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Szekspir nie był szczytem pozbawionym podstawy, cudownie 

unoszącym się w obłokach: wspierały go dziesiątki 

pośledniejszych dramaturgów, oczywiście 

nie tak utalentowanych, ale przepojonych tą samą ambicją 

zmagania się - wedle słów Hamleta - z formami i normami 

świata. 

Teatr neoelżbietatiski, oparty na wierszu i pompatyczny 

- byłby dziś jednak karykaturą. Zmusza to nas do uważniejszej 

analizy problemu, do sprawdzenia, na czym właściwie polegają 

szczególne cechy twórczości Szekspira. Jedna rzecz widoczna 

jest od razu. Szekspir dysponował tą samą jednostką, 

która dostępna jest dzisiaj - paroma godzinami publicznego 

czasu. Wypełniał ten czas gęsto, sekunda po sekundzie, masą 

żywej, niewiarygodnie bogatej materii. Materia ta rozciąga się 

jednocześnie na wielu poziomach, zalega głębie i okupuje 

wyżyny. Chwyty techniczne, użycie wiersza i prozy, zmieniające 

się wciąż obrazy: podniecające, zabawne, niepokojące 

- wszystko to rozwinął pisarz, by sprostać własnym 

wymaganiom. Miał przy tym przed sobą wyraźny, Ludzki 

i społeczny cel, który był dlań racją ciągłego poszukiwania 

tematów i środków, racją uprawiania teatru. Autor współczesny, 

jak wiemy, tkwi nieruchomo w pułapce anegdoty, Logiki, stylu, 

a relikty wiktoriańskiej mentalności każą nm traktować ambicje 

i aspiracje - jako nieprzyzwoite. A przecież potrzebuje ich 

- potrzebuje gwałtownie. Gdybyż chciał sięgnąć głową nieba. 

Jak długo bowiem jest strusiem, jak długo chowa głowę 

w piasek - nic nie może się zdarzyć. Zanim zaś podniesie głowę, 

musi przeżyć ten sam kryzys, co inni Ludzie teatru. Musi 

wynaleźć własną wi:ję teatru. 

Peter Brook 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Ścieżka bólu 

Teatr upomina się o swoje. A może raczej kpi 
sam z siebie? Z własnej tradycji i istoty, z maszynerii, 
która pomaga mu „naśladować życie", ale tylko gruby
mi nićmi szyte? W „Zimowej opowieści" teatr jeszcze 
inaczej upomina się o swoje. Zawierza sobie swej 
tajemnicy i cudowi. Sam pokieruje biegiem wydarzeń 
w dobrą lub złą stronę. Odbierze lub przywróci życie, 
pójdzie w komedię albo w tragedię, jest przecie mis
trzem nieustannej przemiany. Hermiona do Mamiliu
sza: „Usiądź tu ze mną i coś mi opowiedz". Mamiliusz 
do Hermiony: „Smutną opowieść czy wesołą?". Bo pro
szę bardzo. Mamiliusz nie opowie o „człowieku, co 
mieszkał w pobliżu cmentarza", nie opowie o nim 
nawet „cicho, żeby ( ... ) świerszcze I Nie podsłuchały". 
Umrze. Ale nie umrze jako teatr, który opowie o śmierci 
Mamiliusza i o jego ojcu, królu Leontesie, który obłęd
nie zazdrosny o żonę posieje śmierć i cierpienie i będzie 
żył jak w pobliżu cmentarza. Teatr zawsze gra. Wiecz
ny, niepoprawny Mamiliusz. 

Lecz czy Szekspir wierzy teatrowi? Życiu wierzy 
o tyle, o ile życiem przejęty jest i porażony. W teatr wie
rzy inaczej, jak w sztukę w ogóle, która chociaż „naśla
duje życie / Wierniej niż martwy sen - prawdziwą 

śmierć" (tak Paulina). nie potrafi dorównać życiu zna
czeniem. „Czy słyszał kto o dłutach tak subtelnych, I 
że można nimi rzeźbić oddech?" (tak Leontes). Cóż po
zostaje artyście? Naśladować? Iść po śladach żywego 
życia i zapisywać je, wyśpiewywać, rzeźbić, malować, 
bo niezapisane przeminą? A może to mało, za mało 
i artyście trzeba kreować sztuką życie, narzucać życiu 

bieg w dobrą lub złą stronę. upominać się o swoje 
stworzyciela, kreatora, demiurga, bo tylko jego na
prawdę warto naśladować, tylko jego gest powtarzać? 

Teatr przecie nie potrafi kreować życia. Szekspir 
drwi ze snu teatru o potędze demiurga, jego drwiną 
podszyte jest każde zdanie „Zimowej opowieści". Sztu
ka może tylko tropić i ocalać ślady życia, nie umie jed
nak dawać istnienia. Czy to znaczy, że teatr naśladuje 
życie, tworząc jego relief jak żywy? Nie. Posąg Her
miony tak wierny, że sprawia na Leontesie wrażenie, że 
„rzeźba oddycha", tak żywy, że wzbudza w Leontesie 



Każda sztuka Szekspira ma swój sens organiczny. 

