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f) ania kst v:i zieniem Dlatego na scenie jednego te;;t1 u wznosiły s ic: 
mrncz"le bastiony i grobO\\ e a na ~cenie inne 'O gigantycznego \Vrota . 
Opuszczała i(,: żelazn::i krata i książr, woje „być a1bo nie być' ' wypo
wi<idal trzymaj;ic sic: Jej pr<:tów, tĄrgaj<jc nimi, niby pr<;tam i !:latk i. Tak 
było przed d .oe. iqt'i t lat_·, \\' pno.:atknw~·m nk1 c ie OŻ) \'icnia nasze j my
~li reżyserskiej. 

Dania jest w ic:zic11iem? Tutaj nie ma przecież ani g uhych murów, 
;,ini polężnyd dr1wi. ani knl. Wsz: tko jc~t bardzo il'kne - złota, 
delik, tn , z ta )felii i nehrna suknia królCJ\" j, trony )IJci<rnnięte kur
dybanem, wm;Jon~ poły k miedzi na krzy7.ach i koronach, miękka skóra 
ko.tiutnÓ\V, :wieczniki wiell·o.c1 czlowicka. gra światła na polerowanym 
drze\\ ie, puq,uro\•. e i s;:ar e pla:;.zcze wędrownych aktorów, jarmaczno
-naiwny kształt i ·h wozu-teati·z) ku . l\I in o to jednak Dania je ·t więzie
ni ·m l lo więzieniem o tyle stra;;zn iejszym, ile na pierwszy rzut oka 
\ i~zicniem sic: nie \'I. ydajc. Wald mar Pan ·o do ·zedl do tej pro·tej myśi1 
pnlrz c z punktu \ ·id·,enia człowieka, któr;. do zewnętrzności, tym bar 
dziej okazał~ eh. nie prz\ wiąw ie większego znaczenia . Dania jest wic:
zieniem jakkoh\ iek by nic wygląda la. 

Pan:m zrobił przed:.tawienie o tym, jak trudno żyć c:zlO\viekowi w at
mo ·ferzc wie:zienncj. Atmosfery tej nie t vorzyl jedna!· poprzez groma
dzenie odpm\ iednich rck\•.•izyt6w i symboli - st\\ orzyl ją okr ślając sto
sunki, zachodzące pomh;dzy ludźmi otaczającymi Hamleta. Panso ściśle 
zanalizował i uporządl:owal p0>ychologic711ą strul·turę spektaklu . kazało 
się \ tedy, że takie pozornie „kameralne" podehcie do problemów dn
malu stanowi klucz do zt pełnie „r. iclrnmeralnego" rozwiązanta calo ·ci 
spektaklu. 

Nowatorst\vo rozwiazania przedstawionego przez Waldemara Pan. o 
polega na współczesnej iri terpretacji ca Ie j sztuh. Jcsli bnwiem żyvv·e
go, wspólcze:ncgo duchem Ilamlela postawić w równic żywym, nie mnil:'j 
wspólcze·nym z ducha Todowisku, wtedy d1 , 111at sze' spiro\ ski uk że 
się nem z j s~cze jednej stniny, a lrngiczny ens !Iamlelowego lo~u uroś
nie niepomiernie. 

Dookola Hamlt>t t jest wielu ludzi, Pan. o żadnego z nich nic wypuszcza 
z k1· .,u '\\ojej \\agi. J.Io'na nie rio~h·Lec zrazu tego, że Dani'l to wi~
zienie. Jednak tylko dopóty, dopóki 11a sC"ente nie ukażą się Klaudiusz, 
Królowa , oloniusz. dworzunic. dopóki nie objawią :ii.; zachodzące po
między nimi st .. unki, wypelr ione realną tre cią . Wtedy Elsynor taje 
s i ę więcej niż zrozum ialy. 1\Toż1 a o nin1 owierlzieć: \\ięzienie . Możn 
leż: zwyczajny sy!:>l<:m par1 tWO\\' , zwykły porządek, w któr) m wszystko 



się zazębia, jedno wynika z drugiego, jedno z drugim jest powiązane, 
jak w precyzyjnym mechanizmie. Porządek wieńczy król. 

Waldemara Panso i wykonawcę roli króla, Jurija Jarwieta, interesuje 
przede wszystkim charakter Klaudiusza. Obnażają więc jego ludzką tu
zinlrnwą, zwyczajną, niezależną jakby od zajmowanej pozycji osobowość. 
To buchalter na tronie, drobny urzędnik, który dorwał się nareszcie do 
władzy nad wielką instytucją - jakże mu niewygodnie, jakże niemiło 
na tej wysokości. Kalkulacje, podejrzenia, buchalterska dokładność w 
machinacjach, pedantyczność. Jak będzie się modlił taki król? Tak oto: 

LJNUA Rl'.M.'.\10 COFELI.\l I A TS ESKOŁ (l!AML~:T) 

W T ,\LLJ, 'SK!EJ INSCENIZACJI „HAMLETA" 

zrzuciwszy skórzaną kurtę, półnagi, będzie wściekle uderzał żelazną 
laską o posadzkę, laską, na której utwierdzono krzywy, miedziany krzyż. 
Nie ma Boga w królestwie duńskim, a gdyby nawet był, to ten Klaudiusz 
usunąłby go z drogi, otruł albo udusil. Obok cherlawego Klaudiusza 
n:loda, elegancka, silna królowa, kobieta o twarzy za tygłej i nieprze~ 
mknionej . W jej słowach „pozostań tutaj, nie jedź do Wittenbergi" nie 
!11-a śladu matczynej prośby - to rozkaz. Panso obchodzi się z królem 
1 królową w sposób okrutny. Ich związek pozbawiony jest jakichkolwiek 
cech Ż\•ciowP~ prawdopodobieństwa. Nie ma w nim miłosnej namięt
ności (nawet haniebnej, nieczystej, występnej). Jest to związek sług tej 
samej idei, tego samego mechanizmu. Związek jednako myślących straż
ników wic;ziennych, uosobienie państwowego porządku. 

