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Wizerunek powyższy pochodzi z eg· 
zemplarza wydawnictwa brytyjskiego 
„The Kings Treasuries of Literature" 
General Editor Sir A. T. Quiller Couch 
London. J . M. Dent & Sons LTD. 

WILLIAM SZEKSPIR 
Zuchwalstwem jest chcie~ w kilkudziesi\'ciU w erszach naszkicować sylwetkę twórcy, o którym 

napisano całe biblioteki krytycznych rozpraw. Widzowi - nim podniesie się kurtyna - należy si~ 
jednak kilka słów o autorze. 

Epoka, w której żył, epoka Odrodzenia, to - jak pisał Engels we wstępie do „Dialektyki przy
rody" ·- „największy postępowy przewrót, jaki lu"dzkość do owych czasów kiedykolwiek prze
żyła, epoka, która wymagała olbrzymów i olbrzymów zrodziła" . 

Jednym z nich był Szekspir. 

Jego czasy to okres wyzwalania si<~ z więzów feudalizmu, łamania duchowej dyktatury koś
cioła, rozszerzania wiedzy o świecie przez odkrycia geograficzne i rozwój nauk przyrodniczych, 
narodzin nowej klasy społecznej - burżuazji, okres największej potęgi elżbietańskiej Anglii. 

Syn garbarza i burmistrza małej mieściny. Stratford nad Avonem. wychował się w atmosferze 
ludowych baśni i l(?gend . Skarbem tym ozdobił wiele z swych późniejszych utworów. Nie majqc 
je::,zcze lat szesnastu już sam zarabiał na życie - według jednych - jako czeladnik u handlarza 
mięsem, - według innych jako nauczyciel w wiejskiej szkole. Maj<1c lat 2:2 ucieka William z 
Stratfordu do Londynu i tu wst\'puje do zespołu teatralnego, w którym podobno był najpierw su
flerem i inspicjentem. Tu, w teatrze, narodził się Szekspir, jakiego znamy. 

Słynny aktor, popularny autor, współwłaściciel najpopularniejszego z !) teatrów Londynu, te
atru „.Pod kuli;i. ziemsk~ ·· („The Globe"), dworak, przez mitośnika teatru i aktorów, króla Jaku
ba I obdarzony godności~ ,,służebnika królewskiej sypialni" i podniesiony do stanu szlachec
kiego - Szekspir po · ;2(i latach pobytu w Londynie zrywa z teatrem. W latach politycznej reakcji 
teatr przestawał być realistycznym i ludowym. W teatrze dworskim nie było miejsca dla Szek
spira. Zamożn~· właściciel domu w Stratfordzie usuwa się w zacisze domowe i tu, w rodzinnym 
mieście. autor IO nie~miertclnych !:>Ziuk umiera w 52 rocznic<: swych urodzin, 23 kwietnia 1616 r. 



Ch~ć 'sam pochodził z ludu i nie gardził jego humorem, nie zerwał Szekspir, bo i zerwać nie 
mógł, z arystokratyzmem swej epoki, epoki schyłku feudalizmu. Wyrósł nad nią. jak 
dąb, którego koronę podziwiają i nasze czasy. Akcja jego utworów toczy się w róż
nych miejscach i czasach - znajdziemy u Szekspira wzmianki także o Polsce - wątki do 
sztuk swych czerpał z całego świata, ale niech nas to nie wprowadza w błąd: zawsze i wszędzie 
rozpoznamy prawdziwych ludzi i sprawy Anglii czasów Szekspira. 

