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TRAGEDIA ALBO 
SCENARIUSZ 

Sam pomysł wystaw1ema dziś, zim~ 1992 roku, właśnie 
Antoniusza i Kleopatry Szekspira wydać się może szaleńczy. 

Teatr przeżywa wszak głęboki ekonomiczny kryzys, z trudem 
walcz~c o godne przetrwanie - co nieuchronnie prowadzi do 
zminimalizowania aktywności. O przetrwanie - przede wszyst
kim - walczy również najwierniejsza teatralna publiczność 
- spauperyzowana inteligencja i młodzież. A tu raptem - taki 
luksus: jedna z najbardziej ,, wy tawnych" szekspirow kich 
tragedii, sztuka o ogromnej obsadzie, wymagaj~ca kolosalnych 
nakładów materialnych, dziesi~tków kostiumów, licznych zmian 
scenografii; przy tym sztuka najdłuższa - gdyby zagrać j~ w ca
łości, spektakl musiałby trwać chyba z sześć godzin. Ile dokła
dnie - njkt nie wie, bo też nikt od dawna nie próbował zagrać 
tego tekstu bez skrótów. 

Tak, nie da się ukryć, iż takie właśnie przechowujemy wyo
brażenie o Antoniuszu i Kleopatrze, wyobrażenie dobrze ugrun
towane nie tylko na dotychczasowej tradycji inscenizacyj nej 
(pisze o tym obok Jerzy Limon), ale zcroko znanej wer ji 
hollywoodzkiej, któr~ był super-film (najdroższa produkcja 
lat 60-tych, sk~dirn}d nieudana) Josepha L. Mankiewicza z Eli
zabeth Taylor i Richardem Burtonem. 



Tymczasem przy uważnej lekturze nietrudno dostrzec, i ż ta 
sztuka - przy całym swym rozmachu, wielkości miejsc akcji 
pomimo tego, iż przez scenę przetaczają. się tłumy statystów 
- jest w istocie bardzo kameralnym dramatem osobowości , 
w którym główne napięcia rozpinają się między trzema oso
bami, nigdy - paradoksalnie - nie spotykajć}cymi się równo
cześnie na scenie. Te trzy o oby to oczywiście: Antoniusz, 
Oktawiusz Cezar i Kleopatra. 

Starzejący się lew, którego gwiazda polityczna już blednie, 
młody, ale bezwzględny w walce o władzę wilczek i ona - ko
bieta bez wieku, kochanka królów i cesarzy, już w swoich 
czasach - jeśli wierzyć możemy Plutarchowi i innym dziejo
pisom - będąc niemal boskim symbolem seksu. Boskośc i zre
sztą w tym tekście niemało - sam Antoniu z uważa się za po
tomka Herkulesa, Kleopatra - za córkę Izydy (zresztą w tra
dycji egipskiej, jako córka faraonów i udzielna władczyni rze
czywiście jest osobą. boską); bogów wielbi się i przek li na .. . 
Ale to tylko retoryka. Wielkość Szekspira nie polega wszak 
na tym , że potrafił udramatyzować Żywoty sławnych mężów 
Plutarcha, zresztą - i przed nim i po nim robiło to wielu pisa
rzy, o których pamięta dziś j uż tylko profesor Limon. 
Wielkość Szekspira polega więc na czym innym i co innego 

