasadniczych dla pokolenia dylematów i pytań podstawowych; dlatego też, że do tej artykulacji
szczególnie twórców kusi.
Cztery aż Hamlety w jednym tylko sezonie 1970/71 – Hanuszkiewicza, Zegalskiego, Maciejowskiego i Grudy – jak gdyby podsumowują kierunki interpretacyjne tragedii w latach
poprzednich i antycypują ich dalszy rozwój. Po odrodzonej w połowie lat pięćdziesiątych
tendencji do ostatecznego przełamywania naturalistyczno-operowych tradycji w inscenizacji
Szekspira i powrocie do elżbietańskiego rygoru stylistycznego, po Szekspirze publicystycznym i Szekspirze „historiozoficznym” na Wielkich Schodach i w Wielkim Mechanizmie, po
jednoznacznych modernizacjach – po wszystkim tym szekspirowskie lustro zaczęło się obracać na scenie w stronę psychologii, ku ludzkiej osobowości, wcześniej często zaniedbywanej
dla ilustrowania tez ze sfery problemów ponadindywidualnych. Wraz z całym tym stopniowym przenoszeniem punktów ciężkości w myśleniu Szekspirem, przesuwały się naturalnie
także interpretacyjne optyki w odniesieniu do Hamleta i Hamleta. Działacz, tryb, w Mechanizmie, samotny na Schodach, intelektualista, młody i „młodzieżowy” porte parole współczesnej młodzieży kontestującej status quo... O Hamlecie Maciejowskiego była już mowa; o jego
rówieśnikach przyjdzie mówić za chwilę. Wyprzedzając jednak analizy, już w tym miejscu
należy powiedzieć, że generalna przemiana postaw myślowych i stylistycznych, po Hamlecie
drugiego okresu powojennego, który pytał przede wszystkim j a k być, jakie znaleźć miejsce
w świecie i jakim właśnie jest ów świat – lata siedemdziesiąte zrodziły Hamleta, który pytał:
jakim być, j a k i m jest człowiek i jakim mógłby nie być. I odpowiedzi dawał rozmaite.
Taki styl myślenia jeszcze w ostatnich latach sześćdziesiątych zapowiadał Hamlet Kazimierza Brauna∗. W spektaklu tym młodzi przegrywali, ale i wygrywali zarazem – ginęli bowiem wraz z podlecami, na których pusty tron wstępował Fortynbras – młodzieniec prawy,
by rządzić odrodzonym państwem. Nacisk w prowadzeniu bohatera tytułowego położony był
na jego działanie i walkę, bardzo młodzieńcze, przy zdecydowanym ograniczeniu warstwy
filozoficzno-refleksyjnej. Walkę wyraźnie pokoleniową, co podkreślało obsadzenie przebranych agentów, Rozenkranca i Gildensterna, dojrzałymi mężczyznami. Aktualne ostrze polemiki było przy tym aż nader przejrzyste, podkreślone kostiumami, czy raczej ich elementami,
które bohaterowie narzucali na czarne swetry i dżinsy. Cały natomiast Elsynor był rodzajem
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sceny, zza kulis której – z zakamarków i korytarzy – ktoś bezustannie kogoś inwigiluje403.
Ten Hamlet, grany jako pokoleniowy d r a m a t o s a c z e n i a, z jednej strony podejmował
interpretacje już odchodzące w przyszłość, z drugiej zaś nieśmiało kierował się ku mającym
się dopiero rozwinąć.
Jaskrawiej natomiast ów swoisty „czas przesilenia” objawił się w Hamlecie Jerzego Zegalskiego∗, w którym zmącenie pojęć i kierunków interpretacyjnych doszło do stanu bardziej
symptomatycznego niż płodnego artystycznie czy intelektualnie.
Rytm Hamletów „eksperymentalnych” jest na scenie europejskiej zmienny, nurt ten jednak
niezmiennie towarzyszy dokonaniom, które interpretacyjnie stawiają sobie założenia głębsze
od epatowania efektem zewnętrznym. Zegalski zagrał Hamleta w rupieciarni secesyjnego
salonu. Stroje natomiast charakteryzowała większa różnorodność stylowa – XVI-wieczny frak
Poloniusza, carski mundur Klaudiusza, współczesny kostium szermierczy Hamleta, tużurek
Laertesa, bezstylowe suknie pań, wreszcie mundury Wehrmachtu dla wojska Fortynbrasa,
mogłyby ogołocić całkiem nawet zasobny magazyn teatralny. Cały ten światek elsynorski
oglądany był z perspektywy Horacego; bohaterowie więc byli tacy, jakimi ich widział towarzysz Hamleta. Ofelia to kokota, której wszystkie motywacje sprowadzają się do sfery seksualnej; Gertruda – dama bezwolna z lenistwa i umęczenia rozwiązłością; Klaudiusz – debil; zaś
Poloniusz – sprytny sklerotyk. Hamlet natomiast naiwny, infantylny jak Laertes. A jednak
żądny czynu, czemu dawał dosadny wyraz, tak oto interpretując pierwszy wers Wielkiego
Monologu: „Być albo nie? Być...” W finale Horacy podawał Fortynbrasowi do wypicia resztkę zatrutego wina. Po wychyleniu tego toastu, następca Hamleta nie miał już czasu na wypowiedzenie ostatnich kwestii. Jego postać określona wszakże została i tak niejako poza tekstem
– Fortynbras ubrany był w kostium groteskowy, zaś w ręce trzymał trójząb. Taka deheroizacja jednej z kluczowych postaci tragedii ostatecznie przechylała ją ku konwencji skeczu. Rodzajem spiritus movens całego przedstawienia był zatem u Zegalskiego Horacy. To on otwierał i zamykał intrygę, aranżował pojawienie się Ducha i sam grał go, za pomocą tego i podobnych szalbierstw kierował tokiem działań Hamleta, którego na koniec pomagał zabić404.
Wreszcie – sam na scenie – kończył sztukę wyjętą z pierwszego aktu kwestią Hamleta: „Często się zdarza, że poszczególne jednostki, bądź to z powodu jakiejś ułomności, którą przynoszą ze sobą na świat bez własnej winy, bo przecież natura nie decyduje o swoich początkach –
przez jakiś przerost, jakąś wybujałość cech przyrodzonych, zrywają wędzidła, które nakłada
im rozum”. Ano, rzeczywiście – przerost „eksperymentów” zerwał wędzidła rozumu...
Oblicze polskiego Hamleta lat siedemdziesiątych formowali Marek Bargiełowski, Daniel
Olbrychski i Wacław Ulewicz w przedstawieniach Maciejowskiego, Hanuszkiewicza i Grudy.
Kluczem interpretacyjnym do rozszyfrowania postaci i ogólnej wersji świata w Hamlecie
Hanuszkiewicza∗ był – realizowany w różnych płaszczyznach przedstawienia – współczesny
punkt widzenia dziejów duńskiego księcia. Współczesne twarze bez charakteryzacji, kostiumy syntetyczne w skrócie formy, dzisiejsze i historyczne zarazem, jak strój Hamleta z czarnego skaju, w którym Olbrychski równie dobrze mógł grać awangardowego studenta i szekspirowskiego studenta z Wittenbergi. W tym kontekście bardzo „teatralne” ubiory trupy ak403

Por.: A. Grodzicki, Hamlet i inni, „Życie Warszawy” 1968, nr 185, s. 3; I. Kellner, „Hamlet” w Lublinie,
„Teatr” 1968, nr 23, s. 22-23; Sławomir Kowalewski, Tyżeś to, cny Hamlecie!, „Współczesność” 1968, nr 23, s.
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404
Por.: A. W. Kral, Zegalskiego igraszki z „Hamletem”, „Teatr” 1970, nr 15, s. 21; Krzysztof Miklaszewski,
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HAMLET. Przekład: Jerzy S. Sito. Reżyseria: Adam Hanuszkiewicz, scenografia: Marian Kołodziej. Warszawa, Teatr Narodowy, 16 IV 1970.
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torskiej wyostrzyły kontrast pomiędzy warstwą rzeczywistości i światem złudzeń. Zasadniczą
jednakże metaforą sensów ogólnych służyła plastyczna inscenizacja Mariana Kołodzieja.
Było to „szczelnie zamknięte metalowe pudło. Jego wnętrze wyłania się stopniowo. Najpierw
– gdy bije pięścią Horacy – uchylają się drzwi w żelaznej kurtynie, potem idzie w górę kurtyna odsłaniając inne ściany, potem te właśnie ściany zaczynają się poruszać – zbliżać przygniatając swoją bliskością aktorów lub oddalać pozostawiając im pole walki. Tło groźne i
ekspresyjne jest konkretne konkretnością metalu i urządzeń technicznych – takich jak most z
reflektorami (opuszczony blisko proscenium), który spełnia funkcję górnego poziomu sceny
elżbietańskiej. Zamykając aktorów w ścianach karbowanej blachy, ograniczających w miarę
potrzeby przestrzeń, przedstawienie pokazuje ich jak gdyby w zbliżeniu, w sposób mierna!
filmowo bezpośredni”405. Ruch aktorów i ruch elementów scenograficznych pokazuje, że oto
znajdujemy się w państwie sprawnym, którego działanie przypomina precyzyjny mechanizm.
Nieludzki, przeczący pełnej swobodzie człowieczej osobowości. Ściany Kołodzieja to rozsuwają się usłużnie, jakby dla dania możliwości zaczerpnięcia oddechu, to znów zacieśniają się
niczym katowski stryczek: nie pozwalają zapomnieć, że „Dania jest więzieniem”, że więzieniem jest świat.
Estetykę Hamleta Hanuszkiewicza określić by można dwoma słowami: konkretność i prostota.
