


PETER BROOK 

Shakespeare stworzył typ teatru, w któ
rym mieści się Brecht i Beckett, ale który 
idzie jeszcze dalej. W postbrechtowskim 
teatrze szukamy dziś drogi prowadzącej 
naprzód, to znaczy: z powrotem do Sha
kespere'a. U Shakespeare'a introspekcja 
i metafizyka niczego nie osłabiają. Wręcz 
przeciwnie: obcując z jego sztukami do
znajemy wrażeń wstrząsających i nieza
pomnianych, właśnie dzięki nie stępionej 
opozycji Prostego i Swiętego, dzięki dys
harmonicznemu zgrzytowi różnych to
nacji. Sprzeczności są tu wyjątkowo silne 

O SZEKSPIRZE 

- i dlatego właśnie zapadają w nas tak 
głęboko. 

Rzecz jasna, nie wyczarujemy drugiego 
Shakespeare'a. Im wyrażniej jednak do
strzeżemy, na czym polega siła shakes
peare'owskiego teatru, tym lepiej przy
gotujemy dla niego grunt. Uświadomili
śmy sobie wreszcie, na przykład, że brak 
dekoracji w teatrze elżbietańskim był 

jedną z największych jego swobód. Od 
dłuższego czasu, przynajmniej w Anglii, 
wszystkie przedstawienia pozostają pod 
silnym wpływem odkrycia, że sztuki Sha-
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ke~peare'a były pisane z myślą o insceni
zacji ciągłej, że ich filmowa struktura -
zmieniające się krótkie sceny, pierwszo
planowa intryga przeplatana wątkami po
bocznymi - tworzyła całościową wizję. 

Wizja ta odsłania się tylko w realizacji 
dynamicznej, to znaczy w nieprzerwanej 
sekwencji scen - inaczej słabnie ich siła 
i wymowa; taki sam los spotkałby film 
wyświetlany z przewami i interludiami 
muzycznymi między poszczególnymi ak
tami. Scena epoki elżbietańskiej przypo
minała ów opisywany przeze mnie ham
burski strych: był to naturalny, otwarty 
podest - po prostu kawałek przestrzeni 
z kilkoma wejściami - i to pozwalało 

dramaturgowi bez wysiłku wprowadzać 

widza w niekończący się ciąg iluzji, obej
mujących w razie potrzeby, cały realny 
świat. Zauważono już także, że niezmien
na architektura elżbietańskiego budynku 
teatralnego, z płaską, otwartą areną (are
na), szerokim balkonem i drugą, mniej
szą galerią, był schematem uniwersalnym 
- wedle wyobrażeń szesnastowiecznego 
widza i pisarza: bogowie, dwór i lud -
trzy poziomy, oddzielone, a jednak czę
sto stykające się; ten teatr był doskonałą 
konstrukcją filozoficzną. 

Do dziś natomiast nie w pełni docenio
no fakt, że swoboda działań w teatrze elż
bietańskim wiązała się nie tylko ze sce-

nerią. Uproszczeniem byłoby mniemać, 

że skoro współcześni realizatorzy szybko 
przechodzą od jednej sceny do drugiej, to 
tym samym nauczyli się od dawnego tea
tru rzeczy najważniejszej. Istotne jest bo
wiem, że ów dawny teatr pozwalał pisa
rzowi nie tylko swobodnie przemierzać 

świat, ale także gładko przechodzić od 
świata zachowań do świata wewnętrznych 
refleksji. Myślę, że tu właśnie znajduje
my to, co dla nas najważniejsze. W cza
sach Shakespeare'a, wielkie, odkrywcze 
podróże były rzeczywistością, przygoda 
podróżnika ruszającego w nieznane miała 
cudowny posmak, który daremnie stara
liśmy się odtworzyć dzisiaj, gdy nasza 
planeta nie kryje już żadnych tajemnic, 
a perspektywa podróży międzyplanetar

nych wydaje się nudna. Jednakże Sha
kespeare nie zadowalał się tajemnicami 
dalekich lądów: poprzez twory swej wyo
braźni, wzorowane na świecie fantastycz
nych odkryć - sięgał do rzeczywistości 
psychicznej, której geografia i dynamika 
do dziś są aktualne i zrozumiałe. 