stanowi o żywotności tego tekstu . Bowiem Antoniusz i Kleo
patra to przede wszystkim wnikliwe psychologiczne (chciałoby 
się nawet powiedzieć - egzystencjalne) studium wielkich na
mi9tności przeżywanych przez wybitne osobistości. Starzej ą.cy 
się, doświadczony, zawsze triumfują.cy Antoniusz, w pewnym 
momencie swego życia przedkłada miłość do Kleopatry, na
miętne pragnienie pozostawania przy niej, ponad rzć}dzć}cą 
nim wcześniej, równie namiętnć} potrzebą władzy i zwycięstwa . 
Jest bardzo ludzki w swej zamotaninic , kluczeniu między 
Rzymem, Oktawią. a Egiptem. Przeciwstawiony mu jest O kta
wiusz - młody, zimny, wyrachowany, bezwzględny. Na pozór 
nieludzki w wym nieubłaganym dć}żeniu do władzy absolut nej. 
Tylko na pozór! Gdyż pod skorup~ zewnętrznego chłodu rów
nież kipi namiętność. Ale Oktawiusz pożąda tylko i wyłć}czn ie 
władzy . Wygrywa, gdyż wygrać musi: tak każe logika historii 
i reguły politycznej gry. 

Ale wygrywa tylko władzę , gdyż na zawsze pozostan\1 mu 
obce namiętn ości An toniusza, który nie tylko wspan ia le zwy
ciężał i podb ij ał króle stwa, ale również ucztował, pił. bawi ł 

sic; i kochał. A nawet umierał trium fa ln iej, niż Oktawiusz żył. 
Zwycii; zca dostał to, co chciaL pokonany - przesz dł na zaw
sze do mitu i legendy. Zamieszkał w krainie symboli , na czym 
mu zresztą. - jeśl i wierzyć Szekspirowi - zależało . 

1 je zcze czegoś nie zawojował - bo zawojować ni e był 
w stanie - 7wycięsk i Oktawiusz . Nie zdobył Kleopatry . Nic 
mówimy o miłości, nie udało mu ię nawet s kłon i ć jej do upo
korzen ia. Szekspir rysuje postać bosk iej kró lowej bardzo szero
k ą. gamą ról i póz, które Kleopatra, wielka królowa, ale nie
mniej za aktorka, na użytek różnych o ób odgrywa i przeżywa. 
Bywa wulgarna, prostacka, małostkowa, inte resowna, zn udzo
na, j dzowata. Ale wtedy, gdy trzeba - jest n amię tna i god na. 
I to właśn ie połączenie stanowi o jej ludzkiej klasie. Są - cała 
trójka - godn i siebie, choć tragiczna konsekwencja ich star
cia jest od począ tku nieun ikniona. 

„Antoniusz i Kleopatra jest t ragedią i scenariuszem. Można 
wybierać traged ię albo scenariusz. Dziewi9tnastowieczny 
tea tr wybie rał scenariusz z żywym i obrazam i. Kleopa tra wach 
lowana przez niewolnice płynęła w łodzi w ramionach Anto
niusza . My dzisiaj wybieramy traged ię. Wybór ten oznacza 
pust~ albo prawie pustą scenę. Ale scenę tę muszg wtedy wy
pełnić aktorzy ( ... )" - pisał przed trzydziestu laty Jan Kott. 
Są.dzę, że postawiony przez niego dylemat pozostaje do dziś 
aktualny. 

Nie wą.tpię, że Krzy ztof Babicki wybierze tragedię . 
I właśnie ten wybór tłumaczy w sposób wystarczaj~cy dla
czego warto dziś grać Antoniusza i Kleopatrę. Dziś, gdy rów
nież toczą. się namiętne polityczne gry, a bi role: Antoniusza 
i Oktawiusza (nie mówiąc już o komparsach) dałoby się bez 
trudu obsadzić osobistościami z polskiej sceny politycznej. 
Tylko Kleopatry nie widać, ale cóż: Kleopatra była jedna. 

Pozostaje mi powtórzyć za Janem Kottem: teraz scenę 

muszą wypełnić aktorzy . 



J UH A LUK.ALA z Finlandii je· t „gościnnie' ' 
autorem scenografii do ANTONIUSZA I KLEOPA 
TRY. Jako scenogra f Teat ru Miejskiego w Turku 
pracuj od 1962r. Należy do najwybit niejszych i najba
rdziej znanych cenografów f i ń kich. 