Niemal reportażowa konkretność ludzi, zdarzeń, przebiegu konfliktów. Nawet Ducha, który grany przez Hanuszkiewicza bez charakteryzacji, zwyczajny, ubrany jak jego syn, pojawia się w
pełnym świetle i prowadzi dialog z Hamletem frazą codzienną, ucieleśniając właśnie konkretne
marzenie i konkretne wyobrażenia Hamleta, czy też raczej ich teatralny znak. Ten najbardziej od
czasu Zbrodni i kary prosty, najbardziej stylowo jednorodny spektakl Hanuszkiewicza jest nad
wyraz istotnym momentem w artystycznej biografii reżysera. Twórca uznawany za swoistego
„barbarzyńcę w ogrodzie tradycji”, który chętnie nicuje style sceniczne i dramatyczne teksty,
podstawą Hamleta uczynił plan współczesnych napięć emocjonalnych. Odnalazł go w konkrecie i
prostocie bez niszczenia struktury tekstu i bez inscenizacyjnej feerii form.
Konkretny i klarowny jest tu również zespół motywacji i cech konstytutywnych postaci,
pozwalający na wiązanie ich ścisłymi a uzasadnionymi relacjami. Klaudiusz Jerzego Kamasa
to mężczyzna dzielny i rozsądny, autentycznie zafascynowany Gertrudą; w niej szuka motywacji i sankcji swych czynów. Ataki ze strony pasierba traktuje jako rzecz nonsensowną i
zbrodniczą. Ten smarkacz chce mu rozwalić precyzyjnie funkcjonujący organizm państwowy.
Klaudiuszowy plan zamordowania Hamleta interpretuje Hanuszkiewicz wręcz nie w kategoriach nikczemnej zbrodni, lecz konieczności polityka, zagrożonego przez niszczyciela ładu
akceptowanego przez władcę. Klaudiusz wie, że podjęcie tej decyzji jest niezbędne, a równocześnie nie potrafi odsunąć od siebie ludzkiego, rozpaczliwego wahania. Postać przeto ustawiona jest na osi władca-człowiek; postać w takim uwikłaniu zdecydowanie bardziej tragiczna niż Hamlet, kierująca wątek Klaudiuszowy w rejony wyborów sofoklesowego Kreona.
Gertruda natomiast wybrała spokój. Chce być ze wszystkimi dobrze. Swe relacje z Klaudiuszem Zofia Kucówna prowadzi w ten sposób, iż jej bohaterce brak w tym związku napięcia
czy rozdarcia. W stanie ekscytacji, n i e c h c ą c y nadziewa się na zatruty rapier Laertesa406.
Jej śmierć nie jest więc wyborem świadomym. To nie odejście tragicznej heroiny, lecz ludzka, zwyczajna, przypadkowa śmierć. Ofelia w pełni otwiera się dopiero w scenie obłędu; terroryzowana przez ojca, zmaltretowana przez Hamleta, teraz wreszcie sama staje się agresywna. Jakby dla kompensacji wkłada strój Hamleta, przybiera nawet jego rozkołysany krok, z
szaleństwa czyni wyzwolenie i... prowokację. To młoda dziewczyna, która nie może znaleźć
miejsca między ojcem a kochankiem Jej ojciec nie ma więc powodu być starym ramolem – jest
405
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mężczyzną w sile wieku, cynicznym politykiem i wytrawnym strategiem; to rzeczywisty partner do gry. Oto partnerzy właśnie. Przy dużych cięciach tekstu zarysowani wyrazistą kredką,
wprowadzeni w ujednoznacznioną akcję. Motywacja związków pomiędzy nimi jest podwójna:
biologia i polityka; nie równolegle, lecz j e d n o c z e ś n i e podwójna motywacja w rejonach
władzy i erotyki. Erotyki rozumianej szerzej niż łóżko, władzy – szerzej niż tron.
Naprzeciw Hamlet. Naprzeciw, ale również i wewnątrz wielokierunkowych napięć. W tej
precyzyjnej maszynie, wśród ludzi i ścian w ciągłym ruchu, nie ma miejsca na hamletyzowanie – tu trzeba szybko działać. Nie bez kozery przytoczyć tu warto wspomnienie Voglera o
ujęciu – dwadzieścia lat wcześniej – postaci Hamleta przez Hanuszkiewicza w dublerze z
Białoszczyńskim w poznańskim przedstawieniu Horzycy: „Był to Hamlet dynamiczny i jakby
bojowy, nie zagubiony w nostalgicznych tęsknotach, psychoanalitycznej (...) czy egzystencjalistycznej ponurości. Hamlet Hanuszkiewicza był zdrowy, pełen nieomal – mimo wszystko
– temperamentu i energii”407. W tym też kierunku w dwadzieścia lat później poprowadził Daniela Olbrychskiego. Była to dopiero druga w życiu – po Guciu w Ślubach panieńskich – rola
teatralna słynnego już wówczas gwiazdora filmowego. Zupełnie zasadnicze dla HamletaOlbrychskiego było znaczenie ogromnego tempa działań, rytmu postaci w rytmie całego
spektaklu i kontrapunkt monologów, samotnych procesów r o d z e n i a s i ę myśli i ich
kształtu. Rodzenia się dopiero, bo nie one tworzyły „motory działań” bohatera. Nie przede
wszystkim one w każdym razie. Współczesny młodzieniec Hamlet przypominał pokolenie
dwudziestopięciolatków, swoje pokolenie kontestatorów bez refleksji na razie jeszcze ugruntowanej, rzucających się z butą dziecka na największe pytania. Z mądrością bez... doświadczenia. W sposób charakterystyczny dla swego aktorstwa wyniesionego z filmu. Olbrychski
modelował Hamleta ostro, niejako „blokiem”, mniej operując kunsztem teatralnego warsztatu,
bardziej o s o b o w o ś c i ą i intensywnością emocji. Tym sposobem uzyskiwał szczególną,
jak gdyby właśnie p o k o l e n i o w ą, pozateatralną autentyczność. O takim portrecie pokoleniowym decydował „nonkonformizm idący w parze z agresywnością, zapamiętanie w
chwilach słabości, nerwowość i spontaniczność”408. Ten prawie chłopiec w scenie z matką
rzucał się na królową z pasją, by za chwilę poddać się i rozpłakać w jej ramionach jak zbuntowane dziecko. Ale on już nie chciał być dzieckiem – w stylu równolatków był nonszalancki
i chropawy, egzaltację i głębsze wzruszenia tuszując brutalnością i okrucieństwem. Dopiero
w IV akcie, na moment sam „stojąc w półmroku na tle smugi światła, wydostającej się przez
niedomknięte, wycięte w blaszanym masywie drzwi”409, pytał: „Czymże jest człowiek?...”
Doświadczenia się kumulowały, dawały mu do tego pytania prawo. Dopiero teraz. Lecz już
po chwili, obaj z Laertesem obnażeni do pasa, walczyli z pasją i zażartością młodych wilczków. Metalowa klatka zaciskała się wokół Hamleta coraz ciaśniej. Bezsilność wobec niej budziła chłopięcą wściekłość, pasję wobec wszechmocnej precyzji mechanizmu.
W finale zwłoki Hamleta jechały w górę na teatralnym moście. Zwłoki tego zbuntowanego
chłopca jak gdyby malały naraz, uniesione w samo centrum precyzyjnej maszyny, o którą się
rozbił... Interpretując Hamleta jako figurę pokolenia, Witold Filler pisał: „Ich bunty przeciw
niesprawiedliwości Elsynoru są tragicznie umotywowane, ale ferment tych buntów jest tragicznie nieskuteczny. Świat toczy się mimo nich. Klaudiusze, Gertrudy, Poloniusze, Fortynbrasi, przeżywają swoje. sprawy. Może nie tak tragiczne, ale przecież bardziej wywodzące się
z rzeczywistego układu sił”410. Hamlet musiał więc zostać przez nich zmieciony. Co nie znaczy, że musiał przegrać i że przegrał. Odwrotnie: demaskator kompromisu, fałszu, udawactwa
zdążył i zdołał ten fałsz i kompromis zdemaskować.
407
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Kształt i charakter Hamleta Józefa Grudy∗ podporządkowany został pewnej nadrzędnej
koncepcji widowiska teatralnego, której twórcą był właśnie Gruda i którą właśnie realizacją
Hamleta zapoczątkował. Ta oryginalna koncepcja związana była z próbą szczególnego wykorzystania „pleneru naturalnego” – Sali Księcia Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie. Charakter wprzęgnięcia Hamletem dawnej architektury w widowisko teatralne
objawił zasadę głębszą niż formalna. Nie polegała ona bowiem na – tak już stereotypowym
tamtymi laty – szumnym odrzucaniu rampy, likwidacji pudła scenicznego, na zatarciu formalnej bariery pomiędzy aktorem a widzem. Zamysł Grudy opierał się na rzeczywistym, s t r
u k t u r a l n y m wprowadzeniu widza w akcję na takim wzajemnym ustawieniu relacji i
planów gry, by widz stawał się rzeczywistym współwykonawcą spektaklu, współbohaterem
dramatu.
Obszerna sala na szczecińskim zamku. Białe, surowe wnętrze o nieokreślonej bliżej stylistyce elementów romańskich, gotyckich, renesansowych, splecionych pospołu w nadrzędny
ład. Ład, którego wyraz to asceza. Wokół ścian, wysoko ponad głowami widzów, salę obiegają dwie kondygnacje krużganków. W tę zastaną architekturę Gruda w p i s u j e teatr.