W idealnym kontakcie z prawdziwym 
aktorem na scenie przechodzilibyśmy 

płynnie od planu ogólnego do zbliżeń, śle
dząc aktora lub przenosząc się z jednej 
płaszczyzny na drugą, przy czym płasz
czyzny często zahaczały o siebie. Teatr 
wydawał się kiedyś - w porównaniu 
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z ruchliwością filmu - ciężki i zardze
wiały; ale im bliżej zbliżamy się do rze
czywistego obnażenia sceny, tym bliżsi 

jesteśmy teatru, którego lekkość i zakres 
możliwości przewyższają film i telewizję. 
Siła dramatów Shakespeare'a leży w tym, 
że przedstawiają człowieka jednocześnie 

we wszystkich aspektach: wszystkie mo
żemy zidentyfikować. Prymitywna sytua
cja porusza naszą podświadomość; rozum 
zaś obserwuje, komentuje, spekuluje. 
I Brecht i Beckett zawarci są w nieokrze
sanym Shakespearze. Poznajemy to emo
cjonalnie, subiektywnie - a przecież 

równocześnie oceniamy obiektywnie, po
litycznie, ze społecznego punktu widze
nia. Ponieważ podświadomość sięga poza 
codzienność, przeto podniosły język i ry
tualne wykorzystanie rytmu przybliżają 

nas do owych prawdziwych cech życia, 

ukrytych pod powierzchnią; a przecież, 

skoro poeta i wizjoner niepodobni są do 
zwyczajnych ludzi, skoro nastrój epicki 
nie jest nastrojem typowym, więc rów
nież i Shakespeare - z jego załamaniami 
rytmu, z odchyleniami ku prozie, z przr:
rzucaniem się w żargon i dosłowność po
pularnej widowni - przypomina nam -
w tonie zwykłego, zdrowego rozsądku -
o tym, gdzie jesteśmy: sprowadza nas na 
potoczny grunt, gdzie rzeczy nazywa się 

po imieniu. Shakespeare'owi udało się to, 

co nie udało się nikomu przedtem, ani 
potem: tworzenie sztuk, obejmujących 

wiele szczebli świadomości. ( ... ) 
I oto w drugiej połowie dwudziestego 

wieku w Anglii, gdzie piszę te słowa, stoi
my wobec irytującego faktu, że naszym 
wzorcem jest wciąż Shakespeare. Z tego 
względu praca nad spektaklem shakes
peare'owskim to zawsze tworzenie dra
matu „nowoczesnego" - ponieważ kon
wencje ustępują tylko wtedy, gdy pu
bliczność wchodzi w bezpośredni kontakt 
z problemami sztuki . Z drugiej strony, 
gdy zabieramy się do teatru nowoczesne
go, w jakiejkolwiek odmianie - czy to 
sztuki kameralnej, happeningu czy też 

utworu z tłumem postaci i scen - pro
blem jest zawsze ten sam; gdzie szukać 
odpowiedników wartości elżbietańskich, 

ich zakresu i głębi? Jaką formę mógłby 
dziś przybrać teatr bogaty? Grotowski, 
jak mnich rozpoznający wszechświat w 
ziarnku piasku, nazywa swój święty teatr 
- teatrem ubóstwa. Teatr elżbietański, 

który zawierał w sobie całe życie, a więc 
i brud i niedolę ubóstwa - jest surowym 
teatrem wielkiego bogactwa. Te dwa tea
try nie są bynajmniej tak od siebie odle
głe, jak to by się mogło zdawać. 
Mówiłem dużo o świecie wewnętrznym; 

i zewnętrznym ale opozycja ta - jak 
wszystkie - jest względna, służy tylko 



jako ułatwienie zapisu. Mówiłem o pięk
nie, magii, milcści, odtrącając te pojęcia 
jedną ręką i jednocześnie sięgając po nie 
drugą. Ten paradoks można jednak ła

