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FRYDERYK ENGELS 

Był to największy postępowy prze
wrót, jaki ludzkość do owych czasów 
kiedykolwiek przeżyła, epoka, która 
wymagała olbrzymów i olbrzymów zro
dziła - olbrzymów myśli, namiętności, 

charakteru, wszechstronności i wiedzy. 
Renesans zrodził Leonarda Da Vinci, 
Rafaela, Michała Anioła, Rabelais'ego, 
Cerwantesa, Giordana Bruno, Montaig
ne'a, Kopernika i wielu innych tytanów 
myśli i sztuki. Potęgę myśli i wielo
stronną erudycję posiadali i Tomasz Mo
rus, i Franciszek Bacon. Potęgą myśli, 

namiętnością uczuć, wielostronnością, da
rem szerokiego ujmowania w swej twór
czości różnorodnych zjawisk żywej rze
czywistości odznaczał się Szekspir - ty
tan zrodzony przez epokę renesansu. 

(Ze wstępu do „Dialektyki przyrody") 
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TEATR SZEKSPIROWSKI 

„.Wystawienie sztuki Szekspira nasuwa nowo
czesnemu reżyserowi wiele problemów, które 
i autor, i dyrektor teatru elżbietańskiego roz
wiązywali w zupełnie inny sposób. Przyczyna 
tkwi zarówno w zasadniczej różnicy dawnych 
i dzisiejszych możliwości technicznych sceny, 
jak i w wynikającej z nich nieuchronnie kon
cepcji inscenizacyjnej. W realizacji wszystko 
było uwarunkowane rozmiarem teatru, jego spe
cyficzną formą, urządzeniami sceny, porą przed
stawień, składem zespołów, nawykami publicz
ności. „. 

„.Podwórce oberż, stanowiące miejsce pierw
szych ludowych przedstawień, były otoczone 
z trzech stron galeryjką, na którą wychodziły 

drzwi od izb gości, aktorzy zaś ustawiali scenę 
na podwyższeniu z kozłów, w głębi podwórza 
przed balkonem, który także służył im za scenę. 
Podobnie w zamkach i w kolegiach Oxfordu 
i Cambridge w głębi wielkich sal powszechnie 
zwanych halls, a służących za refektarze i miej
sca zgromadzeń - w których odbywały się 

przedstawienia, mieściła się często utworzona 
w przepierzeniu oddzielającym salę od izb cze
ladnych galeria, dokąd prowadziło dwoje drzwi. 
Scena elżbietańska zbudowana na wzór dzie
dzińców oberż i halls posiada te same cechy 
charakterystyczne: każdej z płaszczyzn scenicz
nych poziomych lub pionowych odpowiada jakaś 
umowna atrybucja, tak iż zbytecznym się staje 
wszelki realizm dekoracji. Proscenium jest 
miejscem niestałym, czysto umownym, na któ
rym odbywają się prologi, gdzie wygłasza się 

monologi, gdzie rozgrywają się intermedia lub 
interludia, których dla dobrego zrozumienia 
sztuki nie ma potrzeby lokalizować. Akcja bo
wiem w pełniejszym tego słowa znaczeniu toczy 
się na znajdującym się poza galerią dalszym 
planie sceny (inner scene), który oddziela kur
tyna podnoszona lub opuszczana stosownie do 
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okoliczności. Odgrywa się tam sceny rodzajowe 
(odbywające się w tawernach, sypialniach, gro
tach, czy grobowcach) - i z chwilą gdy aktor 
wychodzi stamtąd lub tam wchodzi, wiadomo, 
że miejsce akcji „dematerializuje się" lub też 

precyzuje .... 

... Wreszcie galeria w sposób rozmaity wyobra
ża wyżej położone pokoje · (skąd zdrajcy na 
przykład obserwują swe ofiary), wały obronne 
miasta, mury zamku (jak w scenie warty noc
nej w Hamlecie) szczyt wzgórza lub wzniesienia, 
a czasem nawet niebo. 

W sztuoe nie było przerw, podział na akty 
i sceny (czytaj: obrazy) pojawiał się dopiero 
w pierwszych - a czasem nawet w później

szych - edycjach drukowanych, gdy wydawcy 
i komentatorzy uznali, źe winni stosować się do 
klasycznej konwencji. Toteż przejście z jednej 
sceny w drugą odbywało się bezpośrednio. 

