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ZENOBIUSZ STRZELECKI 

Teatr Elżbietański 
Teatr angielski rozwinął się w średniowieczu. Z religijnego 

przeradza się w świecki o tematyce filozofi cznej i patriotycznej, 
z teatru na święto - w teatr popularny na codzień. Miejscem 
przedstawień są początkowo podwórka oberż. 

ARCHITEKTURA TEATRU 

Teatrem w epoce elżbietańskiej jest teatr „Globe" w Londy
n ie. Jest to obszerny kryty dachem budynek trzypiętrowy, ota
czający koliste boisko pod gołym niebem. W budynku mieszczą 
się galerie dla widzów; są to balkony drewniane, dla ozdoby 
pomalowane jaskrawą farbą. 

Na boisku, które stanowiło parter, wznosi się pomost, prosce
nium teatru, szerokości 8 m, głębokości 12 m, wysokości 1,60 m . 
otoczone niską balustradą. 

Pomost łączy się z jedną ze ścian teatru; chroni go przed 
deszczem dach wsparty na dwóch kolumnach. Właściwa scena 
znajduje się w głębi; jest ona dwupiętrowa; na dole, w przedłu
żeniu proscenium mieści się alkowa, nad nią balkon. Bramy po 
obu stronach alkowy łączą proscenium z szatnią aktorów. Za 
sceną mieści się również magazyn kostiumów, rekwizytornia 
i bliblioteka. 

Aktorzy grali na proscenium, więc byli dobrze widoczni dla 
ogółu publiczności. 

Kurtynę posiadała tylko alkowa, cała scena była więc odsło

nięta dla widzów. 
Nad dachem sceny wznosiła się wieża zawierająca maszynerię 

teatru. Na jej szczycie powiewała flaga, godło teatru. Poprzez 
jedno z okien wieży trębacz dawał sygnał przed początkiem 

przedstawienia. 
Architektura teatru elżbietańskiego rozwiązywała potrzeby 

ówczesnego dramatu, wymagającego licznych i szybkich zmian 
miejsca akcji. 

W alkowie pokazywano morderstwo Dunkana, Fausta w pra
cowni, za kurtyną alkowy chował się Poloniusz; na balkonie 
Julia oczekiwała Romea, stąd Ryszard II paktował z Boling
broke'm, był to również pokład okrętu w „Burzy", mury bronio
nego miasta na które atakujący przy pomocy drabin starali się 

wedrzeć z proscenium. 



Balkon słuzył za lazę dla bogatych widzów w przedstawie
niach, w których nie był potrzebny do gry aktorów. 

Brak kurtyny w charakterystyczny sposób odbijał się na li te
raturze dramatycznej. Pisarz musiał wprowadzać i wyprowadzać 

ze sceny wszystkie swe postacie. Wyniesienie trupa Poloniusza 
przez Hamleta, Hamleta przez żołnierzy Fortynbrasa, Króla Lira 
w zakończeniu tragedii jest rozwiązaniem niewygód sceny 
w sposób genialny. 

Dlaczego między dwoma kolumnami proscenium nie zawieszo
no kurtyny, umożliwiając, pod tą osłoną, usunięcie „trupów", bez 
pobudzenia śmiechu widowni? Teatr elżbietai'1ski jednak n ie 
użył tego środka; kurtyna pojawi się w Angli dopiero pod 
koniec X VII wieku. 
Wiadomości o architekturze teatru elżbietaóskiego są bardzo 

skąpe. Wicdza nasza opiera się przede wszystkim na rysunku 
podróżnika holenderskiego, J. de Witta z roku 1516, który przed
stawia teatr „Łabędź". Ciekawe są również rysunki wyobraża
jące widok teatrów z zewnątrz, między innymi panorama dziel
nicy teatralnej Londynu nad Tamizą z 1620 r., na której widać 

wszystkie osiem teatrów; wysokie pierścienie lub wielokąty 

oznaczone chorągwiami. 

DEKORACJE 

Dekoracja była uboga, lecz nie ograniczała się jedynie do na
pisów. Czasami napisy były stosowane, przede wszystkim nad 
bramami ula oznaczenia miasta z którego wychodzą, lub do któ
rego wchodzą żołnierze. Przeważnie jednak używano dekoracji 
fragmentarycznej. Z wieży nad sceną opuszczano drzewo - to 
dekoracja lasu, żagiel oznaczał okręt, zresztą dekorator ówczesny 
operuje również często „przystawkami" w celu technicznego roz
wiązania licznych zmian. W owym czasie toczył się zażarty spór 
między teatrem klasycyzującym, którego autorowie uważali się 

za dziedziców Sofoklesa, a teatrem awangardowym Marlowe'a, 
Szekspira i wielu innych; trwał również spór między poetami, 
odgrywającymi role kapłanów wyższej sztuki, a dramatopisa
rzami, pogardzanymi i źle płatnymi. 