SYLWIA LAJBLA (GERTRUD,\) 
.JlJRf.J .J ARWIET (KL \UDTUSZ) 

TEATR Ml.ODzrnzv 
W TALLINIF. (!966) 

REZ. WALDEi\1 \R P .\. 'SO 

. Król \v.rchodzą_c ·poz.a kobi~rca, za którym odkrył martwego Poloniu
sza, rozc1er~ cos _lepkiego między palcami i, uspokajając królową, tą 
samą ręką bi.erze Ją ~a podbródek. Jest to jedyny intymny gest, na który 
pozwala s?b'.e ~ró_l 1 to. w trakcie załatwiania innej sprawy. w jego 
oczach znow w1~~1my z_1m!'lą kalkulację: - Hamlet popełnił przestęp
stwo, teraz łatwleJ przyJdz1e go usunąć, trzeba tylko dobrze przemvśleć 
sposoby. · 

V.: t~ Hamłe~ie istnieje także tło i jak zwykle w tragedii społecznej, 
wy1aśn;a on.o "".1e!e. Z prawej i z lewej strony, z tyłu za królewskimi 
plecami, sto1ą st!nt chlopcy w skórzanych spodniach i w czapkach z dasz
kami. Stoją swobodnie, roz tawiwszy nogi, patrza za wychodzącym kró
lem •. obserwują d~ors~i pojedynek. W oczach pustka, w nogach - goto
wośc do poderwania się z miejsca w każdej sekundzie. Jedno słowo gos
podarza 1 t~. sfora rozerwie każdego na strzi:py. Dopiero wtedy, kiedy 
H~mle.t zab11a k_ról~, tracą oni głowę, pędzą w panice, mało że nie depczq 
li:~ące~ król~weJ_, mczy1!1 psy, które urwały się z łańcucha. Są to lokaje 
mzs~eJ rangi, między mm1 a królem .icst jeszcze wiele stopni a stosunki 
pomiędzy wszystkimi dokładnie określone. Na pierwszy rzut oka są 
one nawet ~emokratrczne. Ojciec (Poloniusz) każe śledzić własnego syna 
(Laertesa) 1 rozmawia o tym ze szpiegiem tak, jak mówi się do rozum -
nego wspólpracO\".nika, nie zaś do sługi. W tym systemie więzi rodzinne 
schod~ą na ~rugi plan. ~ajważniejsze są związki służbowe pomiędzy 
ludźmi ~rac?Jącym1 dla ~eJ samej sprawy. Od czasu do czasu, zza węgla 
\':'YS~WaJą się plecy, łok1eć, ucho - podsłuchiwani są wszyscy, wydaje 
się, z~ nawet sam król. W tym sensie wszyscy są jednakowi, wszyscy 
równi. 



W ła11cuchu. wiążąc~ m nzvsl ·ie no. Laci, szkol li i prz} jacie'c Ham
leta stanową jedno ., m;jI ard;.iej in er esu iąc:)i·ch i wielo~1·ac:.myc:h ogniw. 
Ci prz~·jacic'r - zclrajc,·. nmal że ie staj· si ,16wnymi bohalPram i 
spektnldu . C") ż za ,lu~ 1j n· :1" t· ka u ·age <iwnj ri!<czemnic\ be'l. 
tw; rz:·. ramie iai<1cy „ie reil;,imi - Ro Pl'k an i i.denstc:rn, Gilden
stern i Ro enlcr"n ~ .,. KiPdy sro ecn• ·1 two pło ;d ludLi ez twarzy i na 
lud ziarh be„ twarz_' si<: o iem nalf:7 · bi~ te:!T'u U'.\'a7.1 ie r.irz jri<'l'.. Zna
czy to bowiem, i7. r?f"CWWi ·c;e •. żle si<: dziele w p~·· . lwi dlrńskim" ... 
._ t oją z nbyd\\ u strnn Jfumleln . riezl yt rnw ·L ·dzeni :woją obłudą, na
jemnicy, kt6r· m nak: z:ino :;c,iew·wa ·. i nie\\"a~ne dla nich k"go ~lc
dzić mają .. Jakkolwiek w ·wod7ą s1<: z sze ·e>gu 1.wyczninych sługusÓ\V , 
są .i rż przec ież rnmodz1e>l11i i rosiad; ją \•. Ja„ną inicjał\·\\·~ . W\•daje si , 
l:c nawet przed królem udaj<i lro<'ł1ę swoje lusz"fr;;twn, ·1 ju7 wobec: 
HamlC'l:i w ogóle sic: na to nie si l ą . On jest ·kaza1kc m - Rnzer.kranc 
i GildC'ns ern pie>rwsi t n pnjeli. Kiedy fTamlct, ~riśnii;ty przez nich 
7 o' u stron. jak w imadle , zaczyna mówić swój monolog o t·zlowieku, 
Rozcnl;ranc nie wytrzymuje, wvbuchu śmiechem: pat1 zcie jakże za
ba\•:ny jest ten I :iąż , złapali go. trzymn ·fi a len m<;:drkuje. W innej 
scenie w len 'am :o o~ób roz.'mie zą jednego ze str·iżników pie.;ni osza
lałej Ofelii. „Hamlet" "'aldemar<1 Pan o, bli 1.i j ' t w klimuc:c krori
kom szekspirow~kim .!.uchy. dokładny jak pro tokół. r~rzy całej wy
tworna 'ci i urodzi!' swoich l·o0 tit1mów i dekoracji. Scenografia i ko
stiumy iarii L. Kjuła zo~tał:" .i"kby .skonlrastcw.'anc z sensem <'ałe!'!o 
pPedslawienia. Erek po~i:>ch niespodziewaną sile W'· ·a·~u. Co si 
za' t ycz Rozenl ram:a i Gild~nslerna, to i·eż ·~e owi r ie vv ·tarc7ają 
szekspiro \•skie: sceny - oo,tanawia ,·ięc dołoży" im jc~zcze jedn;1. 
Wiec za'.1vtuje j~k r.a : 1erlzl\''1c : 0 cóż. robili ci l11clzie ·tedy. kiedy 
Hamlet taszczvl ciało Polonius7a przez kor:larz. W iaki sposób w:v
pelniali oni polecen ie kn',la nie tlra;nic k3iccia, po ckhu sprzą nąc' 
cialo? I oto scena l'ez ~łów Hamlet ta ''CZY U•1rnok. z kt'rego sterczą 
no!(i Poloniusza, w głębi (cói ją tutaj przy nalo?) pnjawia si<; OfeU·, 
widzi wszystko. i wtedy r<;lrn RO?.enkr:rnc:i (alho Gildcnsterna'l knebluje 
jej usta i odciaąu biedną Ofelie> w przeciwną slro 1ę. W więziennych 
korytarzach nie takie rzeczy . i · zd rzają. 

