
William Szekspir 



DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
Adam Sroka 

WICEDYREKTOR 
Jarosław Tochowicz 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
Jan Nowara 

Teatr im. Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 112 

sekret. tel. / fax (O· 77) 54-59-42 
centrala tel'. 53-90-82 do 85 

dział literacki tel. 53-90-82 do 85 w. 140 
http: / / www. opole .poi .pliteatr.kochanowskiego 

e-mail : teatr.kochanowskiego@opole. poi .pl 



0f easure /or vt[easure) 

Przekład 

Leon Ulrich 

Reżyseria 

Jarosław Tochowicz 



Jacek Gutorow 
• nica 

I. 

Jak z mi/ościq, 1tie wiemy o 11i111, gdzie i czemu, 
Jak z mi/ościq. 11ie 1110.i11a 11111/<Jtqt 11111 lub go przemóc. 

Jnl< z 111ilo~'ciq. często ile się obchodzi z 110111t: 
Jol< z 111ilo:k1if. rzadi<cl go s/ucl111111y. 

W. H. Auden „Prawo podobne miłości " 

(tłum. St. Barańczak) 

iarl(i 
Czytelnikowi, który przeczytał Miarkę za miarkę Williama Shakespeare' a, 
nie jest, jak sądzę, wcale do śmiechu. A przecież sztukę tę zalicza się do 
komedii wielkiego stratfordczyka; i nawet jeśli krytycy piszą o „komedii 
problemowej", to i tak wyraźna różnica pomiędzy określeniem gatunkowym 
a samą zawartością utworu wprawia nas w niejakie zakłopotanie. Czyż 
bowiem nie odnajdują Państwo w Miarce za miarkę tragizmu 
porównywalnego z tym, jaki przebija z Hamleta, Otella czy Makbeta? 
A może czasami jest to nawet tragizm jakby bardziej tragiczny, schowany za 
maską świętości lub błazenady, nie znajdujący ujścia w żadnym katharsis? 
Nikt przecież nie umiera, nikt nie popada w szaleństwo, sztuka kończy się 
happy endem. Czujemy jednak, że pod spodem toczy się jakiś dramat, 
przerażający dlatego, że nie do końca wyjawiony, a właściwie nie wyjawiony 
w ogóle, zamknięty na cztery spusty w sercach postaci. 

Henryk Zbierski, wybitny znawca Shakespeare'a, mówi o „tragizmie 
z zawieszeniem". Jest to, jak sądzę, określenie niezwykle trafne. 



Dramatopisarz odsłania przed nami ludzkie tragedie, ale w istocie zawiesza 
dalsze śledztwo w ich sprawie, pozostawiając wszystko dociekliwości widza lub 
czytelnika. Czy rzeczywiście historia kończy się szczęśliwie? Czy też może 
wręcz przeciwnie, tylko że nikt o tym głośno nie mówi? A może jest to tragizm 
bez finału, ciągle w zawieszeniu, tragizm na raty (chciałoby się rzec: na 
miark1i), wiecznie niedookreślony i niewypowiedziany? 

A przecież, jak już się rzekło, Miarka za miarkę zaliczana jest do komedii. .. 
Nawet największy dramat ma swoje drugie dno, po którym paradują błaźni, 
pierroci, rajfurki i głupcy, ci sami, którzy w innym wcieleniu są bohaterami 
tragedii. Shakespeare jest zresztą w tym konsekwentny - również „poważne" 
postacie nabierają cech groteskowych, jeśli tylko spojrzeć na nie z trochę innej 
perspektywy. Smieszność jest odwrotną stroną tragizmu - ta intuicja obecna 
jest w wielu sztukach stratfordczyka. „Tragizm z zawieszeniem" przyprawia 
najpierw o mdłości, a potem pobudza do śmiechu, nawet jeśli jest to śmiech 
przez łzy. Jan Kott (inny wielki „szekspirolog") pisze zaś o sztuce tak: 
Moralitet przemienia się w antymoralitet, w którym anioły zanoszą się od 
śmiechu, kiedy z wysokości niebieskich obserwują małpie podrygi ludzi. 

2. 

Jest jednak Miarka za miarkę sztuką także o namiętnościach, tych jawnych 
i tych najbardziej wstydliwych i skrywanych. Pełno w niej świńskich żartów, 
aluzji do chorób wenerycznych, perwersji i mrocznych pożądań (nie dziwmy się 
więc, że np. w angielskim kolegium jezuickim w Valladolid w Hiszpanii z tekstu 
dzieł zebranych Shakespeare'a wycięto w całości właśnie tę sztukę). Oto mamy 
przed sobą ciemną stronę miasta: burdele, meliny. złodziei, pijaków i rajfurki. 
Swiat, w którym rządzą pieniądze, pożądanie i przemoc, świat-dżungla, gdzie 
za fasadą skrywa się zawiść i strach. 