Skromna dekoracja w połączeniu z architekturą sceny stwa
rzała właściwy teren gry. Dzięki temu konieczność zmian nie 
hamowała akcji dramatów elżbietańskich. Nie było antraktów; 
potrzebę odpoczynku myślowego widza zaspakajały sceny bur
leskowe, grane przez klownów na kanwie tekstu, a czasem i bez 
żadnego związku ze sztuką. 
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S p is zachowanego inwentarza dowodzi istnienia materiałów de
k oracyjnych: kilka domów, niebo, piekło, las, pięć gór, dwie 
studnie dwa więzienia, 16 murów obronnych, pustynia ... 

Spis 'rekwizytów: śnieg, potwory, węże, owoce, zbroja, broń ... 
K ostium bardzo bogaty, z prawdziwych i drogocennych mate

riałów, jaskrawy, mieniący się, przeładowany i modny, stosowa
ny był we wszystkich sztukach, zarówno starorzymskich co 
'\~półczesnych. Kostium historyczny z pretensj ą do wierności 
wejdzie w użycie dopiero w okresie romantyzmu. Postacie z 
krajów odległych, fabularnych, potwory, zjawy ubierają się nieco 
dziwaczniej, lecz bez żadnej dbałości o wierność, folklor czy 
konsekwentną jednolitość fantazji. Kostium był elementem :1.aj
bardziej dekoracyjnym w teatrze elżbietarlSkim. 

PUBLICZNO SC 

Publiczność możemy podzielić na trzy kategorie, według za.i
mow anych w teatrze miejsc. Na.ibiednie.isi, lud, drobni rzemieśl
nicy i mieszczanie, marynarze wreszcie, obsadzają miejsca na 
pa~terze, stoją na ziemi. Bogatsi siedzą na galeriach, dworzanie 
na proscenium. Ci byli niemile widziani przez aktorów, którym 
prz~szkadzali w grze, rozmawiając między sobą, przybywając 
z opóźnieniem, wychodząc z hałasem podczas akc.ii celem zwró
cenia na siebie uwagi. Nienawidził tej publiczności prosceniowej 
również i lud zbity u stóp pomostu, któremu arystokracja za
słaniała aktorów, przeszkadzała w uważnym słuchaniu pasjo
nującej akcji. 
Ponieważ teatr był miejscem niemoralnym, kobiety dobrych 

0byczajów, chcące uczestniczyć w widowisku zakrywały twarz 
maską. Panująca wówczas moda amei·ykańska palenia fajeczek, 
nawet przez kobiety, dopełniała obrazu widowni elżbietańskiej. 

P rzedstawienia odbywały się po południu, kończyły się przed 
wieczorem; na znak koóca spektaklu opuszczano chorągiew tea
tru. Podczas przedstawienia palono wonne gałęzie. Wstęp był 

płatny, teatry nie mogły liczyć na subsydia rządo·we. Czasem 
wysiłki były wynagradzane z kasety królewskiej, lub przez lorda 
protektora. 
Jednakże smak artystyczny widzów, mimo różnic klasowych, 

był do siebie zbliżony. Obyczaje dworu mało różniły się od ludo
wych. Naiwność, grubiaństwo, porywczość, zabobon, cechowały 

jednych i drugich. Dramaturg elżbietai1ski pisze dla publicz
ności o wyrównanym poziomie umysłowym. Między sceną i wi
downią istnieje kontakt wspólnego przeżycia rzeczywistości 

teatralnej ; dlatego w wieku Elżbiety jest tylu genialnych pisa-
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rzy, dlatego możliwe są spory o autora „Hamleta": książę czy 
aktor. Sztuk teatralnych między 1580 a 1600 r<>kiem nap! a no 
więcej niż 1200! Wiele zaginęło, zaś tekst niemal wszystkich 
zachowanych jest zdeformowany. 

ARTYSCI 

Sytuacja aktorów była początkowo niełatwa. Traktowani na 
równi z żebrakami i złodziejami byli narażeni na więzienie 

i pręgierz. To też zespoły teatralne szukają protekcji lordów, 
miłośników sztuki. 

W 1574 Leicester otrzymuje patent królewski, gwarantujący 

wolność dla jego trupy. W dwa lata później, w roku 1576 pow
staje teatr angielski założony przez Jamesa Burbage. Była to 
niewielka scenka przeznaczona dla możnych widzów, ale zapo
czątkowuje ona wspaniały, choć pół wieku tylko liczący okres 
rozkwitu Teatru Elżbietańskiego . 

W końcu XVI w. Londyn ma siedem teatrów, nie licząc 

dworskich i uniwersyteckich; mieszkańców liczy wówczas za
ledwie 200 tysięcy. 

W roku 1599 powstaje słynny teatr „v;lobc" zbudowany przez 
Ryszarda Burbage, syna Jamesa. Z czasem dyrektorem tego 
teatru zostaje Szekspir; tu grane są jego najsławniejsze drama
ty. Znakiem „Globe" jest Herkules, dźwigający kulę ziemską . 