.Terlt>n z ostatnif'h artykulÓ'V Panso 011cz,·I się ·lowami: ,,Bezpośrednim 
impPl 0 em do podjecia prac nad insccniza• ·j;i H;1111l,..ta h I dla mnie 
film M. Romma ·Zwvczajnv f'""· vzm Ocz)"\Vi·"cie nie jesl lo spektakl 
o słabym czy si n •m Jlamlccie. i nie o trm, co przeszkadza pomści& 
l<sięci11 ojca, i nawet riip o tym. juk prrecl mlndym czło\viekiem ohnaża 
się podlo.'1- świata, z którn pndcjmuje on walk(' . .Test !n srcld:ikl n sto
sunk<Jch zachodzących pomicdz·; wolnvm 7. dueh'l złowi klem a des
potycznym, bezdu~ n m r'ań twem, pomii>dzy cz'owiekien a maszyną 
formującą lud zi na S\\ ój obraz i podobieństwo m:>szyna nrzera iającą 
człowieka na bezk ztaltną. po7liaw ion11 indy' ·idualności m ę, maszyna 
unicestwiajqcą jed ost ·i, l·tóre sir jej nic r.oddaj;1 See arz '""i filmu 
Romma wprowadzili do tytułu słowo „;myczajn "'· Pan o 1akże pod
kreśla „zwyczajność" - przede ·wszystkim w zak1·esie psychologii po
staci, „zwyczajność" działań maszyny nastQpującej wpro:t na człowieka. 

Rolę Ofelii powierzył P anso Lindzie Rummo, rc7.ygnujac tym amym 
z tradyc •jnpgo przedstawienia tej poshci (in(antvli„m. noet .1·czność . n ie
ziemsko.'<'·). W sposobie praniu Lindv Rummo . 'lktorh madrcj, rzenikli
wej, dokladnej, braktije niedomówień. \'Szystko jeot ja~nc i nic s~·rytego. 
.lej Ofelia to kobieta, nic dziewczyna. nie dzieweczk.1 a kobieta i to 
nawe\ n iemłoda. R7.ecz jednak nie zalc·'.y nd ,,·icku . nk od tegn w jaki 
spotób aktorka ukazuje ludzkie uczuc·a, w jaki sposób się nimi kie
ruje„. Ofelia znalazła człowieka, jedynego. którego los wyliiera kobie
cie spośród tysięcy. Cóż więc z tego, że Dania jest wiQzieniem. na 

• ,,. 

i we więzieniu b<:dzic szczęśliwym człowiekiem . Za tc przepiękną, na
chodzącą zakochanych gluchotę . przyjdzie jej jednak zapłacić . 

W Dani i nie można tak żyć, nie widząc, nie sly ząc. nie rachując -
maszyna do mielenia ludzi musi ją zniszczyć. 0!;zalala, pojawi się nie
oczekiwanie jako dziewczyn czka z śmiesznymi warkoczykami, będzie 
uciekać gdzieś tam \V dzieciństwo, w niewiedze, jak najdalej od tych 
okrucieństw . 

Tak jak nie ma w spektaklu kochającego życia króla i nieziemskiej 
Ofelii, tak samo brakuje w nim 7łntowłosego młodzieńca, przed którym 
po raz pierwszy ukazuje się zło świ:.ita. Ants E·koła (Hamlet) nie jest 
młody, ale sprawa nie na tym oczywiście pole~a, że gra on bez charak
teryzacji i peruki. Eslcola świadomie rezygnuje z możliwości grania te
matu „Hamlet - młodzieniec". zami nia on męki pierwszego poznawania 
świata na cierpienia jednodniowego bytowania w tym :wiecie. 

Mistyka i neurastenia są jak najdalsze od założeń estońskiegn teatru 
i reżysera \Valdemara Panso. W tym „Hamlecie" malo jest zagadek 
i tajemnic, a na niektóre z odwiecmych problemów daje sii; tutaj od
powiedź prostą i niedwuznaczn:i. Ducha, na przykład . zup lnie nie ma 
w t.vm przedstawieniu . Ludziom l.> pu Hamleta, takiego jaldm go przed
stawiają Panso i E~kola, nie wypada wierzyć w duchy - widmo więc 
się wcale nie pojawia. Początkov,;o \1.'ydaje się to nawet d:dwne : Hamlet 
wpati·uje s i ę nie w przestrzeń a le w ścianP, potem unika jakby roz
poznawania rysów ojca, leży twarzą do pod1ogi, sluchając głosu włas
nego sumienia. 

Podobnie wygląda sprawa sza leń:twa księcia. Co to zna zy hyć sza
lonym? Gdzie przebiega granica pomiędz) szalrństwem i nnrmalnością? 
Hamlet w wykonaniu E ·koła od pocu1tku do końca zachowuje abso
lutną ja ność umysłu a swoje s·,alone słowa mówi z tak wielkim spo
kojem , akcentując przy L~·m dosłowność ich znaczeń , że aż przeraża 
Polon iusza. 

Dla takiego Hamleta zabójstwo nie stanowi ani wyjścia z sytuacji 
ani też sposobu rozwiązania problemu. l\Ialo tego, jest dlań czynem 
n iedopuszczalnym 1 odrażającym . Zycie narzuciło mu przeświadczenie 
o tym, że akt morderstwa unic.estwia jednocześnie dwie osobowości: za
mordowanego i zabójcę, kata i ofiarę. Historia zaś dowiodła, że sprawa 
nie zależy od życia lub śmierci jednego króla, jego zgon niczego tu nie 
odmieni. Najstraszliwszy dramat Hamleta polega więc na tym, że mimo 
wszystko musi on zabi ja ć, musi bowiem przyjąć warunk.i społeczeń
s twa, w którym żyje. 

