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POKOJOWKI 
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EDWARD GORDON CRAIG 

O duchach w tragediach Shakespeare'a 

Dramaty Shakespeare'a są poetyckimi dziełami i jako takie należy je przedsta
wiać i traktować, radę tę szczególnie powinni mieć w pamięci wszyscy ci, którzy 
podejmują interpretację sztuk Shakespeare'a zawierających czynnik nadprzyrodzony. 
( ... ) Zastanówmy się na przykład bardziej szczegółowo nad „Makbetem", nad tą 
sztuką, w której „przemożny napór czynnika nadprzyrodzonego wzmaga falę wzbie
rającej ludzkiej namiętności ze zdwojoną siłą". ( ... ) Zdaje się, że widzę go [Mak
beta - G.B.] w pierwszych czterech aktach sztuki jako człowieka zahipnotyzowa
nego, poruszającego się niby we śnie. Później role się zmieniają, z kolei Lady 
Makbet poruszająca się jak we śnie jest niby posępnym, ironicznym echem całego 
życia Makbeta, echem przenikliwym, ostrym, szybka cichnącym, aż w końcu umilk
łym. W ostatnim akcie Makbet się budzi. Wchodzi jakby w zupełnie inną rolę. 
Zamiast powłóczyć ociężale nogami niby lunatyk, staje się zwykłym człowiekiem, 
który zerwał się ze snu i przekonał, iż sen był prawdą. („.) 

Nietzsche pisząc o Makbecie dostrzega jedynie obłędną ambicję człowieka, 
ludzką namiętność ambicji; mówi, że widok ten zamiast raz no zawsze stłumić te 
złe ambicje, które w sobie nosimy, raczej je podnieca. Może ma rację; mnie jednak 
się zdaje, że poza tym wszystkim kryje się coś więcej niż tylko zbrodnicza ambicja 
oraz idea bohatera i czarnego charakteru. 

Ja za tym wszystkim dostrzegam niewidzialne siły, o których już mówiłem; owe 
duchy, o których Shakespeare zawsze tak lubił napomykać, stają za wszelką rzeczą 
na tej ziemi, wprawiają wszystko w ruch i popychają, jak widać, do wielkich czy
nów w imię dobra albo zła. 

W „Makbecie" nazwano je mianem z bojek poczciwych babuń, trzema czarow
nicami, elastycznym mionem, z którego publiczność teatralno może się śmiać albo 
też brać je poważnie, jak woli. ( ... ) 

W „Makbecie" wedle mego przekonania włośnie podczas hipnotycznych mo
mentów sztuki powinniśmy odczuwać wszechmocną potęgę czynników niewidzial
nych; jak to osiągnąć, jak dać jasno do zrozumienia bez popadania w dosłowność 
- to problem dla reżysera. 

Wydaje mi się, że sztuka ta nigdy nie była grana jak należy, bo nigdy nie wy
czuliśmy oddziaływania duchów za pośrednictwem kobiety na mężczyznę; osiągnię
cie tego byłoby jednym z najtrudniejszych zadań, jakie można powierzyć reżysero
wi, lecz nie dlatego, że trudno znaleźć gazę dostatecznie przeźroczystą albo ma
szynerię do podnoszenia widm w powietrze i nie dla żadnych podobnych przyczyn. 
Głćwna trudność tkwi w kreacjach dwojga aktorów grających Lady Makbet i Mak
beta, jeśli bowiem uznamy, że duchowy czynnik, który Shakespeare nazwał czarow
nicami i duchami, jest w jakiś sposób związany z cierpieniem tych dwojga ludzi, 
Makbeta i jego żony, te dwie postacie muszą to widowni pokazać. ( ... ) 

[W:] O SZTUCE TEATRU, Warszawa 1985, s. 219. 
Przekład : Maria Skibniewska 



Kwestia Oberona w „Snie nocy letniej", akt II, scena I: 
„Cktiwego wiciokrzewu dachem zupełnie okryte" 

(Przekład A. B.) 

bierwion dębowych, łączonych prostoką tami bielonego muru, w1enczy 
- zamiast sufitu - stromy strop, jak w stodole. Potężne siestrzany 
wiążą ściany boczne rozświetlone oknami. Czcrne pulpity ławek i ma
jestatyczne, ironowe, krzesło nauczyciela z katedrą pized nim - oto 
obraz, który przetrwał w rzeczywistości do czasów dzisiejszych. Ne ka
tedrze zasiadali dobrzy nauczyciele z Oxfordu, zachęceni wyższą niż 
gdzie indziej pensją, gdyż dorabiając się, Stro ford nie żałował pieniędzy 
na szkołę dla synów swoich notablów. 