Na papierze wygląda to tak, 

jak gdyby ów epizod można było równie dobrze 

zastąpić innym 

- i oczywiście w wielu sztukach są sceny i fragmenty, 

które można bez szkody wyciąć lub przemieścić. 

Ale jeśli w jednym ręku trzyma się lancet 

- w drugim zawsze trzeba mieć stetoskop. 

Peter Brook 

uczucie - „Muszę / Ją pocałować; nie śrmeJcie się ze 
mnie" - w teatrze nie może już dłużej udawać posągu i 
z piedestału schodzi cudownym sposobem z krwi i koś
ci Hermiona. Bo teatr tylko tak naśladuje życie, że to 
ono wyznacza granice prawdopodobieństwa. 

Życie upomina się o swoje . Bierze swoje nawet 
w teatrze, na scenie. „Królu, spójrz: czy nie masz I 
Wrażenia, że oddycha? że w tych żyłach I Płynie praw
dziwa krew?" (tak Leontes) . „Robota mistrza! I Z ust 
niemal płynie ciepły oddech życia" (tak Poliksenes). 
I można prawić podobnie nie tylko na widok ożywione
go posągu. Życie naśladuje teatr, rozdaje role, przebie
ra w kostiumy, ustanawia formy. Bo chce zabrać ist
nieniu jego naturalną wolność? Pytanie takie postawi 
dopiero Rousseau, Carlyle i Gombrowicz. Szekspir po
dejrzewa życie, że nie chce przerażać, stając przed 
człowiekiem bez maski, peruki i płaszcza. Autor 
„Zimowej opowieści" drwi z teatru, lecz drwiąc z teatru 
prowokuje życie samo, wyjawia jego maskę i formę. 
Pałac Leontesa nie jest wiele gorszy od pałacu Polikse
nesa i królewiątko Floryzel czuje się obco na dworze 
ojca tak samo, jak na dworze swoich rodziców smutno 
błąka się i umiera Mamiliusz. Może pałacowi króla 
trzeba wobec tego przeciwstawić domek starego pas
terza, tam szukać dobra, piękna i wolności? Dworowi 
wystawić wieś, gdzie bliżej natury maska i forma 
odpada od życia, wyjawia się prawda? Lecz oto zmienia 
się pejzaż i horyzont, dworzan zastępują pasterze, 
a prawdy od tego wcale nie przybywa. Zmienia się 

maska i forma, ale pod innym przebraniem tak samo 
życie naśladuje teatr. Władcy ludzkich gromad i ow
czych stad, królowie i pasterze, jak też panowie, 
szlachta, dworzanie i ich słudzy, poddani, wieśniacy 
nawet - dalej grają raczej w teatrze życia, niż auten
tycznie przeżywają los swój i los swoich bliźnich. Dla 
Pasterza i Syna Pasterza katastrofa statku podczas 
burzy, śmierć Antygonusa rozdartego przez niedźwie
dzia czy zawiniątko porzuconego na pastwę losu nie
mowlęcia Perdity to jedynie podniecające widowisko. 
„Tyś się natknął na umieranie, ja - na nowe narodziny. 
Tu masz dopiero widowisko" (tak Pasterz). Powraca 
pytanie Mamiliusza, powraca sztuczna moc teatralnej 
przemiany: „Smutną opowieść czy wesołą?". W komedii 
czy tragedii życia bohaterowie „Zimowej opowieści" -
prawie wszyscy zresztą - zawsze tylko grają. Nawet te
raz, gdy życie upomina się o swoje w teatrze życia. 

Ustami Hamleta raz tylko wyjaśnia Szekspir 
przeznaczenie teatru, zwierciadła natury, pokazują

cego „cnocie własne jej rysy, złości - żywy jej obraz, 



a światu i duchowi wieku postać ich i piętno". Szekspir 
„późny", dojrzały, autor „Zimowej opowieści" i „Burzy" 
jest oczywiście sztukmistrzem. Trzyma jednak swoje 
zwierciadło nie tylko tak, aby przeglądała się w nim 
natura życia. Tak bowiem także, by zarazem spoza 
teatru, który upomina się o swoje i spoza życia, które 
upomina się o swoje nawet w teatrze - wychynęła głę

boka, ciemna treść istnienia. Ociera się ona o bezsens 
egzystencji i absurd losu. Krzysztof Warlikowski od
laywa w „Zimowej opowieści" ścieżkę bólu, dukt cier
pienia. Ale jest to ścieżka zakryta przed człowiekiem 
wiecznym aktorem, który gra w teatrze życia i to jest 
dukt zamknięty przed człowiekiem wiecznym gapiem, 
który ma życie za widowisko. „Zimowa opowieść" ot
wiera swe wewnętrzne ścieżki i dukty przed człowie
kiem współodczuwającym. Przed współbliźnim. 