Wpisuje, bowiem architektura jest tu organizatorem nadrzędnym. Jak taką funkcję architektury rozumieć? Otóż Gruda całą akcję Hamleta ukształtował w oparciu o dwa główne plany
„zastanej scenerii”: w miejscu kaplicznego ołtarza wznosi się podest-estrada, w samym zaś
środku sali nieduże podium. Na nim ława. Parę krzeseł na estradzie. Sprzęty dębowe, ascetyczne, jakby klasztorne. Środkowe podium ścisłym pierścieniem, koncentrycznie otaczają
rzędy krzeseł dla publiczności. Pierwszy rząd zajmują aktorzy, przepleceni z widzami przyszli wykonawcy Śmierci Gonzagi. Stanowią integralną część widowni. W akcji właściwej
Hamleta podium – stół ofiarny? operacyjny? konfesjonał? – wypełniają sceny obnażonych
prawd o ludzkich myślach i najskrytszych rozterkach, zaś podest-estrada zostanie zarezerwowany dla „konwencjonalnych” scen dworskich – sekwencji, w których konwenans, maska,
„teatr” pokryje prawdziwą ludzką twarz. Kostiumy skrótowe, oszczędne. Dominuje szarość i
czerń. Ostro odcina się od niej teatralna purpura podbicia płaszczy królewskiej pary. I biel
kostiumów Ofelii i Laertesa. Rozenkranca i Gildenstema, jak na ironię, ubrano w barwę niebieską – kolor niewinności. Ale to wszak tylko, znamię ich f u n k c j i – fałszywy kolor z
teatralnego wymiaru. Wymiaru, który to właśnie zostanie poddany weryfikacji na „scenie
prawdy” – w konfesjonale sumień na centralnym podium. Kiedy Hamlet spotka się z matką,
ich dialog rozpocznie się u p o d n ó ż a estrady – w miejscu objętym jeszcze przez krąg
dworu. I nagle Hamlet złapie Gertrudę za ręce i przemocą wciągnie ją, opierającą się, na podium-konfesjonał. Tam, gdzie bez masek, bez konwenasów pierze się sumienia411.
Kiedy widzowie wespół z aktorami zajęli już swoje miejsca, od strony estrady rozległo się
głośne pytanie Marcella: „Niech mi kto powie, co to wszystko znaczy? Czemu czujne i surowe straże niepokoją obywateli?”! I natychmiast, z drugiego końca sali, ponad głowami widzów – s z c z e c i ń s k i c h widzów w s t y c z n i u roku 1971! – padała odpowiedź Horacego: „Ja ci wybaczę”. I Horacy tłumaczy Marcellowi tekstem, którymi w sztuce Szekspira w
finale opowiada Fortynbrasowi tragiczne dzieje księcia Hamleta; mówi „o czynach okrutnych, sprzecznych z prawami natury..., wyrokach przypadku, o planach, które się załamały i
runęły na głowy tych, co je uknuli”. Nie opowiada i nie zapowiada – r e l a c j o n u j e.
Wszystko, co się za chwilę wydarzy, nie będą to już przeczucia i pogłoski wzniecone ukazaniem się Ducha – to będzie relacja, konfrontacja niczym w średniowiecznym moralitecie, w
∗
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którym przebieg wypadków jest już wszystkim dobrze znany. Bowiem będzie to rodzaj moralitetu współczesnego, zagranego w kaplicy zamkowej przed dzisiejszą publicznością szczecińską.
Inspiracja Wyspiańskim jest przejrzysta, wręcz programowa. W samej już warstwie formalnej Wyspiański marzył o Hamlecie na krużgankach Wawelu; Wajda zrealizował na scenie
Wyspiańskiego sugestię scenografii wywiedzionej z planu teatru elżbietańskiego – Gruda
zrealizował „wawelski sen” poety w symultanicznej, krużgankowej kaplicy księcia Bogusława412. Inspiracja sięgała jednak głębiej – kierunek myślenia Grudy Hamletem zgodny był z
tezą Wyspiańskiego, wedle której „w Polsce zagadką Hamleta jest to, co w Polsce jest do
myślenia”, co d z i ś jest w Polsce do myślenia. Przeto drugim zdaniem-kluczem służył tekst
samego Hamleta trupy aktorskiej: „Posłannictwem aktora jest jak dawniej tak i teraz służyć za
zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku – postać ich i piętno”.
W moralitetowej koncepcji Grudy, marginalny w tekście sztuki Ozryk, stawał się jednym z
protagonistów przedstawienia. Milczący łysy mężczyzna o martwej twarzy, wszędzie obecny,
w niemej scenie torturujący przyjaciół księcia; zawodowiec, goryl, jak cień snujący się za
plecami króla, lecz kiedy ten upadnie – jego koronę wręczający Fortynbrasowi, by za jego
plecami snuć się dalej jako ucieleśnienie nieśmiertelności tajniaków, zawsze i wszędzie służących a k t u a l n e j władzy. Po przeciwległej natomiast stronie – Duch. A właściwie nie
Duch, lecz głosy aktorskiej grupy i przyjaciół Hamleta, którzy mówią tekstem Ducha. Mówią
per procura – są sumieniem księcia. Ten musi wybrać, musi podjąć decyzję: czy słuchać będzie sumienia, czy też dworu, którego programem jest uśpić sumienie, aby wygodnie żyć.
Gruda pisał w programie premiery: Hamlet „jest to t r a g e d i a s u m i e n i a człowieka
osaczonego w krainie zła. Hamlet to Everyman. Każdy człowiek ze średniowiecznego moralitetu, który też jest osią konstrukcyjną tragedii Szekspira”. Przy takim założeniu, osią konstrukcyjną przedstawienia Grudy staje się wzajemna relacja działania i świadomości. Hamlet
Ulewicza – w szarym stroju bohatera moralitetu – zabójstwo ojca pojmuje nie tylko w kategoriach zbrodni stanu, lecz przede wszystkim jako naruszenie porządku moralnego, zatem podstawy człowieczeństwa. Więc, aby być człowiekiem, należy działać w obronie tego zachwianego porządku. W przeciwnym wypadku świat nieodwracalnie „wypadnie z wiązań”. W konsekwencji cała akcja układa się w łańcuch konfrontacji; konfrontacji działania i świadomości.
Wielki Monolog staje się zwierzeniem czynionym Ofelii; scena „pułapki na myszy” ustawiona zostaje sytuacyjnie w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do jej sensu metaforycznego: na ławce przed estradą zasiada para aktorów, naprzeciw nich – na estradzie – Gertruda i
Klaudiusz. Otrzymujemy więc rodzaj „lustrzanego odbicia” pary królewskiej i jej błazeńskiej
repliki. Kolejną konfrontacją, swoistą rewizją sumień jest – dzięki reżyserskiemu ukształtowaniu – scena Klaudiusza i Hamleta: na centralnym podeście-konfesjonale r ó w n o c z e ś n
i e, twarzą w twarz, padają obydwa monologi („Nie mogę się modlić” i „Mógłbym to zrobić
teraz”), wygłaszane przez sczepionych ze sobą moralistę i pragmatyka, będących dla siebie
nawzajem sędzią i spowiednikiem. Od chwili przekroczenia swej „smugi cienia” – od sceny,
w której syn przemocą wywlókł ją na podest-konfesjonał – Gertruda nie powróci już do dzielenia z Klaudiuszem ukradzionej władzy, moralnego nieładu. Od tej chwili zmierzać będzie
śladami Hamleta do odkłamania, do odzyskania prawdy. Bowiem po „doświadczeniu sumienia” nie ma powrotu w świat kłamstwa. W pokierowaniu wątkiem Gertrudy bodaj najdobitniej widać różnice w prowadzeniu sprawy przez Hanuszkiewicza i Grudę; odmienny, wywodzący się z moralitetu, wizerunek u Grudy współczesnego Hamleta i Hamleta. Mimo tej odmienności, w planie przesłań ogólnych obydwa przedstawienia łączył „odważnie adresowany
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Por.: A. Wróblewski, „Hamlet” 1971, „Teatr” 1971, nr 5, s. 14-17.
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do naszej chwili postulat świadomości moralnej i nonkonformizmu”413. I zarazem przedstawienia te w szczególnie dobitny sposób dokumentowały zmianę perspektywy interpretacyjnej, z jakiej – po bezpośrednich, publicystycznych modernizacjach poprzedniego dziesięciolecia – „do naszej chwili” adresować teraz poczęto szekspirowskie przesłanie. Na scenie
zamkowej Gruda wystawił jeszcze trzy premiery – Cyda Corneille’a (1971), Świętą Joannę
Shawa (1972) i Sen nocy letniej∗ jak wszystkie poprzednie spektakle tej sceny – antyiluzjonistyczny, tematycznie zaś związany z analizą profilów i pojemności współczesnego pojęcia
słowa „miłość”. Reżyser pisał w programie: „Każdy człowiek szuka w drugim człowieku
siebie, każdy jest sumieniem każdego”. Po Hamlecie – tragedii sumienia, Gruda proponował
więc Sen – komedię sumienia.
Spektakl Grudy jakby rozwijał myśl kilku sonetów Szekspira, recytowanych przez aktora
ucharakteryzowanego na Stratfordczyka. Wzdłuż ściany biegł zielony podest na którym rozgrywała się akcja leśna; po przeciwległych stronach sali czerwone drzewo i gałąź oraz wielka
muszla – łoże Tytanit; aktorzy wszędzie, także na galeryjkach. Cała więc sala – „świat cały” –
ogarnięty owym „snem” rozdygotanym erotyką, eksponowaną ruchem aktorów, plastyką ich
gestów, rytmem efektów perkusyjnych. Wszystkie duszki leśne przybrały postać satyrów, Puk
rozdwoił się na mężczyznę i kobietę; dwuosobowy ten wodzirej nocnych igraszek zamknął w
sobie jak gdyby całą pojemność gry prowadzonej w komedii między pierwiastkiem męskim a
żeńskim. Gry, która w istocie jest tu walką414. Tym zatem, czym jest ona w życiu – zdawał się
mówić Gruda, kiedy wyostrzał różnicę między wzorcem erotyki w świecie przedstawionym, a
tym t e a t r a l n y m tylko wzorcem gry, który ucieleśniali w swym przedstawieniu rzemieślnicy przebrani w szlacheckie stroje elżbietańskie.