W momencie ,mierci Laertesa staje przed nam i inny Hamlet. Zeby 
zabić człowieka musiał w sobie samym zabić człowieczeństwo . Ten, 
który starł się z Laerte em, przebił go szpadą a później takim samym 
mechanicznrm pre<:yzyjnym uderzeniem śmiertelnie ranił króla i prze
wróci\vszy go na zwalony tron przemocą napoił resztą trucizny, przestał 
już właściwie być Ham letem. Do tej pory przez cały czas widz i eli śmy 
jego twarz, czytaliśmy z nie.i myśli. Teraz on jui nie ma twarzy : stoi, 
biega, zabija, grając plecami do widowni, niby jakaś mechaniczna s ił a. 

W finale pojawia się Fortynbrans. ie wchodzi on jednak na scenę 
jako najwyższy sędzia przeszłości. Jest już prqdzej uosohieniem miaż
dżącego człowieka militaryzmu i ab urdu. To źolnierz . Idzie wspieraj ąc 
się na czyimś ramieniu, prosto z bitwy. z oberwanym rękawem, wy
mięty, osmalony; ledwie wylazł z jednej rzezi a jLU trafił na ślady 
innej. Takim oto smutnym obrazem kończy się przedstawienie. 

N. Kry mowa: Ollykno\'t• nnyj Elsinnr . 
T'alr, 1M7 nr 1. 
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Paradnksem wydnje się fakt, iż Szekspir stanowi znacznie poważnic:jszy 
proUem, dla al\tor6w i reżyserów w Anglii niż za granicą. Archaiczny 
pod względem językowym tekst jest dla publiczności prawie niezrozu
miały . Dotyczy to przede ;,vszystkim „komicznych" fragmentów prozy. 
zc1.ególnie obfitujących w warunkowane czasem aluzje i kalamburv , 

których aktualność przemija stosunkowo szybko i łatwo. Tymczasem 
wszelkie przekłady literackie z konieczności niejako uwi;p6lcześnieją 
język Szekspira; każda epoka może stworzyć nowe tłumaczenie, przy
stosowane do potrzeb własnej mowy. Zdezaktualizowany kalambur wy
mienia się na podobny, współczesny. Wszystkie te akty nowatorstwa nie 
mają w Anglii racji bytu . Tekst Szekspira jest tuta j bowiem świętym 
i cennym dziedzictwem narodu, bywa czytany w z.kołach. Có?. powie
dzieliby uczniowie, gdyby w teatrze usłyszeli coś innego? Osiemnasto
wieczni twórcy ważyli się wprawdzie na różnorakie ingerencje, ponieważ 
utwory S7ekspira traktowano wtedy jako niedoskonale artystycznie ano
malie. Dziś jednak „osiągnięcia" ówczesnych adaptatorów okresla się 
w Anglii mianem błazeństwa . azwisko jednego z nich, Thoma a Bow
dlera (1745- 1825), I<tóry zaryzykował opublikowanie edycj i oczyszczonej 
z wszelJ<ich sprośnych wyrażeń, a przeznaczonej dla młodzieży, upa
miętniono w j ęzyku angielskim synonimem „partaczyć", „fałszować" -
, to bowdlerize". 
Szekspir recytowany 

Utrudnienia, wynikające z archaiczności i nietykalności tekstu . są 
oczywiste. Znacznie bardziej uciążliwa wydaje się być dla angielskiego 
aktora i reżysera inna okoliczność, mianowicie wysoka ranga poetycka 
utworów Szekspira. Jego wiersze, to nie tylko podkład dla dramatycz
nych wydarzeń. każdemu Anglikowi jawią się one jako autentyczna 
liryka. Nie wolno uronić nawet sylaby, w wirze emo1.:ji nie może zagubi ·. 
się finezja rytmu. Zaprawdę biada aktorowi, który w nieodpowiedn_ir:' 
miejscu uczyn i pauzę, rozdzieli wers, a sylabę akcentowaną wypusc1. 

He lost the poetry" orzekają wówczas krytycy; a to równa się wy
rokowi śmierci. Tego typu nieprawidłowości przytrafiają się najczę
ściej w wielkich monologach, przeważnie traktowanych jako pra\~dziwe 
arie. Inscenizacja „Króla Leara" Peter Brooka, będąca re\velacią Lak 
dla zachodniej jak i wschodniej Europy, w Anglii niestety nie zyska1a 
powszechnego uznania, „He lost the poetry!" 

W tej sytuacji uzasadnione chyba okaże się spostrzeżenie przybysza 
z kontynentu, iż Szekspir w Anglii bywa nie tyle grany, co recytowany. 

) 

Stąd też poniekąd zrodził s ię pomysł reżyseró\v, aby współczesność adap-
1 acji objawial;i si~ raczej poza tekstem. a więc w ogólnym obrazi sceny 
i strojach. Nierzadko o~lądamy więc Hamleta w kostiumie w_spółc~e~
nym bądż rokokowym, albo biedermajerowskim: ~~rone Gulhr_1e u~J~J
scowila „Troilusa i Cressidę" na pustynnych rub1ezach II wo1ny swrn
towej: Clifford Wllłiams wystawił „.Jak wam się podoha" w najnow
·zym Carnabystreel-Barock, \'. yłącznie z udziałem m · żczyzn . Bezsprzecz
nie najwyższe oceny zyskują te przedsU!wienia Szekspira, które zacho
wują i eksponują poezję tekstu; .John Gielgud, Michael Redgrave, Lau 
ren1.:e Olivier, Alec Guinness, nalph Richardson - wszyscy oni dosłow
nie „wyśpiewali" sobie najlepszą pozycję \V hierarchii ał torów oraz pa-
owaaie na rycerza przez królową. · 

Sztuka recytacji zasad;:a sic: tradycyjnie n·i czystej wymowie, bez ak
centu: „bez akcentu" r1znacza w tym przypadku mówienie bez wpły
wów (gwarv środowiskowej) socjalnie zabarwionych samogłosek, jak na 
przykład dyftongizacji \\' londyńskiej „Cockney", zgrz~taj~cych. dż~vię
ków z Liverpool, czy p!~· Lkiej tonacji z dzielnicy robotmczeJ w B1rmmg
ham Angielski język literacki. "''zorowany na p ezji Szekspira, by! (Jd 
schv!ku 19 wieku jązykiem wykształconych warstw średnich, i nadal 
ni~ pozostaje; Upper-Class. w skrócie U-Enli h, w odróżnieniu od so
cjalnie niższego Non-U English. No\ve pokolenie aktorów, wykształco
nych na dziełach dramaturgów „Non-U" - Osborne, Wesker, Pinter, 
A-rden etc. a więc takie talenty jak Albert Fi.nney, Peler O'Toole, Tom 
Courtney, Nico! Williamson wręcz dumni są z ludowych akcentów 
w swojej mowie. Nie chcą wyrażać się nader wyszukanie, nawet gdyby 
lo potrafili. 