Współodczucie czyni dramatycznie wyraźną 

granicę, po której widzialnej stronie jest to, co zewnę
trzne, po drugiej zaś, niewidzialnej stronie to, co wew
nętrzne w człowieku. Na zewnątrz, na zewnętrzu czło
wieka Leontes szaleje w bezpodstawnej zazdrości, jego 
przyjaciel Poliksenes ratuje się ucieczką, jego żona 
Hermiona ginie w lochu i poniżeniu, jego córka Perdita 
łączy się w końcu z Floryzelem, synem Poliksenesa. Ale 
po tej samej, zewnętrznej stronie człowieka wyrocznia 
ogłasza proroctwo, złodziejaszek Autolikus okrada Sy
na Pasterza, a dwunastu mężczyzn, przebranych za sa
tyrów, tańczy. Czy po tej także . stronie człowieka umie
ra Mamiliusz, rodzi się prawie na pewną śmierć Perdi
ta, ginie dla życia Hermiona, Paulina traci męża roz
dartego przez niedźwiedzia, a Leontes targany wyrzuta
mi sumienia błąka się po pałacu? Tak, bo według czło
wieka wiecznego aktora i według człowieka wiecznego 
gapia najbardziej nawet przejmujące stacje losu, naro
dziny, śmierć, obłęd, najgłębsze rany i najwyższe wy
roki nieziemskich mocy leżą po zewnętrznej stronie 
człowieka. Jak monady Leibniza, bohaterowie „Zimowej 
opowieści" postrzegają innych jako byty fizyczne, a je
dynie siebie samych jako byty duchowe. Pod wpływem 
paroksyzmów własnego życia wewnętrznego, w osobli
wym stanie ducha zadają ciosy bliźnim jako fizycznoś
ciom i nic nie wiedzą o spustoszeniach, czynionych 
w ich duszy, po wewnętrznej stronie człowieka. 

Prowadzi tam ścieżka bólu, dukt dosłownego 
cierpienia, jedyny może, który przez współodczucie 

pozwala znaleźć się bliźnim po tej samej, wewnętrznej 
stronie człowieka. Po tej stronie człowieka życie nie jest 
żadnym teatrem, a świat widowiskiem. Zastygła w ka
tatonicznym bezruchu Hermiona nie jest własnym 

posągiem, tylko strzępem tej młodej, pełnej życia 

królowej, która niewinnie zamknięta w lochu, poniżona 
w połogu, tracąca dopiero co wydane na świat dziecko 
staje przed sądem i psychicznie umiera, zamordowana 
gorzej, niż gdyby umarła fizycznie . Zmarły Mamiliusz 
nie łudzi swoimi opowieściami, tylko ginie od zranionej 
tkliwości, nazbyt subtelny i bezbronny wobec okrut
nych wydarzeń. Także maleńka Perdita, niemowlę jesz
cze niczego nie świadome, gdy leży na posadzce, a po
tem gdzieś porzucone na skale - jest po wewnętrznej 
stronie człowieka, o ile współodczuwamy z nim na 
ścieżce bólu. 

Wspólnota cierpienia kompromituje człowieka 

wiecznego aktora i człowieka wiecznego widza. Przy
wraca także miarę i wagę teatrowi życia i widowisku 
świata. Teatr i widowisko czym się stają, postawione 
po wewnętrznej stronie człowieka? Świątynią inicjacji 
w ludzką dojrzałość? Szkołą egzystencjalnych doświad
czeń? Sądem nad nami grzesznymi? Lustrem natury? 

Szekspir mówi już wszystko o teatrze życia, 

widowisku świata i o ciemnej treści istnienia. O czło
wieku wiecznym aktorze i człowieku wiecznym gapiu. 
O zewnętrznej i wewnętrznej stronie człowieka. 

Lecz ja nie powiedziałem jeszcze wszystkiego. 
„Zimowa opowieść" otwiera swe wewnętrzne ścieżki 

i dukty przed człowiekiem współodczuwającym. Przed 
współbliźnim. Daje mu przystęp do swej tajemnicy na 
ścieżce bólu. Nie tylko na tej jednej ścieżce wszakże. 
W sztuce Szekspira ścieżka bólu splata się przecie 
i zrasta w jedno ze ścieżką miłości. I to już właśnie 
wszystko, co chciałem powiedzieć. 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Poznań, JO marca 1997 



Szekspir nie zadowalał się tajemnicami dalekich 

lądów: popnez twory swojej wyobraźni, wzorowane 

na świecie fantastycznych odkryć - sięgał do 

neczywistości psychicznej, której geografia i 

dynamika do dziś są aktualne i zrozumiałe. 

Peter Brook 

Ewa Elandt 

Jeszcze wczoraj ... 

