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Willfam Shakespeare 
1564-1616 

Wiele hałasu o nic powstało przed sierpniem 1600 r., a po r. 1597, ponieważ 
nie zostało wymienione w słynnej liście dramatów Shakespeare'a podanej przez 
Francisa Meresa w r. 1598. Najprawdopodobniej komedia została napisana w r. 1598. 

William Shakespeare 

Sonet 23 

Jak lichy aktor, co, stojąc na scenie, 
Zapomniał z trwogi słów do swojej roli, 
Lub ogarnięte wściekłością stworzenie, 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli, 
Tak ja - nie wierząc, bym umiał wysłowić 
Nadmiar miłości - straciłem już wiarę 

I tonę w uczuć wezbranych powodzi, 
Pod namiętności zbyt wielkim ciężarem. 
O, niech więc za mnie mówią księgi moje, 
Milczący serca mojego posłowie, 
Które o miłość błaga i nagrodę, 
Chociaż słowami tego nie wypowie. 

Chciej pojąć, co tu ciche serce głosi: 
Słuchać oczyma to mądrość miłości. 

przekład Maciej Słomczyński 



WILAM HORZYCA 

Teatr Shakespeare'owski, to nie był teatr autentyzmu, ale za to był teatrem 
poezji, który chciał ukazać prawdę najwyższą, bo prawdę natchnienia. Gdyby który
kolwiek z dzisiejszych czy wczorajszych entuzjastów autentyzmu zabłądzić mógł 

do teatru, w którym odbyła się np. prapremiera iiamieta, przerażenie zdjęłoby go 
na widok ubóstwa, jakim świecił ten gmach i ta scena. Cóż bowiem ujrzałby? Oto 
przede wszystkim coś w rodzaju małej areny cyrkowej, której znaczną część zaj
muje kilkumetrowe podium, wchodzące głęboko w arenę. Owa arena, to „parter", 
gdzie gromadzi się najuboższa publiczność. Zaś owo podium z desek, to główna 
część elżbietańskiej sceny, na której odbywa się większość akcji dramatów Sha
kespeare'a. Ponadto ujrzałby jeszcze, że z tej strony podium, która przytyka do 
okrągłego budynku teatralnego, otaczającego arenę, mieści się małe wgłębienie, 

czyli tzw. scena tylna i w jej ścianie widnieją drzwi. Nad ową sceną tylną ujrzałby 
dwie czy trzy loże, używane czasem także jako część sceny, Ujrzałby wreszcie, że 

dokoła rozmieszczony jest 1- lub 2-piętrowy budynek teatralny, podzielony na loże 
dla publiczności. I to wszystko. Gdyby naszemu entuzjaście autentyzmu udało się 

jakimś cudem zostać jeszcze na przedstawieniu w teatrze shakespeare'owskim ujrzał
by jeszcze coś i może jeszcze większe zdjęłoby go przerażenie. Żadnych dekoracji, 
chyba coś w tyle, co podkreśla „kolor lokalny". Wszystko niemal odbywa się na 
proscenium, bez zapadania kurtyny, bo jej nie ma. 



I na takiej to scenie odgrywano największe dzieła dramatyczne świata: 

Hamleta, Romea i JuHę, Leara, Sen nocy letniej. I nikogo nieobecność autentyzmu 
nie raziła I wszyscy zachłystywali się poezją, która lała się srebrnym wodospadem 
z desek tej ubogiej sceny. Ten fakt, że ubóstwo sceny bynajmniej nie przeszkadza 
w podaniu wielkiego słowa, a raczej pomaga, dawno już zwrócił uwagę ludzi teatru. 
Cały właściwie nowoczesny teatr idzie po tej linii. Rzecz oczywista, nie może być 
mowy o jakiejś muzealnej rekonstrukcji dawno umarłych form. Chodzi o to by 
wielkiemu słowu dać oprawę sceniczną, która by go nie przysłaniała dodatkowymi 
akcesoriami. 

Jeżeli Shakespeare jest zawsze współczesny, współczesny styl - o ile 
jest rzeczywiście współczesny i o ile jest rzeczywiście stylem - zawsze 
odda lepiej jego intencje niż jakikolwiek archaizm. 

