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Próba odpowiedzi na pytania o to, 
kim był stary Hamlet – dobrym królem 
czy okrutnym władcą, oraz jak wyglą-
dała jego relacja z synem, często staje 
się fundamentem scenicznych ada-
ptacji najbardziej znanego dramatu 
Szekspira. Twórcy z Teatru Pieśń Kozła 
dodali do tych pytań jeszcze jedno – 
o to, jaka była noc po zamordowaniu 
króla i jaką pieśnią mogła brzmieć.

Osadzenie akcji na dwa miesiące przed 
tym, kiedy rozpoczyna się ona w drama-

cie, pozwoliło Grzegorzowi Bralowi, reży-
serowi spektaklu Hamlet – komentarz, na 
odsłonięcie tych obszarów, które w tra-
dycyjnej, linearnej lekturze tekstu po-
zostają zakryte. Choć ze sceny nie padło 
jedno z emblematycznych sformułowań 
pochodzących z Szekspirowskiego Ham-
leta, a więc „time is out of joint”, wyda-
je się, że postrzeganie czasu jako „kości 
wyłamanej w stawie” było dla twórców 
bardzo istotne. Moment śmierci starego 
Hamleta stał się dla nich jednocześnie 
iskrą wyzwalającą łańcuch późniejszych 
perypetii, lustrem, które odbija te wyda-
rzenia i pokazuje ich tragizm, oraz mo-
mentem swego rodzaju zawieszenia po-
między tym, co już się wydarzyło, a tym, 
o czym wiemy, że wydarzy się w ramach 
Szekspirowskiej fikcji. Zabójstwo po-
pełnione przez Klaudiusza w spektaklu 

Brala staje się momentem szczególnej 
intensywności splatającej przeszłość 
i przyszłość.

Skonstruowanie wyrazistych postaci 
Hamleta, Gertrudy, Klaudiusza i  Ofelii, 
mimo nielinearnej konstrukcji przedsta-
wienia, stało się możliwe dzięki temu, że 
podstawą dla każdej kreacji był stosunek 
do zmarłego króla. Hamlet syn, do któ-
rego należy pierwsza pieśń spektaklu, 
opłakuje ojca, ale nie szczędzi mu słów 
żalu, a nawet wyrzutów. Obarcza zmar-
łego winą za swoją słabość, wciąż czu-
jąc nad sobą jego ciężką dłoń. Gertruda 
w  Hamlecie – komentarzu jest przede 
wszystkim kobietą, która krótko po 
śmierci swojego męża oddała się jego 
bratu. Klaudiusz nie wykazuje skruchy, 
ponieważ morderstwo starego Hamleta 
od początku było dla niego precyzyjnie 
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wyliczoną stawką w grze o pożądaną 
władzę. Ofelia to wariatka, ale przede 
wszystkim jest dziewczyną pozbawio-
ną matki, stanowi przedmiot transakcji 
zawieranych przez męskich bohaterów. 
Najciekawsze momenty spektaklu to 
te, w  których twórcy pozbawiają wi-
dzów bezpiecznego kontekstu mocno 
osadzonych w  teatralnej tradycji od-
czytań i  dobrze znanych bohaterów. 
Kilkakrotnie na scenie pojawiają się 
postaci niewystępujące w  dramacie. 
Słowa wyśpiewywanych przez nie 
pieśni sugerują, że można niektóre 
z nich interpretować jako personifika-
cje stanów emocjonalnych oderwane 
od konkretnych osób. Na scenie wi-
dać jednak także postać dziewczynki, 
o  której Gertruda śpiewa, że była jej 
małą córeczką. Z kolei sama dziewczy-
na powtarza: „nigdy nie było żadnego 
Hamleta”, co pozwala myśleć o niej jako 
o zapomnianej, niezapisanej na kartach 
dramatu bohaterce. Niepewność co do 
tego, z kim w tym momencie mamy do 
czynienia, jest poruszająca, ponieważ 
dotyczy tak dobrze znanej fabuły.

Na scenografię składają się proste 
metalowe krzesła, kilka stołów zmie-
niających swoje położenie podczas 
spektaklu, łóżko, na którym umarł stary 
Hamlet, oraz jego maska pośmiertna. 
Ten ostatni element, choć najbardziej 

subtelny i  umieszczony na 
ścianie zamykającej sceno-
grafię, stanowi w  spektaklu 
centralny obiekt i  posiada 
szczególną moc symbolicz-
ną. Biała maska rzuca długi 
cień na jasnej powierzchni, 
na której została zawieszona, 
i  jest zarówno znakiem nie-
obecności zmarłego króla, jak 
i  jego obecności jako tego, 
przez kogo rozwija się akcja 
dramatu. Kiedy zapalają się 
światła na scenie i widzimy na 
metalowym łóżku bezwład-
nie leżące ciało, nie możemy 
mieć pewności, czy to mane-
kin, czy żywy człowiek. Mo-
ment, kiedy aktor zaczyna się 
poruszać i zdejmuje maskę ze 
swojej twarzy, przywodzi na 
myśl Umarłą klasę Tadeusza 
Kantora, w której napięcie po-
między śmiertelnością ciała 
ludzkiego a martwotą przed-
miotów, przede wszystkim 
antropomorficznych maneki-
nów, jest szczególnie istotne. 

Uruchomienie Umarłej klasy, uwa-
żanej za utwór wyrastający z głębokiej 
żałoby po przeszłości, jako kontekstu 
dla Hamleta – komentarza wydaje się 
o tyle zasadne, że stanowi jeden z kil-
ku tropów prowokujących do myśle-
nia o spektaklu Teatru Pieśń Kozła jako 
o  utworze, w  którym twórcy budują 
pomost pomiędzy tragedią Szekspira 
a  zakorzenionymi w  Polsce tradycyj-
nymi formami żałobnymi. Teksty na-
pisane przez Alicję Bral przywodzą na 
myśl treny, ponieważ sednem każdego 
z nich jest konfrontacja ze śmiercią. Nie 
są to jednak utwory pochwalne, ale 
gorzkie, wypowiadane z żalem, a na-
wet nienawiścią. Śpiew nad zmarłym 
kojarzy się również z obecną w niektó-
rych rejonach Polski tradycją pustych 
nocy, podczas których bliscy zbierają 
się przed pogrzebem i śpiewają pieśni. 
Puste noce to jednak nie tylko symbo-
liczne pożegnania, ale również czas na 
obserwację, czy z ciałem zmarłego nie 
dzieje się coś, co sugerowałoby, że za-
mienia się w upiora dręczącego tych, 
którzy pozostają żywi. Stary Hamlet 
w  spektaklu Brala zdecydowanie jest 
takim bohaterem-upiorem, wsączają-
cym śmierć w krew żywych bohaterów 
i każdemu z nich – nie tylko synowi, jak 
ma to miejsce w dramacie Szekspira – 
nakazującym: „pamiętaj o mnie!”.  