Zamkowe doświadczenie Józefa Grudy nie ograniczało się przeto do interesującego zabiegu formalnego; poprzez poetykę tych przedstawień przebijała nadrzędna idea radykalnej
przemiany f u n k c j i widza w zdarzeniu teatralnym, próba nadania odbiorcy signum współsprawcy i współodpowiedzialnego. Zmiana odległości dzielącej widza od aktora zakładała
równocześnie konieczność zmiany w środkach aktorskiego wyrazu; na zupełnie zresztą innej
zasadzie, niż działo się to w teatrze Jerzego Grotowskiego, zmuszała wykonawcę do bezpośredniego stanięcia „twarzą w twarz” z widzem-partnerem na tej samej – sposobnej odbiorcy i
jego naturalnym odruchom – płaszczyźnie. Z drugiej strony zastana sceneria konkretnej sali
zawężała możliwości dostępnego repertuaru. Z góry uniemożliwiała realizację na przykład
repertuaru naturalistycznego, kierowała uwagę inscenizatora na odarte z masek kręgi pytań
ostatecznych – spraw, dla których cisza i asceza są klimatem najbardziej właściwym. Jednym
słowem Gruda w zaprezentowaną tu formę wpisał autentyczny eksperyment intelektualny –
próbę odnalezienia w zastanej architekturze najbardziej zwartej z nią metody intymnego dialogu z widzem o jego własnych, moralnych i politycznych problemach.
Na dobrą – czy raczej na złą – sprawę Hamlety i Hamleci Maciejowskiego, Hanuszkiewicza i Grudy zamykają do końca lat siedemdziesiątych ciąg istotnych myślowo i artystycznie
dokonań teatralnych związanych z tym dramatem. Zjawisko to odwzorowuje ogólną sytuację
zdecydowanego regresu w polskim myśleniu Szekspirem, jaki rozpoczął się w latach siedemdziesiątych i nadal trwa. Druga połowa tego dziesięciolecia zaznaczyła się jedynie odosobnionymi premierami o istotniejszym znaczeniu. Hamlet w każdym razie – to „lustro szekspirowskie”, jakim był przez całe dziesięciolecia w Polsce – zamilkł niemal zupełnie. Ostatnią
próbą opowiedzenia postacią księcia duńskiego czegoś więcej niż jego fabularne perypetie,
413

M. Misiorny, „Hamlet” w kaplicy zamkowej, „Kultura” 1971, nr 13, s. 7; por. też: J. Niesiobędzki, Hamlet – sumienie wszystkich, sumienie każdego, Fakty i Myśli” 1971, nr 7, s. 10.
∗
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była propozycja interpretacyjna Hamleta Krzysztofa Gordona w przedstawieniu Marka Okopińskiego∗. Ta tylko właściwie propozycja zostawała ze spektaklu inscenizacyjnie pozbawionego klarownej myśli, głębszego uwarunkowania relacji bohaterów i linii porządkującej
ukształtowanie świata przedstawionego. W tej sytuacji Gordon prowadził swojego Hamleta
niejako obok akcji fabularnej; na jej dalekim tle kształtował bohatera jako figurę rozwoju
pewnej refleksji egzystencjalnej. U progu wypadków pojawiał się chłopak, w którym dominowało z a d z i w i e n i e, niepewność spowodowana nagłym runięciem wszelkich pryncypiów. „Świat wyszedł z formy” – konstatował. Lecz „mnie to trzeba wrócić go do normy” –
uświadamiał sobie i z wolna uspokajał się; odnajdywał swe miejsce i cel: nadanie sensu zjawiskom przez ich z r o z u m i e n i e – nie tyle w działaniu, ile w refleksji nad nim. Przy takim założeniu monologi nie znajdowały się „obok” wypadków – Gordon czynił je elementami motorycznymi niejako, na nich – bardziej niż na akcji – opierał rytm d o j r z e w a n i a
postaci. Istotne pytania tego Hamleta rodziły się od Małego Monologu, określały w Wielkim.
Scena z Ofelią – którą książę odtrącał z... miłości i litości, oraz scena z matką – rozmowa,
której Hamlet wyraźnie nie potrafił urwać i wyjść, świadom niedosytu porozumienia, niemożności wzajemnego pełnego dotarcia do siebie – obie te sceny prowadziły go ku pointom,
które Gordon stawiał w monologu z IV aktu „Czymże jest człowiek...” W tej scenie Hamlet
docierał do celu, do którego wyruszał w I akcie – odzyskiwał skalę, „przywracał do normy”
subiektywne proporcje zjawisk. „Jeżeli nie stanie się to teraz, stanie się później” – mówił w
akcie V spokojnie, bez histerii. Hamlet doszedł już bowiem do mądrości umierania; zrozumiał
mechanizm konieczności, więc odzyskał wolność. Z jej perspektywy dopiero można szeroko
spojrzeć na śmierć i na życie. Hamlet, czyli sztuka umierania, a więc sztuka życia – można by
powiedzieć za Gordonem. Przeto w ostatnim monologu nie mogło już być miejsca na żal.
Było miejsce na koszmarne zmęczenie, lecz jakby pogodne; plan uzyskania egzystencjalnej
autorefleksji dokonał się bowiem w pełni.
O stopniu niedomyśleń i niedokonań prób następnych niechaj świadczy fakt, iż w – zupełnie pozbawionym jakichkolwiek głębszych napięć wewnętrznych między bohaterami –
Hamlecie Jerzego Krasowskiego∗, bohaterowi tytułowemu w ogóle skreślono węzłowy monolog z IV aktu (sic!). Abym nie został w tym miejscu posądzony o pozycję rzecznika „wierności literze tekstu” – czemu, jak sądzę, przeczy cały dotychczasowy wywód – konieczne jest
wyjaśnienie, iż takowa wierność w ogóle nie istnieje, a gdyby nawet istniała, pozbawiona by
była jakiegokolwiek sensu. W ogromnej bowiem mierze siła Stratfordczyka polega właśnie na
elastyczności jego dramaturgii wobec reinterpretacyjnych prób kolejnych pokoleń. I w związku z tym nie żadni tam „obrońcy Szekspira”, a jedynie obrońcy szańców staroświecczyzny
walczą o utrzymanie przyjętych kanonów interpretacji i inscenizacji Stratfordczyka, które też
kiedyś były przecie kanonami awangardowymi wobec dawniejszych koncepcji. Idzie jedynie
o to, by każdy pomysł interpretacyjny układał się na scenie w konkretną a pełną strukturę
myślową i estetyczną. Można by więc powiedzieć, że wobec Szekspira wszelkie „pomysły”
są dobre, jeżeli... są dobre. To znaczy: jeżeli w pełni tłumaczą się w strukturze przedstawienia
i strukturze owej przydają znaczeń istotnych.
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Z BLISKA
Prawdą jest, że z nazbyt małej odległości kiepsko widać. Fakt ten szczególnie kłopotliwy
bywa w sytuacji, kiedy w rytmie szerszego procesu historycznego staramy się obejrzeć fakty i
zjawiska kulturowe bardzo w czasie bliskie, wręcz dzisiejsze. Wówczas ów brak odpowiedniej perspektywy, obiektywizującego dystansu, grozi zachwianiem proporcji. Przy takim zastrzeżeniu można jednak chyba ryzykować tezę o wyraźnym regresie „zasobów i sposobów”
myślenia Szekspirem w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Wiąże się to ze zjawiskiem ogólnego omdlenia sceny polskiej tych lat, czym zresztą raz jeszcze potwierdza, iż
„lustro Szekspirowskie” rzeczywiście nie jest krzywym zwierciadłem i posiada właściwość
odbijania szerszych procesów teatralnych i pozateatralnych w Polsce.
Ponieważ nie czas jeszcze na pełny dystans i analizę historyczną epoki minionej na naszych oczach, zatrzymać się wypada jedynie na konstatacji status quo, która ujawnia diametralny – jakościowy i ilościowy – zwrot w intelektualnych i estetycznych propozycjach szekspirowskich, porównywalny w polskim teatrze współczesnym jedynie z „zapaścią”, jaka
miała miejsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Ilość premier Szekspira w okresie
1976-80 wprawdzie utrzymywała się w swej powojennej średniej, lecz jakość tych spektakli
spadła do tego stopnia, że w całym tym pięcioleciu je- dynie dwie inscenizacje wpisać można
w szereg, który wyznacza koleje polskiego myślenia Szekspirem.
Zatem po kolei: Jan Kulczyński wszystkie role Wieczoru Trzech Króli∗ obsadził kobietami.
Można i tak. W końcu Szekspir obsadzał role żeńskie chłopcami, a Sarah Bernhardt grała
Hamleta. Atoli „wielka Sarah” grała go w czasach określonej interpretacji tragedii o duńskim
księciu – Hamleta hamletyzującego, ucieleśnienie choroby woli, miękkiego bohatera o kobiecej naturze. Tak więc to, że Bernhardt podjęła się roli Hamleta, dla jej współczesności miało
sens nie tylko formalny. Ale dzisiaj? Ale właśnie Wieczór Trzech Króli obsadzić kobietami?