W Anglii, aby wznieść- się do poziomu grupy najlepszych aktorów, 
trzeba zagrać przynajmniej jedną z naj\Yięltszych ról szekspirowskich -
llamlela, Makbeta, lelia lub Leara . to przeszkoda, którą nowa ge 
neracja aktorów musi wyminąć. 

O'Toole wystl\Pil w roll Hamleta aa otwarc ie Teatru Narod0wego 
jesienią 1963 roku. Wszakże bez ·ukcesów. Nieco \Vcześniej, w Stratfor
dzie tenże O'Toole stworzył znakomita kreacje jako Shylock czy Tersytes. 
Sa to jednak role tzw. „z akcentem", a więc zbyt ubogie w Shake~
peare-Poetry. Tom Courtney odważył ię zagrać Hamleta podczas festi
walu w Edynburgu 1968 roku; wprawdzie z \\'iększym powodzeniem niż 
O'Toole. ale wzbudzając też ostre kontrowersje. Ostatnio przystąpił do 
egzaminu bez wątpienia najzdolniejszy z najlepszych aktorów Anglii , 
Nico! Williamson i jego Hamlet wzbudził sensację. 

Proletariacki Hamlet w „Centre 42" 

Sceneria dość niezwykła; parowozownia, historyczna parowozownia, 
pochodząca z początków ery kolejnictwa, znajduje się na terenie dworca 
Euston w półn.-zach . Londynie. Tutaj Arnold Wester zamierzał urzą
dzić centrum kulturalne dla robotników, „Centre 42". Owe wspaniale 
arcvdzieło architektoniczne z czasów rewolucji przemysłowej zdobył, gdy 
za\\;iódl się na Związkach Zawodowych, przy pomocy wielkich przedsię
biorców. Jednak działalność „Centrum 42" jak dotąd nie przyniosła re
zultatów. W parowozowni natomiast odby\vają się koncertv, demonstra
cje oraz eksperymenty teatralne. Ostatnio reżyser Tony Richardson wy
korzvstał efektowne pomieszczenie, wspólnie zresztą z grupą f4ndato
rów ·o podobnych przekonaniach, na premierę interesującego ekspery
mentu · Free Theatre (czyli teatr zarówno niezależny jak i gratisowy). 
Teatr, dopóki rozporządzać będzie odpowiednią ubwencją, mial pros-
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pero\ •ać bez opl acania ws ępu; zamożn i w idzowie udzieliliby subwencji 
uboż~zym - taki był projekt Richardsona. Parowozown ię wyposażono 
w scenę-arenę, wysuniętą zakolem na wido\vnię. Sezon teatra lny za
inaugurowano .,Hamletem" Nicola Williamsona. Sukces u publicznośc i 
zdawał s ię by '· przesądzony: wszystkie miejsca najdroższe zostały za 
rezerwowane. 

Pod względem artystycznym przedstawien ie nie rokowalo jednak pew
nego sukcesu. Richardson otoczyl swego nowego, rewolucyjnego Ham
leta grupą szczególnie potulnych i tradycyjnych odtwórców; za wyjąt 
Idem popularnej piosenkarki stylu „Pop", Marianne Faithfu!l, k tóra 
zr sztą aktorsko zaprezentowała s ię jako zupe ł na debiutantka . 

Hamlet nowej generacji aktorskiej działał w scenerii przyprószonej 
kurzem. Niemniej tym wyraźniej unaoczniły się osiągnięcia Nicola 
Will iamsona; okazało się, że jest on nie tylko dobrym ale i gen ialnym 
aktorem; jego Hamleta za~ oceniono jako najbardzie j inteligen tnego 
spośród og l ądanych tu od szeregu lat . 

Każde słowo trudnego tekstu podane było jasno i logicznie przez czło 
wieka pogrążonego w dialogu z samym sobą; a przecież najczęściej 
tekst ten brzmi, jakby odtwarzano go bezmyślnie. Problem archaicz
nośc i języka rozwiązano przy pomocy przejrzystego Loku rozumowania -
a więc poz płaszczyzną mowy. A al<cent'' - Wyrażny, z północno
-środkowej Anglii, niewybrednv, po prostu proletariacki. Podnios ł y się 
pro esty : Hamlet był księciem z królewskiego rodu, musi więc posłu
giwać się językiem klas panujących. Tego typu zastrzeżenia są oczy
wiście bezsensowne; dzisiejszy język U-English wywodzi się z w ik -

tor iań kiego. a dworze królowej Elżbiety, a także wśród arvstokracji , 
panował angielski, który wspólcze-nemu wytwornemu Anglikowi wy
dałby się znacznie bardziej wulgarny niż akcenl Williamsona o zabar
wien iu regiona lnym . Lokalny koloryt dżwiękowy naduje Hamletowi 
Williamsona znamiona i ndywidualności. Bezklasowy intelektualista, który 
jednak ze swego intelektu nie cz~·n i przywileju klasowego, zmączony, 
poważny, uczciwy, zbuntowany indywidualista, nic troszczący ~ i ę o fo:· 
mą, głęboko myślący i wrażliwy Wraz z Hamletem 'icola William
sona nowe pokolenie aktor6 v przejęło formalnie i symbolicznie dzie 
dzic two rycerzy Szekspira: Gielguda, Oliviera, Redgravego, Guinnessa, 
Richardsona. 