Ula Bogdanów

Odpryski 
tożsamości 
Hamlet – komentarz, reżyseria: Grzegorz Bral, 
Teatr Pieśń Kozła (Polska)

Wielogłosowy chór artystów śpie-
wających a capella, autorska drama-
turgia bazująca na rytmie ruchów 
i dźwięków. Energia oparta na za-
gęszczeniu: akcji, emocji płynących 
wręcz z trzewi postaci. Minimalistycz-
na scenografia i proste kostiumy. To 
w skrócie charakterystyczne elemen-
ty artystycznego stylu Grzegorza 
Brala i Teatru Pieśń Kozła, które są 
dobrze znane publiczności Festiwalu 
Szekspirowskiego. Kilka lat temu 
zespół zachwycił w Gdańsku (a także 
Edynburgu i nie tylko) genialnymi 
Pieśniami Leara, rok temu mieliśmy 
okazję zobaczyć mniej udaną Wyspę 
na podstawie Burzy. Hamlet – ko-
mentarz walczy zaś w tegorocznym 
konkursie o Złotego Yoricka. 

Zgodnie z  zapowiedzią zamieszczoną 
w  tytule spektakl nie stanowi adapta-
cji najsłynniejszego dramatu Szekspira. 
Twórcy całkowicie rezygnują z  przed-
stawiania fabuły czy jej fragmentów. Idą 
nawet krok dalej i umieszczają początek 
akcji wcześniej, w symboliczną noc za-
bójstwa starego Hamleta. Najważniejsze 
postaci gromadzą się na czuwaniu przy 
ciele byłego króla. Jest to moment gra-
niczny dla wszystkich bohaterów, gdyż 
pogłębia i uwydatnia kryzys, w którym 
się znajdują jako wspólnota i  każdy 
z osobna (choć z różnych przyczyn). Jak 
wiemy z  lektury dramatu – to dopiero 
początek, punkt zapalny lawiny tragicz-
nych wydarzeń.

 Spektakl stanowi zbiór intymnych 
pieśni – lamentów czy solilokwiów. Sku-
pia się na odczuwanych przez bohate-
rów uczuciach i afektach oraz prowadzi 
przez historię poprzez emocje. Jakbyśmy 
mogli wejrzeć w ich dusze i najskrytsze, 
niewypowiedziane myśli, by bardziej zro-
zumieć panujące pomiędzy nimi relacje. 
Sama przestrzeń, białe pudełko z lustra-
mi rozmieszczonymi po przeciwnych 
stronach ściany, z tą intencją korespon-
duje. Scenografię Roberta Florczaka uzu-
pełniają oryginalne krzesła ustawione 
wokół łóżka zmarłego – każde ma kształt 
surowego tronu, jest wykonane z ażuro-
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wej metaloplastyki. Siedziska różnią się 
oparciami – uzupełniają je odmienne 
detale, które trudno spostrzec od razu. 
Są piękne i niepowtarzalne, a jednocze-
śnie zimne i nieprzyjemne. Po bliższym 
przyjrzeniu się widać, że składają się z ka-
wałków wtórnych, o zupełnie nieszykow-
nej proweniencji (np. widły czy tarcza 
z młynka do mielenia mięsa). Zupełnie 
jak zasiadający na nich arystokratyczny 
dwór zamieszkujący Elsynor.

Sama koncepcja i punkt wyjścia spek-
taklu rysują się zatem całkiem obiecują-
co, mimo że ryzykownie – choćby z uwa-
gi na anarracyjność. Dopiero po scenach, 
w których giną kolejne postaci, orientu-
jemy się, że czas upływa i znajdujemy się 
w innym momencie akcji, a wydawałoby 
się, że wciąż trwa czuwanie przy ciele 
starego Hamleta. Nie wiadomo jednak, 
czy to niejasność w  prowadzeniu dra-
maturgii, która rozmywa przekaz o pod-
skórnym rozwoju wydarzeń, czy celowy 
zabieg reżyserski, który polega na zawie-
szeniu bohaterów – skupieni na przeży-
waniu swoich wewnętrznych rozterek 
nie są do końca świadomi, co się dzieje 
dookoła nich. Istnieje też trzecia opcja – 
rzecz cała faktycznie dzieje się w jedną 
noc, a sceny śmierci Ofelii czy młodego 
Hamleta wprowadzają niespójność prze-
kazu. 

Artyści przygotowali swoje dzieło na 
podstawie tropów interpretacyjnych wy-
nikających z ich osobistej lektury Hamle-
ta, poszukiwań tego, co pod słowami, 
między bohaterami i  w głębi postaci. 
Obrali drogę własnego, twórczego wej-
rzenia w dramat stratfordczyka, wycią-

gnięcia pewnej esencji i nabudowywania 
sensów na tekście oryginału przy zacho-
waniu własnego artystycznego stylu.

 Bohaterów Brala łączy poczucie kry-
zysu, które sobie wzajemnie napędzają, 
nie będąc w stanie zatrzymać tego me-
chanizmu. Wszyscy są tutaj nieszczęśliwi 
i skrzywdzeni, a także pozostawieni sami 
sobie, zblokowani. W  oniryczno-sym-
bolicznej konwencji seansu uczestniczą 
zmarli (Ojciec Hamleta), a także postaci 
o odmiennym statusie (aktorki mają po-
bielone twarze). Być może są to duchy in-
nych umarłych, upersonifikowane warto-
ści takie jak miłość czy niewinność, a być 
może odpryski osobowości bohaterów, 
ich niegdysiejsza tożsamość. W  jednej 
ze scen Gertruda przeprasza dziewczynę 
za to, że jej nie uratowała i pozwoliła zgi-
nąć. Nie wiadomo, czy ma na myśli utra-
cone kiedyś dziecko, być może córeczkę, 
a może mówi do samej siebie sprzed lat – 
młodej, zdezorientowanej i przestraszo-
nej. Twórcy podsuwają niejednoznaczne 
tropy, sugerując (mniej lub bardziej), że 
Poloniusz romansował z  córką, a  Klau-
diusz nie mógł mieć potomstwa, co od-
biło się na jego psychice. 