Radziecki szekspirolog M Morozow dzieli jego twórczość na trzy okresy: optymistyczny, opro
mieniony barwami renesansu - okres pogody, w którym królowie z historycznych kronik tri
umfują nad feudalnymi lordami, a cykl komedii, skrzących się beztroskim humorem, otwiera 
„Komedia omyłek"; tragiczny - okres „Hamleta" i „Tymona Ateńczyka" - w którym ich twór
ca, walcząc z feudalnym uciskiem, dostrzega jednak, że jego humanistycznym ideałom wyzwo
lenia czlowieka nowe więzy gotuje rodzący się kapitalizm; w trzecim - Szekspir wraca do 
„kraju lat dziecinnych" i nie tracąc wiary w postęp ludzkości snuje baśniowe marzenia o zwy
cięstwie człowieka nad przyrodą i przeznaczeniem („Burza"). 

Barwny tłum postaci zaludnia szekspirowską scenę - prostą., bez kulis i "dekoracji, z paru mu
zykantami i garstką aktorów, z których najmłodsi grali kobiece role. Nie dla dworu i jego uro
czystości, lecz przede wszystkim dla londyńskiego ludu grał szekspirowski teatr i pisał jego 
twórca. 

Szekspir to świetny znawca człowieka, czuły na najsubtelniejsze drgnienia jego psychiki, baczny 
obserwator jego życia. Od półtora wieku dzieła Szekspira stanowią jeden z najcenniejszych skar
bów ludzkości. Szekspir był bibli4 domową Karola Marksa, z Szekspira wyrósł teatr romantyczny, 
do Szekspira nawiązuje postępowy teatr ludowy, do Szekspira odsyła budowniczy nowego świa
ta Gorki. Ludowość Szekspira, ogromny realizm obrazu życia jego epoki, znajomość człowieka, 
wiara w niego i jego wyzwolenie - sprawiają., że „Szekspir był i pozostanie przyjacielem po-
stępowej ludzkości". Walerian Lachnitt 

1. 

Czy wiesz że„. 
„Komedię omyłek" nie grano w Polsce od 
38 lat. Według posiadanych informacji -
ostatnia premiera odbyła się w dniu 4 
kwietnia 1915 roku na scenie Teatru Pol~ 
skiego w Warszawie w reżyserii Józefa 
Sosnowskiego. 

Czy wiesz że ... 
scena teatru szekspirowskiego nie posia· 
dała kurtyny, a przedstawienia odbywały 
się zazwyczaj w godzinach poobiednich, 
od godziny drugiej do czwartej lub piątej 
po południu. 

Czy wiesz że„. 
na wieżyczce budynku teatralnego wywie~ 
szano chorągiew, która zastępowała nie-< 
jak9 dzisiejszy afisz. Czarna - oznaczała 
tragedię; niebieska - komedię. 

Czy wiesz że ... 
w teatrze szekspirowskim dworzanie i mło
dzież arystokratyczna zasiadali na brzegu 
sceny, stdjąc się utrapieniem aktorów i re
szty publiczności. 

Czy wiesz że„. 
dekoracji w dzisiejszym rozumieniu nie 
było; drzewko osadzone w kadzi wyobra
żało las, stół ze szklankami i butelkami -
karczmę. i t. d. 

Rysunek przedstawia „Teatr pod Łabędziem" 
w Londynie w XVII w. 
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KOYIEDIA \\1 PIĘCil' .-\KTACH (4 ODSŁO;\ACH) 

SOLINUS, ksiqże Efezu 
EGEON, kupiec z Syrakuzy 
ANTYFOLUS z Efezu . 
ANTYFOLUS z Syrakuzv 

DROMIO z Efezu 

DROMIO z Syrakuzy 
BALTAZAR, kupiec 
ANGELO, zlotnik : . . 
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KUPIEC. przyiaciel Antyfola z Syrakuzy 
S7C7YPAK, b d ~·a łurz i C?arnoksir·inik 
EMILIA, żona Egeona, ksieni z Efezu 

ADRYANA, żona Antyfolusa z Efezu 

LUCYANA, jej siostra 
KASIA, jei s !użqca 
KURTYZANA 
PACHOt, 

b y: 

