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60 lat w stużbie sztuki scenicznej 

Jerzy Siekierzyński ze sceną byd
goską z;wiąza.ny jest od bez mała 
dziesięciu lat. Na scenie tej odtworzył 
wcale pokaźną gaderię postaci, że 
wymienimy choćby starego hrabiego 
Moora w „Zbójcacll" Schillera, ojca 
w „Ptieją <koguty" Bałtuszisa, Orliń
skiego w „Maturzystach" S:kowroń
skiego, Gracjana w „Otellu" Szek
spira, Behzada w „Legendzie o mi
łości" Hikmeta, radcę Lubowieckie
go w „Imieninach pana dyrektora" 

Jerzy S·i ekierzyński 
w roli Łabudisa w „Pieją koguty" 

Bałtusz isa 

Skowrońskiego i Słotwińskiego cho
rążego Cegenberskiego rw ,,Kr~yżu i 
Jaiszczurce" Bychowskiej i Petry
kowskiego„. 

Nie zawsze J. Siekierzyński miał 
szersze pole do popisu. Niejednokrot-

nie wypadało mu grać role mało efek
towne, epizodyczne - role, których 
recenzent zai;wyczaj szczegółowo nie 
omawia. Ale i wtedy Jerzy Siekie
rzyński podchodził do swego zada
nia z ogronmą starannością, z troską 
o schludną robotę artystyczną, pod
chodził z wniejętnością, jaką daje 
długoletnie obycie ze sceną. 

Gdy w roku 1948 - za dy.rekcji 
Aleksandra Gąssowskiego - Jerzy 
Siekierzyński stał się członkiem byd
goskiego zespołu, mial poza sobą 
długą !kilkudziesięcioletnią pracę na 
scenie. Zawód aktora ro1JPoczynał w 
czasach, w lct;órych warunki życia te
atralnego kształtowały się w sposób 
zgoła odmienny niż obeonie. Przy 
niepewnej sytuacji finansowej więk
szości teatrów !Przed I wojną świa
tową i w okresie międzywojennym 
rzadko kiedy aktor miał zapewnioną 
gażę i skazany był przeważnie na 
ciężką egzystencję i na przerzucanie 
się ze sceny na scenę. Starczy dia 
informacji sięgnąć do pamiętników 
aktorów z okresu iprzed I wojną · 
światową lub przypomnieć sobie co 
na temat łlrup wędrownych piszą 
Reymont lub Prus. A jed!llak nie
dole życia aktorskiego nie zdołały 
odstraszyć i złamać miłośni•ków sztu
ki. Również Jerzy Siekierzyński na
leży do starej gwardii, kitóra nieje
dnokrot:nie hartowała się rw życiu na 
wozie i pod wozem„. 

Urodzony w 1880 roku w Warsza
wie jako 17-letni ucreń ~oły re
alnej przeprawia się (z 25 rublami w 
kieszeni) przez zieloną granicę do 
Galicji do •sły;nącego z teatru Kra
kowa. Zairabia !Ila życie statystowa
niem w t€atrze Pawlikowskiego, po
bierając jed!llocześ•nie lekcje w sZlko
le dramatycznej Anastazego Tuap-

szy. Już po roku otrzymuje swoje 
pierwsze angagement w Sosnowcu, 
grywając co popadło na prowincjo
na1nej scenie. A potem praca na 
scenie łódzkiej (za dyrekcji Czesła
wa Janowskiego), na scenie lubel
skiej (dyrekcja Henryka Morozowi
cz.a), wędrówka po Rosji z teatrem 
objazdowym' Józefa Puchniewskiego. 
Dalszy kilkuletni etap stanowi pra
ca w Teatrach Ludowych w War
szawie, w Płocku i wielu innych 
mias.tach. 

Z czasem Jerzy Siekierzyński two
rzy własny zespół objaz;dowy, któ
ry - mając w swym gronie artyst
ki tej miary co Przybyłko-Potocka 
i Lubicz-Sarnowska - daje przed
stawienia w licznych ośrodkach. 
Zanim rw 1916 roku zaangażuj e się w 
Lublinie (za dyrekcji Henryka Ma
lickiego), J. Siekierzyński jest dy
rektor em polskiego ;tea1.ru objazdo
wego, który grywa w Rosji. 

Lublin stanowi przełomowy eta,p 
w działalnośei artystycznej Siekie
rzyńskiego. Objąwszy tutaj dyrek
cję teatru w 11920 roku dużo zdzia
łał dla za1nteresowania sceną ogó
łu mieszkańców, m . in. zaipraszając 
na gościnne występy znakomitych 
stołecz:nych artystów. Za dyrekcji 
Siekierzyńskiego bawi w Lublinie 
przez 3 miesiące Ludwik Sols:ki, re
Ży<Serując •szereg sztuk i grając w 
„Judaszu", „Fryderyku Wielkim", 
„Złotym runie", „Mieszczanacll" i 
„Wieczorze trzech króli". Już te ty
tuły dowodzą, jalk: wysokie ambi
cje Tepertuarowe staiwiał sobie Sie
kierzyński jako dyrektor prowincjo
nalnego .teatru. 

Przed wojną jest Siekierzyński ja
kiś czas ćzłonlci.em zespołu w ikra
kowskiej „Bagateli" za dyrekcji Dą
browskiego. Czas okupacji spędził w 
Hajnówce na stanowisku buchaltera 
rw tartaku. Wróciwszy, skoro tylko 
ustały działania wojenn6> do pracy 
artystycznej, grywa w Ełku i Bia
łymstoku. W 1948 roku rozpoczyna 

pracę w Bydgoszczy, której pozostał 
wierny do d:lliś„ . 

Tylko najważniejsze etapy aktor
skiego itinerarium Jerzego Siekie
rzyńskiego ,zostały tu p-odane„. Ale 
i to co napisano wystarczy, aby 
uzmysłowić bywalcom teatralnym 
jak trudna, a niekiedy wybo.ista by
ła droga artystyczna Siekierzyńskie
go. Niemniej ;przez 60 lat służy Sie
kierzyński wiernie sztuce, będąc 
przykładem sumienności i solidności 
w pracy a'l'tystycznej. 

Jerzy Siekierzyński w rolł 
prof. Orlińskiego w ,,Maturzystach'' 

Z. Skowrońskiego 

T€atra1na Bydgoszcz - ośrodek, z 
kltórym najdłużej związana jest 
działalność artystyczna • Siekierzyń
skiego - cieszy się, iż w jej murach 
przebywa aktor, który nie tylko 
aktorom może służyć za wzór odda
nia się umiłowanej sprawie. 

Jan Piechocki 



... 

Jerzy Siekierzyński 

w roli Behzada w „Legendzie o miłości" N. Hikmeta 

Z minionej przeszłości 

Kochanemu Przyjacielowi Jerzemu 
w dniu Jego Jubileuszu 60-lecia 
wspomnienia te poświ.ęcam 

Siekierzyńskiemtt 

pracy scenicznej 

Przed laty pięćdziesięciu na głę
bak:iej ip.rowi!Ilcji, w miais.teczku za
ledwie :ziasługującym na miano mia
stec7ka, i"~ściło się towairzystwo 
jednego z szumnie ,ty.tułowanych 
„dyrektorów", .którego niieustain.ną 
troską był.o przewożenie tak zwanym 
,,rzemiennym dyszlem" garstki akto
row do coraz i=ego, a marzeniem do 
coraz większego m1astecZ!ka, gdzieby 
cUa mniej ruz .s.kiJ:iomnej egzystencJi 
można .l::Jyło dawać: w1oow1ska i zia
dowalać niewybredne gusta miejsco
wej publiczności. 