Muzyczne wykonania w  Hamlecie – 
komentarzu są, jak zwykle w przypadku 
Teatru Pieśń Kozła, na bardzo wysokim 
poziomie technicznym. Koncepcja wyj-
ściowa ciekawa, czegoś jednak zabrakło. 
Choć spektakl trwa godzinę i jest w swej 
istocie ekspresyjny, to jednocześnie 
w tej dynamice statyczny – jakby energia 
rozkładała się równo na poszczególne 
utwory, a nie budowała napięcia w dra-
maturgii całości.  

Maja Skowron

Szekspir  
na trampolinie
Sen nocy letniej, reżyseria: Mostafa Koushki, 
Mostaghel Theatre (Iran) 

Irański Sen nocy letniej powstał z fa-
scynacji wykreowaną przez Szekspira 
magią. W taki sposób widowiskową 
konwencję swojego przedstawienia 
tłumaczył Mostafa Koushki podczas 
spotkania z widzami po wczorajszym 
spektaklu. Reżyser, jednocześnie 
autor scenografii i odtwórca roli 
Oberona, zaproponował oryginalną, 
podkreślającą fizyczność, niemalże 
cyrkową aranżację dla historii o pła-
tającej figle miłości.

Koushki uwypuklił wątki romansowe 
kosztem tych filozoficznych. Sztuka 
Szekspira, traktująca między innymi 
o  iluzoryczności świata czy stawiająca 
pytania o znaczenie teatru w ogóle, staje 
się w wykonaniu artystów z Iranu uroczą 
opowieścią o  magii i  miłości. Uczucio-
wym zawirowaniom, jakie spotykają Her-
mię, Helenę, Lizandra oraz Demetriusza, 
towarzyszy rozbudowana historia Hipo-
lity i Tezeusza, którzy wybijają się w tej 
wersji Snu nocy letniej na pierwszy plan 
i, inaczej niż u Szekspira, stają się boha-
terami wątku równorzędnego wobec 
przygód dwóch ateńskich par. Zniecier-
pliwiona Hipolita czeka na pełnię będącą 
warunkiem jej ślubu z ateńskim władcą. 
Cztery dni poświęcone na odprawianie 
rozmaitych obrzędów na cześć każącego 
na siebie czekać księżyca to zdecydowa-
nie za długo. Bohaterka postanawia więc 
działać na własną rękę i swoje szczęście 
przyspieszyć dzięki magii, która jak oka-
że się w zakończeniu, może ostatecznie 
doprowadzić do realizacji niepożądane-
go przez nią scenariusza.

Jednak Sen nocy letniej w wykonaniu 
Mostaghel Theatre w żadnym razie nie 
próbuje na siłę być tragedią. Pomimo 
rozbudowania wątku Hipolity czy po-
minięcia tego dotyczącego teatralnych 
prób ateńskich rzemieślników (którzy na 
potrzeby spektaklu Mostafy Koushkiego 
stali się amazońskimi muzykami, bardziej 
wpisującymi się w rytmiczną konwencję 
całości) mamy do czynienia ze spekta-
klem, który zadowoli miłośników kla-
sycznego podejścia do Szekspira – nie-
konwencjonalne pomysły według mnie 
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nie pozbawiły Snu… charakterystycznej 
dla niego lekkości.

Niepodejmowanie tych „bardziej 
poważnych” wątków sztuki (chociażby 
refleksji Spodka, który u Szekspira, po-
mimo że jest postacią bardzo komiczną, 
zadaje sobie trudne, filozoficzne pytania) 
sprawia, że nasza uwaga może się skupić 
na popisach fizycznych możliwości akto-
rów czy towarzyszącej przedstawieniu 
rytmicznej muzyce wykonywanej na 
żywo. Chociaż sama scenografia nie pod-
kreśla tego w wyraźny sposób, dźwięki 
werbli wprowadzające nas w egzotyczny 
klimat i przyciągające wzrok oraz kunsz-
towne kostiumy bohaterów (szczególnie 
królujących w lesie Oberona i Tytanii) nie 
pozostawiają wątpliwości, że znajdujemy 
się na łonie natury – w scenerii idealnej 
dla historii zdominowanych przez pożą-
danie. Nieznikający ze sceny księżyc, bę-
dący jednocześnie trampoliną, po której 
skaczą mieszkańcy lasu i szukający w nim 
schronienia uciekinierzy z Aten, przypo-
mina natomiast, że oglądane przez nas 
przedstawienie dzieje się w nocy.

Pozbawiona ozdobników biała prze-
strzeń jest dobrym tłem dla malowniczo 
ucharakteryzowanych aktorów, których 
mocny makijaż umożliwia dostrzeżenie 
bogatej mimiki nawet z dalszych rzędów. 
Ekspresja twarzy i   misternie skonstru-
owana choreografia podkreślają fizycz-
ność, która u  Szekspira była nie mniej 
ważna od egzystencjalnych rozterek. 
Między innymi dlatego irański Sen... nie 
powinien pozostać niezauważony.  

Karolina Kowalczyk

Godność Aten to 
wasza muzyka 
Sen nocy letniej, reżyseria: Mostafa Koushki, 
Mostaghel Theatre (Iran)

Reżyser Snu nocy letniej świadomie 
bawi się kontrastami różnych  
teatralnych konwencji. Rozpędzana 
śmiałością aktorów i precyzyjnymi 
rozwiązaniami scenicznymi machina 
teatralna pcha prostą, lecz niepozba-
wioną uroku i humoru historię miło-
sną. Na pierwszy plan zdecydowanie 
wybijają się Helena, Hermia, Lizander 
oraz Demetriusz. Widza prowadzą 
beztroskie, niezobowiązujące wygłu-
py, dynamiczna choreografia i rytm.  