Za podręczniki służyły rozmówki łacińsk ie: Sententiae pueriles 
Leonharda Culmana albo Pueriles confabulotionculae Ewalda Gallusa, 
Bajki Ezopowe, Moralne dwuwiersze Dionizjusza Katona, proza Cyce
rona, Salustiusza albo Cezara, wiersze Owidiusza i Wergiiiusza, a nie
kiedy Horacego. Z renesansowych utworów czytano Bukoliki Baptysty 
Spagnolo z Mantui i Zodiacus vitae Marcellusa Palingeniusa. Ma;ąc 16 
lat wychowanek Gramrnar School mógł iść na uniwersytet. 

William najprawdopodobniej nie skończył zkoty w rodzinnym m1e::
cie ani gdzie indziej. Ale teksty podręczników zgrabnie wykorzystat 
później w sztukach, robiąc w nich użytek również z ograniczonej znajo
mości języka francuskiego. Plotk aktorska z XVI! w . czyniąca go „nau
czycielem na prowincji" nie ma uzasadnienia, chyba że pełnił obowiązki 
pedla albo abecedariusza. 

Mimo szczupłego wykształcenia formoinego Szekspir byt inteligent
nym, można by powi edzieć wzorowym czytelnikiem. Wzorowym w tym 
znaczeniu, że myślą i wyobraźnią wnikał jak najgłębiej w sytuacje, 
charaktery i implikacje czytanych utworów. Można by powiedzieć, że 
większość jego sztuk jest sprawozdaniem i komentarzem genialnie wni
kliwego czytelnika na temat przeczytanych sztuk, powieści i kronik, bo 
fabułę swoich utworów prawie zawsze opierał na dziełach innych pisa
rzy. ( ... ) 

Wykształcenie Szekspira wzbogacity poza tym wczesne kontakty 
z teatrem, podczc;s wizyt trupy hr. Leicestera w Stratfordzie. Grali oni 
w sali zebrań rady miejskiej, nad którą na piętrze mieściła się szkoła. 
Wizyty aktorów musiały być przeżyciem dla mieszkańców dwutysięcz
nego miasta. Jest rzeczą znamienną, że oprócz Wil liama i jego młod
szego brata Edmunda aktorami byli także inni stratfordczycy. ( ... ) 

Przynależność do trupy teatralnej by ła chyba najlepszym sposobem 
rozszerzenia bezpośrednich kontaktów na przedstawicieli wszystkich 
klas i grup społecznych, które można było znaleźć w ówczesnym Lon
dynie. ( ... ) 

Połączenie w jednej osobie zawodu aktora i dramaturga dawało 
Szekspirowi przy jego talencie niezwykle sprzyjające warunki dla stwo
rzenia dzieła teatralnego doskonale dostosowanego do sceny, rodzaju 



O B S A D A: 

Duncan, król Szkocji . 
Malcolm jego 
Donalbain synowie 
Macbeth 
Ban quo 
Macduff 
Lenox 
Rosse 
Meneth 
Ang us 
Catheness 
Fleance, syn Banqua 
Siward, hrabia Northumberlandu 
Młody Siward, jego syn . 
Seyton, przyboczny oficer Macbetha . 
Lekarz 
Sługa 
Lady Macbeth 
Dama 
Czarownice 

Zjawy 

Dama li 
Zjawo 
Morderca I 
Morćlerco li 
Kapitan 
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Kwestia Aniens w „Jak wam się podoba", akt II, scena VII: 
„Hej, ho! Spiewajmy: hej, ho! do zieioneJo ostrokrzewu" 

(Przekład A. B.) 

„ 

CZESŁAW MIŁOSZ 

O nadziei 

Los cy ilizacji - jedynej, skoro inne przegrały nie j8st wesoły 
dlatego wśród poetów łatwo znaleźć gorliwych czytelni!{ÓW Nostrada

musa. Sz kojąc nadziei należy zwrócić się do wewnętrznych dynamiz
mów, które przesądziły o punkcie, w jakim jesteśmy. Dziwne rzeczy za
czynają się odsłaniać, kiedy tylko zastanowimy się nad pojęciami 

„zdrowia" i „rozkładu". Zdają się być one wysoce mylące. Dla Szek
spira, nie tylko d!a Hamleta, jego czas był „out of joint" (zwichnięty -
G.B.) i trudno utrzymywać, że przesadzał: naprawdę zaczynała się wte
dy era nowoczesna, z wszelkim złem i dobrem, jakie miała przynieść. 
Odtąd niejeden raz pojawia się pod piórem poetów ład i.;mieszczany 
gdziekolwiek, byle gdzie indziej, w innym miejscu albo w innym czasie. 
Tęsknota taka, z natury eschatologiczna, zwraca się przeciwko wszel
kiemu tu i teraz, stanowiąc jedną z sił bezustannego rozwoju. Czy to 
jest rozkład? Zapewne, jeżeli jest nim, społecznie, brak aprobaty dla 
form zastanych. ( ... ) 