A przedstawiciele takiego mało
miast~wego społeczeństwa to 
ty.py, które do dnia dzisiejszego 
utkwiły mi w pamięci. A więc i 
aptekarz z rodziną, nauczyciel, któ
rego przez 'UZlilanie dla nauki zwano 
,;profesorem", organista i fel~. u
paroie uzurpujący sobie .tytuł dokto
ra. !'['awda - jeszcze władza: bur
m1strz, reprezentujący municypium i 
,,nadziiratiel", na:z;wany naczelnikiem, 
krtóry obowiązkowo musiał tP<>Clrr:>isać 
afisz i przedstawiende zaakceptować, 
by odbyć się ono mogło. 

Niechby taki dyrektor $próbował 
zacząć przedstawienie, zianim wszy
stkie te wysoko urodzone osoby 
przyjść raczyły, skandal w całym z 
przeproszeniem miaste~. przed
stawienie z braku widzów odwoła
ne, kariera pana dyrektora mocno 
na siJwank na.rażona. 

LEON JAROSZYŃSKI 

,,Nadziraitiel", owba urzędowa, 
miejsce swoje w szopie stra.ża:clmej, 
przepraszam w -teatrze, miał założo
ne rozumie się w rzędzie pier.wszym, 
jedinaik gwoli popierania teatru, dla 
żo.ny i dwóch córek dobierał jeszcze 
trzy w tym samym rzędzie„. również 
bE'!Zlpła.tnde. Odmówić było niepodo
bieństwem, gdyż groziło to rniepodpi
saniem afisza, a .nawet naraż€1!1Jiem 
na szwank właSIIlego bezipi.eczeństwa. 
Zapatrywania swojego ,,.naczeLnika" 
sumiennie podzielał i strażak, wpro
wadzając rodZJi.nę swoją do teatru 
również na tak zwaną „gaipę". 

Buumis.trz z 'l.LI"zędu, tak jak i 
dzisiaj w ogóle każda głowa miasta, 
miejsce w owym teatrze .talk.że miał 
bezpłatne. Ąptekarz dla siebie i 1ro
dziny bilety !kupował, ale zniżkowe 
i z całą znajomością swego fachu 
przez cały ciąg przedstawienia kry
tykował, dziieląc się głośnymi uwa
gami z rodziną. Organista, ja<k sobie 
osoba wielce uduchowiona, chodził 
do rzędów dalszych i to na si.tuki 
bardzo tylko moralne. „Zbójców" się 
bał, gdyż potem sny miewał brzyd
kie: komedie i farsy 1nairuszały mo
mlny porządek domowy, wesoło ,zaś 
śpiewane wodewile nie zgadzały się 
z t.onacją rozklekotanych organów i 
budziły wątpliwość pairafian co do 
muzyc1lllego uzdolnJenia organisty, 
chlubiącego się wielką erudycją w 
tym kierunku. Chodził do teatru 
rzadko, a takie jego zjawienie się z 
oceanowej szerokości polowfcą o 



Jerzy Siekierzyński 
w roli hr. Moora w 

monstra1nie wyibujałych kształtach 
i dwiema córkami, tak chudymi, jak 
gdyby przechodziły największych 
rozmiarów indyjską klęskę głodową, 
poczytywane •było za wybryk .natury. 
Gdyby kochająca się ta rodzli.na, mo
gąca uzupełnić stołeczne nawet pa
nopticum, w !Przystępie rozpaczliiwej 
potrzeby 1P<>karmu duchowego szła 
p:rzez prawie WYleniały z ludności 
gród do •teatru, ogólną wesołość 
ogarniała resztki ;po wylenieniu po
zostałych mies:zkańców. 

Niby skrzydła husarskie, kołysały 
się żyrafowe ·postacie panien, mama 

„Zbójcach" Schiliera 

sapała jak najcudowniej kalikujące 
organy, którym wieczna astma od
bierała powietrze, zaś widok ojca 
dobrodzieja sprawiał wrażenie nagle 
ożylego antałka, któremu się sprzy
krzyło nosić w sobie piwo i groźnie 
k.roczy przez całą szerokość drogi. 

Dla uzupełnienia listy byrwa'1ców 
teattrnlnych trzeba wspomnieć o ipa
nu „profesorze", który był zdania, że 
jedynym rozdzielnikiem kultury jest 
miejscowa szkółka i dobrze :zJorgani
zowany preferans, zak:ra.piany do
mowego wyrobu „dekOktami", a 
2ll'esztą surowe pojęcie obowią2lków 

i beznadziejnie :ooJrozumiała wiara w 
posłannictwo nie pozwalały wybit
nemu pedagogowi na roz;pras.z..anie 
rozproszonych myśli. 

Otóż w takim otoczeniu lumina
rzy miejscowego ~łeczeństwa z o
graniczoną społecznością, przed Iaty 
mniej więcej !Pięćdziesięciu Z111.ala
złem się w trupie jednego z dyrekto
rów i .przy wściekłym 111iepowodZi€1Iliu 
i jeszcze wścieklejszej głodówce, po
znałem starego aktora, •którego 
nędizny wygląd i ciągłe :pokasływa
nie wskazywały silny rozwój choro
by piersiowej. 

Dziś sobi.e zdaję sprawę z jego 
wielkiego talentu. Umiał roz.śmieszać 
do łez i wzruszać do łez. Skromny, 
cichy, pracowity, wypełniał swoje 
obowiązki sumiennie i bez szemra
nia. W wolnych chwilaich uazył mło
dych, tak jak on głodujących zapa
leńców. 

Wielki indywidualista, ilntuicyjnie 
wyczuwał młode talenty i mając za 
przykład swoje zmarnowane życie 
starał się choć w części ustrzec od 
podobnego losu stawiającą swe 
pierwsze (kroki młodą generację. 

Gdv choroba w zq.straszaiacy ~no
sób 7.aczęłoa w mi7ernvrn ciele robić 
!'.O'IJ~toszeni.a . umieśc.-'liśmy !!n w 
szoitalu. ZmmFf"Tli. iak wędrowne 
pl;aiki płynać dalej do <'Ora7. i:nn'"'"O 
partykula'I"Za, pozo. tawiliśmv nasze
go opiekuna w szuitalu. żeg;najac go 
r.e łZ'ami w oczach i 7. 01rzeczuo'em. 
że więcej już go oglądać nie będzie
my. 

z namepnegn biwaku artvstvczne
go wysłałem długi list z zapowiedzią 
odwiedzin. 
Odnowiedź była smutna. widać z 

niei było, że śmiertelne wiz.ie zata
czały coraz szersze kręgi, że jasno 
zdawał sOlbie sprawę z tego, ja\k wą
tła jest nić, wiążąca go z tym świa
tem i jak z błogim spO'kojem przygo
towywał się do tej wędrówki po
śmiertnej ... 

W trzy godziny po napisaniu do 
mnie listu, jak się później dowie-

działem, powalony gwałtownym 
krwotokiem - sk'onał... 

Ciekawe i wzruszające było zakoń
czenie jego listu do mnie, w którym 
cieszy się z zaipowiedz.:ianych moich 
odwiedzin i list kończy następują
cym wiel'Szem: 

Jeszcze nie wiesz, dirogi chłopcze
Stwierdzany to fakt, 
Jak gra 9tary aktor życia 
Swój ostatni akt. 
Akt to bardzo jest ciekawy, 
Idzie bez suflera, 
Tylko często wiele lud2lkiej, 
Tragedii zawiera. 
Jeśli chcesz, kolego, widzdeć, 
Jak to idzie składnie, 
To mnie odwiedż tylko prędko, -
Nim kurtyna spadnie. 
Kurtyna życia zapadła, nim 'Zldą

żyłem od-wiedz.ić chorego„. Dall'J.o mi 
znać o jego :z.gonie dopiero ipairę ty
godni później „. 