Proszę bardzo, a dlaczego by nie obsadzić na przykład karłami? Tylko p o c o? I jaki to ma
s e n s? Żeby było śmieszniej? Było śmiesznie. A równocześnie – i to chyba niemniej ważne
– przewrotna decyzja obsadowa również i sensów drzemiących w komedii Szekspira nie niwelowała. Więcej nawet – wyostrzała je, niespodziewanie rozświetlała jakby dotąd zaszyfrowane rejony Wieczoru. Można oczywiście grać na przykład Komedię omyłek jako opowiastkę o przebierankach, rozlicznych qui pro quo i wynikających stąd nieporozumieniach. Nie
warto jednak grać takiej opowiastki, jeśli wśród śmiechu nie zrodzi się z niej refleksja o tym,
jak dalece się wzajem nie znamy, jak trudno dotrzeć ku sobie poprzez bariery masek i makijażu. Podobnie można – i należy – grać Wieczór Trzech Króli ku ogólnej wesołości, płynącej z
przebierankowych perypetii. Atoli i tutaj nie od rzeczy będzie pytanie, gdzie kres przebieranek, pomyłek, jacy pod cudzymi szmatkami są w istocie ci, którzy się w nie poprzebierali?
Jacy są oni i jacy m y jesteśmy.
W małej salce Starej Prochowni, po obydwu stronach wejścia amfiteatralnie ustawione
rzędy krzeseł. Pośrodku puste miejsce gry, fotel na podeście. Ot, i wszystko. Wystarczy. Bez
osłony jakiejkolwiek scenicznej iluzji, prywatnie ubrane panie i szekspirowski tekst. To ważne – dla reżyserskiej interpretacji komedii zgoła zasadnicze – że właśnie panie w rolach panów. Natomiast dla komizmu sytuacji scenicznych i całej wreszcie intrygi niemniej istotne, że
to t e właśnie, konkretne aktorki. Trudno sobie wyobrazić tę samą inscenizację z – równie
nawet dobrymi – lecz nikomu nie znanymi aktorkami. Dodatkowy efekt komiczny wywoływało nie to nawet, że jako mężczyźni stawały przed nami kobiety, lecz to, że nikt inny, a wła∗

WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Na podstawie przekładów Stanisława Dygata i Leona Ulricha opracowanie
tekstu i reżyseria: Jan Kulczyński, muzyka: Katarzyna Gaertner. Warszawa, Teatr Stara Prochownia, l III 1976.

165

śnie Ryszarda Hanin grała Malvolia i sepleniła, że Kwiatkowska i Skarżanka zataczały się
pod murem jako pijany Chudogęba i Czkawka, którzy zabierają się do siusiania. Ze ostatni
pomysł był jarmarczny? Ano, był. Bronić jednak Szekspirowi jarmarcznych efektów to tak,
jakby zabraniać ich Molierowi. I czy można mieć też pretensje do Ireny Kwiatkowskiej, że
kiedy czasem jej Chudogęba, akurat usuwający się z akcji, stawał na uboczu, aktorka zgoła
prywatnie obserwowała scenę partnerek? Gdyby się to zdarzyło w werystycznym, choćby
realistycznym spektaklu, byłoby to wyłomem z konwencji. W tym natomiast, na poły towarzyskim przedstawieniu, w którym konkretne nazwiska w obsadzie przydawały mu dodatkowego smaku, rzecz miała się zgoła odwrotnie. Na dobrą sprawę to nie Hanna Skarżanka grała
Czkawkę a Kwiatkowska Chudogęba, to Malvolio grał Ryszardę Hanin, Czkawka Skarżankę,
a Chudogęba występował w roli prywatnej Ireny Kwiatkowskiej, mimo że przylepił sobie
wąsy. I to był ów pierwszy, „towarzyski” plan komizmu. W kolejnym zaś dopiero planie konstatacja, że panów grają panie. Reżyser wyprowadzał z tego faktu proste, a znakomite dla
szyku komediowego konsekwencje. Kiedy na przykład dochodziło do pojedynku Czkawki z
Violą, panie po prostu... brały się za włosy. Wszystko to zabawa i uciecha niemała. A przecież tak tylko widzieć Wieczór Trzech Króli Kulczyńskiego, to ślizgać się po najbardziej zewnętrznych planach przedstawienia. Zmuszało ono do refleksji nad zwykle ledwie przeczuwanymi planami tego dramatu – nad konsekwencjami, wieloznacznościami tekstu i podtekstów, do jakich w The Globe musiało prowadzić obsadzenie chłopcami ról kobiecych. Propozycja Kulczyńskiego była czymś więcej niż tylko doprowadzeniem do extremum właściwej
wielu komediom szekspirowskim totalnej przebieranki. Na myśl przychodzi Sen nocy letniej
Petera Brooka i konsekwencje, do jakich w tym przedstawieniu prowadziło obsadzenie tymi
samymi aktorami ról Tezeusza i Hipolity oraz Oberona i Tytanii. Jakże lekko Hipolita i Tezeusz zrzucali tam królewskie płaszcze, by dać susa w sen letniej nocy, i z jakimż trudem, o
świcie, znów płaszcze te wciągali na ramiona, by w nie przybrani powrócić do ładu dnia...
Człowiek dnia i człowiek nocy. Olimp i Dionizje. Wieczór Kulczyńskiego obracał się wśród
podobnych kategorii, w obrębie tego samego modelu myślenia o dziwności perypetii człowieczych. Prezentował jeden ze szczególnie często spotykanych motywów dzisiejszej mentalności – motyw „człowieka dnia i człowieka nocy”, „motyw ambiwalencji ludzkiej natury”.
Niczego nie tracąc z zabawności komediowej przebieranki – nią się właśnie posługując –
stawał się ów Wieczór opowieścią o tym, jak ciasno nam w obrębie naszej osobowości. O
tym, jak niepomiernie większa jest tej osobowości pojemność od ról, które nam przypisano ze
względu na naszą płeć, funkcje społeczne, takie i owakie zaszufladkowania. W starej, poczciwej komedii, pod maską opoja czy półgłówka nagle pojawiała się ludzka twarz bliskiego
krewniaka bohaterów współczesnych, ot, choćby znanych nam z kina Buñuela, z jego sną
przykład Piękności dnia. Twarz człowieka, który rozumie, że j e d n o ś ć jego osobowości
nie polega na j e d y n o ś c i przypisywanej mu roli.
Wystawiając Die frühen Dreissiger Axela Plogstedta (Inglostadt, 1975) reżyserzy Ernst
Seiltgen i Albrecht Goetze role Hitlera, Goebbelsa, Góringa i innych prominentów hitlerowskich wczesnych lat trzydziestych powierzyli w realizacji scenicznej kobietom. Pozwoliło im
to odciąć się od wszelkiego iluzjonizmu, od obowiązku aktorskiej transformacji, ucieleśniania
„jak żywe” granych postaci. I rzecz cała przeniosła się na plan świadomej gry, której celem
było wypreparowanie konstytutywnych cech rodzącego się tamtymi laty obłędu. Podobny
„efekt obiektywizacji” zastosował Joachim Achterbusch, jako reżyser obsadzając w swej
sztuce Ella (Stuttgart, 1979) mężczyznę w tytułowej roli kobiecej. Cele Kulczyńskiego były
zgoła odmienne, natomiast metoda podobna: generalne odnaturalizowanie. Powierzając
wszystkie role Wieczoru kobietom, Kulczyński całość konfliktu przenosił na płaszczyznę g r
y. Autentycznością naturą stawała się tylko gra – wszystko było więc grą, udaniem. Poprzebierani, podający się za kogoś innego niż jesteśmy, grać możemy wszelkie role dostępne naszej osobowości. Uwspółcześnianie Szekspira? Skądże, PO prostu Szekspir grany dzisiaj.
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Przez ludzi i dla ludzi, w których mentalności funkcjonuje określony zespół pytań, a pośród
nich – pytania o kształt i pojemność naszej osobowości, pytania o system naszych masek i o
to, co się pod nimi w istocie kryje.
Niezmiernie charakterystyczne, jak w tym spektaklu – granym pośrodku małej salki Starej
Prochowni, bez dekoracji i rampy – funkcjonowały kostiumy, jak zgoła odwracały się proporcje. Powszednie, dzisiejsze ubrania aktorek były w tej Ilirii zgoła naturalnym przyodziewkiem. Zaś strojne „retro” kostiumu Hanin, choć jakoby najbliższe epoce i baśniowości miejsca, stawało się dziwne i nieprawdziwe. W sam raz na przebierankę Malvolia. W sam raz na
to, by uwypuklić naturalność dżinsów, w których chodzi Viola. Właśnie, Viola... Całość inscenizacji „ustawiał” już ten jeden pomysł, by Jadwigę Jankowską-Cieślak obsadzić równocześnie jako Violę i jako Sebastiana. Wbrew pozorom Viola to najniewdzięczniejsza postać
komedii, zwykle pozostająca w cieniu, piętrząca przed aktorką nie lada trudności „przebicia
się” przez znakomicie zakrojone w tekście postaci Czkawki, Błazna, Chudogęby. Kiedy natomiast Violę i Sebastiana gra ta sama aktorka, wówczas trzecia kreowana przez nią postać –
Cezario – staje się rzeczywiście rodzajem „sfery mediacyjnej” pomiędzy osobowościami
obojga bliźniaków. Skupia je w sobie – wyznacza pojemność, przewrotność, całą wieloplanowość ludzkiej natury. Kiedy Jankowska mówiła jako Cezario: „Mój brat i siostra – to
wszystko ja jestem” – brzmiało to w przyjętej konwencji i wobec płynących z niej sensów
szczególnie ostro, r e a l n i e. A były to przecież tylko inscenizacyjne ucieleśnienia możliwości funkcjonujących w s a m y m t e k ś c i e. Nie „wariacje” czy „adaptacje” – tyle, że konsekwencje doprowadzone do wyostrzającej skrajności.