Szekspirowski teatr „Pod Kulą Ziemską" po raz 
pierwszy wystawił „Zimową opowieść" w maju 1611 r. 
Jak przyjmowano ową tragikomedię - nie wiemy, wie
my natomiast, że utwór cieszył się sporą popular
nością na dworze królewskim, gdzie do 1634 roku 
„Słudzy króla" (zespół, dla którego Szekspir pisał swe 
sztuki) wystawiali ją częściej niż „Króla Leara". Z rejes
trów wynika, że było to przedstawienie mocno nasyco
ne muzyką, zawierające pieśni i tańce, nieobecne w o
ryginale. Przeróbki sztuk Szekspira, uszczuplające 

warstwę poetycką dramatu na rzecz elementów wizual
no - akustycznych, były zabiegiem dość powszechnym 
i wiązały się z silnym w owym czasie wpływem tzw. 
„maski". To właśnie „Zimowa opowieść" jako „maska", 
czyli widowisko baletowa - alegoryczne, imponujące 

kunsztowną dekoracją i bogactwem kostiumów, uś

wietniała dworskie uroczystości. Przekazy wspominają 
o „pięciu wstawkach muzycznych", wśród których mo
wa jest o „trzech satyrach, tańczących przed królem, 
w tańcu antycznym, pełnym zwinności i temperamen
tu". Pieśni dla Perdity utrzymane były w tradycji balla
dowej - melodyjne, skoczne, rytmiczne - gwarantujace 
dobrą rozrywkę. 

W · okresie tzw. neoklasycyzmu angielskiego 
(1660 - 1750) sztuka uległa całkowitemu zapomnieniu, 
gdyż nie znajdowała poklasku wśród widowni doma
gającej się tragedii i komedii w ścisłym sensie, widowni 
pragnącej realizmu, nie rozumiejącej manipulacji cza
sem dramatycznym. Nawet próba ożywienia sztuki 
w 1741 r. , poprzez uświetnienie jej zapowiedzią wy
stępu baletu, pod nazwą „Zespół Rustykalny" nie wy
wołało wrażenia na widzach i spektakl zawieszono po 
kilku wieczorach. 

„Zimową opowieść" przywrócono do łask w la
tach 50. osiemnastego stulecia, kiedy to najpierw Mac
Namara Morgan, a następnie słynny David Garrick do
konali kolejnych przeróbek pierwowzoru. Morganow
skie „Strzyżenie owiec", lub „Florizel i Perdita" (po
kazana publiczności w Covent Garden, w 1 754 roku) 
zostało wyparte przez garrickowską Sielankę dra
matyczną w trzech aktach, pt. „Florizel i Perdita" 
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(wystawioną w teatrze Drury Lane, w 1756 roku). Już 
z samych tytułów można wnosić, że akcję osnuto 
wokół losów młodego pokolenia, pomijając Uak np. 
u Morgana) lub znacząco łagodząc Uak u Ganicka) 
pierwiastek tragiczny dramatu. Ludzie po drugiej stro
nie rampy woleli oglądać obrazy rodzinnych cnót 
i wzruszać się scenami małżeńskiej harmonii. Tak 
więc , by nie ranić ich ckliwych serc, Ganick znacznie 
zredukował czynniki zakłócające ów rodzinny ład 

i wprowadził do sztuki mocno rozbudowane partie 
obrzędowe, oraz sporą dawkę popisów wokalnych. Sce
na końcowa została w jego wersji wyraźnie okrojona, 
zagłuszona muzyką i nadmiernie rozwlekłymi kwes
tiami mówionymi. Nie mogło być więc mowy o prze
żywanym zazwyczaj w tym momencie osłupieniu , wy

wołanym przez „budzący się do życia" posąg królowej 

Hermiony. 
„Zimowa opowieść" w adaptacji Ganicka - w 

istocie „mała opera" - zyskała w Drury Lane wielki 
aplauz publiczności. Nie schodziła z afisza przez kilka
naście lat, chociaż jeden z najsłynniejszych wówczas 
krytyków teatru, Colley Cibber, wcale nie był zachwy
cony aż tak daleko idącym przetworzeniem idei Szek
spira. „Najbardziej przejmujące partie sztuki" - napisał 

w „Dysertacjach na tematy teatralne", w 1756 roku 
-„i najznakomitsze przykłady szekspirowskiego wiersza, 
które nadają postaciom dramatu ostrości i mogłyby 
u widza poruszyć serce - zostały tu całkowicie pomi
nięte ( .. . ) Nie ma tu sceny zazdrości Leontesa, nie ma 
sądu nad Hermioną ( ... ), a „Zimowa opowieść" Szek

spira (. .. ) wygląda jakby odcięto jej głowę lub ogon." 
Dokonujący kolejnej adaptacji scenicznej utwo

ru, John Philip Kemble, musiał w 1807 roku podzielać 
pogląd Cibbera, skoro nie tylko przywrócił, ale także 
rozwinął wątek zazdrości Leontesa. Wprowadził także 
scenę sądu nad Hermioną. Brak tu nadal postaci Cza
su, co, jak się dowiadujemy z przekazów, powodowało 
lukę w zrozumieniu akcji. Nie każdy bowiem kojarzył, 
że porzucone niemowlę na końcu trzeciego aktu i na
rzeczona księcia z początku czwartego, to ta sama oso

