
doorzichtig gaas van dc toeschouwers 
gescheiden. D e afstand, die de toe-
schouwer bij een dergelijk spektakel 
ervaart, is al zo groot, dat een interes-
sante enscenering haar alleen maa r 
zou mogen verkleinen, de toegang zou 
moeten vrijmaken. Wajda ' s afs tande-
lijke Dybbuk werkt niet als een trage-
die, ofschoon alle gegevens voor de 
tragedie voorhanden zijn. 

Hamlet 
"Dit is nog maar eens een poging -

mijn vierde nu al - o m Shakespeares 
mees te rwerk te ensceneren . Deze 
keer gaat het om Hamle t de Acteur . 
De hele handeling speelt zich af, ge-
concentreerd in een kleedkamer, waar 
Hamlet nadenkt over wat er op de scè-
ne - op de achtergrond - gebeurt . Het 
is een Hamlet geworden die eerder 
mediteert dan handelt , maar waarbij 
de handeling wel het voorwerp van de 
meditatie ui tmaakt. Voor Hamle t de 
Acteur betekent ' to be or not to be' 
volhouden tot het einde. D e spanning 
van deze rol verdragen. He t helemaal 
spelen, in de zin van wat de kunstenaar 
(maar) kan..." 

Aldus Wajda over zijn Hamlet IV, 
die in juni jl. (no tabene de maand van 
de eerste vrije verkiezingen in Polen) 
in het Krakause Stary Tea t r in premiè-
re ging. Het spektakel is Hamle t ' s hul-
de aan de acteurs, die tijdens de staat 
van beleg weigerden te spelen voor de 
Poolse televisie, en dat betekent zoveel 
als het kruim van de Stary-troupe. 

Wajda 's zeer ui teenlopende Hamlet 
ensceneringen hebben één gemeen-
schappelijke n o e m e r : zij leggen fasci-
nerend getuigenis af van zijn bijzonder 
plastische inventiviteit. Met Hamlet IV 
gaat hij naar conventionele maatsta-
ven (waarmee in het Stary doorgaans 
gemeten wordt) , gedurfd ver, en van 
de drieluik in deSingel bleek dit ook de 
meest theatra le voorstelling te zijn. 
Afgezien van het actcursspel (dat on-
der Wajda 's regie altijd stilistisch ver-
fijnd is), waren zowel de scenografie als 
de interpretatie van het d rama bijzon-
der verrassend. Hij stelt Hamlet na-
melijk voor als een acteur . Hamiets 
interpretatie als acteur is niet zo onlo-
gisch, vermits de scène met de spelers, 
die het d rama een beslissende wending 
geeft, duidelijk Hamie ts verbonden-
heid met en capaciteit als acteur illus-
treert. Maar het is vooral dc uiterst 
consequente scenografie (of eerder : 
sallografie), die deze interpretatie zo 
speciaal maakt . Zowel het publiek als 
de acteurs bevinden zich namelijk op 

de scène, althans in de coulissen, want 
op de echte scène wordt , als achter-
grond het eigenlijke drama gespeeld. 
In de coulissen, de kleed- en wachtka-
mer voor de acteur stelt Hamlet zijn 
existentiële vragen. Wat zich op de 
grote scène afspeelt, wordt via spiegels 
- en eenmaal met een video-monitor -
aan het publiek getoond. Bovendien is 
Hamlet een vrouw. "Ongewoon is dat 
niet", aldus Wajda , "de voorbeelden 
van actrices die Hamlet speelden, zijn 
legio, Sarah Bernhardt op kop. Mij 
was opgevallen dat in talloze voorstel-
lingen zelden of nooit het 'karakter ' 
van Hamlet getoond wordt. De mees-
te I lamletvertolkers hebben de nei-
ging om het personage hun eigen ka-
rakter mee te geven en daa rmee hun 
eigen eenduidigheid. En ik merk dat, 
wanneer een vrouw die rol speelt, ze 
dat karakter complexer en veelgelaag-
der maakt. Menselijker dus, en daar 
was het mij o m te doen." 

Wajda ' s interpretatie van de mens 
als beschouwelijk acteur die geen poli-
tieke handeling stelt (al zou ze recht 
doen geschieden) maar door de poli-
tieke situatie wordt uitgedaagd en ge-
dwongen tot een beslissende keuze (al 
kost ze zijn eigen leven), is niet enkel 
erg actueel, maar vooral erg Pools. Z e 
tekent een scherp beeld van de in por-
t ieken, s t inkende gangen en nauwe 
flats wachtende mens, die bitter is, mij-
mert , zijn eigen geschiedenis schept en 
ver teerd wordt door een geduldige 
nervositeit. Al wie het Poolse gezicht 
de laatste jaren heeft geobserveerd, zal 
deze trekken ongetwijfeld herkennen. 
Hamlet IV word t geschraagd doo r 
deze visie, die voor de Pool heel her-
kenbaar is. Vermi t s Wa jda echter 

twee Hamiets toont (de beschouwen-
de in de coulissen, tussen het publiek, 
en de "spelende" op de scène) is zijn 
in terpreta t ie ook o p een universele 
manier kritisch. Wajda zegt ze l f : "Die 
politieke Hamlet is niet de echte. D e 
ech t e i s een mens voor wie polit iekniet 
erg belangrijk is in het aanschijn van 
het gewone leven, maar die daar wèl 
moet over nadenken." 

Los van de discussie wat Wajda ' s 
meest geliefde of boeiendste expres-
sievorm is - theater of film - staat één 
zaak buiten ki jf : Wa jda is in de eerste 
plaats een kuns t enaa r voor wie de 
grondige menselijke relatie, zowel in 
zijn houding tegenover acteurs als in 
zijn artistieke thematiek centraal staat. 
Elke creatie is een zoektocht naar de 
gelaagdheid van de verhouding tussen 
mensen onderling en tussen mens en 
macht. Wajda ' s artistieke c rcdo luidt 
als volgt : "Regie beslaat hierin de af-
zonderlijke spelers in de door hen ge-
speelde rollen zo met elkaar te kete-
nen, dat zij zich niet kunnen losmaken 
en dit proces elke avond herhalen.. . 
Als het theater een creatieve kunst wil 
zijn, moet men het zo ver brengen, dat 
de spelers, die steeds weer hetzelfde 
doen , hun eigen d r a m a avond aan 
avond o p n i e u w s c h e p p e n . Al leen 
daarop baseer ik dc gave van een regis-
seur. Al de rest.d.w.z. iets ensceneren, 
de handeling van het stuk ui tdrukken, 
dat kan elke bcroepsregisscur. Dat 
stelt niets voor. Het gaat e rom deze 
mensen op leven en dood met elkaar 
te verbinden, zodat zij na de eerste s tap 
op de scènc door een welbepaalde wet-
matigheid gedetermineerd worden." 

Jolian de Iloose 
Hamlet IV 
(Stary Teatr) 