Micha! Adamczewski 
Mieczysław Bielecki 
Bolesław Nowak 
Juliusz Dziemski 

I Romuald Guzow ·ki 
· )Jacek żak 

Janusz Nal~cz 
Józef Kaczyliski 
Stanislaw Skoczylas 
Antoni Jeśmontowicz 
.J ózcf Kaczy1iski 

. Jren'U Charkowska 

{Jadwiga Dobrzafiska 
· Irena Rembiszcwskn 

Alina Kulik<iwna 
Halina Bielawska 
Zofia Tarska 
Antoni Chr,cii'iski 

:!;WITA KSIĄżF;CA 

Inscenizacja rcżvsPria: ANDRZEJ URAMOWJC7. 

Scenografia: JERZY FELDMANN 

Muzyka: KLEMENS WABERSKI 

Kcnsulta c ja choreograf. MARCELA PRUSKA 

Przvgotowanie rvtmiczne: ZOFIA TARSKA 

Asvstent-dramaturg: 

Wspólpraca dramaturgiczna i tekst v pio
senek: WALERIAN LACHNITT 
Asystent reżysera: MIECZYSLAW BIELECKI 
Inspicjent: SYLWESTER BANASZAK 
Sufler: LEOKADIA SZAJDA 

ZDZJSLA W GIŻEJEWSKI 

Kierownik techniczny Teatru 

Brygadier sceny 

Efekt v :świetlne 

Rekw'izytor 

Kostiumy m~skie wykonano v prn
cowni pod kierunkiem . . 

Kostiumy damskie wykonano w pra
cowni pod kierunkiem . . 

Hafty i aplikacje wykonala 

P<•rnki i fryzury 

Stełdn Wichniewicz 

Edwdfcl Zalewski 

KazimiNa Banaszak 

Stefana Wożniaka 

Klary Borowskiej 

Maria Dvbowska 

Piotr Markiewicz i 
Leokadia Kierzenkowska 

Prace stolarskie \") ·konano pod kier. Witalisa Strzeleckiego 

Prace malarskie i butaforskie wykonano w pracowni teatralnej 

Prace -<J115urskie wvkonal . Franciszek OsiJ'1sk i 

Obuwie wykonal11 Rzem . Spóldz. Pracy Branży Skórzanej 
Cniezno - ttl. Farna nr 8. 

Zdjl:cid fotografirw" wykonał . A. Jeśmon towicz ---------Prc1J1icrc7 ~Ó. +. 1953 r. 
GZG Gnfrzoo 26 K-~-46;,11 
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U kolebki tej pierwszej komedii twórcy ,.Ham1eta" i „Otella" stał wskrzeszony przez Renesans 
rzymski kome'diopisarz Plautus (ur. około 250 r. przed naszą. erą). Jego utwory ,,Bracia" („Menech
mi") i „Amfitrion" dostarczyłv Szekspirowi wątku zabawnych nieporozumień, wynikających z po
dobieństw - w pierwszej - dwu braci bliźniaków, w drugiej - zakochanego w ziemiance boskie
go Jowisza i Merkurego z jej małżonkiem i jego sługą. W „Komedii omyłek" zastosował Szekspir, 
po raz pierwszy w swej twórczości, ulubiony chwyt kompozycyjny romansowych historii swego 
czasu: szczęśliwe spotkanie, rozdzielonych przez burzę i rozbicie okrętu-małżonków. Rodowód tego 
chwytu konstrukcyjnego sięga również wzorów antycznych, pochodzi mianowicie ze starogrec
kiego romansu o Apolloniuszu z Tyru. Efektowne sprowadzenie wszystkich osób komedii w jedno 
miejsce 'dla wzajemnego poznania się - to znów zwykły motyw włoskiej komedii Odrodzenia. 