ba. Mimo to, sztuka bardzo się podobała, a do historii 
wystawień „Zimowej opowieści" przeszła scena w 
trybunale. Uczestniczyło w niej blisko siedemdziesiąt 
osób. Wśród mnóstwa niemych postaci, rozstawionych 
na trzech poziomach, byli sędziowie, damy dworu, róż
nej maści urzędnicy, skrybowie, duchowni, słudzy, 

dworzanie w liczbie szesnastu, członkowie gwardii kró
lewskiej, oficeriowie, itd. Hermiona, którą grała słynna 
Sarah Siddons, siedziała nieruchomo na przeciwległym 

względem Leontesa brzegu sceny. Dystans dzielący pa
rę królewską, posępna gotycka scenografia, w której 
wyeksponowano monumentalne drzwi, podobne do 
tych jakie dla katedry w Rochester zaprojektował Hen
ryk I, potęgowały wrażenie decyzji ostatecznych. Na
strój ten oczywiście równoważył sielski klimat drugiej 
części sztuki, w której publiczność mogła znaleźć obra
zy żywcem wzięte z angielskiej wsi. 

W innych inscenizacjach z tej epoki, epoki 
takich koryfeuszy sztuki aktorskiej jak Macready, 
Phelps, czy Charles Kean, do głosu dochodzą wybujałe 
formy romantyczne. Dotyczy to zarówno estetyki tea
tralnej, jak i stylu gry aktorskiej. Publicznośc oczeki
wała lirycznej wylewności i nieposkromionego „ego" bo
haterów. Macready w scenie końcowej, w przedstawie
niu z 1837 roku w Covent Garden, zalewa się łzami, 
czule obejmuje królową, przyciska ją do siebie, całuje 
czoło, policzki, usta, ociera cieknące łzy i jeszce raz ca
łuje. Tak silna ekspresja uczucia podobno zaskoczyła 
samą Helen Faucit, sceniczną Hermionę, która nie była 
na to przygotowana. Gdy na skutek gwałtownych ru
chów, Macready zrzucił partnerce woalkę i zniszczył jej 
fryzurę, aktorka wpadła w krótkotrwałą histerię. Wi
dząc to, Macready przycisnął ją do siebie i wyszeptał: 
„Nie bój się moje dziecko „ . staraj się opanować" 

(J.W. Taverner, „Shakespeare Promptbooks", 1937). 
Widownia szalała, urzeczona tak romantycznym wybu
chem radości z pojednania małżonków. 

W większości przedstawień z dziewiętnastego 

wieku, gotycka lub średniowieczna scenografia ustępu
je miejsca motywom greckim, zarówno w rekwizytach, 
kostiumach, jak i muzyce. Znika też klimat angielskiej 
wsi i sceny pasterskie w drugiej części utworu przesy
cone są duchem helleńskim. Jeśli chodzi o warstwę 
tekstową, adaptacje nie odbiegają wiele od pierwowzo
ru, choć krytyka teatralna z tego okresu donosi o wiel
kiej staranności z jaką adaptatorzy sztuki „oczyścili" ją 
z wszelkich aluzji erotycznych. 

Rekord popularności odniosła „Zimowa opo
wieść" wyreżyserowana przez Charlesa Keana, w 1856 
roku. Spektakl nie schodził z desek Princess Theatre 
przez 102 kolejnych wieczorów i był najsłynniejszą 

adaptacją „Zimowej opowieści" w dziewiętnastym 

wieku. Entuzjazm i pedanteria z jaką Kean dał 

utworowi oprawę klasyczną, była godna podziwu. 
Zjeździł niemal wszystkie muzea europejskie w po
szukiwaniu motywów greckich na wazach, urnach i in
nych tego rodzaju naczyniach. Twórca położył nacisk 



na szczegół, nie tylko w dekoracjach, ale także w cho
reografii (tańce pirejskie) i kostiumach (wzorowanych 
na ubiorach ze starożytnej Bitynii). Środki sceniczne 
miały działać wzrokowo, powodując widowiskowość, 

teatralność, porównywalną z hollywoodzkimi epopejami 
w stylu Metro-Goldwyn-Meyer. Przedstawienie o takim 
formacie dawało szerokie pole do popisu malarzom, 
cieślom, krawcom, sztukatorom i dziesiątkom innych 
artystów-rzemieślnikow. Muzyka płynąca z fletów i liry 
była w tym przedstawieniu wyłącznie „ilustracją", pod
kreślającą „klasyczność" inscenizacji. 

Czas, wprowadzony w drugiej części, reprezen
towany był alegorycznie przez Appolina i boginię Lunę 
w swym zaprzęgu. 