Ta specyficzna konwencja, w której zo-
stało umieszczone irańskie przedstawie-
nie, potrzebowała przestrzeni z  jednej 
strony uniwersalnej i  prostej, z  drugiej 
– poręcznej dla aktorów i  przyjemnej 
dla oka. Mostafa Koushki (reżyser i sce-
nograf spektaklu) wyciął oderwaną od 
reszty świata białą bryłę. Surrealistyczną 
scenę, w której poukrywano zapadnie, 
obrotowe drzwi i  trampolinę, ożywiają 
dopiero młodzi kochankowie i leśne du-
chy. Godnym podziwu przykładem tego, 
jak przestrzeń służyć może energii sceny, 
jest umieszczona w  dwóch symetrycz-
nych oknach-łóżkach rozmowa Heleny 

i Hermii. Dzięki sprytnym rozwiązaniom 
przestrzennym tekst dramatu staje się 
melodią, znaczenie wypowiadanych 
słów ustępuje miejsca pociągającej ryt-
mice i  melodyjności dialogów. Dodat-
kowo całości towarzyszy muzyka na 
żywo, którą skomponował Ali Rezania. 
Wypełnia ona bajkowy świat radosnym 
lejtmotywem, czasem podkręca nastrój, 
jak podczas scen nocnych spotkań lub 
polowania na jelenia, często komentu-
je rytmiczne wygłupy i gagi. Szkoda, że 
reżyser ukrył muzyka w prawym rękawie 
sceny. Teatralność konwencji jest na tyle 
podkreślana, że umieszczenie go na sce-
nie nie łamałoby, i  tak już zaznaczonej 
grubą kreską, zasady umowności, a być 
może byłoby dodatkowym bodźcem an-
gażującym widza i podbijającym energię 
widowiska.

Uniwersalność teatralna, jaką buduje 
reżyser, widoczna jest też w kreowaniu 
postaci poprzez kostiumy. Z jednej stro-
ny mamy tu „ateński” peplos, nawiązują-
cy do rzeczywistości, w jakiej tekst jest 
osadzony, z drugiej – stroje odnoszące 
się do mitologii irańskiej. Wszystko to 
jednak jest na tyle bajkowe i niewinne, 
że widz nie doszukuje się natrętnych 
kontekstów współczesnych, ale daje się 
ponieść energii Szekspirowskiego kar-
nawału. Świat sceniczny ożywia choreo-
grafia, która wydaje się budowana na 
wewnętrznej energii postaci, a  nie na-
rzucona z zewnątrz. Diabełkowaty, cha-
otyczny temperament elfów pozostaje 
w kontraście z rubaszną, pompatyczną 
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atmosferą ateńskiego dworu. 
Irański Sen nocy letniej formalnie to 

bardzo imponujący spektakl – pełen roz-
maitych i umiejętnie wydobytych jakości 
aktorskich, błyskotliwie operujący kon-
trastami. Nie brakuje w nim dynamicz-
nych i  pomysłowych rozwiązań insce-
nizacyjnych ani celnie rozdanych zadań 
aktorskich z humorem przeplatanych ga-
gami. Wszystko jest spójne, każdy, nawet 
najdrobniejszy fragment – dopracowany, 
niczego nie zaniedbano. Do najciekawiej 
poprowadzonych postaci należy zaś Hi-
polita oscylująca między naiwnym pożą-
daniem do swojego zdobywcy a kondy-
cją branki-niewolnicy. Spragniona dnia 
ślubu nie zdaje sobie sprawy z roli, jaką 
nadał jej Tezeusz. Była królową Amazo-
nek i silnego imperium, a stała się nikim. 
Przewaga zabawy nad psychologizowa-
niem postaci sprawia jednak, że tragizm 
bohaterki musi zostać zatuptany przez 
dworskie rytuały. Zamiast przeżywać 
żałobę z powodu pogromu Amazonek, 
jesteśmy zaproszeni na dworskie wesele 
Tezeusza i Hipolity. Skoro wesele, to trze-
ba było bawić się dalej...

Ogromne uznanie należy się także 
członkom obsługi technicznej, czyli ani-
matorom scenografii, którzy ukryci pod 
podłogą uruchamiali trybiki imponującej 
teatralnej maszyny. Podczas oklasków 
spod zapadni wyłoniły się trzy sylwetki 
zmęczonych i  dumnych technicznych, 
a cały zespół aktorski i publiczność gorą-
co podziękowali im brawami. 

Czy w  irańskim przedstawieniu była 
magia? Na pewno była wiara nie tyle 
w czary, ile w uniwersalny język teatralny, 
który potrafi zjednać sobie widzów osa-
dzonych w różnych kontekstach kulturo-
wych czy lokalnych. Była siła opowieści, 
która oberwana z szekspirowskiego kon-
kretu, ale wzbogacona o  malowniczą 
oprawę, nadal potrafi rozbawić, zaanga-
żować w sceniczne dzianie się i pokazać 
jedną z dróg szukania siły teatru.  

Jan Karow

Stormy weather
bless the king_nieliryczna pieśń, kreacja 
i wykonanie: Anna Piotrowska i Kamil Bończyk, 
Teatr Rozbark (Bytom)

Trudno powiedzieć, ilu osobom nie 
udało się obejrzeć przedstawienia 
bless the king_nieliryczna pieśń. Kie-
dy – z niezwykle rzadkim dla nurtu 
SzekspirOff opóźnieniem – zaczynało 
się ono na Scenie Kameralnej Teatru 
Wybrzeże w Sopocie, nad Trójmia-
stem szalała ulewa. Komunikacja 
miejska właściwie stanęła w miejscu.

Tak zdecydowanie niesprzyjające wa-
runki nie okazały się jednak przeszkodą 
dla dwojga tancerzy z  Bytomia. „Dmij-
cie, wichrzyska, aż wam miechy pękną! 
/ Dmijcie, wściekajcie się! Plujcie powo-
dzią / Wy, katarakty, i wy, uragany, / Aż 
zatopicie wieże po szczyt kopuł” (przeł. 
Józef Paszkowski) – mógłby w taką po-
godę pomstować na deptaku Bohaterów 
Monte Cassino niejeden Lear. Te słowa 
jednak, jak i niemal cała reszta drama-
tu Szekspira, nie zabrzmiały na scenie. 
„Wchodzi…”, „wychodzi…”, „ mówi do…”, 
„zdziera z  siebie szaty”, „przebija go 
z tyłu…” – tkankę tekstową przedstawie-
nia stanowiły właśnie takie strzępy zdań, 
czyli dopisane przez bezimiennych re-
daktorów didaskalia. Wygłosił je bardzo 
szybko na samym początku nieruchomo 
wpatrzony w publiczność Kamil Bończyk. 
Dalej działał już tylko ciałem. Na nagi tors 
miał narzucony długi, skórzany płaszcz. 
Nie starał się pokazać dramatu władcy, 
który musi rozdzielić swoje królestwo 
między trzy córki. Chciał tylko rządzić. 