W swojej p racy LUKALA bada stosunki i współ
zależności między tekstem sztuki i przestrzenią sceny. 
Za prtełom w estetyce teatralnej uważa lata 
sześćdziesiąte . Wtedy to reżyserzy zaczęli traktować 
przestrzeń jako całość. Od tej pory scenografia 
przes tała być jedynie dekoracją przed. tawicnia 
tea tral nego. 

Kluczowym pojęciem filozofi i i estetyk i LUKALI 
jest symetria . Celem j go pracy jednolita harmo nia 
sceny i przedstawienia, w któ re aktorzy wnog_ą typy 
naturalności. A le nawet d<}.żen ie do harmonii nie może 
być jedynym celem. Wszystko, co jest szab lonowe. nuty. 
Wszystko, co nie jest konwencjonalne, odświeża. 
Scenografia zawiera w sobie geometrię przedstawienia. 

Dla LUKALI scenografia nie jest wartością 
bczwzglc:;dną . Rozstrzygawcy m czynnikie m jest owocna 
współpraca mic:;dzy reżyse re m i scenografem W 
architekturze prtedstawicnia LUKALA podkreś l a 
znaczenie sytuacji scenicznych . Stale przykład a dużą 
wagę do oswictlcnia, kostiumów i ruchu scenicznego. 
Scenografią jest rea lizm dobie rający . 

Jako główny scenograf Tea tru Miejskiego w Turku 
LUKA LA bierze udział w planowaniu repertuaru. 
Jego zdaniem repertuar teatru miejskiego musi hvć 
jak najba rdziej wielostronny. 

LUKALA nic unika opere tek . :i le podk reś l a . że 
zainteresowani a teatrem musz;;i s i r;gać awangurd y. 

Po ukończeniu studiów rn . in . w Pradze LUKA LA 
wykładał w Tampere . Pl7.ygotowal do chwili obecnej 
ponad 130 scenografii teatralnych. Pracował gościn n i e 
m. in. w Teatrze Miejskim w Sztokholmie i w Operze 
Narodowej Fin landii." Za swoje prace otrzymał wie le 
nagród i wyróżnień w Finlandii i za granicą . 

Z Krzysztofem Babickim LUKALA zetkną.ł s i ę 
wcześnie.i dwukrotnie. W Turku w J'lÓ lnie przygoto
wywali „Białe małżeństwo" Tadeusza Różewicza 
(w roku 1989) oraz „Z życia glist' ' Pera Olova 
Enquista (w roku 1991 ). Kost iumy do obu 
prLedstaw icń projektowała Anna Mar ia Rachel. 

Jouko Gronholm 
/dz i ał kultury gazety „Dziennik Turku " 

•. Turku Sanomat"/ 
Ful. Jon ny I lolmcn 
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Jerzy Limon 

„ANTONIUSZ 
I KLEOPATRA'NA 

ANGIELSKIEJ 
SCENIE 

William Szekspir nic był pierwszym pisarzem. którego 
zain pirowały tragiczne dzieje dwojga kochanków, walecznego 
Rzymianina - Antoniusza i pięknej Egipcjanki - Kleopatry. 
Głównym źródłem autorów, którzy ten temat podjęli , był 
oczywiście Plutarch i jego żywoty s!awnych mężów, którego 
przekład (z francuskiego!) ukazał się w Anglii w 1579 roku. 
Kilkanaście lat później pow. taje pierwsza angiel ka adaptacja 
sztuki R. Graniera - pt. Antonie, pióra arystokra tki , hrabiny 
Pembroke, młodszej siostry wie lkiego poety Fil ipa Sidneya. 
Tragedia ta, nigdy nic wystawiona w teatrze, ukazała s ię dru
kiem w 1592 roku. Dwa lata później zawodowy dramaturg 
londyński, Samuel Daniel, wydaje sztukę pt. Kleopatra, której 
rama czasowa obejmuje ostatnie dni życia królowej. od śmierci 

Antoniusza. Czwarte wydanie tej tragedii z 1607 roku zawiera 
już pewrn.: zmiany. w których szek pirolodzy upatrują. wpływ 
nowopowstałcj sztuki mi trza znad Avonu. Natomiast w 1598 
roku amuel Brandon pisze sztukę pt. Cnotliwa Oktawia, 
którq Szekspir mógł czytać, albo widzieć na scen ie . 