Leon Jaroszyński 

O! ·-;:::;~:;:-::::-o 
INSTRUMENTARZY 

~ MUZYCZNYCH „TON" 
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 
ul. Kościuszki 9 - tel. 67-24 

Wykonuje wszelkie 

remonty, prowadzi 

skup i sprzedaż 

instrumentów 

muzycznych 

Uolugi ł 
wykonujemy szybko i solidnie ~ 

o-----"--------·o 
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„ Wiele hałasu o nic" 

Sztuka Szekspira „Wiele hałasu 

o nic" została po raz pierwszy wy
drukowana w r. 1600, powstała jed
nak prawdopodobnie znacznie 
wcześniej, między 1596 a 1598 ro
kiem. żadne z dzieł wielkiego dra
maturga nie doczekało się tak 
zmi'ennych ocen, jak ta właśnie ko
media. Wszyscy krytycy oddawna 
w.prawdzie ~gadzają się na to, że 

postacie Beatryczy Benedykta 
z „Wiele hałasu o nic" należą do 
najbłyskotliwszych w rozległej 

i wspaniałej galerii ludzkich charak
terów stworzonych przez Szekspira. 
Nic dziwnego więc, że często sztuka 
grywana była pod tytułem „Bene
dykt i Beatrycze". Równiej w syl
wetkach Cia;rki i Kwaska zawarł.pi
sarz niezrównane bogactwo pomy
słowego humoru. 

\Viele wątpliwości natomiast bu
dziły zawsze postacie Klaudia i Le
onata oraz poważny, a nawet miejs
cami tragiczny wątek miłosny w tej 
sztuce. Krytycy nie mogli darować 
Klaudiowi jego łatwowierności, na 
zimno przygotowanego publicznego 
odrzucenia ręki Hero, póżniejszego 

beztroskiego niemal zachowania się 

i wreszcie wyrażonej przez niego 
bez namysłu zgody na poślubienie 
innej kobiety. Również i Leonato, 
który pała świętym oburzeniem na 
Klaudia za krzywdę wyrządzoną 

swojej córce - zdaniem niektórych 
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historyków literatury - zbyt łatwo 
porzuca gniew i dobrodusznie insce
nizuje całą komedię, dzięki której 
„wszystko może się dobrze skoń

czyć" . A przecież wydaje się, że na 
takie pojednanie potrzeba oyło 

i czasu, który jedynie może zabliźnić 
tak świeże rany - i jakiegoś zaci
sza domowego, gdzie Klaudio mógł
by wyjaśnić swe nazbyt pochopne 
postępowanie, a Hero wybaczyć mu 
tę zniewagę i okrucieństwo . Nic ta
kiego nie dzieje się w sztuce. 
Wszystko tutaj odbywa się znowu 
publicznie i zainteresowanym nie 
daje się żadnej sposobności do in
tymniejszych zwierzeń. 

Nie można oczywiście bez reszty 
obalić tych zarzutów, trzeba jed
nakże stwierdzić, że nie była to 
przecież epoka, w którejby o spra
wach serca decydowało się ·- jak 
dzisiaj, wyłącznie prywatnie, po
nadto zaś Szekspir nie zamierzał 

wcale ukazać nam idealnych uczuć 
i prostolinijnych, nieskomplikowa
nych ludzi, pozbawionych wszelkich 
wad. Jego zamiarem było chyba udo
wodnienie, ŻE' w ocenie ludzi często 
łudzq nas i za-wodzą zewnętrzne po
zory. Bo oto właśnie Klaudio, któ
rego wszyscy uważają za dzielnego, 
prawego, roztropnego i szlachetnego 
człowieka, okazuje się lekkomy'Lny, 
mściwy nierycerski, a nawet 
jest w pewnej mierze fanfaro-

nem, podcza11 gdy właśnie ucho
dzą~y za niestałego i bardzo lekko 
traktującego życie człowieka - Be
nedykt, w istocie ujawnia tutaj naj
lepsze, bud.zące zaufanie cechy cha
rakteru. 

W ten to sposób Szekspir daje 
w sztuce wyraz swoim przekona
niom i swojej ówczesnej filozofii 
życiowej. 

Dziwna to i piękna komedia, ,jak 
wiele zresztą innych dzieł wiełkiego 
dramaturga . Tym razem, w przeci
wieństwie do serii późniejszych 

utworów Szekspira, rzecz kończy się 
wprawdz.ie radośnie, ale ja!k w życiu 
splatają się tu irazem śmiech i płacz, 
nienawiść i miłość, rozsądek i głu
pota, cnota i zepsucie. Radość ustę
puje miejsca rozpaczy, z kolei po 
łzach na:;tępuje wesele, rozum oka
zuje się nieraz bezsilny, potwarz 
niweczy szczęście, lecz wreszcie 
prawda zwycięża kłamstwo i obłudę. 
Oto więc temat sztuki: jest to ko
media pozorów i niespodzianek, mi
strzowsko pomyślana i świetnie na
pisana, ujawniająca słabości i ułom
ności ludzkie oraz niepewność losu 
człowieka. Nikt bowiem nie może -
zdaniem Szekspira - o sobie powie
dzieć, że zrozumiał świat i ludzi, 
nikt nie jest w pełni panem życia 
i losu. Jeden przypadek, jedna chwi- • 
la, drobne jakieś zdarzenie zaważą 
nieraz poważnie w życiu ludzkim, 
decydują o naszych postanowie
niach, wywołują lub gas)!:ą nasze 
uczucia. 

Jest to zresztą zwyczajna u Szeks
pira technika konstruowania akcji , 
wynikająca z jego koncepcji losu . 
Dla pisarza nie ma szczęścia bez 
chwil smutk,u, śmiechu bez łez, po
dobnie jak nie istnieje dia niego 
wyabstrahowany z życia tragizm, 

pozbawiony chwil radośniejszych. 

Wprost przeciwnie: jak w .trage
diach nieraz najgłębsza rozpacz 
przeplata się z chwilami beztroski 
i wisielczego nawet humoru, tak i tu 
w „Wiele hałasu o nic" - wiele jest 
radości i zalbawy, ale też czasami na 
horyzoncie losu ludzkiego pojawiają 
się groźne, złowieszcze chmury. 

Dlatego w komedii nie logika ży
ciowa, ani nie rozwaga i chłodny 

namysł święcą tiriumfy. Rozwiązanie 
zawikłanej intrygi przychodzi 
w okolicznościach zgoła nieprzewi
dzianych. Podstęp, zręcznie i bez
błędnie przygotowany przez zawist
nego i mszczącego się za swoje po
niżenia Don Juana, zostaje wykryty 
.p:rrzez z po.2loru ograniczonych, naj
zwyklejszych prostaków. 

Szekspir jest tu także mistrzem 
w stosowaniu kontrastów. Objawia
ją się one nie tylko w przeciwsta
wieniu sobie kontrastowych charak
terów Klaudia i Benedykta czy Hero 
i Beatryczy, ale przede wszystkim 
w owym ciągłym przeplataniu scen 
pogodnych i smutnych, a wreszcie 
w bardzo wyraźnym zróżnicowaniu 
środowiska dworskiego i ludowego: 
pierwszego - niby to pełnego po
wabów i zalet, a w rzeczywistości 

knującego ciągłe zdrady i zasadzki; 
drugiego rubasznego i jakoby 
podłego, naprawdę zaś poczciwego 
i obfitującego w ludzi dobrodusz
nych, w których drzemie wiele pro
stej mądrości. Dość wspomnieć tu
taj kapitalne rady, których Ciarka 
udziela strażnikom, a zwłaszcza jego 
powiedzenie, które śmiało można 

zaliczyć do złotych myśli szekspi
rowskich: „kto się smoły tyka, trąci 
smołą" . 