Eric Bentley 



PETER BROOK 

Sprawę Teatru Martwego można by zbyć stwierdzeniem, że jest to zły teatr. 
Stratą czasu mogłaby się wydawać krytyka tej odmiany teatru - najczęściej spo
tykanej, kojarzonej z pogardzanym, złym teatrem komercjalnym: Wagę i aktual
ność problemu docenimy jednak dopiero wtedy, gdy zobaczymy, że owa martwota 
jest tylko pozornie niegroźna. (-) 

Teatr Martwy przenika łatwo do wielkiej opery i tragedii, do sztuk Molicre·a 
i Brechta. Oczywiście nigdzie nie zagnieżdża się on tak bezpiecznie, tak wygodnie 
i chytrze, jak w utworach Williama Shekespeare'a. Teatr Martwy upodobał sobie 
Shakespeare'a. Oglądamy jego sztuki grane przez dobrych aktorów w tak zwany 
„właściwy sposób" - pozornie żywe i barwne, pełne muzyki i bogatych strojów -
a więc zgodnie z wzorem narzuconym przez najlepsze teatry klasyczne. A jednak 
w głębi ducha uważamy je za przeraźliwie nudne - i z całego serca przeklinamy 
albo Shakespeare'a, albo teatr w ogóle, albo wreszcie samych siebie. Co gorsza 
zawsze trafi się „martwy" widz, którego z jakiegoś powodu zadowalają mdłe prze
życia, a nawet mdła rozrywka - na przykład erudyta, wychodzący ze schematycz
nych przedstawień klasyków z uśmiechem na twarzy, ponieważ nic nie naruszyło 
jego pieczołowicie budowanych teorii, gdy w mrokach widowni szeptem wtórował 
ulubionym strofom. W głębi serca szczerze pragnie on teatru szlachetniejszego -
niź - życie i myli satysfakcję intelektualną z prawdziwym przeżyciem - za któ
rym tęskni. Tym samym, niestety, użycza swego autorytetu nudzie i przyczynia się 
do postępów Teatru Martwego. (-) 



Określenia, jakich używamy w stosunku do sztuk klasycznych - „harmonijne", 
„poetyckie", wzniosłe", „majestatyczne", „heroiczne", „romantyczne" - są odbi
ciem poglądów estetycznych poszczególnych epok; każda współczesna próba insce
nizacji zgodnej z tymi kanonami - to najpewniejsza droga do martwego teatru -
teatru obdarzonego powszechnym szacunkiem, nadającym mu pozór żywej praw

dy.(-) 
Teatr Martwy traktuje klasyków tak, jakby od dawna znany już był jedyny, 

właściwy sposób grania danej sztuki. (-) 
Kiedy słyszę reżysera mówiącego bez zająknienia o lojalności wobec autora, 

o tym, że sztuka powinna mówić sama za siebie - zaczynam mieć wątpliwości; 
jest to bowiem najtrudniejsze z możliwych zadań. Jeśli pozwolę mówić sztuce -
może ona nie powiedzieć ani słowa. Jeśli chcę, by sztuka przemówiła do innych -
muszę to z niej wyczarować. Wymaga to wielu przemyślanych działań, choćby 
wynik miał być całkiem prosty. Co więcej, prostota może być cechą negatywną -
gdy pomija się trudne stopnie prowadzące do prostego rozwiązania. (-) 

W pewnym sensie reżyser zawsze jest szalbierzem, przewodnikiem wśród nocy 
nie znającym drogi - ale nie ma wyboru: musi przewodzić, ucząc się drogi w miarę, 
jak ją pokonuje. Jeśli fałszywie ocenia sytuację i widzi wszystko w różowych 
kolorach, wtedy gdy powinien być przygotowany na najgorsze - grozi mu martwota. 

Martwota zawsze kojarzy się z powtórzeniem: martwy reżyser chwyta się sta
rych formuł, starych metod, starych dowcipów, starych efektów, szablonowych 
wejść i szablonowych zakończeń; odnosi się to również do jego partnerów - chyba 
że za każdym razem zaczynają od zera, od elementarnego pytania: dlaczego w ogóle 
kostiumy, dlaczego muzyka, po co? Martwy reżyser to taki, który nie kwestionuje 
swoich odruchów warunkowych, nieodłącznych od każdej prawie działalności. 

Pusta przestrzeń Warszawa 1977 

„Teatr musi się ciągle zmieniać, 
tak Jak zmienia się świat". 

(Peter Brook) 

W latach sześćdziesiątych naszego stulecia kilku reżyserów z Peterem Brook'iem 
Peterem Hall'em na czele określało teatr angielski, szczególnie angielskie insceni

zacje sztuk Williama Shakespeare'a, dając realizacje znaczące, nowoczesne, wy
bitne. 