Przenikliwość dramatopisarza polega jednak na tym, że potrafi on dostrzec namiętności nie 
tylko tam, gdzie się ich spodziewamy. Prostytucja napawa nas obrzydzeniem, lecz nie 
przerażeniem - jest ona w końcu procederem jawnym, gdzie zło nazwane jest złem . Inaczej rzecz 
się ma z sytuacją, kiedy to perwersja skrywa się pod maską świętości. W utworze 
Shakespeare'a przynajmniej jedna postać nie tylko brzydzi nas , lecz i przeraża. W osobie Angela 
(bo o nim mowa) zło toczy grę z dobrem; oto pojawia się przed nami dramat szczególnie 
poruszający, albowiem odsłania on przebiegłość zła. lm bardziej Angelo jest pruderyjny, im więcej 
w nim nienawiści dla „ciemnej strony miasta" , tym większa ciemność w nim samym. Ta 
sprzeczność ujawnia się najpełniej w (znakomitej) scenie z Izabelą, kiedy to osądza on Klaudia za 
rozwiązłość, by po chwili powiedzieć , 1lub raczej wykrzyczeć w tej stronę: f .. . J puszczam wolne 
cugle I Mej zmysłowości szalonym popędom ; I Skończ próźny opór, ustąp moim źądzom! Maska 
opadła , karty zostały odkryte - okazało się, że pod czystością i świętością skryte są szalone 
popędy, tym potworniejsze, im bardziej były skrywane. I, co straszniejsze, sarn Angelo jest 
zaskoczony tym wybuchem namiętności: Niebo w mych ustach [ ... ]/ [ ... ]lecz w sercu panuje I 
I ciągle rośnie rlamiętność bez granic . 

Dotykamy tu najbardziej intymnej strony utworu Shakespeare'a. Autor wydobywa na światło 
dzienne to, o czym boimy się powiedzieć nie tylko innym, ale i sobie. Czyż nie podobnie jest 
z Izabelą - tą najbardziej czystą i nieskalaną bohaterką Shakespeare'a - gdy mówi ona skazanemu 
na śmierć Klaudiowi: Podły nędzniku , tchórzu wiarołomny , I chcesz się wybawić kosztem moje; 
cnoty? Tutaj również za jasną fasadą skrywa się coś ciemnego i monstrualnego - zgoda na 
cierpienie brata w zamian za spokój duszy. W tym przypadku paradoks jest nawet większy. bo 
mimo wszystko Izabela pozostaje bohaterką budzącą podziw i współczucie (aż do końca, kiedy -
nie pytana - musi pójść za Księciem). Shakespeare nie daje łatwych odpowiedzi, a kończy wręcz 
wielkim znakiem zapytania. Miarka za miarkę? A może raczej: namiętność za namiętność , 
pożądanie za czystość, mrok w zamian za światło? 

3. 

Namiętność - skrywana czy nie skrywana - jest tylko jednym z przypadków w sprawie, na której 
Shakespeare' owi zdaje się zależeć najbardziej. W istocie bowiem jest to historia o Sprawiedliwości 
i Prawie, ich pochodzeniu i granicach. Tak jak jezuici wycięli sztukę Shakespeare'a z jego dzieł 



zebranych, tak Angelo i Eskalus pragną wytępić nieprawość 
i występek. Są surowi. Zbyt surowi - prawo nie służy już 
człowiekowi, lecz jest narzędziem represji. Sąd Angela nad 
Klaudiem jest parodią prawa, które traktuje istoty ludzkie jak 
maszyny pozbawione uczuć i motywów. Parodia zyskuje na 
sile, gdy prawo zwraca się przeciwko sobie - kiedy bow,iem 
władza (czyli Angelo) jest znieprawiona, któż wówczas ma ją 
osądzić, kto osądzi sędziego? 