Sztuka, mimo pewnych, wspom
nianych już niekonsekwencji, należy 
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WILLIAM SZEKSPIR 

WIELE HALABU O NIC 
Komedia 

Przekład: Leon Ulrich 
Opracowanie tekstu - f lfred Kowalkowski 

Inscenizacja i choreografi1, - Andrzej Witkowski 

Osoby: 

Don Pedro - książę aragoński 

Don Juan, - brat naturalny Don Pedra 
Klaudio - młody Florentyńczyk, faworyt Don Pedra 

Benedykt - młody Florentyńczyk , faworyt Don Pedra 

Leonato - gubernator Messyny 

Boracchio ) . . 
Konrad - obaJ dworzanie Don Juana 

Ciarka - porucznik policji 
Kwasek pisarz 

Mnich 

Hero - córka Leonata 
Beatrycze - synowica Leonata 
Małgorzata \ 
Urszula J - panny pokojowe . 

Owsik - strażnik policji. 

Wegielek - strażnik policji 

Kier. literacki: 
ALFRED KOW ALKOWSKT 

Kler. muzyczny: 
GRZEGORZ KARDAŚ 

Kier. prac. krawieckiej 
męskiej: 

MIECZYSŁAW ARNDT 

Kier. prac. stolarskiej: 
FRANCISZEK ZDANOWSKI 

Reży er: 
ANDRZEJ W1TKOWSKI 

Asystent reżysera: 
JERZY ZŁOTNICKI 

Kier. prac. krawieckiej 
damskiej: 

MODESTA DOŁŻYŃSKA 

Kier. prac. szewskiej: 
JÓZEF PULS 

Bolesław Bombor 
Zbigniew Kłosowicz 
Hieronim Konieczka 

f Andrzej Witkowski 
l Jerzy Złotnicki 

Alojzy Makowiecki 

Janusz Marzec 
Tomasz Witt 
Edward Rominkiewicz 
Władysław Cichoracki 

{ 
Jerzy Siekierzyński 
Zdzisław Jóźwiak 

Krystyna Miller 
Halina Dobrq.cka 

r Danuta Balicka 
\ Irena Smurawska 

{ 
Andrzej Witkowski 
Jerzy Złotnicki 
Hieronim Zuczkowski 

Scenograf: 
KAROL GAJEWSKI 

Kier. techniczny: 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

Kier. pracowni perukarskiej: 
STEF AN JENSZURA 

Główny elektryk: 
FRANCISZEK JEŻEWSKI 



do najgenialniejszych utworów 
Szekspira. I tak wątek Beatryczy 
i Benedykta, napisany bez żadnego 
oparcia o istniejące wzory, z któ
rych Szekspir tak często przec~ez 

korzystał, jest niezrównany po pros
.tu w swoim uroku, lekkości i gracji. 
Nigdy chyba pisarz nie święcił 

większych triumfów w umiejętności 

prowadzenia dowcipnego i błyskot
li,wego dialogu, jak w utarczlkach 
słownych tych dwojga wrogów mał
żeństwa. Uknuta przeciwko nim in
tryga jest klasycznie prosta. Drama
topisarz rozwija z niesłychaną jas
nością charaktery tych postaci 
i wreszcie ukazuje dokonujący się 

w nich zwrot, pogłębiając je pięk
nym rysem powagi, będącym reak
cją na niefrasobliwość Klaudia 
i Księcia. 

Również obydwaj książęta, Don 
Pedro i jego brat przyrodni, Don 
Juan, zostali ukazani przez Szeks
pira niezmiernie wyraziście. Trzeba 
podziwiać wielkiego pisarza, który 
z niezwyikłym wyczuciem prawdy 
potrafił scharakteryzować jowial
ność i towarzyskość a nawet uczyn
ność Don Pedra, aby w odpowied
nim momencie odsłonić w jednym 
wielkopańskim gesc1e bezwzględ- -
ność i dumę tego człowieka. Prze
ciwnie zaś - Don Juan nie jest t'lk
że tylko czarnym charakterem. 
Szekspir kazał mu się maskować 

z dużą zręcznością i jednocześnie 

umotywował jego postępowanie po
żerającą go ambicją. 

Do niezrównanych osiągnięć dra
matopisarza należy też klimat sztu
ki, w której pod bogactwem cech 
włoskich, Szekspir ukrył doskonale 
pochwycony obraz współczesnych 
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stosunków angielskich. Włoską jest 
tu atmosfera zabaw, uczt i be:1ltros
kiego próżnowania, w której ludzie 
radują się słońcem, a jed•nocześnie 

przy pomocy sprytnych pokojówek 
prowadzą drobne i większe intrygi. 
Ale ci sami intrygujący książęta 

i dworzanie mają wiele rysów typo
wo angielskich, bardzo rodzima ;est 
również ludowość tej sztuki. Takie 
postacie, jak Ciarka, Kwasek i straż
nicy, mogły zrodzić się tylko w An
glii, podobnie jak grabarze z „Ham
leta", rzemieślnicy ze „Snu nocy 
letniej", czy klucznik z „Lady Mak
bet". 

Sztuka „Wiele hałasu o nic' ' zali
czaną bywa do najbardziej samo
dzielnych dzieł Szekspira. Jedynie 
wątek miłosny Klaudia i Hero za
czerpnięty został ze zbioru włosldch 
nowel Biondella, gdzie ta tragiczna 
historia nosi tytuł: „Jako Tymbre
usz z Kardany zakochał się, będąc 

w Messynie, w Felicji, córce Liona
ta, i o różnych a dziwnych wypad
kach. które mu się trafiły, zanim ją 
poślubił". Pisarz wzbogacił jeszcze 
akcję w szczegóły wzięte z „Orlan
da szalonego" Ariosta, nawiązując 

do zawartego tam epizodu o Ario
dancie i Ginewrze. Wszystko to utar
tym zwyczajem szekspirowskim zo
stało jednak uszlachetnione i pełniej 
umotywowane. 

Słusznie więc zalicza się „Wiele 
hałasu o nic '' do rzędu komedii 
Szekspira, w których losy ludzkie 
zostały ukazane w pełnym i bujnym 
blasku prawdy życiowej i w całym 
bogactwie wiecznej zmienności na
strojów. 

Alk. 

Szekspir i jego dzieła 

Na jed.nej z ulic Stratfordu w 
hrabstwie Warwick stoi do dnia 
dzirsiejszego stary piętrowy dom z 
szesnastego wieku i choć znajduje 
się on nieco na uboczu, przyciąga 

codziennie niemal wielu pod.Tó:imych 
ze wszystkich stron świata. 

W domu tym dnia 23 IDwie!mia 
1564 r. urodził się Wiliam SzeJaipir. 
Ojciec jego, mimo, że był niepiś

mienny, ipiastował w mieście .różne 

urzędy, ale stracił majątek wskutek 
ogólnego k.ryzysu, na-stępnie wdał 

się w procesy i nawet był jako 
dłużnik ścigany .przez sądy. Ma.bka 
Wiliama, Mary, !Pochodziła z szila
checkiej rodziny Ardenów. 

Wi1iam przez parę lat uczęszczał 
do miejscowej szkoły, z której wy
niósł niezłą znajomość łaciny. Były 

to jedm1k Taczej niewystarczające 

podstawy pod wykształcenie, które 
dopiero w późniejszych laitach mu
siał sam uzupełniać lekturą i np. na
uką języlka francuskiego. Reszty 
dostar-azyła mu piln·a obsetl'Wacja 
bujnego renesansowego życia jedne
go z najpotężniejszych państw szes
nastowieczinego świata. 