Aktorzy wychodzili jedną stroną, a wchodzili 
drugą albo też na oczach widzów przenosili się 
z jednego planu sceny na inny, każdy ruch bo
wiem wyobrażający zmianę miejsca w prze
strzeni mógł oznaczać bardzo długi okres czasu, 
na scenie jednak dokonywał się w ciągu kilku 
sekund, publiczność zaś rozumiała każdą nową 
lokalizację, już to dzięki wskazówkom samego 
tekstu (jak bywa często u Szekspira - „Dale
koż jeszcze Forres?", już to dzięki temu, że 

nowy plan sceniczny, dokąd przenosili się akto
rzy, określały symboliczne rekwizyty (tron, łóż
ko, baldachim, trumna). „. 

„.Według kosztorysu teatru „Fortune", zbudo
wanego w 1600 roku przez Henslowe'a i Alleyna 
w oparciu o plany teatru „Globe", sala, nie 
licząc galerii, musiała mieć długość pięćdziesię
ciu pięciu stóp (około siedemnastu metrów), 
a scena szerokości czterdziestu trzech · stóp (trzy
naście metrów) wysuwała się aż na środek sali, 
stanowiąc przestrzeń dla przemarszów, ugrupo
wań i poruszania się aktorów. Przedstawienia 
odbywały się zawsze po południu. Wykluczało 

to wyrafinowaną grę świateł stosowaną przez 
nowoczesnych reżyserów, nie wykluczało nato-
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miast użytku świec i pochodni we wnętrzach 

(więzienia, grobowce), a nawet na wrzosowi
skach i w lasach - lub w scenach przemar
szów i odwrotów. Chociaż sale nie zawsze były 
całkowicie przykryte (dach chronił tylko gale
rię i scenę - niekiedy jedynie część sceny), 
analogia z naszym teatrem w plenerze byłaby 
błędna. Ponieważ scena - jak widzieliśmy 

już - wysuwała się aż na środek parteru, akto
ra z trzech stron otaczali widzowie, słysząc go 
bez trudności. Swoje a parte, swoje monologi 
aktor mógł wypowiadać bez natężenia głosu, to
nem poufnych zwierzeń skierowanych do pu
bliczności, z uwzględnieniem wszelkich niuan
sów recytowanej kwestii. Co do reszty jednak 
obowiązywała przypuszczalnie patetyczna dekla
macja i gra konwencjonalna. „. 

6 

Henri Fluchere 
Szekspir Dramaturg Elżbietański 
Warszawa PIW 1965 r. 
przekł. V. Komorowska 

SONET LXVI 

Znużon do głębi w tym świata obrocie, 
Chcę zgonu - widząc zasługę, jak żebrze, 
I czystą vfiarę w krzywoprzysięstw błocie, 
I nic - chodzące we złocie i srebrze; 
I cześć dziewczęcą, na nierząd złowioną, 
I czysty honor, podany w odprawę. 

I świetną dzielność, niesłusznie krzywdzoną, 

I siłę, zmiętą przez wodze kulawe; 
I sztukę, kneblem tłumioną przez władzę, 
I prostą wierność z przezwiskiem prostoty, 
I głupstwo ponad rozumem w przewadze, 
I dobro u zła w obroży heloty: 

Znużon tern wszystkim, odszedłbym już 
prawie, 

Gdyby nie troska, że ciebie zostawię. 

Tłum. Artur Górski 
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Projekt dekoracji Projekt kostiumu Otella 
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WYWIAD Z REŻYSEREM SZTUKI ~,OTELLO" 

A więc co Pan wysuwa na pierwszy plan. 
„Studium zazdrości", czy „Analizę kłamstwa". 

O. Raczej to drugie. Jest to dla mnie historia 
mistrzowskiego kłamstwa i jego dystrukcyjnego 
działania na psychikę ludzką. 

P. Brzmi nowocześnie. Jesteśmy bliscy, takich 
określeń jak nerwica lub psychonerwica, którą 
właśnie sł o w o hamuje lub rodzi. 

O. Dodajmy jeszcze, że nerwica nie atakuje 
całokształtu procesów myślowych, osiada jakby 
na niektórych wydzielonych rejonach myśli po
zostawiając inne w pełnej sprawności i wtedy 
naprawdę kłamstwo i jego oddziaływania 

w „Otellu" zadziwiają prawidłowością opisu. 
Nie bez przyczyny Jago atakuje właśnie rejony 
już naruszone poprzez poprzednie procesy my
ślowe zrodzone nieufnością i dyskryminacją ra
sową. Czarna twarz Otella to nie teatralny gest 
to przemyślana konieczność, uprawdopodobnia
jąca załamanie się bohatera. 