Miarka za miarkę? Kara śmierci dla Angela w zamian za 
karę śmierci dla Klaudia? Oko za oko, zab za ząb? Nie. 
Albowiem nie wszystko da się wymierzyć. W tych równaniach 
zawsze jest tajemnica. Siła, która łamie porządek prawa 
i wyłamuje się z jego okrutnej logiki. Tą si,łą jest miłosierdzie. 
Książę ułaskawia Angela i Lucja, którzy zgodnie z prawem 
powinni ponieść śmierć. Również Izabela i Mariana 
przebaczają Angelowi. „Wszystko przebaczam", mówi Książę, 
i w słowach tych kryje się siła większa od siły prawa. Siła 
w swej istocie nielogiczna, nie-z-tej-ziemi; i dlatego tak 
trudna do przyjęcia. 

Wina, sprawiedliwość, miłosierdzie. W nich to właśnie 
zawiera się najistotniejsze przesłanie sztuki Shakespeare'a. 
Wyjątek powinien być ukarany; lecz w tę żelazną logikę 
wkrada się coś niezrozumiałego, coś jakby błąd w systemie. To 
„coś" sprawia, że w naszym życiu pojawia się element 
nieziemski, tajemnica. Shakespeare nigdy nie rozwiąże tej 
tajemnicy, choć w kolejnych sztukach będzie się do tego 
rozwiązania zbliżał. Jednak już samo jej wskazanie sprawia, że 
raz po raz wracamy do jego tekstu, do pytań, które otwierają 
nas ku Innemu, nawet w nas samych. 

Jacek Gutorow 



Spektakl w dwóch częściach 
Premiera 21 Ili 1998 
Duża Scena 

Osoby: 

Izabela - Grażvna Ro2owska 



Rajf Urka Przepieczona EWa W yszorTiirska 
Mariana - Joanna Jędreje1

k 
Julia - Beata Wnęk-Malec 

Stróż, Paź - Judyta Paradzińska 
Książę - Sławomir Federowicz 

Angelo - Grzegorz Min1kiewicz 
Klaudio - Leszek Malec 
Eskalus - Bohdan Gierszanin 

Lucjo - Andrzej Jakubczyk 
Łokieć, Szlachcic I, Abhorson - Maciej Qrłowski 

Pajac, Szlachcic li - Michał Switała 
Mnich, Pi1anka, Bernardyn - Zdzisław Łęcki 

Reżyseria Scenografia 
Zuzanna Korwin Jaros ław Tochowicz 

Kompozycja świateł - Grzegorz Cwalina 

Asystent reżysera - Judyta Paradzińska 

Asystent scenografa - Jola Kułakowska 
Inspicjent - Teresa Zielińska 

Muzyka 
Bogdan Chmura 

Operatorzy świateł - Daniel Jaskuła 
Kazimierz Marosz 

Akustyk - Ryszard Balcer 
Brygadier sceny - Tomasz Albekier 

Rekwizytorka - Barbara Lauer 

T e a t r I rn . J a n a Koch a nowskiego 



R·zeczywistość 
• • 
i poezJa 

rozmowa z reżyserem Jarosławem Tochowiczem 

JAN NOWARA: Choć rzecz dotyczy cnoty, prawdy odpowiedzialności - „Miarka 
za miarkę" wydaje się być zarazem igraszką ... 

JAROSŁAW TOCHOWICZ: Nazywa się ją komedią problemową. A polega to na 
zderzeniu tego co trudne, poważne z tym co zabawne, wesote. Termin igraszka 
jest na miejscu. Igra się tu sprawami dużej wagi, takimi jak władza, jej dekrety, 
ustalenia. Władza z natury dąży do powagi, ale życie ma swoje prawa. 

J. N.: Pociąga Cię waga spraw czy komediowa igraszka? 

J. T.: Szekspir jest wielki i stanowi wyzwanie. Rzeczywistość przeobraża 
w poezję, ujmuje w metaforę, nie tracąc kontaktu z życiem . Opowiada 
prawdziwą historię, ale z drugim, trzecim, czwartym oddechem. W tym jest 
przestrzeń, dusza. To jest poezja. A zarazem Szekspir rzeczywiście igra, to znaczy 
zmienia perspektywę, skacze z powagi w śmieszność. Nic nie jest w nim 
oczywiste, wszystko wymyka się regutom. Wchodzimy w labirynt, czekają nas 



niespodzianki. Chcemy dotknąć, ale tylko intuicyjnie odczuwamy. W tym zawiera 
się istota dramatu, który zarazem jest poezją. 

J. N.: A więc wyjście poza rzeczywistość. 

J. T.: Ale jest rzeczywistość! Dlaczego wciąż nas interesuje Romeo i Julia? Bo 
ich miłość jest prawdziwa, realna. A dlaczego jest to wielka sztuka? Bo ta miłość 
unosi się, wzlatuje. Oto Szekspir. 