W roku 1582, a więc jako osiem
nastoletni chłopak, Szeikspi;r ożenił 

się ze starszą od siebie o lat sie
dem Anną Hataway. Małżeństwo to 
niezbyt bylo fo'fltunine, nic więc 

dziwnego, że w tylu &Woich drama
tach Szeikspir przeżywa tęskinotę do 

prawdziwego piękna szczęścia 

osobistego. 
Czym się wówczas młody Wiliam 

zajmował dokładnie nie wiadomo. 
Miał podobno uczyć się u ojca, któ
ry imał się różnorodnych zajęć, za
wodu czapnika, czy naiwet .rzeźni

ka, najpew.niej jednak chY'ba praco
wał na roli, którą ojciec posiadał 

pod miastem. W kilka lat .po za
warciu małżeństwa, .poeta, opuściw
szy żonę i troje dzieci, wyjechał z 
rodzinnego miasta, podobno w oba
wie przed karą za dość powszech
ne w owych czasach wyikroczenie: 
kłusownictwo. Być może jednak, że 
sprzedaż czy też zastawienie posiad
łości ziemskiej wraz z postępują

cym •zubożeniem rodziny wypędziły 
go do stolicy. Stało się to między 

1585 a 1588 r., prawdopodobnie je
dnalk dosyć wcześnie, gdyż już w 
w 1588 roku rodz-ina Szekspira zna
lazła się w lepszych warunkach 
materia1nych, najpewniej dzięki po
mocy młodego Wiliama. 

Wedle tradycji Szekspilr odwie 
dzał przynajmniej raz do roku swo
je miasto rodz-i:nne, chociaż dopiero 
pod koniec życia wrócił do niego na 
stałe. 

Londyn był jak na owe czasy ol
brzymim, 200 tysięcy ludności li
czącym miastem, dwór ściągał do 
niego arystokrację, każdy lord wy
silał się, żeby innych przewyższyć 
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liczebnością swego dworu i świet

nością Ol'SZaiku. 

Bogaci kupcy, krew'ka i wesoł·a 

młpdzi~, rozmiłowana w razryw
k.iach wszelkiego .rodzaju, stai11JOWili 
zastEZ>y pubłiC7Jilości londyńskich te
atrów, których był.o podówczas aż 

kilkanaście. Teatr był najpopular
niejszą rom-ywQ!:ą, to .też nic dziw
nego, że dostawcy sz.tuk dla tylu 
scen - wiele mieli pracy. Główny
mi dramaturgami ówczesnej doby 
byli Peele i Gł'eene, ale nie wiele 
ich ut\v()rów zachowało się do na
szych czasów. TyJe jednak wiemy, 
że 'były to ipoczątkowo dramaty nie
składru!, oparte głów.nie na temaitach 
mitologicznych, do których wp1ata
no oparte 111a mQtywach współczes
nych sceny komi-c:me, ba~iej 

wulgarne niż zabawne. Przełomo

we więc znaezenie dla drama1ruirgii 
tego okresu miały dramaty Marlo
wea „'l'amerlan Wielki" i „Trage
dia His:zipańska" Tomasza Kyda. 
Po ukazaniu się tych dwóch drama
tów ożywił się znacznie .rueh tea
trailny, pisarze zaczęli współmwod
niczyć ze sobą tak pod W7.ględem 

formy jak i treści utworów, iktóre 
miały znaleźć się na deskach sce
nicmych, a i publicmość naibierała 
zwolna wyklwintniejszego smaku. 

Ogromna była w Londy!?lie ilość 

szynków i winiarni, do ik:tócych 
oprócz marynarzy ze wszystkich 
stron świata, przeipijających łatwo 

zarobione złoto, zaglądali często, gę
sto także literaci, przybywający do 
Londynu szukać szczęścia. Robert 
Greene malazł w gospodzie wiele 
tęmatów do swych utworów. Ben 
Johnl$Q!l, jeden z najpopularniej
szych pisarzy tego olµ-esu, również 
lubił zaglądać do szynku, a naj-
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większy z tej grupy, Christofer 
Marlowe zginął podczas bójki w 
gospodzie. 

Tradycja mówi, że i Szekspir lubił 
przebywać w winiarni w ,gronie we
sołych towa:rzyszy, gdzie kipiał hu
mor i dowcipy krzyżowały się jak 
s:zipady. Postać opowiadająceg-0 cuda 
o swych azynach woj~ych Fal
staffa z „Wesołych kumoszek" i ipi
ja.nicy Tobiasza z „Wieczoru trzech 
króli" na ipewno została wyczaro
wana przez pisarza z dna głębokie
go pucharu. 

Gdzie Szekspir zawarł znajomość 
ze swymi kolegami po ipiórze i jak 
znalazł się w ich gronie - nie wie
my. Anegdota głosi, że ipoczątkoWIO 

pilnował szlacheckich koni iprzed 
teatrem. Wiadomo .natomiast że 

wkrótce rostał aktorem i dram~tur
giem w tym samym teatrze „Pod 
kulą ziemską" , w którym ujrzała 

światło dzienne więkiswść jego sztuk 
i którego współwłaścicielem był w 
późniejszych latach. Te jego .pierw
sze kroki w teatrach londyńskich 

przy.padły na rok 1587 lub 1588. Ze 
skąpych i bardzo nieipełnych źródeł 
Mstorycznych, wiemy, że już w roku 
1592 toczył zażarte spory .z literata
mi, nawet ze znakomitym rpii.sairzem, 
późniejszym swym wspóbpracowni
kiem, Ben Johnsonem. Wówczas to 
już dodawano do jego nazwiska 
złośliwe epitety : „Jan Totumfacki" 
i „Trzęfilscena" - jak nazwał go 
Greene w utworze pt. „Łut dow
cipu". Przydomki te świadczyłyby, 

że autor „Henryka III", był ważną 
osdbistością w świecie teatralnym 
i miał znaczny 'W!Pływ na reiper.tu
a-r. Sztuki jego musiały mieć d1,1że 

powodzenie, bo ukazywały się liczne 
ich przedruki rabunkowe, to znaczy, 

iż wydawcy najmowali ludzi, którzy 
notowali tekst na przedstawieniach. 
W ;ten sposób dostarczano sztuk 
Szekspira ·również i konlkuren
cyjnym teatrom. Podczas gdy pierw
sze utwory naszego poety "Uka
zywały się bezimiennie, teraa: 111ie
kiedy obce teksty ze względów re
klamowych zaczęto przyipisywać 

Szekspirowi. 

Twórczość sceniczna pisarza za
częła się Od udramatyzowanych wi
dowisk o królach angielskich, tak 
zwanych kremik, i od stosUillkow<> 
mało oryginalnych kQmedii. Więk
szość krytyków zgadza się z tym, 
że uzdolni0111y· poeta zaczął bardzo 
wcześnie pracować w trU1pie Bu.r
bage'a, świetnego tragika ówczes111e
go, spełniając jakby funkcję dzisiej
s-t:ego inspicjenta i z czasem nawet 
reżysera, poza tym zaś pisał dodat
ki do cudzych sztuk, .przerabiał je 
i współpracował z innymi dra:ma
tu.rgami. Nie ma na to wprawdzie 
konkretnych dowodów, ale !Później
szy złośliwy atak Ryszarda Greena 
stał się podstawą do tak.Jego rrmie
mania. W kironikach historycznych 
oddawał poeta, jak to było zresztą 
w zwyczaju w okresie renesansu 
- już to hołd władcom ówczesnej 
Anglii, już też iprzeciwstawiał bu
rzliwą rprzeszłość swoim własnym 
czasom. 

Tradycja głosi, że Królowa El
żibieta znała i wysoko ceniła Szek
spi:ra. Podobno pisarz - g;rywa
jący zawsze w swoich dramatach 
postacie królów - odtwarzał kie
dyś trolę Henryka IV, kiedy królo
wa Elżbieta .wedle ówc:resnego zwy
czaju siedziała na reprezenta·cyjnym 
miejscu na scenie. Działo się to 
oczywiście w teatrze dworskim. Otóż 

gdy poeta wypowiadał dłuższą ty
radę - wstała i przechodzą<: obok 
niego przypadkiem upuściła ręka

wiczkę. Hen:ryk IV - Szekspir schy
lił się i podniósł zgubę mówiąc nie-
7Jlllienionym tonem, jak gdyby wier
sze należały do roli: 

„A choć wzywają nas donioołe 
sprawy, 

To godzi nam się wstrzymać tu na 
chwilę, 

Aby kuzynce podnieść ręka
wiczkę". 