~icste ty, tekst szekspirowski uka7uje sit; d ru kiem w wyd aniu 
:o_lto \\ I 623 roku i możemy datować go jedyn ie na podstawie 
zrodcł poś~cdni~h . I tak, sztuka pt. A 11to11iw;z i Kleopatru 
otrzymała lt ce n c.ię na druk w maju 1608 roku. lecz z jakichś 
p_rzyczy n allx: w tym roku jej nic wydano, albo - co cz9sto 
sic; z~a rza - m~ zac_hnwał icr żaden egzem plarz tego wyda nia . 
W~azdym razie wiemy na pewno, ze Szekspir n api sa ł we 
dzieło _przed 1608 rokiem, najprawdopodobniej na przełom ie 
I ~) ( ~ó 1 16(~7 . cz li mniej wi<rccj w okresie kiedy powstają 
Kro~ Lear 1 Makbet/z , a także Perykles, Koriolan i Tymon 
A tenczvk. -

O ile nic ulega najmn iejszej w(_.lt pl iwości, że Szek pir ko
rzys t ał z Plutarcha, h_a, nawet pisał swe dzieło. t rąmaj~c na 
kolanach otwarte JJz.1e1e sławnych mężów, to nic bacząc na 
klasycz~c jedności czasu miejsca i akcj i. wąte k fabu larny. 
obc1muwcy bez mała dwanaście lat, skondt:nsował w pi9ciu 
akta~h . Na_ przykła~, hu:zliwy zwi~1?ck Antoni usza z Oktawi9 . 
trwarncy h1storycz111c osiem lat, tutaj sprowadzony zos t ał do 
L~ ledwic d wóch scen. Podobn ie, u Szekspi ra śmierć Anto
musza naste; pujc tui. po bitwie pod Akcjun . podczas. gdy 
u Plu~archa mowa jest o kilku miesif}cach . Taka kondcnsacj~ 
~atcnału Jr.:s_t OC7ywiśck, ze wzglc;dów warsztatowych ko
meczna. choc wyznawcy klasycznej po 'tyki bardzo si~ na 
~ak~1 swobod9 koywili (jak chociażby jeden z wielkich poetów 
1 dramaturgÓ\V epoki. Ben Jonson). 

WracajC}C do innych dramatów. w któr eh pojawiają sic; 
sz~ksp i rowscy protagoniści, to w cztery Iata po śm i erci · poety 
( tJ. w 1620 roku) ukazuje sic; dramat autorstwa Johna letchera 
i Filipa Massingcra pt. Fal'izy1vy c:.łowiek, 1 tym. że ukazane 
w nim są dzieje miłoki Kleopatry i Juliusza Cezara. O zainte
resowaniu ,.lematem" św iadczy również kolejna ztuka, tym 
razem pióra Thomasa Maya. pt. 7i-agedia Kleopatry, Królo
wej Egiptu . wydana w 1626 roku. Są tu zachowane kia · ewe 
jedności i nawet śmierć Antoniusza - jako „n ie nalc;żc;t~a do 
dobrego smaku·· - nie jest ukazana na scenic . Podobnie kla
syczna w swej fo rmie jest adaptacja Sir Charlesa edlcya z 16 77 
roku . Rok później wychodzi sławna swego czasu sztuka Johna 
Drydena Wszys1ko dla miło.fr-i, albo .v1~iat całkiem stracony, 
r~wnież klasyczna i znacznie odbiegaji}ca od szck pirowskiego 
pierwowzoru. 