Stratfordzk1 stui Trcn:ora N unnn 
Paul Scofield, w ielki odtwórca Szekspira, jedyny. który nic posiad:i ł 

jeszcze szlacheckiego tytułu „Sir", uzekł :ię niestety ostatnio roli Iak
bela w Stratfordzie i Londynie: wystąpił też z zespołu „Royal Shakes
peare Ensemble", pozbm.viając go tym amym osoby wybitnego prota 
gonisty. Krótko późn iej złożył rezygnację Peter Hall, pełniący od 10 lal 
funkcję kierownika artystycznego zespołu, grającego w Stratfordzie 
i Londynie. Jego stanowisko objął m ł ody, zaledwie 30-letni reżyser 
T revor unn. Rok 1969 w Stra tfordzie, to okres, w k tórym grano wy
łącznie pod jego egidą. 

Cechą stylu stratfordzkiego, rozwiniętego przez Halla i Brooka, jest 
przede wszystkim dążność do u jednolicenia dekoracji, warantująca 
wartki przebieg akcji, umożliwiająca operowanie tekstem w postac i pra
wie nieskróconej. Na tej zasadzie bazowały inscenizacje „Króla Leara" 
Brooka i „Hamleta" Halla. W rol i Hamleta objawił się David Werner, 
miody aktor nowego pokolenia , który duńskiemu królewiczowi nadał 
znamiona buntownika. Arcydziełem zespołu okazało się wszakże opra
cowanie trzech części „Henryka IV" i „Ry za1·da III" poł czonych w try
log ię pt. „The War of the RMes" (Wojna róż) : i w tym przypadl u 
pragnął Ilall unaocznić proces his1oryczny. dialektykę dziejów . Trevor 
Nunn przygotowując Ian se;:onu teatralnego 196 , zwrócił przede wszyst
k im uwagę na utwory z późniejszego okresu życia Szekspira: „ powieść 
zimową", „Henryka VIII", „Peryklesa ksiecia Tyru". Trevor Nunn pragnie 
w ten sposób zainaugurować no\\'ą erę nie tylko w dziejach swego teatru, 
ale równ i eż "'' na. zej kulturze. Na otwarcie nowego sezonu o ·wiadczył : 
„Dramat spełniał zawsze dwojaką funkcję, interpretował poleczcństw 
jako swą publiczność. i zarazem temuż społeczeństwu rwcoł \\ yzwanic, 
chwaląc i kp iąc, podsycając wiare w ieb ie i ganiąc . Teali· powinie„ 
być łączn i kiem, al też i wypn:edzać publicznoś(·. Nic może wskazywa<· 
rozwiązań, raczej kierunek. Podczas dwóch wojen świat przeżył w ·
nalezienie broni umożliwiającej zniszczenie w -zelkiego życia: w wyniku 
tego nadszedł Leż okres cynizmu. równie gł<;>bokic!:'"o jak u Szekspira 
w „Troil usie i Cressidzie". czv „Hamlecie". Szek. pir jednak uznawał, 
że totalny pesymizm prowadza się w efekcie do swego rodzaju opty
mizmu, a wystawienie tragedii dowodzi ·wiary w kontynuację życia ... 
Świat nasz \Vypełnia nwersja do własnego zwą pienia. W inne j epoce 
prawdopodobnie czekalibyśmy na Mesjasza, aby \\zbudzi! w na~ now4 
wiarę. Właśnie późniejsze dramaty Szekspira przezwycięż ' ią paradoks 
ludzk iej natury ; nie i deal izują człow i ecze.i kondycji. Obok zwierzQc ia 
drzemie w człowieku anioł. Ukazują one czlo\ ·ieka poszukującego doj
rzałości i łaski, czyli poznania amego siebie. Laskę posiąść on 11107.e 
poprzez miłość. Nie są to bynajmniej szulki naturalistyczne: posłi.lgują 
sią obrazowym językiem bajkowo-fantastycznym. Stanowią one raczej 
parabole o wydźwięku równie bajkowym co parabolicznym". 



Nnwy Szekspir: rytualn!J 

Pierwsza inscenizacja sezonu teatralnego w Stratfordzie „Perykles'', 
wskazała na intencj dyrektora. O ile SzC'kspir w realizacji Broolrn 
lub Halla odznaczał się cechami brC>chtowskimi czy wręcz teatru absudru 
(,,Wojna róż" - to teatr epicki, „Lear" Brooka natomiast był wariacją 
na temat „Końcówki" Becketta), o t yle koncepcja Nunna skłania sin 
ku poszukiwaniu rytualnego Szekspira. Terry Hands, reżyserujący „Pe
ryklesa", przedstawił starą, kontrowersyjną sztukc:, ową baśniową ody
seje: przebiegającą od rozbicia do rozbicia okrętu , jako nowoplatońską 
alegorię tułaczki duszy od grzechu do zbawienia. Całość oprawił w śred
niowieczne ładńskie pieśni w s tylu „Carmina Burana" Orffa; na scenie 
dominuje mistyczny symbol olbrzymiego dv,runastouoku unoszącego się 
ponad akcje:. Po każdymzrządzeniu losu hohaler pozostaje na scenie 
prawie nagi, uosabiając przemijanie ziemskiego d robku i ubioru okre
ślającego nasz status socjalny Narrator, umiej cowiony w oryginalnym 
tekście poza akcją, poeta Gower, ingeruje teraz w bieg wydarzeń jako 
działająca i komentująca postać ; akcja zaś otrzymuje wyraźny sens 
parabol iczny. W sumie przedstawienie jest niewątpliwie interesujące: 
zmienia starą i często kwestionowaną sztukę w swoiste nabożeństwo 
nowego kultu religijnego. Brak tu jednak zdecydowanie Paula Scofielda 
(na początku swej kariery był znakomitym Peryklesem). .Tan Richard 
son, jeden z najlepszych aktorów charakterystycznych zespołu po prostu 
nie podołał lej roli. 