Około roku 1890 lub 1891 Szek:isiPir 
przeszedł do oryginalnej twórczości. 
Pierwszą chronologicznie biocąc, 

sztuką Szekspira była pewnie ,przy
pominająca mocno drama.ty Tomasza 
Kyda tragedia z.emsitypt. „Tytus An
dronikus". Nie ma ,tu ani w części 

tak bogato pod względem psycholo
gicznym rozwiniętych postaci jak w 
innej tego rodzaju tragedii „Otello". 
Bohaterowie są bardzo ,prymity.wni, 

· nie tylko mordują się oklrutnie ale 
i kaleczą, była to więc sztuka na
pi<Sana jeszcze !Pod gust ówczesnej 
niewyrobi·onej 1PubliCZ111ości. Po niej 
nastąpił szereg kronik historycznych. 
Nie widać w nich jeszcze owego 
wyczulonego nerwu dramatyczne
go - który dostrzegamy w „Ham
lecie", „Maikbecie" czy „Królu Lea
rze", lecz wiele z rnch ceni się i 
d2Jiś jeszcze ·bardzo WYSoko. Kroniki 
historyczne ukazywały się w nastę
pującym porządku: „Henryk IV" -
trylQgia", „Król Ryszard III", „Król 
Ryszard II" i „Król Jan". 

Wkrótce autor zajął się twórczoś
cią komedioipisarską. Pieriwsze ko
medie Szekspira noszą jeszcze w !Pe
wnej mierze cechy naśladownictwa . 

„Komedia omyłek" (około 1593) po
dwaja tylko motyw bLiinlaków z 

17 



91Ztuki Plauta pt. „Bracia". „Straco
ne zachody miłości" najwyraźniej 

wyszły też spod młodzieńczego pió
ra i przepojone są oschłym dydak
tyzmem. W „Dwóch panach z We
rony", których akcja rozgrywa się 

we Włoszech, znać ;przejęcie się po
ezją Ariosta. Na Motywach włoskich 
osnuł zresztą SzekspiT wiele późmiej
szych .swoich dramatów i komedii. 

Pierwsze komedie autora „Dwóch 
panów .z Werony" spotkały się naj
prawdopodobnie z dużym uznaniem 
publiczności, skoro przez szereg na
stępnych lat wypełnia poeta scenę 
swego teatru śmiechem, gwarem, 
zwadami miłosnymi, rubasznym czę
stokroć dowcipem i brzękiem pu
chaTów. Pogląd poety na świat jest 
pogodny, dialogi skrzą się beztros
kim dowcipem. Nawet sposób przed
stawienia ujemnych stTon życia jest 
jakiś dobroduszny i ipobłażlilwy. 

Dusza całego renesansowego i..st
nienia zaiwarta została w tych kilku 
!komediach, ·k,tóre już ja1ko dojrzałe 
utwory ujrzały scenę teatru „Pod 
kulą ziemską". 

Naczelne miejsce zajmują kome
die: „Jak wam się podoba", „Wiele 
hałasu o nic" i „Wieczór trzech 
króli". 

W tym samym okresie •twórczym, 
a ściślej biorąc w Toku 159(), powst~ 
jeden z najpiękniejszych utworów 
Szekspira: przepojony liryzmem 
dramat o tragicznym kresie wielkiej 
miłości dwojga kochanków z Wero
ny pt. „Romeo i Julia". 

Ze znawstwem psychiki ludzkiej 
nakreślona j.est także historia od
raż;i.jącego, lichwiarza Shyloka w 
„Kupcu weneckim"~ 

Spisu sztuk, które wyszły spod 
genialnego pióra poety w tym ra-
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dosnym okresie twórczym dopełnia
ją dalsze, tryskające życiem i warwą 
komedie „Wszystko dobre, co się do
brze kończy", „Poskromienie złÓśni
cy" i „Wesołe Kumoszki z W·1rtd
soru". 

W tej ostatniej komedii Szekspir 
wskrzesił - podobno na osobiste 
życzenie królowej Elżibiety - postać 

kaipitalnego rycerza Falstaffa z ikiro
nik - prototyp sienkiewiczowskiego 
Zagłoby. Tradycja głosi, że królowa 
Elilbieta chciała ujrzeć wielik.iego 
łgarza i opoja zakochanym, takim 
go więc przedstawił Szekspir w „Ku
mosikach". 

I jeszcze w tym najbogats"Lym 
pod względem ilości stworzonych 
sztuk okiresie swego pisarstwa Szek
spir pmygotowuje z okazji zaślubin 
lct;óregoś z możnych protektorów 
trupy jedną z najpięlmiejszych baś
ni scenicznych: „Sen nocy letniej". 
Tutaj nieomal z niczego, bez opie
rania się o jakiekolwiek źródła, aJe 
z samych wspomnień lat dzilecin
nych i z wyobraźni artystyczmej iwy

czairowuje poeta świat nimf, elfów 
i krasnoludków, wypełnia nimi la
sy i gaje, skąpane w księżycowym 

bla-sku. 

Udział Szekspira w przedsiębior

stwie teatralnym przynoszącym w 
owych czasach zna-czne dochody, po
zwala pisarzowi na zdobycie dużego 
majątku. Przypuszczalnie najwięk
sze zyski czerpał poeta, wzięty rów
nież autor sonetów i poematów, z 
darowizn królewskich, z wynagro
dzeń za naipisane specjalnie sztuki i 
z upominków magnackich. Skupuje 
więc Szekspir w rodzinnym swym 
mieście place i grunta, tak iż wkrót
ce staje się poważniejszym w oko
licy posiadaczem ziemi. Jednocześ-

nie zaś zabiega u~i.Lnie - co staje 
się tematem ustawicznych drwin ze 
stron.y Ben Johnsona - o uzy.ska
nie dla siebie i swej rodziny god
ności szlacheckiej. Użył iprawdopo
dobnie do tego celu nawet i najsil
niejszego argumentu - przeklu.p
stwa, ale czasy były takie, że nie
wątpliwie przywilej i tytuł szłache
cki odgrywały w życiu wielką rolę. 

Tak znalazł się poeta po uzyskaniu 
herbu z godłem „Nie bez prawa" u 
szczytu sławy i dobrobytu. 

Lecz po latach pełnych <radości, 

powodzenia twórczego i pogody na
stąpił w życiu i twórczości poety 
zasadniczy zwrot. W Stratfordzie 
umarł jego ukochainy syn Hamnet, 
zakończył życie w roku 1601 ojciec. 
Jednocześnie za•ś dochodzą go z pa
łacu królewskiego wieści o niespo
dziewanych wyrokaah śmierci i do
żywotniego więzienia, wydainyah na 
jego 1protektorach i przyjaciołach. 
Rośnie w ipoecie w miarę docho

dzenia do lat męskich wajomość ży
cia i natury ludzkiej. Młodzieńiec 

chwytał z życia przede wszyistkim to, 
co upajało, bawiło, radowało, olśnie
wało; człowiek dojrzały głębiej za
stanowił się nad rzeczywistością, 

szukał pod powierzchnią 'błyskotli

wych zjawisk istotnego sensu życia, 
zaczął .po prostu odkrywać prawdę 
ukrytą często pod pozorami zewnę
trznego blichtru. 

Wiele wniosków wysnutych z tych 
rozwa.żań było natury pesymistycz
nej. Na skutek bliilszego przyjrze
nia się światu i jego sprawom Szek
spir zaczyna ·tracić wiarę w dobre 
cechy człowieka, w jego zdolność 

do bezinteresoWillej przyjaźni i sza
cunku dla bliźnich. 