Tylko przez porównanie z czasem. naszych dziadów i pradziadów 
potrafimy być wobec naszego czasu sprawiedliwi. !Nastąpiło coś, z cze
go w pełni trudno sobie zdać sprawę, tak wydaje się to zwyczajne, ale 
co ma i będzie miało wagę olbrzymią. ( ... ) Jest tym wyłonienie się ludz
kości jako żywiołu, tam gdzie dotychczas istniała tylko ludzkość podzie
lona na kasty odróżniające się strojem, mentalnością i obyczajem. Tę 
przemianę można zaobserwować tylko w niektórych krajach, niemniej 
dokonuje się ona stopniowo wszędzie, a razem z tym nikną mityczne 
wyobrażenia, tak silne w ubiegłym stuleciu, o szczególnych cechach, 
jak gdyby wiecznych, chłopa, robotnika, inteligenta. Ludzkość jako ży
wioł, wynik technologii i powszechnego wykształcenia, oznacza otwar
cie się na naukę i sztukę w skali dotychczas nies!)otykanej. Rozumiał 
to mój nieżyjący przyjaciel, polski prozaik Witcld Gombrowicz, który 
miał dar formułowania rzeczy banalnie prostych. 

(W:] SWI DE CTWO POEZJI . Sześć wy 1clad6w o dot1citwośctach 

naszego w t e1cu, \Va r sza wa 1987 s. 106. 



SCENOGRAFIĘ DO GORZOWSKIEGO WYSTAWIENIA „MAKBETA" 
PRZYGOTOWAŁA ADELE A N GG AR D. 
JEST TO PIERWSZA PRACA TEJ ARTYSTKI 
NA POLSKICH SCENACH. 

Adele Anggard jest wybitnym scenografem pracującym od 30 lat 
w różnych teatrach Europy. Jest autorką scenografii i kostiumów do tak 
znanych sztuk jak „Król Lir" i „Sen nocy letniej" Szekspira, „Panna 
Julia" Strindberga czy „Fizia pończoszniczka" Milne'a. Pracowała na 
scenach dramatycznych i operowych Sztokholmu, Paryża, Uppsali, San 
Francisko, Oslo i Catanii. Wielokrotnie współpracowała z Peterem 
Brackiem, m.in. przy słynnym wystawieniu „Króla Lira" w Royal Shake
speare Company w Stratfordzie nad Avonem. 

W programie wykorzystano ilustracje do sztuk Szekspira wykonane 
przez Waltera Crane'a. Ten dziewiętnastowieczny malarz i projektant 
zajmował się ceramiką, witrażem i tkaniną oraz ilustracją książkową, 

w której demonstrował znakomite cechy swej twórczości: pomysłowość, 
dowcip, biegłość artystyczną i oryginalność rysunku. Największą sławę 
przyniosła artyście właśnie ilustracja książkowa. Walter Crane uważany 
jest obecnie za jednego z najwybitniejszych - obok Coldecott i Kate· 
Greenaway - przedstawicieli złotego wieku brytyjskiej ilustracji książ
kowej. Oryginały prezentowanych tu rysunków znajdują się obecnie w 
zbiorach Folger Shakespeare Library w Waszyngtonie. 

[Na podstawie „FLOWERS FROM 
SHAKESPEARE'S GARDEN", Lond on] 

Zastępca dyrektora: 
HENRYK POLICHNOWSKI 

Specjalista konsultant pracowni teatralnych: 
MICHAŁ PUKLICZ 

Kierownik techniczny: 
JANUSZ FRĄCZAK 

Kierownicy prac o w n i: 

plastycznej 
krawieckiej 
elektrycznej 
akustycznej 
fryzjersko-perukarskiej 
Brygadier sceny 
Garderobiana 
Rekwizytorki 

ALEKSANDER KOWALCZYK 
URSZULA CICHOCKA-JAMROZ 

BOGDAN GIŻYCKI 
IRENA TABAKA 

ALFREDA NOWAK 
MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 

EUGENIA ADAMKIEWICZ 
URSZULA DUDOJC 

ALEKSANDRA KARM ELIT A 

Bilety indywidualne i zbiorowe, organizacja uroczystości i akademii dla zakładów 
pracy i instytucji w Biurze Obsługi Widzów. 

Kierownik Biura - LIDIA PAUKSZTO 

Kasa Teatru czynna codziennie oprócz poniedziałków w godz. ad 10.00 do 14.00 
oraz na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. 
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Kwestia Birona w „Straconych zachodach milości", akt IV, scena III: 
„Kto sieje kąkol pszenicy nie zbierze" 

Przekład Leona Ulricha) 