A była to już inna epoka. zwana w dziejach literatury okre
sem „restauracji" (od restauracji monarchii po upadku crom
wełlowskiej dyktatury), kiedy króluje nco-klasycy?m i SLcb.pir 
staje się „niestrawny" głównie z powodów ... cstctycrnych 
(sic!). To właśnie wówczas mnoż~ sit; adaptacje. a pofoicj 
i przeróbki, po których Szekspir jawi sit; nic tylko z listkiem 
figowym, jak i wersetami, których nigdy nie napisał ! W tych 
właśnie tekstach Ryszard III jest jes;:cze wi9ksz) m po tv.orcm. 
niż postać nakre'lona przez Szekspira. Kordelia w Kr<'>lu 
Learze nic umiera, a Romeo i Julia dobr7e "ii9 kończy . I w ten 
to spo ób, na wiele lat sztuki Szekspira znikają 1c <;cen an 
gielskich, a ich miejsce zajmują. okaleczone pr7cróhki i umo
ralniają.ce adaptacje. Dopiero w 1759 roku Dawid G arrick 
wystawia w teatrze Drury ane orginalny tekst A1110111m~a 

i Kleopatry, choć ze znaczn mi skrótami. Niestety. pomimo 
wielkich starań i kosztów in cenizacji była to klapa i wkr<ltcc 
na powrót zaczęto wystawiać przeróbkę Drydena . 
Próbą pogodzenia tych ro7bie7nych tendencji hył:.i insce

nizacja Johna Filipa Kemble w teatrze Covent Garden w 1813 
roku, gdzie usiłowano połą.c?yć tekst szekspirowski z dryde
nowskim. Chyba skutecznie, gdyż kolejne inscenizacje z pier
wszej połowy dziewiętnastego wicku. nav.et je~li rcklamo\.\ały 

się jako „szekspirowskie", nie mogły jakoś uwolni si<; od 
dodatków Drydena. U dato się to dopiero w drugiej poło\.\ ie 
stulecia choć nadal grywano mocno okrojone teksty . Nato
miast wielką wagę prąwiązywano do opnwy scen icrncj. 
która była niezwykle bogata, wo;;pomagana skomplikowaną 

maszynerią. . W jednej / takich właśnie in'iccnm1cji. scena 
była ukryta nie kurtyn(,!. lecz mieściła się wewnątrz Sfinksa. 
który na początku .,otworzyt się". a na końcu sztuki .Jamkn;,1ł". 
W tym samym przedstawieniu Antoniusz i Kleopatra przyptynęli 
na scenę królewską harką., a równic kosztownym elementem 

dekoracji był tatek Pompejusza. 
Naturalnie w dwudzie. tym wicku na tą.piła rcakcp na dzie 

więtnastowieczny prlepych i pseudo-realizm. na ustm' iC?ne 
zmiany w sekwecji scen, lecz dopiero w Jatach dwud1ic'>tych 
odkryto, że sztuka Szekspira świetnie "iię sprawdza w ~wojcj 
ciągłości. Odtąd tekst Szekspira wchodzi na stałe do repertuaru 
wiciu teatrów i grają. w nim wielcy aktmzy, jak John Gielgud 

czy Laurence Olivier w roli Antoniusza i Peggy Ashcroft, 
Vanessa Redgrave, czy Judi Dench w roli Kleopatry. Wie
lość i rozmaitość inscenizacji w latach osiemdziesiątych świadczy 
o rosnślcej popularności dramatu . Jest rzeczą oczywistą, że 
wraz ze zmieniającą się modą, zmieniają się też interpretacje 
zarówno całej sztuki, jak i poszczególnych postaci. Był to już 
dramat „romantyczny" i „nic-romantyczny", „namiętności" 
i „cynizmu", „polityczny" i „nie-polityczny" . 

