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Kenneth Branagh tworzy kino niezwykle osobiste, wypowiadając się za
wsze niejako w pierwszej osobie. I nie chodzi tylko o fakt, że z upodobaniem 
obsadza się najczęściej (choć nie zawsze szczęśliwie) w głównej roli. Jego fil
my układają się w spójną wizję pozafilmowej rzeczywistości, a grane postaci 
kreują uniwersalnego bohatera.

Twórczość Branagha odczytywana jest najczęściej w kontekście jego do
świadczeń szekspirowskich - zrealizował aż cztery adaptacje: dwie tragedie 
(Henryk V [1989] i Hamlet [1996]), które przed nim sfilmował Laurence Olivier 
i dwie komedie (Wiele hałasu o nic [1993] i Stracone zachody miłości [1999]), nie 
cieszące się dotąd zainteresowaniem reżyserów. Stworzył przy tym własny, 
rozpoznawalny styl. Jak pisze Agata Adamiecka-Sitek:

Jednym z jego wyznaczników jest prowadzona konsekwentnie, na wielu pozio
mach dzieła, gra intertekstualnych odniesień - począwszy od wyraźnie pod tym 
kątem kształtowanej obsady, poprzez czytelne zapożyczenia z kina gatunków 
[...], niezliczoną ilość cytatów, aż po wyrafinowaną dyskusję z teatralną, filmo
wą, a nawet literacka tradycją szekspirowską1.

1 Agata Adamiecka-Sitek, Kennetha Branagha taniec z Szekspirem. „Teatr" 2001, nr 10, s. 55.
2 Samuel Crowl, Flamboyant realist: Kenneth Branagh. W: Shakespeare on Film. Red. R. Jackson. Cam

bridge 2000, s. 222.

Branagh nazywany bywa postmodernistą, a jego wyobraźnię Samuel Crowl 
porównuje do sroki, kradnącej dobre pomysły i łączącej je w nową, efektow
ną całość2.

Trudno zaprzeczyć tym stwierdzeniom, w każdej niemal filmowej scenie 
odnaleźć można odniesienia do najszerzej pojętej ikonografii. Lecz w tym 
wszystkim nie sposób pominąć niezmiernie osobistej, intymnej niemal relacji 
reżysera z Szekspirowskim dziełem. Relacji, która najpełniej ujawnia się w Stra
conych zachodach miłości.

Ten szczególny ton wyraża się w szacunku, jakim obdarza Branagh kanoniczny 
tekst. W recepcji trzech pierwszych adaptacji dziel Stratfordczyka - Henryku V, Wiele 
hałasu o nic i Hamlecie — zwracano uwagę na nowoczesne odczytanie elżbietań- 
skich dramatów. Nowoczesność ta jednak ujawnia się jedynie na powierzchni 
wizualnej, w której, jak w układance, igrają elementy przywołane z najróżniej
szych epok, stylów i kontekstów kulturowych. Branagh konsekwentnie two
rzy dla swoich szekspirowskich wizji bliżej nieokreśloną (choć zazwyczaj w spo
sób dość oczywisty usytuowaną czasowo i przestrzennie) krainę. Najwyraźniej
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szym tego przykładem jest ekranizacja Hamleta, gdzie tropy prowadzą w schy
łek XIX wieku: potężny pałac (zewnętrznie przypominający XVII-wieczny Ble- 
iheim, wzniesiony dla uczczenia zwycięstwa nad Francją, a dziś będący siedzi
bą rodu Churchillów) to w istocie skomplikowany labirynt, skąpany w burżu- 
azyjnym przepychu, mieniącym się złotem, bielą marmuru i purpurą. Dworzanie 
i wojsko ubrani są w mundury podobne do uniformów armii austro-węgierskiej, 
szturm oddziałów Fortynbrasa kojarzy się z atakiem na Pałac Zimowy.

Ale na poziomie interpretacji tekstu Branagh omijał dotąd wszelkie XX- 
wieczne interpretacje, zaprawione wszystkim co z literaturą niezwiązane - czytał 
Szekspira zgodnie z tradycją, dokładnie wydobywając sens najmniejszej kwestii, 
nie omijając żadnej sceny, pieczołowicie budując trzecioplanową nawet po
stać. Dlatego może jego trzy filmy tchnęły taką świeżością - Branagh po pro
stu bardzo sumiennie, wedle najlepszych brytyjskich wzorców, czytał tekst 
i przedstawiał tak, jak pojmuje go człowiek współczesny. W Henryku V ów czy- 
telnik-reżyser-widz wie już, że wojna nigdy nie toczy się heroicznie, w Wiele 
hałasu o nic nie wierzy w idylliczność toskańskiego raju, w Hamlecie rozpaczli
wie poszukuje siebie i swego miejsca w momencie duchowego kryzysu, ogar
niającego całe otoczenie.

Takie odczytanie wymaga, paradoksalnie, odwagi. Branagh nie tylko mie
rzył się z największym filmowym szekspirowskim mitem, czyli twórczością 
Laurence'a Obviera3, ale też z zadziwiającą prostotą wydobywał zapoznane 
często sensy.

3 Z polskiej perspektywy trudno zrozumieć wielkość mitu Laurence'a Oliviera pozostającego dla Bry
tyjczyków najdoskonalszym interpretatorem dziel Szekspira i niezrównanym w swym kunszcie 
aktorem.

Zachwyt nad kolejnymi sukcesami reżysera (dodać trzeba, że premiera Hen
ryka V odbyła się w roku śmierci Obviera, co sprowokowało ekstatyczne ty
tuły recenzji: „Umarł król, niech żyje król!") zgasł gwałtownie przy Straconych 
zachodach miłości. Moim zdaniem, nieprzypadkowo. Ostatni film Branagha od
czytywany być musi nie w kontekście jego szekspirowskich ekranizacji, ale 
całej twórczości reżysera, w której realizacje Henryka V, Wiele hałasu o nic i Hamleta 
zajmują główne, lecz nie jedyne miejsce. Wizja świata i człowieka budowana 
poprzez dramaty Szekspira dopełnienie znajduje właśnie w traktowanych mniej 
serio: stylowym pastiszu thrillera Umrzeć powtórnie (1991), komediach Przyja
ciele Petera (1992) i W środku mrocznej zimy (1995) oraz w kostiumowej super
produkcji Frankenstein (1994). One również podlegają dyktatowi Branaghow- 
skiego stylu: świat przedstawiony budowany jest niczym puzzle z pozornie 
nieprzystających do siebie elementów, bogato inkrustowany cytatami z historii 
filmu, piętrzący przed widzem zagadki i różne poziomy interpretacyjne.