Cały spektakl, jak się powiedziało, był jawnie grany, „pokazywany”. Konsekwencje tej zasady piętrzyły się na różnych planach. Oto Orsino... Hanna Stankówna jawnie wystylizowała
go, wypozowała jego gestykę i nagle Orsino stał się autentyczny dzięki swej... „nieautentyczności”. Znów powracał motyw człowieka dnia i człowieka nocy. Grany przez kobietę książę
Orsino jakże był kobiecy w swych inklinacjach, marzeniach. Rosła piramida tej komedii
omyłek. Orsino Hanny Stankówny był homoseksualistą. I dopiero w takim układzie relacji
wzajemnych pomysł Orsina, by właśnie Cezaria wysłać z misją zaręczynową do Olivii, stawał
się szatańsko przewrotny. Książę wysyła z misją chłopca, o którym nie wie, że ten jest dziewczyną, ale o którym zarazem wie doskonale, iż młodzian w nim się właśnie kocha... Piramida
rośnie, bo wszak i Orsino nie ukrywa, jak bardzo podoba mu się Cezario. Podoba mu się jako
Cezario, nie jako przebrana Viola. Takimi przygotowany relacjami postaci, dialog Cezaria z
Orsinem o miłości staje się dla księcia-kobiety jedyną autentycznie erotyczną sceną. Pewne
ślady takiego ustawienia dialogu Orsina z paziem można było obserwować w inscenizacji
sztokholmskiej Bergmana, Kulczyński jednak nie czynił z tej sceny żadnego zaskoczenia,
żadnej niespodzianki – po prostu konsekwentnie do niej doprowadzał wcześniejszymi motywacjami działań bohaterów. A najbardziej zaskakujące stawało się to tylko, iż niczego nie
trzeba było dodawać, niczego „nadpisywać” – wszystko b y ł o bowiem w tekście Szekspira.
Wystarczyło to jedynie ujawnić. 415
Było to wszystko w tekście, podobnie jak w – granym przez Zofię Rysiównę – Błaźnie istnieje pełne uzasadnienie, by mógł on nagle stawać się księdzem Topazem, gdyż wielość naszych ról i naszych błazeństw jest niezmierzona. Podobnie jak w tekście właśnie istnieje materiał na – niedwuznacznie zarysowany w spektaklu – romans Sebastiana i walecznego kapitana Antonia, który „majtków n a r ż n ą ł taką liczbę” – i na równie erotyczną motywację
finałowego pogodzenia się Orsina z Antoniem.
Komedia omyłek, która toczy się w śnie nocy zimowej wieczoru Trzech Króli, gęsta jest od
erotyki. I śmieszy, i bawi. Nie powstrzymuje jednak przed szekspirowskim, mądrym zadziwieniem
nad tajnością naszych nocnych zakamarków. Kiedy w finale Orsino i Olivia walczą o t e g o s a m
415

Por.: A. Żurowski, Komedia omyłek w Wieczór Trzech Króli, „Teatr” 1976, nr 10, s. 9-10; A. Żurowski,
„Mój brat i ja to jedno”, „Teatr” 1978, nr 16, s. 20-24.
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e g o Cezaria, który dla Olivii jest Sebastianem a dla Orsina Viola (a może zresztą odwrotnie)?,
kiedy padają słowa: Sebastiana (do Olivii): „Chciałeś dziewczynie oddać swoje ramię?”, czy Orsina
(do Cezaria): „Chciałbym, żebyś już była dziewczyną, mój chłopcze”, wówczas chciałoby się pytać
– who is who? Nie o postaci sztuki – ale o nas samych chciałoby się pytać...
Lecz noc się kończy i wszyscy zgodnie idą do ołtarza. A Orsino mówi do narzeczonej: „Jesteś
zwolniony z pracy – będziesz żoną”, zaś Olivia dodaje: „I siostrą bądź moją”. I choć dla księcia
małżeństwo z dziewczyną jest raczej dwuznaczne, oblubieńcy ruszają do księdza. Skończyła się
noc. Zgodzili się na pozostanie przy jednej z tylu dostępnych ról... A może raczej na to się zgodzili,
by choć inaczej, w innych już układach, znów przystąpić do udziału w budowaniu przedziwnych
związków pomiędzy ludźmi i w szukaniu po omacku kresu naszych nocnych labiryntów?
Ponad odmienność materii komediowej i tragicznej, ponad rozmaitość estetyk i wszelkie
zewnętrzne inności obydwu przedstawień – Wieczór Trzech Króli Kulczyńskiego łączy pewna głębsza spójnia z drugim z ważkich w przekroju szerszym niż sezonowe, przedstawieniem
szekspirowskim końca lat siedemdziesiątych. Łączy go z Królem Learem Jerzego Jareckiego∗
ten sposób widzenia świata przedstawionego i jego bohaterów, który trzeci powojenny okres
pozwolił tu nazwać okresem zwrotu Szekspirem ku rejonom o s o b o w o ś c i człowieczej.
Leara Jareckiego z Gustawem Holoubkiem jako bohaterem tytułowym – najkrócej by można
nazwać „tragedią konsekwencji”; tragedią, która rodzi się właśnie z konsekwencji założonej a
priori postawy, konwencji czy szerzej – z założonego przez Leara modelu świata. Wyprowadzony z perspektywy psychologicznej, spektakl rozgrywał się w optyce osobowości, której
zderzyć się przyszło z tym, co ponadindywidualne.
Tym razem rozpocząć wypada od końca. Od polskiej wersji ostatniej kwestii Edgara i ściśle z tym związanego – już w kształcie scenicznym – przesłania finału tragedii. U Paszkowskiego dwuwiersz brzmiał:
Nie traćmy serca w tej dotkliwej próbie,
Czując, co czujem, czyńmy co na dobie.
Siwicka przekładała: „Mówmy, co czujem, a nie, co wypada”, zaś w najnowszym tłumaczeniu polskim, pióra Macieja Słomczyńskiego, Edgar mówi:
Dźwigać musimy smutnych czasów brzemię,
mówiąc o fałszu, to co w sercu drzemie.
Sprawy przekładów są zagadnieniem osobnym i wykraczają poza ramy niniejszego studium, choć bezsprzeczną rację ma Grzegorz Sinko, kiedy twierdzi, że na przykład „Drozdowski i Sito nadają swym wersjom Szekspira własny kształt i odcisk: dzięki temu ich prace są
świadectwem naszych czasów tak, jak świadectwem połowy XIX wieku był kanon Paszkowskiego, Ulricha i Kożmiana”416. Rzecz ma się podobnie i z wersją Słomczyńskiego, w tym
miejscu natomiast powołanie się na kształt finałowej kwestii Edgara uzasadnione jest t e a t r
a l n y m porządkiem interpretacji, przyjęciem przez Jarockiego interpretacyjnej sugestii tłumacza. Przypadek Leara nie był przypadkiem – musiał zaistnieć w świecie, w którym panuje
f a ł s z. Przeto po „przesileniu się zaburzeń w Naturze i zła między ludźmi – świat [Jarockiego] nie wraca do normy. Mrok to nie tylko żałoba po tym, co minęło”417. To p o r z ą d e k r
z e c z y, w pesymistycznych barwach zobaczony przez Jarockiego porządek nie tylko Learowego świata.
∗

KRÓL LEAR. Przekład: Maciej Słomczyński. Reżyseria: Jerzy Jarecki, scenografia: Kazimierz Wiśniak,
muzyka: Stanisław Radwan. Warszawa, Teatr Dramatyczny, 28 IV 1977.
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G. Sinko, „Lear” – tragedia Świadomości, „Teatr” 1977, nr 13. s. 5-7.
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Por.: ibid.
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Kształt inscenizacyjny warszawskiego Leara pozwala uznać go za jedno z najpełniej zrealizowanych przedstawień z tego szekspirowskiego nurtu, który zaczął coraz szerzej powracać na początku lat siedemdziesiątych – już choćby w Hamlecie Hanuszkiewicza; nurtu, który
rezygnował z ostentacyjności reżyserskiej wszechwładzy i po okresie „wielkich inscenizacji”
programowo niejako „skromnie” realizował zagadnienia poprzez tekst i aktora. „Niezauważalna” reżyseria Jarockiego, który skrył się za działaniami aktorskimi, objawia się przede
wszystkim zarówno w precyzji prowadzenia przewodu myślowego, jak i w rygorze i
oszczędności rozplanowania na przykład ruchu scenicznego. Fugowo prowadzone wątki Leara i rodziny Gloster zawęźlały się w nadrzędnym przesłaniu inscenizatora418, twórcy widowiska łąk precyzyjnie potrafiącego artykułować swe założenia aktorską warstwą spektaklu, iż
część krytyki skłaniało to wręcz do podważania roli reżysera w tym przedstawieniu419. Z tą
decyzją „aktorskiej artykulacji” sensów świata przedstawionego ściśle korespondowała dyskrecja i swoista „służebność” scenografii i muzyki. Po pierwszym przeszywającym dźwięku,
który towarzyszył unoszeniu czarnej zasłony, w dalszych partiach spektaklu muzyka ograniczała się wyłącznie do punktowania kolejnych etapów fabuły i sprawy zarazem. Również
scenografia całość Pustej niemal przestrzeni scenicznej pozostawiała do zagospodarowania
aktorowi, bohaterom w dookolnej czerni eksponowanym w silnych białych światłach. Poprzez ustawiony w pustce podest w kształcie ogromnej, opadającej ku widowni, ósemki –
symbolu nieskończoności – Występujący na nim ludzie stają się nosicielami prawd i pytań
uniwersalnych. Ludzie, którzy by pod tym ciemnym rozgwieżdżonym niebem mogli za Kantem po-. wtórzyć, iż „niebo gwiaździste nad nami, imperatyw moralny w nas”...