W Pol ce, gdzi króluje teatr reżysera, mamy zawsze do 
czynienia z tek, tern mocno okrojonym (argumentem za jest 
błędne chyba przeświadczenie, że widz trzech, czy cztcr eh 
godzin w teatr.le nic wytr7yma), gdzie wicie scen łączy się 
w jednśi, albo całkiem wyrzuca. Zanim więc dojdzie do prób, 
mamy już wyraźne} ingerencję w tekst oryginału i w takich 
przypadkach trzeba chyha mówić raczej o adaptacji, ni.7 o gra
niu „Szekspira" . Nie znaczy to wcale, że polskie inscenizacje 
nie są interesujące ; są po prostu w większym stopniu autor
skim dziełem reżysera, niż inscenizacje w krajach anglosaskich. 
Przedstawienie Kr1ys7tofa Babickiego chyha tę opini<; po
twierdza. 
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śmierć ezara 
Marek Antoniusz rządzi Rzymem do c1asu 
pr7ybycia dziewiętnastolet niego 1ajusza 
Oktawiana, głównego spadkob iercy imien ia 
i majątku Cezara 
spo tkanie w Bon nii Marka Antonius?a. 
Cezara Oktawiana i Ma rka Emil iusza Le pi
dusa - podział Imperium 
Oktawian odbiera L1.: piduM)\\ i A fryk~ 
Fulwia (żona) oraz LucjusL (brat) Antoniusza 
prowadz\I wojn<; z ktawianem - An toniusz 
bierze rozwód z Fulwi~t. zry wa 7 Kleopat r· . 
bierze ślub z . iost r9 Oktawiana. O k tawi;.1 
Antoniusz prowdzi wojnę z Partami -
Oktawian nic udzie la pomocy Anto niuszowi
Anto niusz uznaje Kleopatr<; VI I za „ krc'ilow<:) 
królów" , bierze ślu b z Kkopat n -
Oktawian wypowiada wojn~ Kleopatrze 
Bitwa pod Akcjum - woj~ka Antonius1.a i Kleo
patry mimo liczeb nej poe\\agi ponoszą k l<;'>l..<;
Antoniusz i Kkopatra uchmlz;,i do Akk-,an
drii. popełn i aj ą samoht)jstwo. 

Opracowanie programu: Tomasz Dobrowolski, Jeny Gutarowski 

Kierownik techniczn : 
RYSZARD ZASŁA WSKI 

Kierownik scen : 
CZESŁAW KROK 

Kierownik produkcji: 
ZYGMUNT LUB O CKI 

Gł. brygad ier scen 1 - Stanisław Płudowski 
Gł . rekwizyto r - Agnieszka Poroszewska 

. Obsługa spektaklu: 
Sw i atła - J.Babiarczyk, B.Gocwł 

Re kwizyty - J.Pokuciński 
C hara kteryzacja - O.Kaczyńska 

Brygadier sce ny - R.Lęcki 
Zao pat rzenie - G.Kostuch 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
) J-70- 2 1 W. 31 

TEATR A TARG W G LOWYM - GD Ń K 
kasy biletowe : 31- 13-28 

przed sprzedaż i sprzedaż biletów. rezerwacja: 
w godz. 12.00 - 19.00 od wtorku do pi :;i tk u. 

w so boty i niedziele na 3 godz. przed spektaklem, 
w pon iedz iałe k kasa nieczy nna 

T EATR K MER A L Y - SOPO 
kas ' bileto we : 51-39 -3 6 

przed · p rzedaż i sp rzedaż biktów: 
w godz. 11.00-13.00, 16.00 -19.00 

oprócz poniedziałków 

Makij aż wy Kasprzyk do postaci Kl eopa try wyko
na ny kosme tvkam i firrnv C hri ·ti an Dior ufundował 
sk lc-p finno W'y ., M argue,rite" w Gdyni, ul. Święto
jańska 82. 