„Trzeba tylko odkryć, kim się jest”

Kenneth Branagh urodził się w 1960 roku w Belfaście, w wieku dziewięciu 
lat przeniósł się wraz z rodziną do miasteczka Reading w Angin. Powód był dość
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oczywisty: drobne zamieszki przeradzały się w działania niemal wojenne, za
grażające codziennej egzystencji. Branagh otwarcie mówi o poczuciu wyobco
wania, jakie towarzyszyło mu w tym okresie życia. Pełen kompleksów syn pro
testanckiego robotnika, mówiący z ciężkim irlandzkim akcentem, nie znajdo
wał porozumienia z rówieśnikami. Pierwszy krok do asymilacji był prosty - 
wstąpienie do kółka teatralnego. Jednocześnie pojawiły się wątpliwości:

Wstydziłem się mojej decyzji. Dlatego w domu, by nie sprawiać mamie przy
krości, w dalszym ciągu byłem Irlandczykiem, natomiast w szkole starałem się 
zachowywać i mówić jak Anglik4.

Pierwszy film Branagha - entuzjastycznie przyjęty Henryk V - jest opo
wieścią nie tylko o wojnie (i to pojmowanej w sposób dość zaskakujący wo
bec tradycji tekstu), lecz przede wszystkim o dojrzewaniu nieopierzonego, lecz 
okrutnego i pysznego młodzieńca. Jednocześnie stanowi zapis pierwszego etapu 
artystycznej drogi Branagha jako reżysera filmowego (przedtem pełnił tę funk
cję w założonej przez siebie Renaissaince Theatre Company), oswajającego się 
z nowym medium. Również drogi Branagha - młodego aktora, cieszącego się 
już sławą i uznaniem, uważanego (po kilku zaledwie teatralnych rolach) za 
następcę Laurence'a Oliviera, wydającego w wieku 28 lat swoją autobiogra
fię Beginning. Henryk V jest więc historią drogi ku samoświadomości Szekspi
rowskiego bohatera, ale też samego reżysera. Odtąd ów podwójny trop - ki
nowej opowieści i prywatnego doświadczenia jej twórcy - będzie w twórczości 
Branagha stale obecny. Ubierany w nowe kostiumy, epoki i style, wpleciony 
w intertekstualną grę z tradycją literacką i filmową, pozostanie wyraźny i przej
mujący. Stanowi bowiem rzadką formę rozmowy z uważnym widzem, śledzącym 
kolejne utwory reżysera. Jest niemal osobistym wyznaniem, próbą zrozumie
nia świata wokół oraz gorzkim, niełatwym do przyjęcia przesłaniem.

Gdyby wyznaczać motywy przewodnie twórczości Branagha, jednym z naj
ważniejszych byłoby na pewno poszukiwanie czy też badanie ludzkiej tożsa
mości. „Kim jestem?", „Po co warto żyć" - pytania takie wprost zadawane przez 
bohaterów Branagha wymagają odpowiedzi zdobywanych kosztem życia, uczuć, 
ambicji. „Kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie" - te biblijne słowa przy
tacza Kapitan z opowieści o Victorze Frankensteinie. Ale jakby wbrew temu prze
konaniu reżyser każę swoim bohaterom stale pokonywać bariery, jakie budują 
w oczywistym odruchu strachu przed tajemnicą własnego istnienia.

Już Henryk z reżyserskiego debiutu Branagha poświęca wiele, przyjmując 
swój los. „Za wszystko płacić trzeba" - mówi, skazując, pozornie bezwzględ
nie, kompana młodzieńczych pijatyk, Bardolfa, za kradzież w pobliskiej wiosce 
na śmierć przez powieszenie. Młody król jest w tym momencie w połowie dro
gi - z niefrasobliwego dziecka zmienić się musiał w groźnego władcę i począt
kowo jak dziecko rolę tę pojmuje. Po raz pierwszy Henryk pojawia się w po
nurej, gotyckiej sali tronowej, której ciemne wnętrze rozświetlają jedynie nie
liczne pochodnie. Widz niemal od razu potrafi ocenić postać: zimnego, obojętnego

4 Ewa Cieplińska-Bertini, Kenneth Branagh. Nie tylko Shakespeare. „Machina" 1999, nr 7, s. 52.
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wobec otoczenia człowieka, który bez wahania zamienia francuskie piłki na ar
matnie kule. Henryk ma być w swoich oczach królem podobnym do ojca - męż
nego Henryka IV Chce mu dorównać, popisuje się więc zdecydowaniem i okru
cieństwem. Przełom w ewolucji postaci Branagh sytuuje w scenie wykrycia i ska
zania zdrajców. Ma to głębokie znaczenie nie tylko jako polemika z Olivierowską 
wersją bohatera5, ale też wyznacza główny trop interpretacyjny filmu, również 
odmienny wobec pierwszej ekranizacji. Zauważano już wielokrotnie, że debiut 
Branagha to sprzeciw wobec heroicznej wizji wojny sprawiedliwej, która speł
niała oczywistą funkcję propagandową w 1944 roku. Film realizowany u schył
ku XX wieku musi widzieć konflikt zbrojny jako zło bezwzględne. Henryk V 
Branagha to jednak również, a może nawet przede wszystkim, film o wojnie 
domowej. Irlandczyk realizujący niemal święty dla Anglików tekst6 musiał do
strzec w dramacie Szekspira przede wszystkim problem konfliktu wewnętrznego, 
zdrady, nieustannego zagrożenia ze strony nie tylko wroga, ale i poddanych. 
Dlatego też w scenie skazania swoich najbliższych doradców młody król prze
chodzi pierwszy etap przemiany: okrucieństwo nie jest już głupim, tanim popi
sem siły, ale narzędziem, którego sprawiedliwe użycie niesie z sobą moralne 
konsekwencje. Branagh podkreśla podwójny wymiar tego etapu drogi Henry
ka: wówczas rodzą się również w jego sercu miłosierdzie i współczucie. Próba, 
jakiej poddany zostaje władca, jest w istocie dotkliwa: w podjętej niedługo po
tem decyzji o skazaniu Bradolfa nie ma już zimnej buty odrzucenia Falstaffa (któ
remu słowami „Nie znam cię, starcze" odbiera swą przyjaźń tuż po objęciu tro
nu) - Henryk płacze. Miłosierdzie ugiąć się musi pod królewską powinnością. 
Tą, która najpełniej objawi mu się podczas kluczowej (w Szekspirowskim dra
macie i filmie Oliviera) sceny - nocnej wędrówki po obozie. „Wszystko na mnie 
czeka" - wie już młody król - nadzieje ponad miarę, pot i krew walczących, Izy 
wdów i sierot, wieczne potępienie grzeszników.