Inny rodi.aj rytualizacji usiluje ukazać Laurence Olivier w swej in
scenizacji „Straconych zachodów milości" w Teatrze Narodowym. ów 
osobliwy młodzieńczy utwór Szekspira jest równie trudny jak „Pery
k les" i równie rzadko wystawiany: traktuje o księciu Navarry . który 
wraz ze swymi dworzanami odcina sie od świata i kobiet, aby założyć 
Akademię. Olivier . zukał rozwiązania problemu w pełnej stylizacji 
tekstu; dekoracje i kostiumy wzorowano na francuskich miniaturach 
z epoki trubadurów. Niewiasty, które wtargną w klasztorną samotność 
Akademii, będą poruszać się w takt niekończącego się menueta; bajecz
nie przemienia się również ogród, w którym rozgrywa się akcja: pnie 
dn:ew zaczynają tańczyć i szukają innego miejsca. Wiersze słyszy się 
niby we śnie. Olivier potęguje sztuczno 'ć całego widowiska aż do mo
mentu, w którym gra przechodzi w zbiorowy obrzęd. Co prawda nie 
wszystkim aktorom udaje się spełni<: założenia reżysera, nawet w zna
komitym zespole Teatru Narodowego. Niemniej powiodło się. Joan 
Plowright w roli Rosałiny, Philip Locke jako Boyet, wreszcie .Jeremy 
Brett - Berowne i Derek Jacobi - książ Navarry. Roland Pickup 
w nielatwej roli tragikomicznego łowna, Don Adriano de Armado, po
traf i ł połączyć wyrafinowany komizm ze złudnym rytuałem. Rozwija 
się lu bez wątpienia zupełnie nowy, niezwykły typ aktora współczesnego 
pokolenia. Takie talenty jak Williamson i Pickup zdołają może rozwią
zać problemy współczesnej adaptacji Szekspira w Anglii i stworzyć 
w przyszłości nowy model stylu szekspirowskiego. 

Iartin E < lin: " ' a s ltommt nach Petl'r Brook? 
Thc alter hl'Ulc 1969 nr 6, 
przeło?.yła Maria Kryszto fiak 
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PIASEK W TRYBACH 

F ortynbras, siedząc na jednym z tronowych foteli, zdejmuje buty i wy
sypuje z nich piasek. Ta metafora pozostaje głęboko w pamięci. Nie 
tylko dlatego, że stanowi statni obraz przedstawienia, następujący po 
burzy śmiertelnej \.Valki nicąm powolny epilog, w którym dogorywa 
okrutna scena umierania b.'Tóla i królowej, Laertesa i Hamleta. 

O cóż chodzi w tym niewątpliwie metaforycznym obrazie? Czy For
tynbra , siedzący na tronie już od pierwszej sceny, niemy jak statu a. 
zapatrzony w Hamleta - okazuj s ię na koniec zmęczonym :zwycięzcą , 
kimś w rodzaju drugiego „ja" Hamleta, wyczerpaną możliwością prota
gonisty? A moż Charles Marowitz z Londynu, któremu teatr w Wies
baden zawdzięcza tę zdumiewającą inscenizację, chciał osiągnąć coś 
więcej: Forty n bras jako znużony duch świata strząsa ze swych stóp 
pył bezładnej histori i 

Zainteresowani widza pobudzane, podobnie jak w przypadku ostat
niej sceny, przez wiele zabiegów inscenizacyjnych, koncentruje się często 
wlośn'c na nich, a nie na tek ś cie dramatu. Pomysły inscenizacyjne 
Marowitza wyprowadzają :z „Hamleta" asocjacje sięgające daleko poza 
ten utwór. I to wlaśnie sprawia, że spektakl wydaje się być tak bardzo 
„teatralnym": dramat zostaje rozbity na fragmenty, z których pomocą 
Marowiiz komentuje, krytykuje i wreszcie przekreśla oczekiwanie wi
dzów na „Hamleta" jako na pouczające przeżycie . 

Rezygnacja ze spełnienia nadziei widzów widoczna jest w sposobie 
potraktowania postaci Hamleta . . Jtirgen Klolh (ubrany w czarny sweter, 
w czarnych rękawicach) stworzył postać, która się nie zmienia. Jego 
ruchy rodzą się z opieszałości i nudy. Podczas pierwszej rozmowy z kró
lem zwisa z krzesła jak leniwy, chwilami krnąbrny chłopak; coś po
średniego między chuliganem, włóczęgą i zwyczajnym młodzieniaszkiem, 
przechodzącym zaburzenia spóźnionego okresu dojrzewania; ma zwyczaj 
wciskać kciuki za pas. Taki Hamlet ze swymi osobliwymi wyskokami -
(przykładem scena, w której daje się powiesić) unaocznia wyraźnie dy
stans, który Marowitz wprowadza pomiędzy swoją i tradycyjną inter
pretację sztuki. 

„By.ć al~o nie być" to!1ie w błaz:eństwie: pierwszy aktor z trupy prz.v
b_ywaJąCeJ na. dwór Dunczyka ćwiczy z Hamletem monolog. Zabawiają 
sLę recylowamem tekslu w kółko, aż Hamlet w pewnym miejscu zacina 
się i nagle pragnie zrozumieć wypowiadane slowa. Tram wszakże na 
miejsce bardzo dowolne, określone jedynie rytmem autonomicznej sceny, 
a nie współzależnośćiami znaczeniowymi tekstu. Podobnie dzieje się 
w całym spektaklu: Marowitz, lak samo jak Hamlet w opisanej scenie 
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gwałtownej rozprawy z aktorem, czc:sto rezygnuje z gry usamodzielnio
nych przez samego siebie elementów spektaklu i niespodziewanie z.a
mier.rn powrócić: dn akcji dramatu. Są to na ogól krytyczne punkt~· 
inscenizacji, momenty jej najwic:kszego zagrożenia. 

Pnwroty do akcji udają się najczęściej wówczas, gdy l\Iarowitz wy
prr>wadza swoje pomysły bezriośrednio z samego tekstu. 

Rozbudowal na przykład wątek Ofelii. Widzimy ją, kiedy naga, w prze
źroczystym negliżu, rzuca sic: na Hamleta, aby go skusić. Hamlet nie 
podejmuje gry. Wtedy Ofelia biegnie do ojca, Polon iusza. i oskarża 
IIamleta o niecne wobec niej zamiary. Ofelia jako intrygantka? Trudno 
w to uwierzyć, dopóki Johanna Mertinz nie zagra Ofelii obłąkanej (nie
zwykle subtelna scena) - wtedy nagle zdumiewająco zmyslowe, ero
tyczne tony, pojawiające się w tej postaci stają się bardziej wiarygodne. 
Marowitz wyjaśnia: dziewczyna oczywiście orientuje sic: w istocie rzeczy. 
Pomysl. aby uczynić Ofelię bardziej aktywną, wyjaśn i a z góry następu
jącą później scenę i zarazem zostaje przez nią umotywowany. Z punktu 
widzenia dramaturgii jest to zabieg przekonywający, lak samo jak po
wtórzenie przez Laertesa slów pożegnan iu z Ofelią (z alctu pierwszego) 
w scenic jej pogrzebu. 