Na scenie, poza sporym dywanem, kil-
koma reflektorami i stalowym wiadrem, 
towarzyszyła mu wcielająca się w Korde-
lię Anna Piotrowska. Ubrana była podob-
nie – w skórzaną kurtkę i pokryte ceki-
nami czarne szorty. Bończyk całą swoją 
uwagę skupiał na niej i to ona była mani-
pulowana, wykorzystywana i poniewie-
rana przez krótki, trwający niecałe pół 
godziny występ. Wspomniane wiadro 
musiała trzymać w zębach, była zawijana 
w dywan, turlała się wzdłuż i wszerz, a on 
raz po raz przygważdżał ją do podłogi 
stopą. Wszystko to działo się w półmro-
ku i przy dźwięku padającego deszczu, 
który tylko na krótkie chwile przerywa-
ny był mocno basową, powolną muzyką 
elektroniczną.

Ten pokaz męskiej dominacji stanowił 
większość przedstawienia i pewnie, gdy-
by nie wpisane w dramat przez Szekspi-
ra załamanie bohatera, jego postępujące 
oderwanie od otaczającej rzeczywisto-
ści, mógłby trwać bez końca. Na ostatnie 
minuty miała szansę pokazać się jednak 
także i  ona. Przestrzenią jej działania 
przestały być okolice podłogi i  na nie-
wielki fragment, ilustrujący końcowe 
sceny dramatu, kiedy to Kordelia jest tą 
jedyną powracającą do ojca córką, miała 
szansę bardziej zaistnieć na scenie. Była 
to jednak ledwie chwila. Twórcy nie zde-
cydowali się bowiem wyjść poza poziom 
szkicowego zarysowania fabuły Króla 
Leara i  podjąć z  Szekspirem dyskusji, 
pokłócić się z nim, a można by się tego 
spodziewać od współczesnych tance-
rzy. Pozostając wiernymi literze dramatu 
i będąc na scenie jedynie we dwoje, być 
może w sposób nie do końca uświado-
miony, wykreowali przede wszystkim 
obraz mizoginiczny. Szczególnie mocno 
potwierdzała go sekwencja finałowej 
przebieranki, w której Bończyk zakładał 
swój kostium na leżącą nieruchomo Pio-
trowską i sadzał ją na stalowym wiadrze. 
Miała stać się prawdopodobnie odbi-
ciem opuszczonego króla, lecz mimo 
wejścia w męski strój kojarzyła się przede 
wszystkim z uprzedmiotowioną i poniżo-
ną kobiecością.

Tytułowa nieliryczność stała się tym 
samym znakiem relacji, w której prawo 
do stanowienia warunków ma jedynie 
jedna – męska – strona. Taki układ być 
może i był nie do podważenia kilka wie-
ków temu za czasów Szekspira. Prezen-
towanie go dzisiaj, bez żadnego nawiasu, 
wydaje się kierunkiem, w którym zmie-
rzać jest niebezpiecznie. Zdanie typu: 
„It’s a  Man’s, Man’s, Man’s World” bez 
znaku zapytania na końcu jest trudne do 
zaakceptowania. 

bless the king_nieliryczna pieśń, fot. Sebastian Góra

Ryszard. Niech żyje król, reżyseria: Paolo Alessandri,  
fot. Fabio Barbati (recenzja na s. 6–7)
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Julia Wróblewska

Egzamin 
niedojrzałości
Hamlet, reżyseria i scenariusz: Radosław 
Stępień, Teatr AST (Kraków)

Radosław Stępień w swojej autor-
skiej wersji Hamleta tworzy spójny 
kolaż intertekstualnych nawiązań. 
Obok tekstu Szekspira pojawia się 
tu Historia Witolda Gombrowicza 
i Factory 2 Krystiana Lupy. Hamlet 
jest reżyserem rozpoczynającym 
swoją pracę twórczą. Horacy zarzu-
ca mu, że komedia, którą wystawił, 
nie ma sensu. „Na początku był tu 
popełniony jakiś błąd” – mówi. Wraz 
z biegiem kolejnych scen zaczyna-
my rozumieć, że problem tkwi nie 
w samym spektaklu, ale w podejściu 
młodego artysty do sztuki. 

Przykryta czarnym materiałem postać 
leżąca na katafalku oraz hipnotyzująca 
muzyka z dźwiękami spadających kropel 
wprowadzają widza w przestrzeń koja-
rzącą się prędzej z lochem niż z rodzin-
nym salonem, w którym zaraz odbędzie 
się kolacja z  okazji celebracji nowego 
związku królowej. Zapętlenie po trzy-
kroć pierwszej sceny, podczas której sce-
nografia najpierw zostaje przearanżowa-
na w celu wystawienia przedstawienia 
według zaleceń młodego księcia, a na-
stępnie przywrócona do poprzedniego 
stanu z rozkazu Gertrudy, oddaje upór 
buntowniczych poczynań młodego 
Hamleta. W końcu do widzów dołączają 
Gertruda i Horacy, przedstawienie od-
bywa się. Tekst wyreżyserowanej przez 
duńskiego księcia komedii to fragmenty 
prozy Gombrowicza o egzaminie dojrza-
łości. Trzech profesorów strofuje młode-
go Witolda, przygotowują go do wejścia 
w  dorosłość, wciskają go w  formę. On 
początkowo woli założyć, że nie zda 
tego testu, w końcu jednak dochodzi do 
wniosku, że wszystko, czego potrzebuje 
do dorosłego życia, ma już we krwi. Pro-
fesorowie z radością i dumą oznajmia-
ją mu na to, że zdał na piątkę egzamin  
niedojrzałości. 

Sam Hamlet zachowuje się albo jak 
arogancki i pretensjonalny intelektuali-
sta, albo po prostu jak dziecko – w pew-
nym momencie wali rękami w  ścianę 
i woła mamę, a kiedy ta wchodzi na sce-
nę i zarzuca mu, że ciężko obraził ojca, 

ten jak papuga mówi, że to ona go obra-
ziła. Chce, żeby przejrzała się w lustrze, 
w którym ujrzy dno swojej duszy; pra-
gnie sprowokować ją do jakiejkolwiek 
reakcji. Gertruda bowiem od początku 
do końca spektaklu nie wyraża żadnych 
emocji. Wydaje się, że sprzeciwia się 
wystawianiu komedii tuż przed rodzin-
ną kolacją również jedynie z  poczucia 
obowiązku. Nie martwi się o syna, jego 
zachowanie kwituje jako obłęd. 