5 Olivier bezwzględnie heroizuje swojego bohalera: Henryk przechodzi wewnętrzną przemianę - staje 
się królem mądrym, dobrym, odważnym i sprawiedliwym.

6 Henryk V od chwili teatralnej premiery w 1599 roku spełniał funkcję propagandową i grany by] w mo
mentach dla Anglii szczególnych, niejako „ku pokrzepieniu serc" - np. po śmierci królowej Elż
biety - lub w chwilach, gdy istotne było budowanie tożsamości narodowej.

Henryk Branagha nie jest jednak postacią jednoznaczną i widz nie darzy 
go sympatią. Branagh bezlitośnie obnaża i odziera z heroizmu swego bohate
ra. Najciekawszym tego przykładem jest scena bitewnej mowy, budowana 
pozornie analogicznie w stosunku do dzieła Oliviera. To, co było w filmie wiel
kiego poprzednika proste i szczere, tutaj ukazane jest jako retoryczna strate
gia, drobiazgowo przemyślana polityczna mowa, obliczona na wywołanie od
powiedniego efektu kompozycja tradycyjnych motywów - honoru, ojczyzny, 
sławy. Cynizm Henryka wywołuje jednak zamierzony efekt, zarówno w świecie 
przedstawionym utworu, jak i w bezpośrednim odbiorze widza. Krytyka an
gielska dostrzegła, że:

Taka kombinacja cech jest typowa dla prawicowej retoryki. Wygłaszając mowę 
przed natarciem na Agincourt Branagh akcentuje zwłaszcza ową jakość improwi-
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zacji, charakterystyczną dla rodzaju dyskursu, jakim posługiwała się Thatcher, 
biorąc sobie za wzór kaznodziejów7.

Uderzająca jest też pozorność szczęśliwego zakończenia. Finałowe małżeń
stwo z Katarzyną nie ma w sobie lekkości i stylizacji Olivierowskiego rozwią
zania. Branagh podkreśla handlowy charakter sakramentu, jego uczuciowy fałsz 
i pustkę. Akcentują to wyraźnie dwa zabiegi. Pierwszym z nich jest obsadzenie 
w roli francuskiej księżniczki Emmy Thompson - aktorki, której fizyczność na
rzuca widzowi pewien typ odbioru i interpretacji postaci. Katarzyna nie jest bo
wiem trzpiotowatą panienką, bezmyślnie spełniającą rozkaz ojca. Twarz Thomp
son, dojrzała i kobieca, niepozwalająca na określenie wieku osoby, wskazuje 
świadomość zarówno sytuacji, jak i swojego w niej miejsca. Branagh sugeruje 
to również w scenie nauki angielskiego, bodaj najlepszej sekwencji dramatu Szek
spira. Kiedy rozbawiona Katarzyna otwiera z impetem drzwi alkowy, w kory
tarzu widzi poważne twarze - ojca i jego doradców. Nagle beztroska zabawa 
w powtarzanie nowych słów przybiera formę okrutnej powinności - oto ko
biety uczą się języka wroga, by oddać mu się jako poddane.

Branagh nie wierzy w istnienie dobrych władców, mimo że rozumie ich 
cierpienia i rozterki. Nie ufa zapewnieniom o konieczności wojny obronnej, 
trwałości zawieranych sojuszów, dobrej woli możnych zawierających pokój 
i jego trwałości. Zwycięstwo, mimo że okupione niewielką stratą we własnych 
szeregach, przynosi śmierć wroga - śmierć równie złowrogą. By utrzymać wła
dzę, należy być zimnym strategiem i twardym negocjatorem. Takim też sta
nie się Henryk - mimo współczucia i zrozumienia, jakim obdarza go reżyser.

Odtąd w twórczości Branagha niemal żadna z postaci nie będzie jednoznacz
nie zła czy dobra, podlegająca łatwej ocenie reżysera i widza. W drugim swo
im filmie - Umrzeć powtórnie - owa niemożność jednoznacznej oceny świata 
i ludzi wyraża się w paralelnie prowadzonych wątkach fabularnych: współcze
snej historii detektywa i przywoływanej podczas hipnotycznych seansów opo
wieści o miłości sprzed pół wieku. Niefrasobliwy młodzieniec Mark Church 
(grany przez Branagha), dzielący czas między pracę i kolejne, przygodne ro
manse, staje nagle przed niemal Witkacowską „dziwnością istnienia" - spoty
ka młodą kobietę, która rozpoznaje w nim wcielenie swojego ukochanego 
sprzed pięćdziesięciu lat. Temat poszukiwania własnej tożsamości, lęku przed 
samym sobą i tym, co w naszej naturze tajemnicze i groźne, reżyser wplata 
w brawurowo zrealizowany pastisz thrillera. Umrzeć powtórnie to zabawa z tra
dycją gatunku: są tu nawiązania do Pomyłka, proszę się wytyczyć (1948) Anato
lem Litvaka, który to film ogląda sparaliżowana bohaterka, czy do M jak mor
derstwo (1954) Alfreda Hitchcocka - narzędziem zbrodni są nożyczki. Twarz 
głównego bohatera wyłania się z mroku jak w klasycznym filmie czarnym. Widz 
napotyka też kpinę z prymitywnie pojmowanej psychoanalizy, hipnozy wy
korzystywanej w zgoła nie terapeutycznych celach, brukowej wiary w wędrów
kę dusz. Pełna niespodziewanych i nieprawdopodobnych zwrotów akcji fabuła 

7 Mark Pursell, Playing the Came: Branagh's „Henry V". „Literature Film Quartely" 1992, nr 4, s. 272.
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kryje w sobie kolejne niespodzianki: satyra na sztukę współczesną wyraża się 
w prezentacji obrazów i rzeźb głównej bohaterki Amandy (Emma Thompson), 
której podświadome lęki każą wplatać motyw nożyczek w klasyczne dzieła: 
od fresków z Kaplicy Sykstyńskiej po Uporczywość pamięci Dalego. Jest też miejsce 
na obłaskawienie prywatnej obsesji Branagha - w finałowej scenie złowiesz
czy Frank (Derek Jacobi) wykonuje ostatni skok na monstrualną rzeźbę no
życzek w sposób jednoznacznie przywołujący słynny Olivierowski lot z Hamleta.