W tę czerń pustej przestrzeni Gustaw Holoubek wchodzi po raz pierwszy krokiem sprawnym a objawiającym stanowczość, wręcz niecierpliwość, wyraźnie mu spieszno. Za chwilę
wszak odczucia jego córek zostaną poddane próbie. To nie wchodzi sklerotyczny starzec, lecz
mężczyzna w pełni sił. Skupioną, jakby zawziętą w postanowieniu, twarz Leara okala krótka,
posiwiała broda, która podkreśla jego energiczne oblicze i pewny siebie krok420. Człowiek to
bowiem pełen energii i w pełni ś w i a d o m y swego postępowania. Może zbyt świadomy
nawet; jeśli tak można powiedzieć: „aktor mądrzejszy niż postać”, co w ogromnej mierze
skomplikuje zarówno zespół motywacyjny bohatera, jak i zarazem utrudni przejście poprzez
meandry jego losu. Całą ekspozycyjną „próbę uczuć” córek Lear Holoubka traktuje jako k o
n s e k w e n c j ę określonego rytuału. Może już wówczas nie jest tak do końca pewien, czy
próba nie przechyli się przeciw niemu; może nie wie tego jeszcze, lecz pewnie przeczuwa,
świadczy o tym jego nerwowy przy wejściu krok, skupiona i zacięta twarz. Ale on, Lear, musi
być konsekwentny, do końca pragnie utrzymać wierność rytuałowi, rygorom, które tworzył i
którym był przez lata posłuszny.
Gustaw Holoubek należy do tego nieczęstego gatunku aktorów, którzy w sposób głęboki i
przekonywający potrafią przeprowadzić analizy własnych utworów scenicznych. O swojej
interpretacji Leara mówił: na początku sztuki chodzi „o z a d u f a n i e w sobie, niezależnie
od wszystkiego. O idealny porządek – psychiczny i moralny – który stworzył w sobie Lear, i
o to zdumienie, kolosalne zdumienie, kiedy się dowiaduje, że ten porządek może być kwestionowany. Nie wynika to więc ani z egocentryzmu, ani ze złej woli, przeciwnie, ze wspaniałego upojenia życiem, któremu towarzyszyło zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne.
Innymi słowy: idzie o tę całą sferę samozadowolenia, która Learowi wydawała się człowieczeństwem i gwarantem ładu, a która zaledwie stała u progu tego człowieczeństwa. Wtedy,
kiedy mu to udowodniono, mózg jego pękł. Rozbił się na tysiące elementów, które stworzyły
całą panoramę nadwiedzy w stosunku do tego, co wiedział przez całe życie. Od momentu w
418
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którym popada w obłęd, zaczyna stawać się człowiekiem czy raczej: zaczyna się jego człowieczeństwo. Ten obłęd jest przecież granicą sztuczną, mechanicznie zaplanowaną przez autora jako cezura dla i n n e g o Leara. (...) Niebezpieczeństwo stanu zadufania w sobie można na Learze pokazać dokładnie. O to także mi chodziło. (...) wbrew temu, iż utwór jest smutny, ponury i beznadziejny wręcz, w końcu to Learem właśnie posługiwano się w filozofii egzystencjalistów – to pomimo wszystko jest w tym monumencie, jak w każdej tragedii zresztą,
ochłap straszliwy tętniącego optymizmu. Polega on na tym, że życie ludzkie nigdy się nie
kończy, zawsze może być poddane rewizji, wzbogacone w nowy obszar świadomości, choćby
w ostatniej minucie życia... I ten końcowy optymizm, poszarpany i trudny chce się pokazać
przede wszystkim”421.
Lear Holoubka oglądający sam siebie i wiele rozumiejący ze swych losów jest również
oglądany. Przez partnerów. A oni z kolei składają się na rodzaj „systemu luster”, w których
obraz bohatera dopiero rysuje się w pełni. Dwa z tych luster są podstawowe: Błazen i Biedny
Tomek. W interpretacji Marka Walczewskiego Tomek nie był biednym strzępem człowieka,
który popadł w szaleństwo. Jego obłęd był rodzajem figury mistrzowskiej gry intelektualnej,
w której stawał się on równoprawnym partnerem gry „obłąkanego” króla. W roli Błazna obsadził Jarecki – wbrew utartemu zwyczajowi – aktora młodego. Przydało to relacji bohaterów
dodatkowego wiązadła – Piotr Fronczewski stawał się w tej roli niejako dzieckiem Leara,
jedynym, które mu towarzyszy, i jedynym, któremu żaden inny związek nie mąci emocjonalnej więzi z „ojcem”. Innym jeszcze „lustrem” służył Kent Zbigniewa Zapasiewicza – jak
gdyby „starszy syn”, którego głęboko skrywanej miłości do władcy-ojca w przejawach zewnętrznych towarzyszy ironia. I ona właśnie wyostrza kolejne z Learowych „odbić lustrzanych”. Dopiero wśród nich Lear Holoubka uzyskiwał w spektaklu Jareckiego całą wielowymiarowość swej sylwetki.
Rolę prowadził Holoubek z żelazną konsekwencją. Początkowo jego Lear drapieżnie
trzyma się władzy, rytuału, swe pasje realizuje w zimnym szyderstwie z ofiar, z rzadka tylko
sygnalizując skrywane emocje. To nie ataki szału starca – to wściekłość władcy, który nieoczekiwanie, nienawykły do tego, trafia na opór uniemożliwiający mu realizację planów. W
świadomości Leara zaczyna się rodzić tragedia, gdyż pojmuje nagle, że popełnionych błędów
już odrobić nie sposób, więc musi w gruzy runąć sens całego życia. Broni się jeszcze przed tą
świadomością, że przegrał wszystko: i jako król, i jako ojciec. Stara się oszukać sam siebie,
„jego błagania i prośby do córek zaczynają stawać się g r ą, którą uprawia na własny użytek”422. Dopiero w szaleństwie – już bez kamuflaży – zrealizuje całą tragedię świadomości. W
scenach tych Lear Holoubka nie wyje, nie rozpacza. Spokojnie stwierdza: „Oszaleję”, umknę
w szaleństwo, z a g r a m szaleństwo, bo to jedyny sposób, by przeżyć. Hamlet umykał w
szaleństwo w obronie przed zewnętrznymi okolicznościami, przed otoczeniem; Lear Holoubka umyka w szaleństwo przed przerastającym go ciężarem wewnętrznych przeżyć. „Obłąkane
gesty i akcje króla stają się jednoosobowym teatrem absurdu, aranżowanym z ogromną inteligencją i wielką dozą autoironii. Widać to w scenie rozrzucania imaginowanych pieniędzy i,
zwłaszcza, w scenie sądu nad córkami, która wyraźnie zagrana jest jako »teatr w teatrze«.”423
W takiej interpretacji postaci, spotkanie Leara z Kordelią musi być dalekie od „uleczenia
obłąkanego”. Lear Holoubka spotyka oto ostatnią w życiu w a r t o ś ć a u t e n t y c z n ą,
może więc odrzucić grę w absurd, może powrócić z ucieczki w szaleństwo. Po śmierci Kordelii nie podejmię już żadnej intelektualnej gry – będzie już tylko bólem, niczym nie osłonionym bólem. „Od dawna udawał! tylko, że żyje” – powie na koniec Kent. I Lear Holoubka
umiera prawie niezauważalnie. Śmierć wszystkiego, co się w nim narodziło późno jako człowieczeństwo, przeżył już wcześniej.
421
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Jak się powiedziało, Wieczór Trzech Króli Kulczyńskiego i Król Lear Jarockiego zamykają u schyłku lat siedemdziesiątych trzeci powojenny okres w procesie teatralnego myślenia
Szekspirem w Polsce. Dalsza „codzienna produkcja teatralna” niczego nowego do tego procesu nie wniosła. Swoisty „czas przesilenia” skłania, by zwrócić baczniejszą uwagę na dokonania najmłodszego, wchodzącego dopiero na scenę pokolenia inscenizatorów. I tu Jednak nie
zdarzyły się pod koniec lat siedemdziesiątych żadne propozycje wykraczające ponad przeciętność. Warto wszakże na chwilę jeszcze zatrzymać się nad kilkoma spektaklami. Wewnętrznie spękane, nie dopracowane myślowo i estetycznie, ukazują wszakże krąg zainteresowań i kierunki, w których – na razie bez większych rezultatów – zmierzają najmłodsi.
Zasadniczy pomysł interpretacyjny Troilusa i Kresydy Marka Grzesińskiego∗ oparty został
na przeciwstawieniu: Troja-Grecja. Zdegenerowane wyrafinowanie pierwszej, ginącej, i
chamski prymityw formacji nadchodzącej. Podstępnie mordując Hektora zwyciężają Grecy.
Taki jest bowiem porządek Historii, jak szekspirowską tragedię odczytuje reżyser. Troilus i
Kresyda znaleźli się w przepaści pomiędzy światem murszejącym w starczej impotencji i tym
dopiero raczkującym w drodze ku przyszłemu zmurszeniu, kiedy poprzednika zastąpić przyjdzie w kolejnej formacji kulturowej424. Młody reżyser – przy wcale niebanalnym pomyśle
interpretacyjnym – nie był w stanie uzyskać sprawy węzłowej; nie zewnętrznym meldunkiem
postaci, nie bohaterami, lecz p o p r z e z bohaterów, poprzez sformułowanie ich osobowości, postaw i wzajemnych relacji, poprzez wreszcie jednolitą stylistykę spełniać przychodzi w
bycie scenicznym p o n a d f a b u l a r n e ich racje w dramacie.