Gdy już poruszyliśmy motyw kłamstwa, do
dajmy jednym tchem, że według mnie kłamstwo 
gra się na scenie nie przy pomocy sygnału akto
ra „ja kłamię" a wręcz przeciwnie: musi ono 

. mieć właśnie posmak zwielokrotnionej prawdy. 
Jedynie kłamstwo mistrzowsko maskowane jest 
niebezpieczne społ<icznie i właśnie to mistrza-
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stwo maskowania staje się w tym wypadku 
przedmiotem studium scenicznego. 

P. A motywy kłamstwa Jagona? ... 

O. Profesor Kott sugeruje miłość do Desde
mony. świat Szekspira jest tak wieloznaczny, że 
niewątpliwie znawca tej miary musiał tam na
potkać nikły, ale może właśnie dlatego frapu
jący, ślad tego rodzaju możliwości interpreta
cyjnej. Ja tego śladu · nie widzę, więc muszę iść 
ścieżką mnie dostępną. 

„No cóż ja też ją kocham 
(mówi o Desdemonie Jagon) 
„I grzech z nią chętnie bym odpokutował". 

Ale zaraz potem 

A najważniejsze zemścił bym się na nim 
„Bo podejrzewam, że lubieżny Maur 
Wchodził do mego ogródka. Myśl o tym 
Jak jad zatruty szarpie mi wnętrzności 
I moja dusza nie zazna spokoju 
Dopóki się z nim całkiem nie skwituję 
Zona za żonę!" 

Ciężar gatunkowy tego co się mówi o własnej 
żonie wydaje się w tym cytacie zdecydowanie 
przeważać nad tym co się powiada o żonie cu
dzej. Wprawdzie powoływanie się na dosłow

ność jest w wypadku Szekspira niebezpieczne, 
jeśli się zaniedba obejrzenia poetyckiej „otoczki 
słowa". Bo ważne nie tylko znaczenia ale i kli
mat znaczeń. Ale właśnie i te klimaty słów 

zdarzeń po.zwalają iść wybranym śladem. 

P. A więc zemsta Jagona rodzi się z zazdrości 
o Emilię. 

O. Jeszcze trochę inaczej. W naszej interpre
tacji motywem numer jeden jest odwieczny mo
tyw silnej jednostki: pragnienie władzy. 
Ten motyw Szekspir porusza w pierwszej kolej
ności. 

„Słyszysz! On został jego porucznikiem a ja 
chorążym jego czarnej mości." 

Nie miłość do Emilii a pragnienie władzy! 
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DOŻA WENECKI 

BRABANCJO 
SENATOR I 
SENATOR II -
GRACJANO 
LODOWIKO 
OTELLO 
KASJO 
JAGO 
RODRYGO 
MONTANO 
BŁAZEN 

DESDEMONA 
EMILIA 
BIANKA 
MUZYKANT 

OSOBY 

{ 
TANISŁA W JAROSZYŃSKI 

ZYGMUNT WOJDAN 
IECZYSŁA W WIELICZ 

ANDRZEJ ŁUBIENIEWSKJ 
HIERONIM ŻUCZKOWSKI 
STANISŁAW JAROSZYŃSKI 

JERZY KOZŁOWSKI 
STEFAN KWIATKOWSKI 
JERZY GLIŃSKI 
CZESŁAW STOPKA 
MIROSŁAW GAWLICKI 
STANISŁAW MASŁOWSKI 

ANDRZEJ WOHL 
EWA JASTRZĘBOWSKA 
JANINA BOCHEŃSKA 
TERESA CZARNECKA 
JERZY GŁĘBOWSKI 

oraz 

postacie z tłumu 

w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego 

Barbary Drogorób, Very Grigoriewy-Romanowskiej, Tadeusza Bartkowiaka, 
Aleksandra Jasińskiego, Adama Sirko i Ryszarda Wildy 

Rzecz odbywa się w pierwszym akcie w Wenecji, przez resztę dramatu na Cyprze 

Inscenizacja i reżyseria 

ZYGMUNT WOJDAN 

Asystent reżysera 

JERZY GLIŃSKI 

Układ pojedynków 

ANDRZEJ WOHL 

Scenografia 

RYSZARD STRZEMBAŁA 

Muzyka 

GRZEGORZ KARDAS 
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Szczere i uzasadnione przekonanie, że jest się 
tej władzy godnym! 