Spoza przynoszącej satysfakcję zabawy wyziera ton serio. Umrzeć powtórnie 
jest opowieścią o dramatycznym poszukiwaniu własnego miejsca w skompli
kowanej współczesności. Branagh boi się banału - mówi więc o tym w sposób 
dość zaskakujący: pracujący w supermarkecie psychoanalityk, pozbawiony praw 
do wykonywania zawodu za romans z pacjentką, radzi Markowi: „Trzeba tylko 
odkryć, kim się jest". Zaś przyjaciel detektywa, gruby policjant, czyniący rubaszne 
żarty i wiecznie coś jedzący, opowiada mu własną historię: kiedy nie mógł otrzą
snąć się z szoku po odkryciu niezwykle brutalnej zbrodni, na kilka tygodni stracił 
pamięć, do życia przywróciły go słowa córki „Kocham cię, tato".

Gdy Mark i Amanda odnajdą już siebie sprzed lat i siebie współcześnie, 
symboliczne, psychoanalityczne „drzwi się zamkną", a czarno-białe kadry z prze
szłości zyskają kolor (Branagh powtórzy ten zabieg w ostatniej sekwencji Stra
conych zachodów miłości). Podobnie jak oni, również pozostałe postaci z filmów 
Branagha znajdują się w momencie życiowego zawieszenia, muszą podjąć istot
ną decyzję lub ponieść konsekwencje dawnych postępków. W każdym z dziel 
przechodzą przemianę i zyskują samoświadomość. W model ten wpisują się 
zarówno bohaterowie szekspirowscy, jak i współcześni. Konfrontacja bohate
ra z sobą samym, drugim człowiekiem i wreszcie Bogiem dokonuje się niemal 
zawsze w sytuacji zamknięcia, izolacji. Branagh, wykorzystując dramaturgiczny 
model budowania akcji, pozostawia bohaterów samym sobie aż do momentu 
przełomu. Odcięty od świata Elsynor, pułapka wspomnień z Umrzeć powtórnie, 
wielka rodowa posiadłość Petera, odludny kościół przemieniony na teatr, baj
kowy dwór Nawarry czy skute lodem okolice bieguna - wszystkie te prze
strzenie wydają się niejako laboratorium ludzkich uczuć, które bohaterowie 
mogą opuścić dopiero po doświadczeniu, pozwalającym im na dalsze, dojrzalsze 
życie. Doświadczenie to bywa czasem równoznaczne ze śmiercią, gdy okaże 
się, że niemożliwe jest pokonanie zła i słabości (w Hamlecie) albo gdy koniecz
nym staje się świadome przyjęcie kary za zbłądzenie (w przypadku Franken
steina). Tragiczny finał nie stanowi igraszki losu, ale staje się naturalnym do
pełnieniem tego właśnie pojedynczego istnienia.

Zamknięci w imponującym pałacu postaci otrzymują szansę naprawy swego 
życia. Otwarcie autotematyczny, trzeci film Branagha - Przyjaciele Petera, jest 
autoironiczną opowieścią o byłych członkach studenckiego teatrzyku, którzy 
w dziesięć lat po ukończeniu studiów spotykają się na sylwestrowym przyję
ciu. Podczas dwóch dni spędzonych razem ożywają nie tylko wspomnienia 
beztroskich dni, ale na jaw wychodzą zadawnione urazy i problemy dorosłe
go życia. Alkoholizm, nadopiekuńcze macierzyństwo, samotność, nimfomania, 
pogoń za hollywoodzką sławą („Pana Kalifornię" gra sam Branagh) czy wresz-
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cie zarażenie wirusem HIV Wszystko to przytłacza bohaterów - trzydziesto
latków nie do końca przygotowanych do życia. „Tak naprawdę nikt nie doj
rzewa. Dorośli to dzieci z pieniędzmi" - mówi jedna z postaci. Ciepło, jakim 
Branagh obdarza swoich bohaterów, wzrusza i widza. Filmowa możliwość na
prawienia swoich win, zadośćuczynienia grzechom wobec najbliższych, po
konania dziwactw i śmiesznostek, pogodzenia się z sobą i światem - wszyst
ko wydaje się prośbą reżysera skierowaną do własnego losu.

Paradoksalnie, najbardziej współczesnym filmem Branagha jest Frankenstein. 
Hollywoodzka superprodukcja, w którą zainwestowano 45 milionów dolarów, 
poniosła klęskę. W tym gigantycznym, kostiumowym widowisku, słusznie 
karconym za nieznośny patos i niekiedy wręcz śmieszną stylizację, reżyser 
najostrzej podjął problem tożsamości i odpowiedzialności za swoje czyny. (Mo
tywy te powrócą potem w Hamlecie, traktowane jednak z perspektywy trady
cji szekspirowskiej muszą być rozpatrywane inaczej). Nie po raz pierwszy Bra
nagh jest bezlitosny dla swego bohatera - prawdziwym monstrum wydaje 
się Victor (grany przez reżysera) - bezmyślny, pyszny naukowiec, poświęca
jący dla chorej wizji miłość i spokój rodziny. Film Branagha jest niezwykle 
przejmującym głosem wobec najnowszych odkryć nauki, zwłaszcza biologii. 
„Zycie i śmierć są absolutne" - mówi stary profesor i sympatia widza wyraź
nie się ku niemu skłania. Prawdziwym bohaterem Frankensteina jest bowiem 
The Creature (Robert De Niro), którą Branagh prowadzi krok za krokiem ku 
samopoznaniu i, co za tym idzie, unicestwieniu. Jego rozpaczliwe „Nie dał mi 
imienia" wyraża gorycz bycia fatalną pomyłką eksperymentatora. Branagh jed
noznacznie opowiada się przeciwko sięganiu po Boskie kompetencje - w je
go portrecie szalonego naukowca nie ma miejsca na podziw czy uznanie, Fran
kenstein wzbudza tylko strach. Reżyser odwraca więc bieguny zarówno tra
dycyjnej lektury powieści Mary Shelley, jak i jej filmowych adaptacji. Jak zwykł 
to czynić - w przytłaczających, operowych dekoracjach, ciężkich kostiumach i 
w gotyckim sztafażu - mówi o elementarnych wartościach: potrzebie akcep
tacji, tolerancji wobec inności, grzechu pychy, konieczności poddania się od
wiecznym prawom natury. Frankenstein jest jednym z bardziej przejmujących 
obrazów świadomości człowieka końca XX wieku - zagubionego pośród zdo
byczy technologii i nauki, kuszonego mitem wiecznej młodości i sprawności, 
ulegającego podszeptom tępego i okrutnego tłumu, który nie potrafi zaakcep
tować tego, czego nie umie pojąć. Jedną z najciekawszych scen filmu jest roz
paczliwa walka kreatora i jego tworu, tocząca się pośród rozlanych wód pło
dowych, jakie dały Istocie życie. Szarpanina nagich ciał trwa kilkadziesiąt se
kund, a potem pozornie zwycięski Frankenstein spogląda, niczym późniejszy 
Hamlet w monologu „Być albo nie być", w lustro. Nie poznaje w nim siebie.