Duże wrażenie robiły sceny sielankowe, gdzie 
nastrój dionizyjski w epizodach obrzędowych mieszał 
się z czarem Złotego Wieku w scenach zalotów. Niewy
obrażalne wydaje się dziś pomieszczenie na scenie 300 
aktorów, dwóch żywych owiec i kozy, które Kean wpro
wadził do scen wiejskich. Z przekazów, które niewiele 
mówią o interpretacji poszczegolnych ról, można wno
sić, że w swym kulcie dla starożytności klasycznej, u
wielbieniu teatralności i skupieniu wysiłków na poje
dynczych środkach scenicznych, zagubił Kean potęgę 
szekspirowskiego wiersza, zatarł praprzyczynę motywa
cji bohaterów. 

Nową epokę w angielskich inscenizacjach szek
spirowskiej „Zimowej opowieści" zapoczątkował w 1912 
roku, w londyńskim teatrze Savoy, Harley Granville -
Barker. Był to okres modernizmu w sztuce, co dla an
gielskich (a także europejskich) wystawień Szekspira 
oznaczało odchodzenie od dosłowności naturalistycznej 
i barwnego romantyzmu, w kierunku prostoty i symbo
lizmu. Prawdziwie rewoluqjna była w tej inscenizacji 
kompozycja przestrzeni scenicznej. Barker zerwał ze 
sztampowymi rozwiązaniami w dziedzinie dekoracji 
i malarstwa. Nie bawił się w szczegóły jak poprzednicy, 
gdyż najważniejsze było zestrojenie rytmu wewnętrzne
go utworu z plastyką teatralną, gestem i mimiką akto
ra oraz barwą i muzyką. Ważną rolę przypisał Barker 
światłu reflektorów. Zrezygnował ze światła rampy, 
natomiast oświetlenie boczne i centralne uczynił 

współrzędnym grze aktorów. Sztukę rozgrywano w zło
cie i bieli, zarówno w scenach pałacowych, jak i wiej
skich. Alchemia światła w połączeniu z kolorem, oraz 
ekscentrycznymi, nieco bizantyjskimi kostiumami, 
które mogłyby zachwycić Picassa czy Matisse'a, suro
wość i prostota w dekoracjach (białe, klasyczne kolum
ny między którymi zwisały złocisto - zielone zasłony), 

Siła dramatów Szekspira leży w tym, 

że przedstawiają człowieka jednocześnie 

we wszystkich aspektach: 

wszystkie możemy zidentyfikować. 

Prymitywna sytuacja porusz'! naszą podświadomość; 

rozum zaś obserwuje, komentuje, spekuluje. I Brecht, 

i Beckett zawarci są w nieokrzesanym Szekspirze. 

Peter Brpok 



oszczędnie dozowana muzyka fanfar i werbli - wszystko 
to złożyło się na unikalne, post-impresjonistyczne mis
terium, w którym po raz pierwszy od czasów Szek
spira widz mógł wsłuchać się w wielką poezję najwię
kszego poety teatru. A wsłuchiwać musiał się uważnie, 
gdyż Henry Ainley, który wcielił się w rolę Leontesa, 
wypowiadal swe kwestie pospiesznie, nerwowo i histe
rycznie. W zamierzeniu reżysera miał bowiem zdradzać 
zachowanie typowe dla neurastenika, człowieka wy
czerpanego obsesyjną myślą. Ów neurasteniczny rys 
charakteru robił podobno największe wrażenie w sce
nie sądu , w której widownia teatralna poprzez wysu
niętą w ich kierunku scenę przejęła rolę widzów w try
bunale. Dzięki tej niezwykłej bliskości z publicznością 
owa histeryczna maniera bohatera wydała się bardzo 
ludzka. 

Awangardowość Barkera przypominała do złu
dzenia nowatorstwo Leona Schillera w krakowskim Te
atrze im. Bogusławskiego. Premiera „Zimowej opo
wieści" z 1925 roku była odkryciem Szekspira dla no
woczesnego teatru polskiego. Uwrażliwiony na poezję 
Schiller, podobnie jak Barker, potrafił zintegrować 

tekst dramatu z wszystkimi komponentami wizualno -
akustycznymi spektaklu, by pozwolić widzowi zaan
gażować własną wyobraźnię i wypełnić nią prawie pus
tą scenę. W krakowskiej inscenizacji sztuki również do
minowały dwa kolory. Tu były nimi czerwień i czerń. 
Widz w Anglii i Polsce nie był jednak przygotowany do 
pełnego rozumienia nadrzędnego sensu takiej insceni
zacji utworu. Bardziej oczekiwał spektakli o estetyce 
naturalistycznej. 

Oryginalnym pomysłem inscenizatorskim było 
osadzenie „Zimowej opowieści" w scenerii azjatyckiej. 
W 1948 roku, w stratfordzkim Shakespeare Memorial 
Theatre, sztukę w reżyserii Anthony Quayle'a rozpoczy
na wrzaskliwe widowisko jarmarczne, w którym roi się 
od wschodnich tancerzy, akrobatów i żonglerów noża
mi. Wino leje się tu strumieniami, muzyka zdaje się 
być coraz głośniejsza, a uczestnicy zabawy popadają 
w coraz większą ekstazę . W tej atmosferze narastającej 
„dzikości" , sycylijski król Leontes, w którego żyłach 
płynie tatarska krew, zabawia gościa z Czech. Her
miona w tym przedstawieniu to córka rosyjskiego im
peratora. Tatarska zazdrość to rzecz groźna, wymaga 
więc tła, wywołującego uczucie zagrożenia ze strony sił 
irracjonalnych. Dekoracje utrzymane są w czerwieni, 
czerni i złocie, a azjatycka oprawa przenosi w rejon eg
zotyki obcej angielskiemu widzowi. W części pasters
kiej. wśród dzikiej przyrody stepów, słychać muzykę 
Borodina. 