J. N.: Na co ma dziś szansę teatr z Szekspirem na scenie? 

J. T.: To właśnie ciekawe. Przede wszystkim ma szansę na bycie teatrem, na 
stworzenie innej, magicznej przestrzeni, w której znajdują się żywi ludzie 
i tworzą cieniutką sieć poezji, spotykają się ze sobą naprawdę . 

J. N.: Tworzą energię, która staje się obrazem ich duszy. .. 

J. T. : Usiłujemy nazwać to, co czujemy intuicyjnie, że jest ale umyka 
definicjom, nie da się ująć w encyklopedyczny zapis. 

J. N. : I oto zbliżamy się do paradoksu, który przyznaję, odpowiada mojemu 
myśleniu o scenie, że to nie życie da się w teatrze najlepiej pokazać, ale duszę, 
tajemnicę bytu, albo jakby to powiedzial Witkacy- Tajemnicę Istnienia. 

J. T.: Teatr wyzwala wnętrze, pokazuje to, co w człowieku ukryte, niewidoczne 
dla oka, co nosi on w sercu i w głowie . Szekspir to umożliwia, daje szansę . Tak 
jest od wieków. Zmieniają się style, mody, ale ta wielka literatura wciąż żywi 
scenę i uruchamia naszą wyobraźnię . 

Opole, 6 marca 1 998 



JAROSŁAW TOCHOWICZ - producent, reżyser. Ukończył 
wydział reżyserii PWST im. L. Solskiego w Krakowie ( 1992). 
Zrealizował przedstawienia: „Mam 6 lat", „Pani Dally ma 
kochanka" i „Dziś jest 4 lipca" - W. Hanley'a, „Matkę" S. I. 
Witkiewicza, „Zbrodnie serca" B. Henley, „Dzień dobry i do 
widzenia" A. Fugarda. Jako producent wykonawczy brał udział 
w realizacji spektakli dla: X-CAi Tokio, Jana Peszka, Krystiana 
Lupy, Teatru TV, Telewizji Edukacyjnej, Fundacji Kultury, Kfa rt. 
Od listopada 1996 pełni funkcję wicedyrektora Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu. 



ZUZANNA KORWIN - absolwentka Państwowej Wyższej S~koły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jest autorką kostiumów m.in. do: „Zycie 
jest snem" P. Calderona de la Barci, „Loża" Rifbierga, „Chłopca 
z gwiazd" Oskara Wilde'a w łódzkim Teatrze im. Stefana Jaracza. 
Współpracuje ponadto z Teatrem im. J. Słowackiego („Wielka magia" 
Eduardo de Filippo) oraz ze Starym Teatrem w Krakowie („Zdziczenie 
obyczajów pośmiertnych" B. Leśmiana), Teatrem Polskim we Wrocławiu 
(„Nasz człowiek" Ostrowskiego), Teatrem Współczesnym w Szczecinie 
(Muminki" ,love Jonsona). Jej realizacje operowe to: „Faust" Gounoda 
dla Opery Sląskiej. „Opowieści Hoffmana" Offenbacha i „Czarodziejski 
flet" Mozarta dla Opery Krakowskiej. Jest autorką scenografii 
i kostiumów do filmów reklamowych i teledysków, zajmuje się 
projektowaniem wizerunku prezenterów TVP i CANAL +. Obecnie 
zajmuje się przygotowywaniem kolekcji ubiorów damskich, która 
zaprezentowana będzie w październiku b.r. 

--------
BOGDAN CHMURA - ukończył muzykologię na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. Pracował w zespole do badań nad 
historią muzyki polskiej dla Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. 

Jako kompozytc~r teatralny zadebiutował w 1989 muzyką do sztuki 
M. Koterskiego „Zycie wewnętrzne" w reżyserii A. Augustynowicz. 
Od tego czasu współpracuję z teatrami w różnych miastach Polski 
(ilustracje muzyczne m.in . do „Matki" Witkacego, „Iwony, księżniczki 
Burgunda" Gombrowicza, „Zbrodni serca" B. Henley, „Dzień dobry 
i do widzenia" A. Fugarda. „Zagraj to jeszcze raz Sam" Allena). Jest 
także autorem muzyki do filmów, audycji telewizyjnych i radiowych. 

Jako krytyk muzyczny związany jest na stałe z miesięcznikiem Jazz 
Forum. Współpracuje też z redakcją Encyklopedii Muzycznej PWM 
w Krakowie oraz bryty,jską The New Grove Dictionary of Music and 
Musicuans. 
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