„Jeżeli nie pozwolisz mi kochać...”

Niezwykle ważnym tematem twórczości Branagha jest miłość lub inaczej: 
jej poszukiwanie, demaskowanie, obnażanie fałszu uczucia, lecz jednocześnie 
rozpaczliwa świadomość, że bez niego życie jest niepełne i bezwartościowe. 
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„Jeżeli nie pozwolisz mi kochać..." - mówi Istota do Frankensteina i w groź
bie tej zawiera się paradoks Branaghowskiej wizji miłości. Czyni ona czło
wieka lepszym, równocześnie pchając ku najgorszym czynom.

Dwoistość uczucia najdosłowniej wyraża się w Umrzeć powtórnie, gdzie pod
kreśla to wspomniany już zabieg podwójnego prowadzenia wątków. Tam też 
reżyser niemal otwarcie (choć w stylizowanej, czarno-białej konwencji retro- 
spekcji) formułuje odwieczne ludzkie pragnienie: doświadczenia miłości sil
niejszej od śmierci. Idący na egzekucję kompozytor, niesłusznie skazany za 
zabicie swojej żony, mówi dziennikarzowi: „Będę ją kochał... Zawsze". To 
wszechpotężne uczucie pozwoli mu powrócić po latach w nowym wcieleniu, 
wyjaśnić tajemnicę morderstwa i połączyć się z ukochaną. Wędrówka dusz jest 
zresztą dość zaskakująca - mężczyzna przyjmuje postać kobiety i odwrotnie 
- Margaret jest Markiem, a Roman to Amanda. Nie powinno to dziwić, skoro 
jak zapewniał sprzedawca bransoletki podarowanej przez Romana w prezen
cie ślubnym Margaret: „Gdy mąż daje ją żonie, są dwiema połowami tej sa
mej istoty. Nic nie może ich rozdzielić. Nawet śmierć".

W Umrzeć powtórnie pojawia się po raz pierwszy w twórczości Branagha 
motyw zazdrości i miłości niechcianej. Bestialskie morderstwo, jakiego doko
nuje na bohaterce syn gospodyni, rodzi się właśnie z głębokiego poczucia krzyw
dy - Roman odrzucił uczucie Ingi, matki chłopca, wspierającej go przez lata. 
Mały Frank, zakompleksiony jąkała, nie może znieść widoku szczęśliwego 
związku człowieka, który mógłby zastąpić mu ojca.

Podobnie zachowa się Don John z Wiele hałasu o nic. Odtrącony, karmiący 
się swym bólem i alienacją młodszy brat-bękart będzie sprawcą wszystkich 
intryg, posunie się do najgorszej podłości, by zaspokoić żądzę zniszczenia 
wszystkiego, co dobre i piękne, a przede wszystkim szczęśliwe. Bo on sam nie 
potrafi cieszyć się niczym, zapiekły w cierpieniu pragnie zła (motyw cierpie
nia, które nie uszlachetnia, lecz niszczy swą ofiarę, to niezwykle istotny ele
ment świata, którego wizję buduje Branagh). Zdradza Księcia, bo sam czuje 
się zdradzony przez świat, w którym zajmuje miejsce poślednie, będąc nie
chcianym dzieckiem, którego do praw przywróciła laska brata. Jest na nią ska
zany, wciąż się go obserwuje, nie ufa mu, lekceważy. Dla jego niepokornej 
natury stanowi to wyzwanie: rozkosz odnajduje w spełnianiu ukrytych po
dejrzeń otoczenia. Nienawiść do Claudia, prowadząca do intrygi oskarżenia 
Hero, to też wynik wcześniejszego odtrącenia: Claudio zajął jego miejsce przy 
Księciu, gdy Don John był w niełasce. Jak ojciec porzucił kiedyś matkę (mo
żemy się domyślać, że nie zajęła ona pozycji równej matce Księcia), tak brat 
usunął go w momencie młodzieńczego buntu, być może w chwili, gdy Don 
John potrzebował kogoś bliskiego.

Najbardziej przejmujący obraz miłości niespełnionej pokazuje jednak Bra
nagh w pobocznym wątku opowieści o Frankensteinie. Postać Justine, wycho- 
wanicy w domu ojca Victora, wiecznie karconej przez apodyktyczną matkę, 
potajemnie kochającej się w młodym lekarzu i cierpliwie patrzącej na jego roz
kwitające uczucie do Elżbiety, urasta do symbolu niewinnej ofiary. To wła
śnie ona zostanie oskarżona o zamordowanie brata Yictora i powieszona przez 
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rozszalały tłum na murach miasta. Patos, w jaki oprawia Branagh scenę egze
kucji, czyni ją jednym z najpiękniejszych momentów filmu. Justine - nieko
chana i niechciana, uboga krewna, nie tak piękna i inteligentna jak Elżbieta - 
dopełnia swego losu, płacąc za błędy Frankensteina. Jest jego ofiarą, podob
nie jak Istota, które nie może zaznać pełni człowieczeństwa z powodu nie
możności kochania, na jaką skazał go jego stwórca. Potwór jest nim nie z po
wodu swej brzydoty, z którą można się oswoić - tak jak próbował to czynić 
starzec napotkany w lesie. Twór Frankensteina umiał czuć, myśleć, czytać i grać 
na fujarce. O byciu monstrum decydowało więc jedynie to, że nie miał kogo 
pokochać. Mimo że potrafił.