Sługa przygotowujący scenę do wy-
stawienia sztuki Hamleta nie pamięta 
jej tytułu, ale powtarza, że „jest niezła”. 
Tytuł i  (pewnie) treść nie mają znacze-
nia – liczy się opinia środowiska. Stę-
pień ustami Horacego, który po obej-
rzeniu spektaklu przyjaciela dzieli się 
z  nim swoim zdaniem, stawia pytanie 
o cel sztuki. Kiedy artysta jest wygada-
ny, może zorganizować sobie zabawki 
teatralne, ale nie zna ich wartości, nie 
potrafi z nich optymalnie korzystać. Ho-
racy próbuje wytłumaczyć Hamletowi, 
że artyści powinni tworzyć dla ludzi, sza-
nować swoich odbiorców, tak jak dzieje 
się to na Zachodzie, w  Paryżu, gdzie 
obecnie żyje. Duński książę jest przed-
stawicielem Europy Środkowej, tworzy 
wyłącznie dla siebie, ewentualnie dla 
grona swoich przyjaciół, którzy i tak nie 
płacą za wstęp.

Przestrzeń, w której wystawiany jest 
Hamlet, można odczytać jako ciemną 
pracownię umęczonego artysty – nawią-
zującą do Factory 2 Krystiana Lupy, który 
w swoim spektaklu chciał oddać atmos-
ferę Fabryki Andy’ego Warhola. Drugim 
skojarzeniem może być pokój mroczne-
go nastolatka – Hamleta, w którym jego 
rezydent kładąc się na katafalku obok 
trupa, kręci smartfonem wpis do wideo-
bloga. Na ścianie widzimy nagrywany 
przez niego obraz. Bohater głosi w nim 
hasła o tym, że artysta ma zasiać w od-
biorcy nagłe zwątpienie, zburzyć ustalo-
ny porządek. Sam dochodzi do wniosku, 
że przecież to już było. Podczas spotka-
nia z Ofelią mówi jej, że niszczy wszystko, 
co tworzy. Dziewczyna poprawia go –  
on od początku buduje ruinę. Zarzuca 
mu, że jest banalny i  miałki. Spektakl  
Radosława Stępnia kończy sługa, któ-
ry szyderczo recytuje ostatnie kwestie 
Hamleta z dramatu – prośbę skierowaną 
do Horacego o wyjaśnienie światu jego 
historii – i  kwituje je obojętnym zda-
niem: „Na Boga, przecież nikt nie będzie 
wiedział”. Nikt nie pochyli się nad losem 
artysty, który nie pozostawił po sobie nic 
dla ludzkości.  

Ula Bogdanów

Fizycznie
Ryszard. Niech żyje król, reżyseria: Paolo 
Alessandri, Sofia Amendolea THEATRE 
COMPANY (Włochy)

Ryszard III to jedna z bardziej znanych 
kronik historycznych Szekspira, dra-
mat będący swego rodzaju starszym 
bratem Makbeta. Historia dążenia do 
władzy po trupach, ale przede wszyst-
kim bogate studium psychologiczne 
o spektakularnej osobowościowej 
przemianie i narodzinach bezwzględ-
nego i amoralnego dyktatora. Tekst 
chyba już na zawsze aktualny, nieste-
ty. Współczesnych Ryszardów mamy 
bowiem wielu – zarówno w rzeczywi-
stości, jak i w sztuce, a jedną z ostat-
nich, najbardziej popularnych inkar-
nacji tego typu bohatera jest Walter 
White z Breaking Bad. Czy młodym 
artystom z Sofia Amendolea Theatre 
Company udało się oddać ponadczaso-
wy charakter przesłania Ryszarda III?

Fundamentem koncepcji włoskich twór-
ców staje się rozpisanie roli Ryszarda na 
trzech aktorów. Szekspirowski bohater 
jest ułomny fizycznie, a przez to nazna-
czony, wyszydzany i  nieakceptowany, 
w konsekwencji zaś wewnętrznie rozdar-
ty, wciąż niepewny i nieakceptujący siebie. 
To pęknięcie, konstytutywna niepełność 
tożsamości staje się bowiem przyczyną 
frustracji i kompleksów, których Ryszard 
nie umie przepracować inaczej niż przez 
dążenie do dominacji nad innymi. Ten 
wewnętrzny rys sprawnie zatem oddaje 
pomysł rozszczepienia postaci na trzech 
wykonawców. 

Aktorzy siedzą przykurczeni, powygi-
nani, w trakcie dialogów czy monologów 
ich głosy przeplatają się ze sobą. Można 
odnieść wrażenie, że to trio cząstek osobo-
wości udziela sobie wzajemnie wsparcia, 
potwierdza własną wartość i  utwierdza 
się w obranych zamiarach. Kiedy bohater 
obejmie tron, poczuje na chwilę pełnię 
i bezpieczeństwo. Oto udało mu się osią-
gnąć cel i wspiąć na sam szczyt. W scenie 
koronacji trio wykonawców staje frontem 
do widowni, przykurcze ciała puszczają, 
a mężczyźni się prostują i spoglądają na 
siebie z  lekkim niedowierzaniem. Jakby 
zobaczyli siebie i  swoje ciała w  innym, 
lepszym świetle. Ich pierwsze, królewskie 
słowa wypowiedziane są unisono. Poczu-
cie pełni jest jednak tymczasowe, strach 
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przed utratą pozycji zmusza Ryszarda 
do eliminacji potencjalnego zagrożenia, 
które bohater widzi we wszystkich i we 
wszystkim. Gdy Królowa matka przeklina 
syna i wypomina mu wszelkie zbrodnie, 
których się dopuścił, Ryszard zaczyna się 
kurczyć – dosłownie. Traci animusz i już 
go nie odzyska. A więc wcale się nie zmie-
nił. Dalej jest niepewnym siebie kaleką.

 Choć pomysł oddania psychicznych 
zmian przez fizyczność jest dość prosty, 
to niesie ze sobą czytelne przesłanie. 
Zabieg wspomaga pieśń, powracający 
motyw muzyczny wykonany w różnych 
tonacjach i aranżacjach, w zależności od 
emocjonalnego stanu bohatera. Gdy ten 
osiąga władzę, utwór jest nieznośnie pa-
tetyczny, nachalnie hollywoodzki, jakby 
na siłę. Ale taki też jest w tym momencie 
sam tyran, którego ego uniosło się wyso-
ko nad ziemią.