two wyjaśnić . Wszystko, co powierz
chownie łączy się z tymi pc:ijęciami, wy
daje się nam martwe; ale t o co one kry
ją w sobie, odpowiada naszym głębokim 
potrzebom. Jeśli nie uznaj emy katharsis 
to dlatego, że utożsamiono ją z moralną 
łaźnią parową. Jeśli nie mamy zrozumie
nia dla tragedii, to dlatego, że za tą na
zwą ukrywa się Udawanie Króla. Być 
może potrzebujemy magii, ale mylimy ją 
ze sztuczkami magicznymi - i równie 
beznadziejnie mylimy miłość z seksem, 
piękno z estetyzmem. Tylko szukając no
wych kryteriów możemy rozszerzyć wid
nokrąg rzeczywistości. Tylko wtedy teatr 
będzie pożyteczny; - bo trzeba nam pię
kna, które by nas przekonało: gwałtow
nie potrzebujemy doznań magicznych, po 
prostu po to, aby móc zmienić nasze wy
ołKażenia o tym, co naprawdę istotne. 
Nieprawdą jest, jakoby zakończył się 

okres niezbędnych rewizji. Przeciwnie: 
aby uratować teatr, trzeba nadal odrzu
cać nieomal wszystko, co produkują tea
try całego świata. Proces ten ledwie się 

zaczął i, być może, nigdy nie będzie miał 
końca. Teatr potrzebuje ciągłej rewolucji. 
Ale bezmyślne niszczenie jest zbrodnią: 

wywołuje gwałtowny opór, a co gorsza, 
rodzi jeszcze większy zamęt. Jeżeli bu
rzymy teatr pseudoświęty, to nie po to, 
by wmawiać sobie, że świętość wyszła 

z mody, że kosmonauci raz na zawsze do
wiedli nieistnienia aniołów. Podobnie, 
jeśli krytykujemy wewnętrzną pustkę, 

tak wielu teatrów rewolucyjnych i pro
pagandowych, to nie musimy tym samym 
utrzymywać, że potrzeba mówienia o ma
sach, o władzy, o pieniądzu, o strukturze 
społecznej - jest przemijającą już modą. 

Jeśli jednak nasz język musi odpowia
dać epoce, w której żyjemy, to musimy 
również przyznać, że prostota jest dziś 
żywsza - a świętość bardziej martwa niż 
kiedykolwiek. Kiedyś teatr poczynał się 
z magii - magii rytualnych festynów, 
magii zapalających się reflektorów. Dziś 
jest zupełnie inaczej. Teatr niewielu ma 
zwolenników, a ludzie teatru z trudem 
znajdują posłuch. Nie możemy więc przy
puszczać, że publiczność zgromadzi się tu 
gorliwie i w skupieniu. Od nas tylko 
zależy, czy zdobędziemy jej zaufanie. 

Aby tego dokonać, musimy dowieść, że 
nie będzie tu żadnych oszustw i zatajeń . 

Musimy otworzyć dłonie, pokazać, że nie 
mamy nic w rękawach. Dopiero wtedy 
możemy zaczynać. 

Peter Brook 
„Pusta przestrzeń" 
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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 

Milczący. serca mojego posłowie, 

Które o miłość błaga i nagrodę, 
Chociaż słowami tego nie wypowie. 

moje, 

Chciej pojąć, co tu ciche serce głosi: 

Słuchać oczyma to mądrość miłości. 

Przekład Maciej Słomczyński 





·wmiam Shakespeare 
SONET 7 

I' 

.Tak kiedy śwfaąo łaskawe na wschodzie 
Podnosi głowę, a pod jego okiem 
Wszystko zamiera i chyli się w hołdzie, 

Od nowa jasnym wstrząśnięte widokiem, 
I gdy się wspina na szczyt wzgórza 

stromy 
Jak silny chłopiec, choć nie tak już 

młode, 

A przecież wdzięczne, kiedy wzrok, 
znużony 

Złotą pielgrzymką, pqdziwia urodę 

.I kiedy wreszcie zmęczonym rydwanem 
Zsuwa się - starzec - z grzbietu dnia 

strącone 

Oczy, idące niegdyś jego śladem, 
Teraz są w inną stronę odwrócone; 

Chcąc być widzianym, gdy ku 
zachodowi 

Chylisz się , przekaż urodę synowi. 