Nieprzypadkowo w filmie W środku mrocznej zimy, komediowym prologu do 
Hamleta, tyle mówi się o uczuciach, ekranizacja tej tragedii jest w istocie filmem 
o utraconej miłości i o braku szczęścia, które kiedyś może istniało, ale zostało 
skazane na zagładę. Hamlet Branagha nie jest tragedią jednostki. Dania jest wię
zieniem nie tylko dla głównego bohatera. Wielokrotnie pojawia się obraz krat: 
Ofelia rzuca się na nie w szale rozpaczy, zza kraty spogląda na dziewczynę Ger
truda, za ciężkimi wrotami kaplicy stają Poloniusz z córką, Klaudiusz miota się 
za nimi jak zranione zwierzę, żelaznej bramy zamku dopadają w pogoni za Du
chem Hamlet i Horacy. Za tą bramą jest szeroki świat, równie nieprzyjazny dla 
mieszkańców pałacu - to tam męczy się pokutujący Hamlet-ojciec, stamtąd przy
bywają barbarzyńskie wojska Fortynbrasa i zdradzieccy przyjaciele. Dania jest 
piękną, choć mroźną krainą pustki, rozległych, samotnych przestrzeni. Potężny 
Elsynor nie zachwyca urodą, raczej przeraża, monumentalny i samotny, wydaje 
się miejscem celowo odseparowanym od świata. Wittenberga i Francja są zbyt 
odległe i nieosiągalne, a jeśli nawet zdoła się tam uciec i tak powraca się do pa
łacu, by pogrzebać najbliższych i samemu zginąć.

W Elsynorze nikt nie jest naprawdę szczęśliwy. Nikt też nie jest bezwzględ
nie zły ani dobry. Nie możemy nawet uznać, że Hamlet, wysyłający Rosen- 
crantza i Guildensterna bez mrugnięcia okiem na śmierć, jest szlachetniejszy 
i lepszy od swego stryja.

Klaudiusz zabija brata z wielkiej, namiętnej miłości do Gertrudy. Nie z am
bicji, nie dla korony, ale właśnie z miłości. Morduje - i jest swoim czynem prze
rażony. Zdobywa jednak kobietę i są razem szczęśliwi, upojeni miłością, jak
by była ona dla nich obojga pierwszym uczuciem - euforycznym i namiętnym. 
Wszędzie są razem, nie odstępują się na krok; idąc, trzymają się za ręce i wy
machują nimi jak dzieci. Ich radość udziela się dworzanom - patrzą na wład
ców nie z bojaźliwym zgorszeniem, ale z pełną zrozumienia akceptacją.

Decyzja o morderstwie dojrzewa w Klaudiuszu powoli - od wstrząsu, jakie
go doznaje po obejrzeniu „pułapki na myszy", aż do zabójstwa Fbloniusza. Wreszcie 
traci to, o co i dla czego walczył - miłość Gertrudy. Piękna to scena, gdy małżon
kowie rozchodzą się na zawsze: królowa opowiada mężowi i Laertesowi o śmierci 
Ofelii. Gdy wzburzony młodzieniec zrywa się i wybiega, Klaudiusz prosi żonę, 
by poszli razem uspokoić go i powstrzymać przed dalszym buntem. Ale Gertru
da pozostaje na swym miejscu, oparta o szezlong, oddzielona nim od króla. Nie
szczęście nie jednoczy, ono nie pozwala już żyć jak dawniej i cieszyć się miłością. 
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Klaudiusz długo patrzy na ukochaną kobietę i wie, że stracił to, w imię czego po
święcił sumienie. Obojętnieje na wszystko. Zostaje sam i odtąd może już bezkar
nie spiskować i zabijać. Może zimnym tonem wydawać żonie polecenia, jak tuż 
po pogrzebie Ofelii, gdy każę jej posłać straże za synem. Ostatni raz ugnie się 
jeszcze, gdy zobaczy Gertrudę spełniającą toast zatrutym winem. Wie jednak, że 
zło zapanowało już w Elsynorze całkowicie.

Tragedią Gertrudy i Klaudiusza jest najboleśniejsze rozczarowanie, jakie 
mogło ich spotkać - stają się sobie obcy, samotni i bezbronni wobec kolej
nych nieszczęść. Nie winią się wzajemnie - największy wyrzut mogą uczynić 
sobie samym za nie dość silną miłość.

W ostatecznym bowiem rozrachunku każdy jest tu samotny, a nikt nie może 
ukoić bólu. Tragedią postaci staje się rozczarowanie tym, kogo się kochało i sobą, 
gdyż nie kochało się dość mocno. Bohaterowie Hamleta są świadomi absolut
nej samotności człowieka wobec świata i drugiego.

Najpełniej jednak o miłości mówi Branagh w dwóch realizacjach Szek
spirowskich komedii: Wiele hałasu o nic i Straconych zachodach miłości. Tym, 
co szczególnie zajmuje reżysera, jest relatywizm i chwiejność uczuć. Pierw
szą z komedii Szekspira reżyser interpretuje jako historię intryg, ale przede 
wszystkim opowieść o zdradzie i głębokim kryzysie relacji międzyludz
kich. To, co w oryginale stanowi wątek poboczny, tutaj wysuwa się na 
plan pierwszy, wydaje się nie fabularnym tłem, ale istotą dramatycznej 
akcji. Zdradzają i zdradzani są wszyscy. Zawiedziony kochanek zdaje się 
perfidnie doprowadzać do poniżenia fałszywie oskarżonej narzeczonej, 
chce odwetu, pragnie zadać ból równy temu, jaki sam odczuł. Miłość nie 
wybacza i nie jest cierpliwa, ale żąda zemsty i zadośćuczynienia, czyniąc 
to w sposób bestialski. Nie różni się od innych uczuć, nie jest od nich 
wyższą, ale - podobna wszystkim innym namiętnościom - stawia za pod
miot kochającego, nie kochanego. Jedyne uczucie, któremu można zaufać 
w pełni, to miłość własna.

Miłość zawsze jest pułapką, w której czają się tajemnica i cierpienie. Da
jąc chwilowe poczucie spełnienia, nie jest tarczą przeciw światu, raczej odsła
nia niż chroni przed atakiem. Nie daje oparcia, może być tylko elementem prze
targowym, argumentem w grze.

„Człowiek to stworzenie chwiejne" - mówi Claudio (Robert Sean Leonard) z Wiele 
hałasu o nic, gdy już poślubi ukochaną. Uczucie, jakie pojawia się i które odtąd to
warzyszyć będzie wszystkim postaciom i odbiorcy, to smutek. Nie rozpacz, ale smutek 
ludzkiej natury wobec objawienia własnej chwiejności i słabości.