(ważne)! 

Szczere i nawet nie pozbawione goryczy prze
konanie („O teologio piekła") że jedynie przy
mierze ze złem jako uczniem wiodącym i sil
niejszym w układzie świat może tę władzę dać! 

Tego rodzaju interpretacja pozbawia Jagona 
cech pospolitego łotrzyka. 

Działa bo czuje swą moc! Działa tak by zwy
ciężyć, bo pragnienie zwycięstwa jest logicznym 
wnikiem siły . 

Ale by zwyciężyć w tym świecie trzeba stanąć 
po stronie zła, bo właśnie ono jako niepodległe 
wzruszeniom dobroci, bardziej przybliża się do 
matematycznych wyliczeń obliczających bez
namiętnie ostateczne docelowe szanse. 

Taki jest świat i tak w nim trzeba działać 

według Jagona. 

A działania jego nie podlegają samouspra
wiedliwieniom, nie usiłują się wybielać nawet 
przed samym sobą w chwilach szczerości. Nie 
brak w jego rozważaniach częstego tonu auto
ironii. 

Ale wracając do Emilii trzeba właśnie zauwa
żyć, że jedyna skaza myślowa w tym bezbłędnie 
działającym, beznamiętnym systemie zła po
wstaje wtedy, gdy jego myślenie wkracza 
w świat Emilii. Wtedy nagle doznaje przyćmień, 
przyspiesza nerwowo rytm słów lub działań sta
je się nieprecyzyjny w diagnozach, skłonny do 
uniesień i kłótni. Rzecz w tym, że Jago w naszej 
interpretacji ofiaruje Maurowi uczucie, którego 
destrukcyjną siłę poznał już na sobie. 

Mowa naturalnie o zazdrości. 

Idąc dalej śladem jakichś dziwnych niedopo
wiedzeń Szekspira na temat tego, co pomiędzy 
Jagonem a Emilią, więcej tam widzę obopól
nych, symetrycznie ułożonych bólów i namięt
ności, niż pomiędzy Jagonem a Desdemoną. 

Ważne też, że Jagon ponosi klęskę także 
dzięki Emilii i to w okolicznościach które mu-
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· siałby przewidzieć (demaskacja zdarzenia 
z chustką). Dlaczego nie przewidział? Czy był 
tak pewny Emilii? Czy też bał się w trakcie 
działania zbyt radykalnie sprawdzić po czyjej 
byłaby stronie? Czyżby „matematy~a" podda
wała się tu uczuciom? Nie zamierzam odpowia
dać na te pytania. Sygnalizuję, że istnieją. 

A więc ostateczna odpowiedź brzmi: motorem 
działania Jagona jest chęć władzy ale przyczyną 
przegranej jest właśnie zazdrość i to coś nie
odpowiedzialnego co pomiędzy nim a żoną. 

Desdemona to tylko jeden z pionków gry Ja
gona. 

Rozmawiał T. P. 
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SONET CXXllI 

Nie ujrzysz, Czasie, we mnie zmian! Budowy 
Twoich Piramid, choć je z taką mocą 
Wznosisz, to dla mnie widok już nie nowy: 
świeże się tylko bielidła migocą 
Na dawnych ścianach ... Drogę my niedługą 
Mamy, więc wielbim świeżość w tern, co stare, 
I chcąc, by było naszej żądzy sługą , 

Ze nie jest nowe, któżby z nas dał wiarę! 
Lecz twe świadectwa wraz z tobą są niczem 
Dla mnie, nie dziwi mnie twe dziś ni wczora, 
Albowiem wszystko lichem i zwodniczem, 
Co stwarza dłoń twa, do pośpiechu skora. 