Po przedstawieniach w Royal Victoria Theatre (słynny teatr Old Vie), w któ
rym „Kształt przedstawienia, jego scenografia, kostiumy przypominały spektakle, 
jakle znamy ze starych sztychów i konterfektów z XIX stulecia. Tak musiały 

chyba wyglądać przedstawienia, w których grywała Modrzejewska. Makbet był 

w tym ujęciu krwawą bajką dla dorosłych o okrutnym królu i jego grzesznej mał
żonce. Słychać było w tej Interpretacji echa romantycznej recepcji Shakespeare'a". -
Po podobnych realizacjach pojawiły się Shakespeare'owskie spektakle młodych re
żyserów: Petera Brook'a Tytus Andronikus, Król Lear, Sen nocy letniej, Petera 
Hall'a Troilus i Kressyda, Poskromienie złośnicy, Clifforda Williams'a Komedia 
omyłek, Terry Hands'a Perykles, Tony Richardson'a Hamlet. 



Były to przedstawienia budowane wedle współczesnej koncepcji czytania kla
syków (którą zalecał inscenizatorom Bertołt Brecht), odczytujące w dramatach 
Shakespeare'a wszystko to, co łączy je ze światem doznań i myśli współczesnego 

człowieka. Równie istotnym jest fakt, że w tych spektaklach reżyserzy całkowicie 
odrzucili tradycję inscenizacyjną Shakespeare'owskich sztuk. 

W przedstawieniu Króla Lear'a „jest cały alfabet współczesnego teatru. Akcja 
rozgrywa się na pustej scenie, tylko rdzawe blachy i rdzawe skórzane stroje koloru 
zakrzepłej krwi mówią coś o jej tle i jej ludziach. Brook stworzył przedstawienie 
czyste, klarowne, ascetyczne w swej prostej konstrukcji". 

U Petera Hall'a w Troilusie i Kressydzie „Nic było naturalistycznych XIX-wiecz
nych dekoracji z epoki wiktoriańskiej. Była pusta scena, na której rozgrywały się 

wydarzenia, i ogromne panneau w głębi jako tło, obrazujące środkami zaczerpnię

tymi z arsenału abstrakcyjnego malarstwa zamęt i chaos wojny". 
Sukces Komedii omyłek, którą reżyserował Clifford Williams w Royal Sha

kespeare Company w Stratfordzie polegał na tym, że reżyser „zdarł z .. Komeciii 
omyłek tradycje werystyczne i wiktoriańskie, pozbył się maniery z czasów roman
tyzmu, neoromantyzmu i secesji, nie zawadził o ekspresjonizm, dotarł natomiast do 
zupełnie innych żródeł inspiracji, Spojrzał na tę pogodną komedię przez pryzmat 
commedia dell'arte. (-) Zachował angielskie charaktery, lecz dał im włoskie sy
tuacje, To zderzenie dało bardzo zabawne efekty. Znikła brutalna rubaszność i za
wiesistość, ulotniły się stupudowe ciężary, na ich miejsce wkroczyła lekką stopą 

improwizacja, zabawa, żart. Powstała na kanwie klasyka wielka, błyskotliwa zaba
wa w teatr". 

W tym samym teatrze powstało najświetniejsze przedstawienie Terry Hands'a, 
jego inscenizacja Peryklesa: 

„Scena jest pusta. Sciany całej obudowy składają się z prostokątnych segmen
tów, utrzymanych w kolorze srebrzystej bieli. Nad sceną unosi się geometryczna 
bryła, złożona z metalowych, lśniących rombów, symbolizujących kulę ziemską, czyli 
świat. I oto zaczyna się olśniewające widowisko, pełne ruchu, dynamiki, światła. 

Wiele w nim elementów pantomimy, tańca, bogaty gest, są maski, posążki i tajem
nicze płomienie. Całość utrzymano w jednej tonacji: różnych odcieni bieli i srebra. 
Takie są kostiumy i wnoszone na scenę posążki i rekwizyty". 

Król Lear, Perykles, Troilus i Kressyda. Brook, Hall, Hands. Twórców tych 
i ich spektakle wiele różni, ale łączą zasadnicze cechy: współczesne czytanie tekstu 
sztuki, „ubóstwo" oprawy scenograficznej z akcentowaniem kostiumu (co zgodne 
jest z teatrem czasów Shakespeare'a), odrzucenie teatralnej tradycji drugiej poło
wy XIX i pierwszej połowy XX wieku - naturalizmu, opisowości, weryzmu. Nowe 
przedstawienia nie mogły być „bajką dla dorosłych" jak w cytowanym wypadku 
Makbeta i w związku z żadnym innym tekstem scenicznym Shakespeare'a. 

cytowane opisy przedstawień pochodzą z tomu: 
Roman Szydłowski Anglosaska Melpomena, Kra
ków 1971. 
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