Branagh nie pozostawiał dotąd widzowi złudzeń: miłość nie jest ukojeniem, 
nie można o niej mówić w sposób pogodny i czuły - stanowi kolejną próbę 
w świecie walki. Jej miejsce zajmuje nie tylko zbrodnia, ale też wszelkie ludz
kie namiętności, pragnienia i lęki. Człowiek, którego jedyną egzystencjalną pew
ność stanowią samotność i śmierć, oddaje się uczuciu w nadziei na choćby czę
ściowe ukojenie metafizycznego lęku istnienia. Najbardziej naturalne z ludzkich 
potrzeb - pragnienie akceptacji i miłości - mogą być zaspokojone jedynie po 
części, a poczucie bezpieczeństwa i spokoju jest zawsze złudne.
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W Straconych zachodach miłości reżyser świadomie nie tylko podsumowuje 
dotychczasowe doświadczenia w ekranizowaniu Szekspira, ale przemawia spoza 
Szekspirowskiego tekstu, a raczej posługuje się nim, by zamanifestować pe
wien etap osobistego rozwoju - jako twórcy i jako człowieka.

Tym razem Branagh nie interpretuje, nie inscenizuje, nie „czyta" kame
rą Szekspira. Po raz pierwszy reżyser ingeruje w tekst - w filmie zachował 
zaledwie jedną czwartą dramatu - i po raz pierwszy zmienia Szekspirow
skie zakończenie. To, co w oryginale jest zagadką, co stanowi zawieszenie 
akcji, decyduje o niepewności odbiorcy - tutaj znajduje swoje dopełnienie. 
I to najbardziej zaskakujące spośród tych, jakich moglibyśmy się po Bra- 
naghu spodziewać.

Decydując się na zrealizowanie po raz pierwszy w historii kina Straconych 
zachodów miłości, długo uważanych za najsłabszą spośród sztuk Szekspira, mu- 
siał znaleźć filmowy ekwiwalent dla istoty tego dramatu, będącego serią za
bawnych epizodów, słownych potyczek, werbalnych popisów. (Jak zauważali 
komentatorzy, komedia - określana jako „ucieszna i krotochwilna" - jest wy
jątkowo nierówna i tylko w niektórych fragmentach geniusz Szekspira osią
ga tu swoją pełnię). Konwencjonalną, niemal martwą dla współczesnego od
biorcy zabawę słowem, z której niewiele w warstwie narracyjnej wynika, Bra
nagh ubrał w równie dziś archaiczną formę musicalu, i to w jego klasycznej 
postaci, pobrzmiewają tu bowiem nie tylko wielkie przeboje kina przedwo
jennego i powojennego, ale też choreografia stylizowana jest na układy ta
neczne mistrza z lat trzydziestych - Busby Berkeleya. Niewiarygodność na
głego wybuchu uczuć czwórki młodzieńców splata się z fałszywą musicalo
wą konwencją. I wszystko pozostałoby uroczą, lecz bajkową opowieścią, gdyby 
nie dopisane Szekspirowi zakończenie.

Branagh osadza akcję, jak zawsze, w wykreowanym państwie Nawarry, 
tyle że bardzo precyzyjnie wyznacza czas: to pierwsze dni drugiej wojny świa
towej. Tragedii, która początkowo wydaje się odległa i nierealna - jeden z ko
chanków w miłosnym zapamiętaniu odrzuca gazetę z wiadomościami o euro
pejskim kryzysie. Intryga miłosna prowadzona jest w iście Branaghowskim 
stylu: zabawnie, inteligentnie, ale groźnie i niepokojąco. Najpiękniejszą sce
ną filmu jest moment balu maskowego, na którym u Szekspira panny zamie
niają się podarkami, co ma zmylić konkurentów i doprowadzić do charakte
rystycznej „podmiany" kochanków. W obrazie Branagha niewinne tańce zmie
niają się w brutalną, zmysłową orgię, w której partnerzy wymieniają się 
w dowolnych, dwu- lub kilkuosobowych konfiguracjach.

Niedługo potem następuje nagła zmiana tonu: zgodnie z Szekspirowskim 
zamierzeniem przybywa poseł, młodzi godzą się i rozstają z obietnicą spotka
nia. I tutaj Branagh wyraża to, dla czego zrealizował Stracone zachody miłości: 
po tyleż czułej, co groteskowej scenie pożegnania na lotnisku (ironicznie wy
stylizowanej na zakończenie Casablanki [1943]), w której samolot Księżniczki 
pisze w chmurach ostatnie słowa Stratfordczyka „Wy w tę stronę, my w prze
ciwną", następują nieme sceny czarno-białej kroniki filmowej (będące pasti
szowym nawiązaniem do Obywatela Kane [1941]). Do tej pory służyły one Bra- 
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naghowi do żartobliwego, zdystansowanego streszczania akcji dramatu, te
raz ukazują „poszekspirowskie" losy bohaterów: walkę młodzieńców, tułacz
kę kobiet, śmierć, ból, cierpienie. Nieprzypadkowo reżyser wplata w czarno
białe zdjęcia autentyczne wojenne zapisy walących się domów czy frontowych 
działań. To, co udane, boleśnie łączy się z tym, co głęboko przeżyte przez starsze 
pokolenie widzów i zapisane w świadomości młodszych. Wzruszenie jest głę
bokie i niespodziewane, zaskakuje widza, a ta konsternacja prowadzi go do 
finału, w którym, po zwycięstwie, bohaterowie odnajdują się w wiwatującym 
tłumie, padają sobie w ramiona. Kadry odzyskują kolor i zamierają w obrazie 
ulgi, miłości i harmonii.

Niemal czterdziestoletni Kenneth Branagh kończy film słowami pełnymi 
nadziei i pokory zarazem. Na kolorowy obraz wiwatujących bohaterów na
kładają się słowa Berowna, granego przez reżysera, wypowiedziane już wcze
śniej do towarzyszy, a pochodzące z czwartego aktu komedii:

Kiedy zaś Miłość przemówi, w jej głosie
Chór bogów słodką harmonią usypia
Niebo.
[-1
Oczy kobiety - to moja doktryna -
Iskrzą się jeszcze prometejskim ogniem;
To nasze księgi, sztuki, akademie,
W nich się zawiera, przez nie jest widoczny
I nimi żywi się cały nasz świat8.

William Szekspir, Komedia omyłek. Stracone zachody miłości. Tl. Stanislaw Barańczak. Poznań 1994, s. 219.

Cały Branaghowski sceptycyzm, wszelka nieufność wobec ludzkiej istoty 
i jej „chwiejności", wobec natury miłości i zmienności świata zamierają nagle 
w tym pojedynczym kadrze, pokonane przez głęboką, dojrzałą potrzebę har
monii i mądrej zgody na to, co przynosi życie.

„Why show must go on?”