Te pokrewieństwa tematyczne „Komedii omyłek" nie oznaczają. bynajmniej iż utwór nie nosi 
śladów szekspirowskiego piętna. Przecież nikt przed nim i po nim nie doszedł do takiego mistrzo
stwa i swobody zarazem, w skomplikowaniu tych zawrotnych qui pro quo. Nagromadzenie niepo
rozumień, wynikłych z podobieństwa dwu Antyfolusów i dwu Dromiów, nie tylko ich rodziców 
i panów, ale i nas przyprawia niemal o zawrót głowy. Jeszcze chwila a poplątaliby się nam nie 
na żarty! Tym bardziej, że pięć aktów komedii rozgrywa się w ciągu jednego dnia. 

Rzecz dzieje się w Efezie, ale znając geograficzną beztroskę Szekspira (wzmianka o „polskiej zi
mie" w ustach Dromia z Syrakuz!) nie będziemy szukali w komedii greckich realiów małoazjatyc
kiego miasteczka. Stosunek Dromiów do ich panów, postacie kupców, szczegóły o giełdzie, kredycie, 
więzieniu za długi - przywodzą na mysl raczej londyńskie przedmieście niż nadmorski Efez. Za
zdrosne strzeżenie przez księcia praw handlowych Efezu przed konkurencją. Syrakuz jest nie
wą.tpliwie odbiciem współczesnych Szekspirowi stosunków, panujących w Anglii elżbietańskiej , 

dumnej z rodzącego się po zwycięstwie nad hiszpańską Wielką, Armadą wła'dztwa flagi brytyjskiej 
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na morzach i przygotowującej się do walki o jej prymat na nich z handlow;:i potcg<i Niderlandów 
(dzisiejsza Holandia). 

Do stosunków społecznych czasów Szekspira odnosi si<;> również owo ostrzegawcze odezwanie się 
Dromia z Efezu do swego pana: 

„„.osiol wierzga pod batoga cięciem, 
strzeż sii.; więc panie, przed osła wierzgnięciem" . 

Zwróćcie także uwagc; na charakterystyczne dla epoki Szekspira osm1eszenie egzorcysty, usilu
j~cego wypę'dza0 szatana z rzekomo opc;tanego Antyfolusa z Efezu. Scena ta jest ostq satyrą. na 
resztki niedawnych średniowiecznych przesqdów, głoszonych przez autorytet kościoła. 

Wskazanie tych paru rysów „Komedii omyłek" starczy za przykład, jak Szekspir-realista lokal
nym kolorytem zabarwiał w4tki tematyczne z odległych czasów i miejsc. 

Własnym Szekspira tworem jest posta0 Lucyany, uczuciowej, otoczonej wyraźnym sentymen
tem poety, pierwszej z bogatej galerii jego postaci kobiecych. Przykładem przenikliwości Szekspira 
w zgłębianiu psychiki ludzkiej może by0 w tym jego młodziei1czym dziele skomplikov • .ran:v r:vsunek 
charakteru Adryany i s~d autora o jej zrz~dnej zazdrości, włożony w usta ksieni. 

Przy tym wszystkim „Komedia omyłek" nie jest niczym wic;cej jak beztrosk<} fars;\, której urok 
i humor polega na żonglerce nieporozumieniami. Farsowoś0 utworu posuwa Szekspir doś0 daleko: 
kilkakrotne bicie służ~}cych może nas dzisiaj razić, innego jednak zdania musieli b yć widzowie 
szekspirowskiego teatru, skoro ten niewybredny element komediowy powtlirzyl Szekspir w „Wje
czorze Trzech Króli". 

Teatr nasz w inscenizacji „Komedii oinyłek", tak spokrewnionej z komedią plautowsk<1, z niej 
i praktyki szekspirowskiego teatru - Zó.r'Zerpn:;ił prawo wprowadzenia do utworu wstawek mu
z~· cznych. 

Lecz - doś~ od nas! Gong! Niech nas bawi humor Szekspira. jak bawi! lud londyt'1ski przed 
360 laty! Walerian Lachnitt 
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Szkic scenograficzny do aktu I. 