Nic więc dziwnego, że cztery naj
potężniej.sze utwory dramatyczne 

ZE ZB10~_0„ 
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Szekspira powstałe w tym właśnie 
okresie duchowej jego dojrzałości 

(1601-1605) przepełnione są gory
czą, tchną zwątpieniem w szlachet
ność natUJry ludzkiej, iprlled.stawiają 
świat w całej grozie zbrodni, pokiusy 
i zła, ~azują zgoła inne niż dotąd 
obUcze renesansu. Poeta poznał już 
.na wskroś społeczny meahainizm feu
dalnego ustroju, wyzwaJającego w 
ludziach groźne nieraz namiętności. 
Ale nawet w chwilacll zwątpienia 

Szekspir pozostał wierny jednej za
sadzię. W tragediach swych, w :któ
rych starał się „wymierzać sprawie
dliwość widzia'1.nemu świaitu", był 

zawsze rzeczn~kiem lepszej moral
ności ludzkiej i w najtragiczniej
szych nawet swych sztukach p.rzy
gotowywał zwycięstwo prawdy. W 
„Hamlecie", „Otellu", „Makbecie" i 
„Królu Learze" roztoczył poeta bo
ga tą galerię ludzkich postaci, targa
nych potężnymi uczuciami miłości, 
ambicji, nienawiści, ro:zipaczy i .trwo
gi, potrafił wstrząsnąć do głębi wi
dzem, wywołać uczucia smutku, 
przygnębienia i grozy. 

Wszystko, co w tym okresie wy
szło spod pióra poety nie tylko no
si cechy wielkości, nie tylko jest 
produktem genialnego umysłu i na
leży do arcydzieł piśmiennictwa 

światowego, ale ponadto stanowi 
ogromny przełom, epokę w dziejach 
drama.tu. 

W tych czasach dla odwrócenia 
uwagi od spraw własnej ojczymy, 
w której szerzące się niesprawiedli
wości, krzywdy i zbrodnie napełnia
ły go smutkiem i goryczą, przenosi 
poeta akcję wielu dramatów w od
ległe czasy starożytne. 

A.Je i tam powołuje do życia po
stacie pełne tragizmu i ·rozpamięty

wując ponure ich losy, wysnuwa 
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z nich analogię do współczesnych 

mu czasów i stosunków. 

Daje się to dostrzec ziwłaszcza 

w dramacie o losach Juliusza Ceza
ra i w opowieści o upadku dumnej 
wład{)Zyni wschodu, Kleopatrze 
(„Antoniusz i Kleopatra"). 

Okres wielkich tragedii w twór
czości Szek5pira zamykają „Tymon 
Ateńczyk", „Koriolan", „Perykles" 
(1608), „Troilus i Kressyda" i „Mi~
ka za miarką", który to ut:wór na 
ogół zaliczany bywa niesłusznie do 
rzędu komedii. Nowy w swoim cha
rakterze i <:zwarty z .kolei według 
podziału szekspirologów okres twór
czości rozipoczął ipoeta już najpraw
dopodobniej po rozstaniu się z za
wodem aktorskim, dzięki czemu 
mógł częściej przebywać w rodzin
nym Stratfordzie, dokąd zresztą 

pod koniec życia w 1614 roku prze
niósł się na stałe. Szekspi.r został 

w tym czasie jeszcze współwłaści
cielem teatru Blackfriars, a ponad
to znaczne swe dochody p<>większył 
zakupieniem na lat 32 prawa poboru 
podatków w Stratfordzie. Nie trudno 

zresztą domyślić się, że Szekspir 
przeniósł się w tym czasie na ipro
wincję, tyle jest bowiem atmosfery 
pól i lasów w ostatnich jego drama
tach, że mogły one powstać jedy.nie 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku. 
Ponadto zaś tematem ostaitnich 
sztuk Szekspira jest na ogół połą

czenie się długo rozdzielonej rodzi
ny. 

Utwory czwartej epoki najmniej 
znane są widzowi teatra1nemu, 
przywykłemu do oglądania w \l'eali
zacji scenicznej bądź to pełnych 

radości i słońca, tryskających hu-. 
morem komedii genialnego poety, 
bądź też jego potężnych dramatów 
okresu najwyższego wzlotu twór
czości. Wiele jest w tych ostatnich 
utworach braków natury konstruk
cyjnej, wynaigra<lzał je poeta jednak 
czarem poezji i głębokością myśli. 

Na'Leżą do nich „Cymbelin", „Opo
wieść zimowa", „Burza" i ostatnia 
kronika „Henryik VIII" (1613) . 

Poeta umad w dzień swoich uro
dzin w roku 1616 w rodzinnym mieś-
cie Stratfordzie. ZPAK. 

Warsztat N a prawy Maszyn Biurowych 

20 

~. ii' A ~@ @ IŃI ~ ~ ll 
Bydgoszcz, Aleje 1 Maja nr 61 - tel. 20-00 

naprawa maszyn do pisania, liczenia 
powielaczy i numeratorów 

@ ~~~~~~~z~t~~J~!.~!!k~~.~~~~ 
Artykuły Włókiennicze, Odzieżowe i Obuwie 

Tel. dyrekcji: 65-88 Dział handlowy: 30-03 Dział kięgowy: 31-70 

Tka.niny wełniane: 
Skle p Nr 12 - Plac Zjednoczenia 6 

Tkaniny wełniane i jedwab.: 
Sklep NQ· 2 - GroclzJ<a 6 
Sklep Nr 3 - Al. [ Ma;la 42 

tel. H·07 
Sklep Nr 5 - Niedźwiedzia 3 
Sklep N r 7 - Druga 29 
Skile p N•· 8 - Al. 1 Maja 28 

tel. 40-75 
Sklep Nr 41 - Dluga 70 
Sklep Nr 47 - Weln'ltany Ryne k 6 
Sk.16$> Nlr 37 - Al. l M.aOa 30 

bel. 33-11 
S&J.ep Nr 17 - Al. 1 Ma(ja 62 

tel. 22·89 
Sklep Nr 40 - Gruln.wad<lz.ka 24 

Spec. Sklep Jedwabi: 
Sklep Nr 9 - Pl. Zjecinocze nLa 2 

Tkaniny bawełniane - spec. 
sklepy: 

Ski€']) Nr 6 - stairy Rynek 25 
tel. 24~ 

Sk.lepNr. 53 - Al. 1 Marja 4J 
Sklep Nr 39 - Al. 1 Maja 41 

Odzież damska, męska mło-

dzieżowa: 
Sklep Nr 15 - Długa 8 
Skle p Nr 20 - Dworcowa 4 

tel 34·0.2 
S®le p Nr 22 - Al. 1 Maja 31 
Sklep Nr 23 - Długa 36 tel. 34.67 
Skle p Nr 57 - Podwaile 12 

Odzież męska i chłopięca: 
Sklep Nr 19 - Niedźwiedzia 7 

t e l. zo_04 
Skle p Nr 2.1 - A l. 1 Maja 12 

Odzież damska i dziewczęca: 
Skle p N r 44 - Niedźwiedz.ta 7 

Spec. Sklep Dziecka: 
Sklep Nr 16 - Al. l Maj.a 42 

Bielizna męska, damska i mło-
dzieżowa: 

Sklep Nr 29 - Długa 32 
Skle p Nr 45 - Niedźwiedzia 7 
Sklep Nr 52 - AL l Maja 33 
Sklep Nr 54 - Długa 76 
Sklep N.r 55 - NakielSlka. 21 
Sklep Nr 58 - Gn.mwaid2dm 83 
Sklep N.r 18- - Gł"t.mWa!d.zka 2l> 

teL. HHl5 
Ski~ Nr 24 - Sląska 6 
~ep Nr 38 - Grunwaldzka 183 

Bielizna damska i dziewczęca: 
S'klep• N.r 25 - Dwoiroolwa 9 

Skle p Nr 26 - Al. 1 Maja 39 
Skle p Nr 28 - Dworrowa 42 
Sk.le p Nr 50 - Al. l Maja 63 
Sklep Nr 61 - Pomorska 1 