Drugi wątek wart uwagi to skontrasto-
wanie potrójnego Ryszarda z kobiecymi 
bohaterkami. Na scenie niemal nie po-
jawiają się mężczyźni, są głównie żony 
i  matki ofiar. To one zostają i  opłakują 
swoich mężów i ojców, których funkcja 
w tym dramacie polega głównie na tym, 
że zostali usunięci z drogi Ryszarda. One 
przeklinają króla i  próbują wzbudzić 
w nim poczucie winy. Wraz z rozwojem 
fabuły, czyli rosnącą liczbą ofiar śmiertel-
nych, stają się duchami pomordowanych.

Szkoda jednak, że elementy warte 
uwagi giną w strukturze całości. Artyści 
zdecydowali się zagrać na niemal pu-
stej scenie, co miało prawdopodobnie 
wykazać uniwersalizm opowieści, której 
esencja leży poza konkretnym czasem 
i przestrzenią. Oprócz krzeseł nie ma nic, 
kostiumy to głównie czarne, teatralne 
trykoty. Ta decyzja jest jednak niezwykle 
ryzykowna, gdyż skupia uwagę widza 
wyłącznie na aktorach. Decydując się 
na taki gest, artyści powinni zaoferować 
bezbłędną dramaturgię i aktorstwo naj-
wyższej próby. Niestety, zabrakło obu 
tych elementów. Młodzi wykonawcy byli 
nadekspresyjni, co momentami prze-
chodziło w koturnowy wręcz patos. Nie 
niuansowali swoich postaci i nie oddali 
psychologicznej głębi bohaterów dra-
matu. Wobec tego Szekspirowski tekst 
nie mógł wybrzmieć – został zakrzycza-
ny. Być może lepszym rozwiązaniem by-
łoby w tym wypadku zgłębienie sensu 
wybranych scen, rozgryzanie znaczeń 
zawartych w słowach i pomiędzy nimi, 
eksplorowanie psychologicznych moty-
wacji postaci... Tymczasem historia ta zo-
stała przedstawiona jednowymiarowo.  

Michał Pawłowski

Krótko a mądrze?
Chyba każdy, kto ma do czynienia 
z Szekspirem, musi się zmierzyć 
z pewnym frapującym problemem, 
a pojawia się on zawsze wtedy, gdy 
mowa o artyście prawdziwie wielkim. 
Chcąc się wypowiedzieć na temat 
danego dramatu, odbiorca może 
poświęcić długie godziny na próby 
wyrażenia jego sensu (nie wspomina-
jąc już o twórczości autora w ogóle) 
albo też skondensować przekaz i tym 
samym wystawić się na ryzyko przy-
czynkarstwa lub prawienia niezno-
śnych banałów. Czy da się o Szekspi-
rze mówić krótko i z sensem?

Otóż wydaje się, że mimo wszystko tak. 
Niech za punkt wyjścia, nieco nieoczeki-
wanie, posłużą jednak nie subtelne anali-
zy szekspirologiczne, lecz proste zdanie, 
które ponad sto lat temu zaproponował 
brytyjski logik i  matematyk Bertrand 
Russell. Wyrażenie inspirowane jednym 
z  bardziej znanych utworów pisarza 
pozwoliło mu zobrazować teorię prze-
konań; brzmiało ono „Otello jest prze-
konany, że Desdemona kocha Cassia”. 
Abstrahując od epistemologicznego wy-
miaru tego zdania, przyjrzyjmy się, co za 
sobą skrywa.

Po pierwsze, dotyczy ono pewnych 
perypetii na tle miłosnym. Choć z niego 
samego nie dowiemy się, kim dla siebie 
nawzajem są Otello, Cassio i Desdemona 
(tu trzeba sięgnąć do tekstu dramatu), 
wyczuć można pewne napięcie. Nie-
wykluczone, że w  tle tkwi jakaś miło-
sna intryga. A to oznacza, jak to często 
u  Szekspira, że cała sytuacja z  dużym 
prawdopodobieństwem może okazać 
się jedną z gatunku tych krwawych. Czyli 
komuś spadnie głowa. Gwałtowne zgony 
często są poprzedzone w takich wypad-
kach jakąś walką, zatem widz, oprócz mi-
łości, czytając zdanie Russella, powinien 
oczekiwać jeszcze boju i śmierci. 

Na razie rzecz jasna ciągle tkwimy 
w wymienionej na początku sferze mó-
wienia o Szekspirze: „krótko i banalnie”, 
wciąż jednak można uciec od tych ko-
munałów. Skoro jest już miłość i walka, 
to zgrabnie będzie wpisać te pojęcia 
w triadę. Co je może najlepiej uzupełnić? 
Ano władza. 

Zdanie: „Otello jest przekonany, że 
Desdemona kocha Cassia” pozornie jed-
nak nic o  niej nie mówi. Mamy wspo-

mniane kochanie, mamy trójkę bohate-
rów, pewną perypetię mogącą zakończyć 
się krwawą awanturą. Ale o władzy nic. 
Można jednak przypuszczać, że mimo to 
gdzieś w tle jakiś władca – król – się znaj-
duje. W  końcu akcja u  Szekspira toczy 
się zazwyczaj w  zarówno konkretnych 
warunkach historycznych, jak i społecz-
nych, a zatem monarchy – znając ogólnie 
kontekst twórczości pisarza – można się 
spodziewać. Ale w analizowanym zdaniu 
nie ma mowy o żadnym władcy – i o to 
właśnie chodzi! Nie ma go, ale jest. W taki 
właśnie schemat idealnie wpasowuje się 
zobrazowany w  Otellu doża wenecki. 
Występując wyłącznie w pierwszych ak-
tach tekstu, przez resztę dramatu także 
jest w pewien sposób obecny, nawet je-
śli tylko w wypowiedziach pozostałych 
bohaterów. Podobnie przedstawiony zo-
staje też chociażby książę w Romeo i Julii 
– postać drugoplanowa, stale pozostają-
ca w cieniu, a jednak mająca w logice fa-
buły znaczenie wręcz pierwszoplanowe. 
Do pewnego stopnia za takiego władcę 
można też uznać innego księcia: z Miar-
ki za miarkę. Choć bez wątpienia jest on 
jedną z najistotniejszych dla całej akcji 
postaci, to sam wkłada w  wybranym 
przez siebie momencie przebranie i ce-
lowo ukrywa przed innymi bohaterami 
swoją tożsamość. Ich wszystkich moż-
na więc ogólnie określić jako władców 
„ukrytych”.