Autorem dwóch pozostałych, z pewnych względów zwracających uwagę, premier jest
również reprezentant młodszej generacji – Ryszard Major. Kreatorem Wieczoru∗ Majora jest
Błazen. On wprowadza Violę, Kapitana, z proscenium podpowiada im kolejne kwestie. Kreator i sufler. Błazen, Stanisław Michalski, nie tylko interpretuje ten świat – on go tworzy, On
i Viola, która z reguły towarzyszy tu prosperowym czynnościom Błazna. Na cztery ręce lepią
tę komedię omyłek. Aż po finał: oto Błazen wprowadza Sebastiana – wnosi marionetę, która
bezwolna podryguje tak, jak ją Błazen na sznurkach podciąga. Błazen już nie sufluje – sam
musi wygłaszać kwestie martwej marionety. Świat w rękach kreatora Prospera-błazna...425.
∗
Chyba więc nie przypadkiem drugim z Szekspirów Ryszarda Majora jest Burza . Biała pustka
okotarowania niejako a priori uniwersalizuje ten temat; cytaty z rzeczywistości w postaci
trzciny czy żywej wody – podobnie jak w inscenizacjach Giorgio Strehiera – wyostrzają teatralność tego świata teatr Prospera. A teatralność równa się tu umowności, generalizacji.
Rygor formy uniwersalizując temat, bez jednoznaczności pozwoli czytać go nie tylko, ale
również w kontekście dzisiejszych pytań o wzajemne relacje ludzi i wzajemne ich wobec siebie funkcje na tej wcale nie baśniowej wyspie, na którą naszą generację wyrzuciły burze czasu.
Równa scenografii oszczędność inscenizacyjna Ryszarda Majora z planu powieści przenosi Burzę w plan dyskursu. Stanęli naprzeciw siebie. On kreator, myśliciel, ktoś sponad przeciętnych, Prospero, oraz oni – przeciętni właśnie, my odbiorcy. Jaką wśród nas rolę może
odegrać twórca? Czy jest w stanie współmodelować rzeczywistość, czy li tylko ma szansę
∗

TROILUS i KRESYDA. Przekład: Leon Ulrich. Reżyseria: Marek Grzesiński, scenografia: Marek Dobrowolski, muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz. Warszawa, Teatr Narodowy, 8 V 1978.
424
Por.: A. Żurowski, Pomysł – realizacja, „Teatr” 1978, nr 14, s, 12.
∗
WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Przekład: Stanisław Dygat. Reżyseria: Ryszard Major, scenografia: Jadwiga
Pożakowska, muzyka: Andrzej Głowiński, Gdańsk, Teatr Wybrzeże, 2 III 1978.
425
Por.: A. Żurowski, Marzenia niespełnialne, „Teatr” 1978, nr 10, s. 11-12.
∗
BURZA. Przekład: Zofia Siwicka. Reżyseria: Ryszard Major, scenografia: Jan Banucha, muzyka; Andrzej
Głowiński Warszawa, Teatr Powszechny, 16 XI 1978.
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oddawać jej obraz w syntezie? Z tych pytań, z zarysowanych w dyskursie Majora relacji sztuki i życia, teatru i jego projekcji w bycie społecznym, reżyser wysnuje konstatacje nie nazbyt
optymistyczne. W powściągliwym skupieniu Prospero-Stanisław Zaczyk czyni próby i doświadczenia, by wysnuwać z nich wnioski, które w finale doprowadzą go do samouświadomienia przegranej. Do uświadomienia sobie granic wpływu na otoczenie. „Pobrzeża rozumu”,
płytkie wprawdzie, lecz powszechne, okażą się potężniejsze od sił maga-mędrca. Takie ustawienie przez Majora relacji konkretyzuje ów wątek Burzy nie na planie dialektyki władzy,
lecz dialektyki twórczej myśli w zderzeniu z murem przeciętności. Murem, którego przekroczyć niepodobna, jak niepodobna przesadzić przepaści Kalibana 426.
W każdym z trzech wzmiankowanych przed chwilą spektakli daje się zaobserwować zjawisko podobne: interesujący zamysł rozpływa się w materii przedstawienia427. Nie od wczoraj
– niestety – „w państwie duńskim coś się psuć zaczyna”. Pod koniec lat siedemdziesiątych
popsuło się już ewidentnie. Idzie, rzecz jasna, nie tylko o inscenizacje Szekspira na polskiej
scenie – idzie o scenę polską. Atoli właśnie inscenizacyjny i interpretacyjny kształt Stratfordczyka jest najbardziej wyrazistą figurą ogólnej sytuacji aktualnego stanu naszego teatru. I
dlatego właśnie, przede wszystkim dlatego, ów szekspirowski filtr polskiej sceny nieprzerwanie mieć należy przed oczyma.
Jako „ostatni epizod” przyjmijmy stan rzeczy z lat 1979 i 1980. Beztematyczność przedstawień szekspirowskich walczy w tym czasie o palmę pierwszeństwa z ich bezstylowością.
Jeżeli reżyser, grając Szekspira, nie ma jego tekstem nic do powiedzenia, znaczy to, że nic nie
ma do powiedzenia o współczesnym świecie, o naszym tu i teraz. Albo ze względu na swą
warsztatową niesprawność – czy też z innych, politycznych względów – nie może tego ze
sceny wyartykułować.
Zupełnie natomiast inna sprawa to ułomności i pomyłki. Ostro ujawniły się na przykład w
Burzy Macieja Englerta∗. Atoli generalna pomyłka bądź w linii interpretacyjnej, bądź w stylu
jej artykulacji, jest przypadłością niejako wpisaną w zawód reżysera. W źle obsadzonym
spektaklu Englerta, przestylizowanym i mętnym, czuło się nawet zawiązki interesujących
pomysłów reżyserskich. Wszakże, jak wiadomo, reżyserskie piekło wybrukowane jest właśnie niespełnionymi pomysłami. Nie przez piekło wprawdzie, lecz z pewnością przez czyściec brnąć trzeba było u Hebanowskiego do pięknej myśli interpretacyjnej Makbeta∗ jednego
z bodaj najbardziej klarownych intelektualnie polskich Makbetów, czytanego przez reżysera
jako opowieść o przerażającym kosmosie osobowości człowieczej. Do sprawy tej, którą –
jako para głównych bohaterów – precyzyjnie realizowali Zofia Walkiewicz i Henryk Bista,
brnąć trzeba było przez stosy dekoracji Kołodzieja, nieudolny ruch sceniczny grup aktorskich
i tłum komparsów, którzy coś tam sobie pod nosem szeptali428. A mimo wszystkie te braki,
uchronić się potrafiła rzecz zasadnicza: interpretacyjna myśl reżyserska.
Cóż więc na placu boju zostało? Hamlet. Ironia i żałoba – pantomima Henryka Tomaszewskiego∗.
Po premierze wiele miałem do tego przepięknego dzieła pretensji 429. I choć mnie nadal
drażnią sekwencje, w których na migi próbuje się opowiedzieć myśli Szekspira i choć nadal
426

Por.: A. Żurowski, Pobrzeża rozumu, „Teatr” 1979, nr 3, s. 21-22.
Por.: A. Żurowski, Shakespeare in Poland, „Shakespeare Quarterly” 1979, nr 2, s. 290-293.
∗
BURZA. Przekład: Maciej Słomczyński. Reżyseria: Maciej Englert, scenografia: Marek Lewandowski, muzyka: Andrzej Sobieski, plastyka ruchu: Zygmunt Zdanowicz. Szczecin, Teatr współczesny, 31 III 1979.
∗
MAKBET. Przekład Jerzy S. Sito. Reżyseria: Stanisław Hebanowski, scenografia: Marian Kołodziej, muzyka: Andrzej Bieżan, pantomima: Przemysław Śliwa. Gdańsk, Teatr Wybrzeże, 3 V 1980.
428
Por.: A. Żurowski, Kosmos osobowości, „Kultura” 1980, nr 29, s. 13.
∗
HAMLET. IRONIA I ŻAŁOBA. Scenariusz, reżyserii i choreografia: Henryk Tomaszewski, scenografia:
Kazimierz Wiśniak, muzyka: Gustaw Helst, Gabriel Faure, Bogdan Dominik. Wrocław, Wrocławski Teatr Pantomimy, 26 VII 1979.
427
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fascynują mnie tematy interpretacyjne zaproponowane Hamletowi przez Tomaszewskiego –
proporcje przy widzeniu tego spektaklu na szerszym tle stanu polskiego teatru szekspirowskiego schyłku lat siedemdziesiątych przesuwają się w sposób zasadniczy. Na pustkowiu
wspaniałe drzewo, choćby i strzaskane piorunem, i tak rysuje się imponująco.
Kończyć zatem przychodzi pośród niepewności i znaków zapytania. Bynajmniej nie z pesymistycznymi pointami. Wydaje się, iż formacja myślowa i estetyczna, która prowadziła
polskiego Szekspira przez ostatnie piętnastolecie, sprawy, które miała do powiedzenia, zdążyła już wypowiedzieć. Z wolna kształtować się zaczyna formacja nowa. Jak każda wstępująca formacja – od znaków zapytania rozpoczyna i od niepewności.

Wnioski? Żadnych wniosków! Poza tym, iż karawana jedzie dalej. I tym jeszcze, że żaden
z jej kroków – najtrafniejszy nawet bądź najbardziej chybiony – nie jest i być nie może krokiem ostatecznym. Sens bowiem cały w tym się właśnie zasadza pochodzie.

Korekta: Alina Tarnowska

429

Por.: A. Żurowski, „Hamlet” u Tomaszewskiego, „Teatr” 1980, nr 2, s. 14-18.
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