Obuwie w wielkim wyborze: 
SkJ.e p Nr 27 - DWO«'OOWa 42 
Skilep Nr 30 - Ad. l Maja 21 

tel. 31 ·93 
Sklep Nr 31 - MagdzjńSk:leg-0 10 
SklE!!P Nr 32 - Dworro<wa 74 

SkJ.ep Nr 33 - Długa & 

Sklep Nr 34 - Al. •1 Mada 81 
SkJ.ep Nr 35 - Gnlinwaddalka 42 
Sik.lep N.r 49 - Pl. Zjednoczenl.a 6 

tel. 2.1-88 
Sklep Nr 51 - Babcxre go 3 

S9ec. sklep bielizny stołowej 

i pościelowej: 
Skle p Nr 56 - Stary Ryinek 5 

Ponadto uruchomiono nowe sklepy na Osiedlu Leśnym przy 
ul. Sulkowskiego blok 40, branży włókienniczej, odzieżowej 

i obuwia. Fachowa i uprzejma obsługa tych sklepów dopo. ,,, 
może naszym klientom w doborze materiałów i ich zakupach, , __________ _ 
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w BYDGOSZCZY 
ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

na okres 

WIOSENNO

L E T N I 

p o . J e c a: 

kremy, olejki do ·opalania, wody kwiatowe, 

perfumy, szminki, okulary przeciwsłoneczne, 

przybory toaletowe - biżuterię 

które zakupisz w naszych sklepach perfumeryjnych 

przy Alei 1 Maja 35 

" 
" 

ul. Mostowej 3 
ul. Dworcowej 7 

W artykuły chemiczne i drogeryjne 

zaopatrzysz się w naszych drogeriach 

Szkło, porcelanę i kryształy 
polecają sklepy gospodarstwa domowego 

przy Alei 1 Maja 14-16 

l~~~ :: ~;.~:i•!:~=i~: 19 t!~~ 
:mm1nmm::~, . ,, ul. Długiej 19 .,·,.·', .. ,.::,.'i.::·;,.:~'.:1wrn::· 111-.1 

'=~liifi : 

mmmrn~mmm~mmmmmrnrnirnmmmrnmmmm~mmmrnmimrnmrnmmirnrn1mrnmmmrnmmrnrnrnrnmmmrn11m 
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MDlEBiKD IHIAINIDlED. DlE'il'AD.DCllNIY 
W BYDGOSZCZY 

Artykuły przemysłowe - różne 

1. M. H. D. - poleca wózki sportowe, turystyczne, 
głębokie, łóżka, łóżeczka dziecinne oraz maszyny 
do szycia, które korzystnie można nabyć w sklepie 

R-19 przy ul. Dworcowej 7 
Sklep prowadzi również sprzedaż wszelkiego rodzaju 
olei oraz części zamiennych do maszyn do szycia. 

2. Galanterię skórzaną na sezon wiosenno-letni -
torebki damskie i dziecinne, torby podróżne, 

walizki, teczki. nesesery w dużym wyborze pole
cają sklepy M. H. D. 

R-28 przy ul. Dworcowej 7 
R-29 przy Al. 1 Maja 53 
R-12 pl'zy ul. Długiej 23 

3. Komis M. H. D. Nr R-44 przy ul. Długiej 21 posiada 
w sprzedaży duży wybór materiałów jedwabnych, 
nylonowych i wełnianych produkcji krajowej 
zagranicznej. 
W sklepie można korzystnie nabyć sprzedać 

wszystkie artykuły metrażowe 



LUKSUSOWE MODELE MIAROWE 

wg najnowszych żurnali 

VOQUE'A - HARPERS'A 

wykonują 

DOMY MÓD 

innych 

»~ 'ii" @ lb A« 
BYDGOSZCZ, Aleje 1 Maja nr 63 

«Jłt~~A~JJA« 

BYDGOSZCZ, Stary Rynek nr 14 

l~ji~ililli~:'~ństwowy Punkt Usługowy --1 
NAPRAWY INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
przy Bydgoskiej Fabryce Akordeo.nów 

BYDGOSZCZ 
ul. Długn nr 24 

dokonu e 

Sp ec jalność-

wszelkich napraw 
instrumentów muzycznych 

naprawy akordeonów, 
prnnm fortepianów. 

I Naprawy wykonujemy szybko tanio 

I -~---------·''~::iilli~il/~/i 
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• 1 K ·i~garnie spcc-,jalistyrzne P. P . ,.DOM KSIĄŻKI" ' 
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Bydgoszcz 

ym nclc "Yd \\ 1 •\\~ z n~.c;puJqcyc;1 dz.ied1ln: 

tedinika budO\\Tiiftwo komun.ikacja, gospodarka, admin.iSINcja 
i innP; WOj(•w(1dLl<a Ksi1:g-arnia Tccbni= Bydgoszcz, Stary 
R)·nt•k 1:;. 
roltliCl\ o, k'ni< I \O, boclowla itp. 
Wo.tcw1idLka K'it;ga.rnia Rolnicza BydęC'suz, Dworcowa 73; 
nauka µedago~ika oraz \\sz~slkie inne . 
\\'oj<·w~zkl\ K•i • am.a ="' ulrnwa, Toruń. Rynt>k Staromiejski 30; 
wydawructwa muzyczne, nuty (sprzcclaż zwykla i komisowa) 
Wojcwodzka. Ksi.:garnla l.\luzycma Bydgo~zcz, ul. Dworcowa H ; 
po~zja. drnmal. wydawnkiwa mlodzie:i.o\l.c, pedagogiczne i inne, 
Księgarnia Bg ł Bydgoszcz, r.1. 1 lllaja 17; 
~ · \\llict"a importowa.n<.\ 

K~l<:gamia Bg:; ydg"OSl:<'7., AL 1 l\laja 2:;; 
' ~"la\vn rt -a art~ ·t-zno.gralica1e i art. papiernicze, 

• lep .. nK" Bg 1 Bydgo,zu:, Al. 1 i\I• ·a l; 
' . ·d11\\ tti< twa anLyl;:wary znc (>pnE'tlaz z Y)'kla i kom!so wa) 
,\nt~k\\ariat „DK'" Bg 11 UydgesLcz, 1.rmii C7A.>nvoneJ z. 

• pro pckty i l<atttlo&i. ________ , ____ _ 
--------------

(t; '> ł'.leko butelkowe z ciofiłowa do domu za minimaln~ opłatq. -

J~~ Ml ko bui ·owe dostęrrczc:r sitt w godz. rannych w g iyczenia i 
· nabywcy - z a p e w n i c. m y p e l n q e • I e t y k łl t o w a r u. 

1~. 'ti Za~ówieni!!_przy~u!_q_w.!!_. stk!_e 11kl_!'P!_ nał;"ołowe a ter enie miasta. 

~· W~ORCOWY SKLEP PIEKARNICZ.Q-CUKIE_!łNICZY przy Al_ej och 1 Maja 44 
~ prowadzi w szerokim asortymencie pieczywo dzie nne wybo· li 
1 rowe oraz specialne, jak równi i w wielkim wybo rze ciastka ~ 
~ deserowe, tortowe, specjalne inne. 

JJ' Sklep ten przyjmuje ;i.amówie la na uroczystości weselne, iwiqte c zne, 
\i okolicznoiciowe oraz wg iyc:1eu specjalnych. 

~ Pr:r.v wiekazych ilościach dostarcza zie bezpłatnie loco dom. 

;:~ w godzinach przedpolud-•"owych. (~ ~ Sklep prowadzi sprzedai w ciC19U c::.lego dnia oraz w niedzielę i i wieta \l 

ip~ ,,.._ --~-~~ s::::sr~~ 