Jedno ślubuję: Forytuj odmianę 
Ja wbrew twej kosie wiernym pozostanę. 

tłum. Jan Kasprowicz 

::.6 

Projekt kostiumu Destemony 
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P:'::> j .:: !~t kostiumu Jagona 
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SZEKSPIR I SWIAT 

SWIAT 
1551 „De republica emendanda" Frycza 

Modrzewskiego 
1552 „Historia powszechna Indii" Las 

Casasa 
1553 „żywot łazika z Tormesu" 
1558 „Wizerunek własny żywota człowie

ka poczciwego" Reja 
1564 Umiera Michał Anioł 

1572 Noc św. Bartłomieja w Paryżu 

(rzeź hugonotów) 
1578 Wystawienie w Jazdowie pod War

szawą „Odprawy posłów greckich" 
Kochanowskiego 

1580 „Próby" (ks. I i Il) Montaigne'a 
„Jerozolima wyzwolona" Tassa 
Hiszpania opanowuje Brazylię 

Wstęp do nowej astronomii Tycho 
Brahego 

1599 Biblia Wujka 
1600 Giordano Bruno spalony na stosie 

w Rzymie z wyroku inkwizycji 
1605 „Don Kichot" Cervantesa (cz. I) 
1606 Urodził się Corneille 
1610 „Sidereus nuntius" Galileusza 
1611 Komedianci angielscy w Warszawie 

W repertuarze ich były prawdo
podobnie sztuki Szekspira 

1616 Umiera Cervantes 
1618 Potępienie systemu Kopernika przez 

Kościół. Początek wojny trzydziesto
letniej 
Owcze źródło Lope de Vegi 

1622 Urodził się Molier 

ANGLIA 

1559 Koronacja Elżbiety I 
1564 23 kwietnia urodził się Wiliam 

Szekspir 
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1570 Pius V ekskomunikuje Elżbietę 
Burmistrz Londynu wydaje zakaz 
przedstawień teatralnych w City 

1576 Burbage buduje pierwszy teatr 
w Londynie 

1577 Podróż dookoła świata Drake'a i złu
pienie po drodze osad hiszpańskich 
w Chile i w Peru 

1579 Przekład Northa „żywotów" Plutar
cha 

1580 „Arkadia" Sidneya 
1586 Wystawienie „Tragedii hiszpańskiej " 

Kyde'a 
1587 Ścięcie Marii Stuart 
1588 Zagłada Niezwyciężonej Armady 

„Faust" Marlowe'a 
1589 Essex ląduje w Portugalii na czele 

armii angielskiej 
1592 Król Ryszard III 
1593 śmierć Marlowe'a 
1594 Romeo i Julia 
1595 Bunt Irlandii 
1596 Sen nocy letniej 

Essex i Drake atakują Kadyks 
1579 „Eseje" Bacona 

1597 Zamknięcie teatrów londyńskich 

i uwięzienie Ben Jansona 
1598 Wybudowanie otwarcie teatru 

„The Globe" 
1600 „De magnete" Gilb~rta (opis ziemi 

jako magnesu) 

1601 Spisek Essexa. 7 lutego teatr „The 
Globe" wystawia „Ryszarda II" 
25 lutego ścięto Essexa 
Krwawe stłumienie powstania w 
Holandii 
Hamlet 

1603 śmierć Elżbiety, koronacja Jakuba I 
„Próby" Montaigne'a w przekładzie 

Flora 
1604 „Uczciwa ladacznica" Dekkera 

„Otello", „Miarka za miarkę" 

1605 Król Lear i Makbet 
Spisek prochowy. „Volpone" Ben 
Jansona 

1608 Koriolan 
„Prawdziwa relacj a z Wirginii" 
Smitha 

1611 „Autoryzowany" przekład Biblii 
1612 „Burza" Szekspir powraca do Strat-

fordu 
1613 Pożar teatru „The Globe" 
1616 23 kwietnia umiera Wiliam Szekspir 
1623 „Pierwsze Folio" (Pierwsze wydanie 

zbiorowe) Szekspira. 

(Według aneksu z książki J. Kotta „Szkic{l 
o Szekspirze". PIW Warszawa 1961). 
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Inspicjent 

Marian Guzek 

Sufler 

Helena Alszyńska 

Kierownik techniczny 

Walerian Przybylski 

Brygadier sceny 

Stanisław Szwarc 

Oświetlenie 

Alojzy Swierkowski 

Kierownicy pracowni : 
krawieckiej 

Mieczysław Arndt 
Modesta Wróblewska 

malarskiej 

Władysław Gaeki 

stolarskiej 

Antoni Trojanowski 

fryzjerskiej 

Stefan Jenszura 

Rekwizytor 

Feliks Heinrich 

Przedsprzedaż biletów w kasie „Orbisu" 
Aleje 1 Maja 17, tel. 2-16-86 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje 
organizacja widowni, tel. 2-25-98 

Pras. Zakł. Gra!. RSW „Prasa" Bydg. zam. 1641/67, 
2000 szt„ L-7/1324 
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