Marowitz opanował znakomicie technikę komentowania poszczegól
nych ragmenlów poprzez spojrzenie wstecz lub w przyszlośc na inne 
wydarzenia, które rozgrywa symultanicznie. Na scenie, zaprojektowa
nej przez Johna Napiera znajdują się na drugim planie dwa okrągłe 
lustra, umożliwiające komentowanie tego, ·o Marowitz na głównym 
planie przedstawia jako fabularną teraźniejszość. Inscenizacja igra w ten 
sposób z zasem, przestawia wydarzenia, potem znów przywraca pie1 -
wolną kolejność. I to jest także nieoczekiwane. 

„Hamlet" w tym kształcie jest przede wszystkim teatrem . Drażni, 
wstrząsa, zaskakuje, - przykladem chwila w której Hamletowi objawia 
się duch zamordowanego ojca w postac i umęczonego, nagiego ciała, 

zw~s~iącego jak gdyby na stryczku ze znurowni. Scena ta przechodzi 
pózme; w papl a:iinę następcy tronu, trwa jeszc.:ze wśród kostiumów 
~peretkow:go_ ~~·olestwa . . I trwa nadal aż po koricową sentencję Ho
racego . „P1zy1dz1e wam u ·łyszec o czynach ·rwawvch, \v·zetecznych w _ 
rodnych, .o chłosta~h _ lrafu, przypadko\\'ych mordach". ' Y 

Marow1tz to własme P.r2ede wszystkim dostrzegł i pokazał. 
. Z !Jezładnych .szczeg~Jów bezładnej hi. torii przedstawienie _ i to 
~est Jego . labo c1ą - nie konstruuje pra\vdy po~taci. obraca się wokół 
1c;h P.ust~t. . W . tym „Ham.~ecre" b!·ak Hamleta. Być może nie istnieje 
w_ ogole i.llll owa '!prawda postaci, am m.\·o wielkie uczucie z które"o 
~1e _ pozost~Je tu ;i1c poza grymasami. W takim przypadku, 'w in,;ceni
zac;r, kt?1.ą z_espol z Wiesbaden do;Jrowadza d- zgoła nieoczekiwanej 
sprawn.osc1, piasek \\'. t;>utach pozostalego przy życiu Fortymbrasa byłbv 
zal?~~aJąC) m w. pam1~c symt:olen:i zasadniczej daremności i hezskutecz·
nosct i:iaszy~.1.1 ziemskich poczynan. Gdy sypie się piasek z butów być 
albo me byc oznacza Jedno i to samo. ' " 

Pe" N Tdcn: S ancl im G •tri< hl' 
i·twrh r ht'Ult· , HH:!l nr J I 
przd, zyln Mari' Krysn„ riak 



W REPERTU<\RZE: 

A. FREDRO: GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE 

S. ŻEROMSKJ: UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA 

J. ODROWĄŻ: NlEZWYKŁA PRZYGODA 

W. ORŁOWSKI : JUTRO BERLIN 

J. BROSZKIEWICZ: BAR WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

W. SZEKSPIR: HAMLET 

w PRZYGOTOWA rrJ: 

SOFOKLES: ELEKTRA 

B. JASIEŃSKI: BAL i\lANEKI ÓW 

PREMIERA • 18 kwietnia 1970 r. 

KIEROWNICY DZJALOW TECHNICZNYCH: 

Dogdan lwankowsld - Kierownik techniczny, 

Antoni Haslńskl I Zofia Turgula - Pracownie 

krawlccklc, Aleksandra Turgula - :\lodyslka, 

Jan Kruszwicki - Perukarnia, Władysław 

l\lakow~lti - Stolarnia, Damazy Guzikowskl -

11-!olarnia, Stl'fan Zandecki Prncownla 

tlckorncyjno-tapicerska , Władysław Mackie

wicz - Modelarnia, Sylwt>stcr Korzeniowski -

Pracownia obuwnicza, Florian Grodzki 

lusarnia , Dionizy Gabrysiak - Scena, Tadeu~ 

Molski - Etektrolcchnika. 
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O b s ad a : 

HOR ACY 

MAR CELLO 

K R Ó L 

LAE R T E S 

P OLONIUSZ 

KRÓ L O W A 

OFEL IA 

H AM L ET 

ROZENKR A N C 

GILDENSTER N 

A K T OR I 

AKTOR II 

AKTORK A 

O Z RY K 

G R ABARZ I 

G RABARZ U 

AMBASADOR 

K 1\ P ITAN 

FORTYNBR AS 

ZBIGN IE W ROM AN 

GHZEGOR Z MRÓWCZYŃSKI 

TA DEUSZ G O C I-IN A 

P IO T R S OWINSKI 

TA D E USZ WO.JTYC H 

SŁAWA K WASNIEWSKA 

E L EONORA HARDOCK 

A L E K S ANDER I W ANI E C 

JAN U SZ GREBE R 

K A Z IMIERZ BOROWIEC 

STAN!SŁA W S T ANI E K 

LESZ EK DĄBROWSKI 

N I N A GRUDNIK 

Z BIGNIEW B E B AK 

H E NRYK OLSZEWSKI 

E DWARD W AR Z ECH A 

M ARIAN MIRSKI 

A N DRZ EJ JUSZCZYK 

WIESŁAW N OWIC KI 

RE,ŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 
SCENOGR AFIA: ANDRZEJ SADOWSKI 

PLASTYKA RUCHU: JÓZEFA SŁAWUCKA 
MUZYKA : RYSZARD GARDO 

UKŁAD POJEDYNKU: ALEKSANDER IWANIEC i PIOTR SOWIŃSKI 

lN S P I CJENT : M ARZEN A GAJ E W S K A 
ASYS TEN T REŻYSERA : ANDRZE J .J US Z CZYK 

S U FLER : DANUTA C Z APKóWNA 
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