Zupełnie w innym kierunku poszedł Peter 
Brook, który wyreżyserował „Zimową opowieść" w 1951 
roku dla londyńskiego teatru Phoenix. Odmiennie niż 
dotychczas przedstawił studium zazdrości. U króla Le
ontesa, w którego postać wcielił się sam John Gielgud, 
zazdrość nie ewoluuje, nie nabiera mocy, gdyż tkwi 
w nim silnie od samego początku. Manifestowana jest 
jednak z ogromną godnością i emocjonalnym wyważe
niem. Król zna swą wartość, jest dumny, i choć boleś
nie dotknięty podejrzeniem, dzielnie znosi domniemaną 
niewierność żony. Porusza się w krwisto czerwonych 
szatach po prawie pustej, spowitej czernią scenie. Pus
ta scena to jakby stała zasada estetyki teatralnej Pete
ra Brooka. Królewski charakter wnętrz podkreślały je
dynie półkoliste sklepienia po bokach sceny. 

Królowa Hermiona (Diana Wynyard), tradycyj
nie majestatyczna i opanowana, urzeka u Brooka uro
dą i niemal „świętością" w scenie końcowej. Stoi na 
podeście, w świetlista białej szacie, ma opuszczony 
wzrok i otwarte, zwrócone ku widzom dłonie. Pokusił 
się tu Brook o element naturalistyczny, przydając kró
lowej zmarszczek i przyprószając jej włosy siwizną. Nie 
tylko zresztą w tej scenie mamy do czynienia z rysem 
naturalistycznym. W scenie końcowej Perdita staje się 
lustrzanym odbiciem Hermiony z pierwszego aktu, 
czym wywołuje ogromne wrażenie na osobach dramatu 
i samych widzach. Brook był tu w zgodzie z duchem 
„Sonetów" Szekspira, w których poeta postrzegał dzieci 
jako wcielenie rodziców. 

Nowatorskie inwencje Petera Brooka ujawniły 
się także w scenie otwierającej drugą część sztuki. Wy
brzeże Czech to bezkresna, opustoszała kraina, z głębi 
której, przy akompaniamencie grzmotów i wichru, do
biegają ryki dzikich zwierząt. Na scenie zaczyna szaleć 
śnieżna zamieć. W takiej scenerii niedźwiedź pędzący 
za Antygonem po raz pierwszy nie wywoływał zażeno
wania „sztucznością" i epizod wydał się idealnie wto
piony w tło. Z zamieci wyłania się Czas i gdy kończy 
swą kwestię, burza śniegowa łagodnieje, aż w końcu 
całkiem ustaje i oczom widza ukazuje się pogodna, 
pasterska kraina. W centrum sceny siedzą Florizel 
i Perdita. Obrazy wiejskie nabierają stopniowo dyna
mizmu i barw życia, aż ukazują się w pełnym blasku 
słońca w scenie strzyżenia owiec. Pozostając w tak jas
krawym kontraście do wcześniejszych obrazów, sceny 
na wsi nabrały tu charakteru niemal baśniowego. Pas
terze biegają boso pod drewnianymi balkonami, z któ
rych zwieszają się słomiane wieńce. Największy z nich 
powieszono nad głowami biesiadników w centralnej 



części sceny. Muzyka skomponowana przez Christop
hera Fry'a, współczesnego dramaturga angielskiego, to 
„uwspółcześniona" muzyka epoki Tudorów. W kostiu
mach w scenach pasterskich dominują motywy strojów 
z początku dwudziestego wieku, natomiast w scenach 
pałacowych wzorowano się na kostiumach elżbietań
skich. 

Radykalną odmianę praktyki scenicznej w kolejnej pre
mierze „Zimowej opowieści" zademonstrował w 1969 
roku Trevor Nunn. Najciekawsza w tej stratfordzkiej 
inscenizacji była utrzymana w manierze kubistycznej 
scenografia Christophera Marleya. Zgeometryzowane 
białe bryły na scenie głównej, które służyły raz jako 
siedzenia, raz jako oparcia, zawierały w środku różne 
„niespodzianki". Można tam było znaleźć niemowlęcą 
grzechotkę, jo-jo, kalejdoskop, a także lalkę ze zmasak
rowaną twarzą. Nieco w głębi sceny stał okazałej wiel
kości biały koń na biegunach. Stanowił on punkt od
niesienia dla grupowania postaci. Rekwizyty odzwier
ciedlały tu metaforykę dziecięcych zabaw i marzeń sen
nych zawartych w tekście sztuki. 

