
P o ' raz p e rwszy bodaj nie można zaczać sprawozdania 
o V.iysta N"iej' iu ~eatrze szru!O Szekspira zbanalizowa-
nym z rot Jlł . I ~· każde orzedstawienie iel!o dzieła to· 
jest świ t,o t~ Vr lne. W Teatrze Nowym n ie było żad-

nego świeta. al <l óźni~j . , 
„Miarka za m rk " należy' do tzw. l(orzkich komedii Szek s- -

pirowskich. napisana została oodobno dla zaprzeczenia zarzu
tom ourystów. iż iej autor p isze komedie niezbyt obyczaine 
i ku puste.i uciesze. Ten utwór niesie problemy ooważne i istot
ne w każdym czasie i w każdym mieiscu . 

Czy m iest władza. czym iest· spra.wiedliw~~. ~ym iest cnota. 
a czym występek - musi sie zastanowić widz oglądając n ie
zwykła i nieprawdoPOdobna historie Księcia. który maiąc wy
rzuty sumienia , iż nie ootrafił wyee:zekwować od swego narodu 
praw. k tóre prze d laty ustanowi!, przekaZtlie na pewien czas 
władze komu innemu. a sam z nkr:vcia . w mniszym pr.zebraniu 
orzye:lada sie nasteouiacym oo tym wypadkom. A histo r·ia. sam 
watek fabula.rny utworu. roi sie od nieprawdopodobieństw sy
tuacyjnych i odnosi sie wrażenie iak 11dvbv Szekspir celowo 
budował swoja ooowieść ze zdarzeń nieprawdooodob nych. aby 
tym bardziej wydobyć to co i>rzez nie chciał naprawdę oowie-
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Tak wiec najbliżsi „nie poznają" Księd3' orzebranee:o Jl& ża~ 
konni·ka. obłudny Angelo. ów książęcy na~ie&fnik. nie rozPOz
naje dtiewczyny,z która !(rzeszy i iest orzeświadczony. że to ta 
o która mu chodziło. choć czyni to z inną; onże Angelo przyj
muje za ora~rdziwa odciętą irłowę nie t~o więźnia , którego 
skazał na śmierć itd . 

. Zad?-iwiając wi?za. takimi „atrakcjami" ooo""i ada !zek~pir 
historie zakłamania 1 obłudy. P roblemy. k tóre trze.ba rozważy~ 
sa w tej konwencji jakby wyodrębnione. ])Okazane na zasadŻie 
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Wvmiarkolać , trudno.„ 
alegorii czy też 1>rzypowieści. No bo trzeba sie za&tanowić -
czy władca. któr y wY<lał słuszne nrawa i k tóry nie wprowa
dzając ich w życie , dopuścił do o anoszenia sie bezprawia. n ie 
cbycza jności. bałaganu. jest w oorzadku. na wet wówczas gdy 
oo latach dostrzega swój błąd i chce robić oorz'(°dek cudzymi 
rękoma? Jak ocenić etvcznie ten iego nad-zór nad sprawo wa
n iem rządów przez namiestnika, nadzór czyniony z ukrycia . 
j a.k ocenić podstępy które stosuje Książę. by wyrównać kny w
dy i niesorawiedliwośoi tamte!!o? 

A czy nie iest prawdą t<>, oo s I()('YCZ« Xaiążę m ówi o J>O
stępowaniu niejakiego Lu cio. który n ie wied-ząc, u w pnebra
niu zakonnika ukrYWa sie Książę. mówi o nim lak · najgorsze 
rzeczy, obciąża go n ie pooełnionyzna t rzecha-m i, obrzuca oo pro
stu błotem? A mówi Ksia że o niebez1>ieczeństw.ie obmowy, 
plotki. oomó\\•ienia na iakie iest narażony każdy władca. 

I wreszcie Angelo. wzór c.nbt. •Prawiedliwości. surowości. tdY 
otrzymuje władze okazuje .sie czł<>wiekiem amoralnym. małym 
i płaskim . Problem iednak w tym, że jego d1'!iałan ia w im ieniu 
prawa sa same w sobie uzasadnione i słuszne. 

Gor:zka komedie napisał oan Szekspir. bo kończ:r ia w soo.sbb 
drastyczn ie ironiczny. Książe. który wraca do władzy. feruje 
wy roki. Angelo .za kare" musi ożenić sie x narzeczoną. którą 
był porzucił. a oo-tem w niewiedzy_ że to on a - posiadł. L ucio 
musi wziać za żone wszetecznice z która miał dziecko. Dyspro
oorcia między wina i kara jes t iakby sarkastvcz·nvm komenta-

" ~ue.rn _do _,.zdar.zeń. _Bo tY!ko -pozo:;.a-i~eńczen ie „Miarki za 
- miarkę" soełn ia zasade dramaturl(iczna komed ii. która zawS>Ze 

/ 
ł 

musi s ie skończyć „dobrze". 

' Powiedziałem na POczabku te.Jfo sp rawozdania. i e w Teatrze 
Nowym nie było żadnego święta z r a r. ii premiery Szekspira . 
Przedstawienie iest zdecydowanie nieudane. z orzykrościa oglą
da się dar emne wysiłki reżysera i aktorów. To co z wielkości 
dzieła pozostało. na scenie ń'ic z wielkości n ie m a. Opowiada 
nam sie w n ieudolny soosób owe nieprawdooodobn e i absurdal
ne zdarzenia. to zaś co iest naprawd~ ~reścia, sztuki jak !(dy by 
n!e . i nteresowało realizatorów. 

Scenoi(rafia Marka Tomasika nawiązywała w koncepcji do 
orzedstawien ia z 1956 roku w tym teatrze dziel :ła „świat wła
dzy" umieszczony u e:óry i .,spcłeczeństwo" na dole. Ty lko re; 
żysersko nic z tego, odmiennie niż wówczas. nie wy_nikało. 

Niezwykle łatwa rzecza było·by wydrwić orzedstaw ienie. jak 
i stwierdzić. że PO co teatr wystaw ił „Miarkę za miark e" -
wvm:arkować t rudno„. 

Ale drwić n ie będe. sprawa le.st zby t przykra I niepokojaca. 
Coś niedobrego dzieje się w teatrze. który przm: lata był oierw
szą scena naszego m iasta.„ 
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