Nie każdy monarcha zobrazowany 
przez Szekspira pasuje do takiej kon-
strukcji: nie zawsze przecież pozostają 
oni w cieniu. Ojciec Hamleta, Klaudiusz, 
król Dunkan czy wreszcie Lear nie są 
władcami trzymającymi się na uboczu 
(chyba że akurat zdarzy im się umrzeć 
i już tylko mogą od czasu do czasu zjawić 
się jako duchy), jednak jest coś, co czy-
ni ich w pewnym sensie podobnymi do 
siebie, mianowicie – gwałtowna śmierć 
w nie zawsze do końca jasnych okolicz-
nościach. Zatem choć nie wpisują się oni 
w trzeci element wyżej wymienionej tria-
dy, w schemat ukrytej władzy, do pewne-
go stopnia łączy ich za to motyw śmierci 
i walki. Czy jest to przypadek? Być może. 
A co, jeśli był to celowy zabieg Szekspira, 
teraz częściowo ujawniony dzięki ana-
lizie jednego, banalnego wręcz zdania, 
podanego w  dodatku w  zgoła nielite-
rackim kontekście? Tym, co pisarz niemo 
pokazywałby palcem (czy tak rzeczywi-
ście jest – otwarcie mówię – nie wiem), 
byłoby zagrożenie stające w  pewnym 
momencie przed każdą istniejącą wła-
dzą, gdyż może ona funkcjonować jedy-



nie o tyle, o ile jest ukryta. W momencie 
gdy król przywdziewa gronostaje i dumny 
staje przed poddanymi, już naraża się na 
cios. Książę przecież musi umieć być nie 
tylko lwem, ale także lisem.

Wyprowadzona w taki sposób z Rus-
sellowskiego przykładu triada: miłość – 

walka i śmierć – ukryta władza zdaje się 
nieść ze sobą poważne przesłanie natury 
politycznej. Jest ostrzeżeniem adresowa-
nym do koronowanych głów, tkwiącym 
pod powierzchnią literalnego sensu krót-
kiego zdania, sformułowanego (o ironio!) 
przez gorącego zwolennika pacyfizmu 

i demokracji. A tym samym przykład ten 
może posłużyć za coś więcej niż tylko zo-
brazowanie teorii epistemologicznej – po 
ujawnieniu zawartych w  jego wnętrzu 
znaczeń widać, że jak najbardziej można 
mówić o Szekspirze dorzecznie, ale krót-
ko. I tego właśnie się trzymajmy.  
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Agata Kwiatkowska

Rezygnacja 
z ego
Relacja z wykładu dr Alicji Bral Selfless language  
or the absence of an author

Wykład Alicji Bral, dramaturżki  
między innymi konkursowego  
spektaklu Hamlet – komentarz,  
w początkowym założeniu prele-
gentki miał być próbą wytłumacze-
nia jej roli w zespole, opowieścią 
o tym, jak słowa mogą stanowić 
wehikuł dla energii, jak mogą współ-
pracować z dźwiękiem, ruchem.  
Ze względu na obecność na spo-
tkaniu aktorów z różnych grup 
teatralnych, prowadząca wykład 
zdecydowała się jednak przybliżyć 
zgromadzonym słuchaczom Aktor-
ską Metodę Koordynacji – unikalną 
technikę treningu aktorskiego wy-
pracowaną przez zespół Teatru  
Pieśń Kozła.

Grzegorz Bral, współzałożyciel wrocław-
skiego teatru i reżyser spektakli, czerpie 
z  buddyjskiej praktyki i  filozofii oraz 
przenosi ich założenia na grunt teatral-
ny, dlatego w pracy aktorów istotne jest, 
między innymi, aktywowanie wszystkich 
zmysłów i narzędzi w tym samym czasie. 
Zespół stawia sobie pytanie, jak słowa 
wpływają na ciało, jak należy modulo-
wać głos, aby najpełniej podzielić się 
tym, co chce się przekazać, jak wchodzić 
w  interakcje. Należy być elastycznym, 
a jednak nieustannie posiadać kontrolę; 
nauczyć się odpuszczać, nie wychodząc 
poza ustalone struktury. Dotyczy to 
nie tylko poziomu scenicznego, ale też 
ogólnoludzkiego, samodoskonalenia się 
człowieka. 

Technika koordynacji oznacza pracę 
partnerską, konieczne jest porzucenie 
własnej wizji na rzecz zespołu. Podob-
nie wygląda relacja z widzem – nasta-
wienie na publikę i rezygnacja z siebie 
są kluczowe, artysta wciąż musi siebie 
pytać, czy czytelne jest to, co pokazuje 
na scenie. Typ treningu, jaki wykorzystu-
ją w swojej pracy członkowie zespołu, łą-

czy różne źródła, korzysta z nich, jednak 
nie adaptuje pełnych metod. Nie jest to 
Lecoq, ale zawiera podobną ilość fizycz-
nych działań; to nie trening operowy, ale 
włącza jego elementy; nie Stanisławski, 
chociaż aktor musi mieć świadomość 
swojej postaci w  każdym momencie 
procesu twórczego i akcji.

W treningu fizycznym również ak-
centowane jest skupienie się na odpo-
wiadaniu partnerowi, reagowaniu na 
niego, wypracowanie organicznych, 
naturalnych reakcji pomiędzy artysta-
mi. Bral często podkreśla, że ich teatr to 
ensemble, liczy się praca zespołowa – ar-
tyści pomagają sobie nawzajem, uczą 
jeden drugiego, dla każdego produkcja 
stoi ponad wszystkim. Proces twórczy 
nie jest jednak aż tak demokratyczny. 
Włącza aktorów głównie poprzez im-
prowizacje, które wychodzą od tekstów 
i muzyki, ale nie są tak zupełnie dowol-
ne – zawsze stawia się główne zadanie 
lub zadaje temat. Aktorzy mogą przy-
chodzić z własnymi propozycjami, lecz 
ostateczny kształt ustala reżyser, to on 
odpowiada za całość.  