Wymarzona publiczność siedzi na widowni i wrzeszczy, ostrzegając stare
go Hamleta przed zdradzieckim bratem, królewicza przed zatrutym ostrzem, 
a Gertrudę przed wypiciem zatrutego wina. Taka właśnie widownia zapełnia 
kościelne ławki w miejscowości Nadzieja.

Niemal równocześnie Branagh podjął pracę nad dwoma filmami: kome
dią W środku mrocznej zimy i Hamletem. To dość znamienne, bo pierwszy z nich 
jest opowieścią o szalonym pomyśle bezrobotnego aktora, który w wigilię 
Bożego Narodzenia zamierza wystawić dramat Szekspira. Główny bohater - 
Joe (Michael Maloney), który reżyseruje sztukę i gra w niej tytułową rolę, zaj
muje się „rozterkami arystokraty sprzed czterystu lat", bo to sztuka, w której 
„każdy utracił miłość". Obsada jego przedstawienia nie jest zatem przypad
kowa: w miejscowości Nadzieja, rodzinnym miasteczku głównego bohatera, 
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w opuszczonym gotyckim kościele, z historią Duńczyka zmierzą się życiowi 
rozbitkowie. Ofelię zagra zakompleksiona wdowa udająca, że jej mąż wciąż 
żyje; Gertrudą będzie homoseksualista i transwestyta, którego odrzucił syn, 
nie potrafiąc zrozumieć jego odmienności; Horacy to już niemal alkoholik drę
czący się zawodem, jaki sprawił swoim rodzicom; scenografię przygotowuje 
zdziwaczała, samotna kobieta wychowana w domu dziecka. Wszyscy oni w pra
cy nad tragedią, w której „każdy utracił miłość", odnajdują pociechę i satys
fakcję. Branagh podkreśla terapeutyczną moc uprawiania sztuki: bohaterowie 
godzą się z samymi sobą, znajdują ukojenie bądź w odnalezionej właśnie mi
łości, bądź w akceptacji otoczenia i przyjaźni. Finał jest przyprawiony ironią, 
ale przesłanie filmu wydaje się jasne: tylko sztuka i miłość, ta najszerzej po
jęta, mogą nas uratować.

W środku mrocznej zimy było niewątpliwie swoistym przygotowaniem przed 
realizacją Hamleta. W ascetycznym, czarno-białym, podzielonym na prolog i trzy 
akty filmie odnaleźć można pewne założenia interpretacyjne i inscenizacyjne 
późniejszej ekranizacji arcydzieła, oczywiście podane niezbyt serio. Branagh 
obsadził w Hamlecie trójkę aktorów z W środku mrocznej zimy. Richard Briers 
(Klaudiusz) zagra Poloniusza, Nicholas Farrel (Fortynbras) to późniejszy Ho
racy, a Michaelowi Maloneyowi Branagh powierzy rolę Leartesa. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że praca nad komedią o wystawianiu tragedii duńskiego księcia 
była swego rodzaju optymistyczną terapią i próbą oswojenia materiału, z ja
kim przyjdzie się wszystkim zmierzyć.

Branagh szydzi z samego siebie, niezależnego artysty poddającego się hol
lywoodzkim prawom, który łatwo zamienia bunt na komercyjny sukces. Głów
ny bohater (po części alter ego reżysera, który po raz pierwszy nie gra w swoim 
filmie żadnej roli) ma 33 lata i wyznaje w pierwszej scenie filmu, jak bardzo 
ciąży mu wielkość Laurence'a Oliviera. W iskrzącym się dowcipem scenariu
szu odnajdujemy zjadliwą satyrę na świat show-biznesu, pełnego niespełnio
nych, pomylonych artystów i tępych agentów twierdzących, że Hamlet jest 
Szwedem. Ale mimo to Branagh przygląda się swoim bohaterom ze zrozu
mieniem i sympatią, w ich świecie rozpoznając własny.

Ów ambiwalentny stosunek do własnej profesji wyraża reżyser w niemal 
każdym filmie: w Przyjaciołach Petera budząca sympatię para aktorów to alko
holik ibulimiczka, a hasło „trzeba zaskoczyć publiczność" budzi uśmiech po
błażania widza, widzącego efekty tego „zaskoczenia". W Straconych zachodach 
miłości brawurowe wykonanie numeru There Is No Business Like Show Business 
wzrusza mieszaniną niezdarności i zaangażowania wykonawców. Jednak 
w Hamlecie Branagh przybiera ton serio - składa niezwykły hołd teatrowi i sztu
ce aktorskiej. Również pokoleniu artystów, które powoli odchodzi i któremu, 
z czego reżyser zdaje sobie chyba sprawę, niewielu dorówna. Jedną z najbar
dziej poruszających scen filmu jest opowiadanie starego aktora (Charlton Heston) 
o śmierci Priama. Wypowiedziane czysto i pięknie, z nienaganną prostotą. Bra
nagh ilustruje je minutowym niespełna obrazem przerażenia starca i rozpa
czy jego żony. Nieme role starożytnych bohaterów zagrali John Giełgud i Ju- 
di Dench - wielcy aktorzy szekspirowscy. Symbolika tej sceny wydaje się oczy
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wista - oto odchodzi w zapomnienie epoka (zarówno w sensie historycznym, 
jak i artystycznym), po której nastąpią czasy gorsze i pospolitsze.

W rozpaczliwym zmaganiu wzruszających w swej groteskowej prawdzie 
aktorów z W środku mrocznej zimy nieustannie pojawia się formułowane wprost 
pytanie: „Dla czego warto żyć?". Nieoczekiwanie padają odpowiedzi bohate
rów, zaskakująco proste i piękne: „Rachmaninow - motyw ze Spotkania. I całe 
Spotkanie", „Dla myśli, że Tim jest szczęśliwy", „Dla ciebie, jesteś moim bra
tem, warto dla ciebie żyć". Dla tego, zdaje się mówić Kenneth Branagh, war
to robić filmy.

FILMOG RAFIA

1989 - Henryk V („Henry V" by William Shakespeare)
1991 - Umrzeć powtórnie (Dead Again)
1992 - Przyjaciele Petera (Peter's Friends)
1993 - Wiele hałasu o nic („Much Ado About Nothing” by William Shakespeare)
1994 - Frankenstein (Mary Shelley's „Frankenstein")
1995 - W środku mrocznej zimy (A Midwinters 's Tale)
1996 - Hamlet (William Shakespeare's „Hamlet")
1999 - Stracone zachody miłości (Love's Labour's Lost. A Romantic Musical Comedy)
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