Kiedy przedstawienie wznowiono w 1976 roku, 
w podwójnej reżyserii Trevora Nunna i Johna Bartona, 
wyobraźnię widza znów przykuły pojedyncze symbole 
sceniczne. Troche legendarna, oparta o symbolikę po
gańską, interpretacja Nunna i Bartona zasadzała się 
na stałym operowaniu motywem Czasu i niedźwiedzia. 
„Czas" odziany w długą, obfitą szatę, trzyma w dłoni 
ogromną maskę niedźwiedzia, którą posługuje się na 
wiele sposobów w zależności od momentu akcji. Na 
przykład w konfrontacji z Antygonem nakłada ową 
maskę na twarz, a kijem, który dzierży w drugiej ręce, 
uderza o ziemię, oznajmując Antygonowi, że oto nad
szedł kres jego życia. Gdy wchodzi na scenę po raz ko
lejny, ten Czas-niszczyciel opuszcza zwierzęcą maskę 
i ukazuje twarz o mongoloidalnych rysach. Kult nie
dźwiedzia jest wszechobecna w scenach pałacowych. 
Jego wizerunek widać na kotarach, na dywanie u stóp 
Hermiony; na sofie leżą skóry i futro niedźwiedzie, 

którym Polixenes okrywa ramiona królowej. W brunat
nozłocistym pokoju pałacu, przypominającym bardziej 
wnętrze gdzieś w odległej Laponii niż na Sycylii, książe 
Mamiliusz bawi się włócznią a Poliksenes, narzuciwszy 
na siebie skórę niedźwiedzią, ku uciesze malca, udaje 
tropionego zwierza. W takiej wizji scenicznej sztuka 
komunikowała swe treści bardziej dzięki sugestywnym 
formom wizualnym niż szekspirowskim obrazom poe
tyckim. 

I oto w drugiej połowie dwudziestego wieku w Anglii, 

gdzie piszę te słowa, stoimy wobec irytującego faktu, 

że naszym wzorem jest wciąż Szekspir. 

Z tego względu praca nad spektaklem szekspirowskim 

to zawsze twonenie dramatu „nowoczesnego" 

- ponieważ konwencje ustępują tylko wtedy, 

gdy publiczność wchodzi w bezpośredni kontakt 

z problemami sztuki. Z drugiej strony, 

gdy zabieramy się do teatru nowoczesnego 

w jakiejkolwiek odmianie - czy to sztuki kameralnej, 

happeningu czy też utworu z tłumem postaci i scen 

- problem jest zawsze ten sam: 

gdzie szukać odpowiedników wartości elżbietańskich, 

ich zakresu i głębi? Jaką formę mógłby dziś pnybrać 

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 wi0 lkiego bogactwa. 

Te dwa teatry nie są bynajmniej tak od siebie odległe, 

jak to by się mogło zdawać. 

Peter Brook . 



Na koniec należałoby wspomnieć o wystawieniu 
„Zimowej opowieści" w warszawskiej „Stodole". w 1984 
roku. W czasie swego tournee po świecie, Royal 
Shakespeare Company pokazała widzom w Warszawie 
spektakl utrzymany w konwencji teatru wędrownego. 
Na pozornie prowizorycznej scenie rozgrywa się akcja 
tragicznej pierwszej części. Widz jest tu klasycznym ob
serwatorem, biernie przyglądającym się wydarzeniom. 
Druga część to prawdziwa eksplozja sił afirmujących 

pełnię życia. Tu widz, zgodnie z duchem komedii an
tycznej, musiał zapomnieć o krępujących go regułach 
codzienności i dać się ponieść spontanicznej radości. 
Publiczności zostają rozdane plastikowe naczynia, do 
których aktorzy nalewają bezalkoholowego szampana. 
Na scenie „wsi wesołej" pasterze podrzucają balony. 
żartują z publicznością i zapraszają do pląsów. Auto
likus, mówiący gwarą londyńską. próbuje nawiązać 
kontakt z nieco zresztą zdeprymowaną publicznoscią. 

Sznury kolorowych bombek ożywiały i tak już barwną 
scenę. a wieśniacy w kwiecistych stroikach na gło

wach, skaczą. tańczą, radują się. Czegóż tu nie ma: 
jest pasterz fotografujący polaroidem dwie pasterki 
uczestniczące w konkursie śpiewaczym, jest Satyr 
z miotłą w ręku, przypominającą ogromnego fallusa, 
jest czerwone wino i whisky (nieprawdziwe). którymi 
raczą się biesiadnicy. 

Wyrosły z tradycji teatru średniowiecznego, 

spektakl w warszawskiej „Stodole", w reżyserii Adriana 
Noble, przypomniał polskiemu widzowi tę pełną uroku, 
trochę filozoficzną, trochę baśniową. trochę realistycz
ną historię z ostatniego okresu twórczości Szekspira. 
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