Przekład Jerzy S. Sito 

.. 

• 

O BŁAŹNIE 

Pierwszym błaznem jest Arlekin. Ma 
w sobie coś ze zwierzęcia, fauna i diabła; 
dlatego nosi czarną maskę. Dwoi się i troi 
w oczach, jest transformistą. Zdaje się 

nie podlegać zwyczajnym prawom prze
strzeni i czasu. Zmienia błyskawicznie 

postać, potrafi być naraz w paru miej
scach; jest demonem ruchu. W Słudze 

dwóch panów Goldoniego, wystawionym 
przez mediolański Piccolo Teatro, Arlekin 
siedział na brzegu platformy z desek, wy
rywał sobie włos z głowy, wydłużał go 
i skracał, przeciągał przez uszy, albo sta
wiał sobie na nosie i utrzymywał sztyw
no w powietrzu. Arlekin jest prestidigi
tatorem. Ten służący naprawdę nie służy 
nikomu i wszystkich wyprowadza w po
le. Drwi z kupców i z zakochanych, z mar
kizów i żołnierzy. Ośmiesza miłość i am
bicję, władzę i pieniądze. Jest mądrzej

szy od swoich panów, choć wydaje się 

tylko sprytniejszy. Jest niezależny, bo 
zrozumiał, że świat jest błazenadą. 

Puk ze Snu nocy letniej jest angielskim 
ludowym skrzatem, Robinem - Dobrym 

Koleżką. Ale jest także Arlekinem rene
sansowej komedii dell'arte. Je3t transfor
mistą, prestidigitatorem i reżyserem ko
medii omyłek. Miesza pary zakochanych 
i sprawia, że piękna Tytania pieści głowę 
osła. W gruncie r zeczy ośmiesza ich 
wszystkich Tytanię i Oberona, Hermię 

i Lizandra, Helenę i Demetriusza. Poka
zuje błazenadę miłGści. Jest trafem, lo
sem, przypadkiem . Przypadek bywa iro
niczny , ale sam o ty m nie wie. Puk płata 
figle. Nie wie, co zrobił. Dlatego może 
na scenie wywracać koziołki . Jak Arlekin. 
Błazeństwo jest jednocześnie filozofią 

i zawodem. Probierczyk i Feste są już 

błaznami zawodowymi. Występują w stro
ju błaznów, są na służbie księcia. Nie 
przestali być Arlekinami i nie gardzą 

pantomimą. Ale już nie reżyserują przed
stawienia, nie biorą nawet w nim udzia
łu, tylko je komentują. Dlatego są szy
derczy i gorzcy . Sytuacja błazna jest 
dwuznaczna i wewnętrznie sprzeczna. Jest 
to sprzeczność między profesją i filozofią. 
Zawód błazna, podobnie jak zawód inte
lektualisty, polega na tym, że bawi; jego 
filozofia - że mówi prawdę, że demisty
fikuje. _( ... ) 

----· 



PIOSENKA BŁAZNA 

Kiedym był chłopcem beztroskim i miłym, 
Hej deszcz i wiatry, hej wiatr i deszcz, 
Błazeńskie sprawy zabawą mi były. 

Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 

A gdym osiągnął już swój wiek dojrzały, 
Hej deszcz i wiatry, hej wiatr i deszcz, 

Przed łotrzykami drzwi się zamykały, 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 

A gdy w małżeński, zgubo zwi.ązek wszedłem, 
Hej deszcz i wiatry, hej wiatr i deszcz, 
Już moja mina zupełnie mi zrzedła, 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 

A gdy wieczorem kładłem się do łóżka 
Hej deszcz i wiatry, hej wiatr i deszcz, 

Głowę pijaną ćmiła faramuszka, 
Bo deszcz deszczem deszczy - tak wkoło dzień w dzień. 

Dawno już temu, jak ziemia stworzona, 
Hej deszcz i wiatry, hej wiatr i deszcz, 
A nam cóż o to? Komedia skończona, 
Grać ją będziemy tak wkoło - dzień w dzień. 

Przekład Stanisław Dygat'-
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