Szybko organizują się nowe zespoły aktorskie. Kierownikiem 
teatru jest dyrektor. Aktorzy dzielą się na członków i pensjo
nariuszy. Pierwsi byli udziałowcami teatru, drudzy otrzymują 

wynagrodzenie miesięczne. Współpraca była uregulowana szcze
gółowym kontraktem, zabraniającym gry w innym teatrze, ka
rzącym surowo spóźniania i zniszczenie kostiumu. 

Kariera aktorska rozpoczynała się w wieku młodzieńczym. Ko
biety w teatrze elżbietańskim nie występowały, role żeńskie po
wierzano najmłodszym aktorom; niejeden wsławiony w tych ro
lach za młodu, gra je również w wieku późniejszym, wywołując 
czasem kpiny publiczności barytonowym głosem, którym prze
mawia Ofelia. Aluzje do tego spotykamy u Szekspira. Rozalinda 
mówi : „Gdybym była kobietą, pocałowałabym tych spośród was, 
którzy mają brodę". Kleopatra w oczekiwaniu na przedstawie
nie : „ .. .i zobaczę męską Kleopatrę naśladująca moją osobę miau
czeniem". 

Najlepsi aktorzy zyskali sławę, nazwiska ich i portrety 
wały się: R. Burbage, wykonawca roli Hamleta, Field 
ston, którzy występowali w dramatach Marlowe'a. 
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Grę aktorów utrudniali arystokraci, siedzący na proscenium, 
a również i hałas panujący na widowni, gdzie nie brakowało 
złodziei, pijaków i prostytutek. Tę atmosferę wykorzystywali, 
dla pokazów sztuczek akrobatycznych, budząc śmiech widowni, 
lecz jednocześnie odrywając uwagę od sztuki. Szekspir piętnuje 
aktorów chcących w łatwy sposób zdobyć pokla~k tłumu. Hamlet 
takie daje wskazówki swoim aktorom: „Powiesz te wiersze tak 
jak ci pokazałem - potoczyliście, swobodnie. I nie połykaj wy
razów, jak to robią niektórzy. Bo w takim razie już wolałbym, 
żeby moje wiersze wykrzykiwał woźny sądowy. I nie machaj 
rękami jakbyś drzewo piłował . We wszystkim trzeba zachować 
miarę. Nawet, że tak powiem, w wichrze burzy, w miotaniu się 

namiętności powinno się osiągać pewną formę... A z drugiej 
strony nie trzeba być zanadto nieśmiałym. Najlepiej jest słu
chać rozsądku. Trzeba miarkować ruchy słowami, a słowa ru
chami. Byle tylko nie zapominać o naturze ... ". 

Element muzyczny znajduje szerokie zastosowanie: dźwięk 
trąb, bicie kotłów w scenach bitew, gra na lutni i pieśń wpro
wadza nastrój sentymentalny. 

ZENOBIUSZ STRZELECKI 

Teatr „The G!obe" („Pod Kulą Ziemską") 
(Miedzioryt z pocze,tlku xvn wieku) 
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WILLIAM SZEKSPIR 

"MIARKA ZA MIARKĘ" 

Wariu.sz, szlachcic w służbie Księcia 
Książę Wincencio . 
Eskalus, kanclerz Księcia . 
Angelo, namiestnik Księcia 
Lucio, znajomy Klaudia 
Szlachcic pierwszy . 
Szlachcic drugi 

Pani Przepieczona, rajfurka 

Pompejusz, sługa pani Przepieczonej 

Stróż więzienia 

Klaudio, młody szlachcic 

Strażnicy 

Komedia w ięciu aktach 
w przekładz L. ULRICHA 

OSOBY 

(w kolejności uk azywania się na scenie :) 

JAN RUDNICKI 
SEWERYN BUTRYM 
MARIAN NOWICKI 
WOJCIECH PILARSKI 
TADEUSZ MINC 
MICHAŁ PAWLICKI 
BOHDAN MIKUC 

{
KRYSTYNA FELDMAN 

. BARBARA RACHWALSKA 

{ 
ZYGMUNT ZINTEL 

. DOBROSŁAW MATER 
BOLESŁAW BOLKOWSKI 
JERZY KOZAKIEWICZ 

f EUGENIUSZ KAMrn-SKI 
. l RYSZARD RONCZEWSKI 

Tomasz, mnich 

Franciszka, zakonnica 

Izabella, siostra Klaudia 

Kręcioł, .Policjant 
P ianka, szlachcic 

Julia, ukochana Klaudia 

Abhorson, kat 
Posłaniec 

Barnardyn, zbójca 

Mariana, narzeczona Angela 

f JÓZEF PILARSKI 
I JAN ZIELIŃSKI 

{ 
: 
BRONISŁAW A BRONOWSKA 
MARIA BIAŁOBRZESKA 
HANNA BEDRYŃSKA 
EUGENIA HERMAN 
EDWARD WICHURA 
GUSTAW LUTKIEWICZ 

f HALINA SOBOLEWSKA 
. l W ANDA CHWIAŁKOWSKA 

STANISŁAW SKOLIMOWSKI 
MARIAN STANISŁAWSKI 
ZYGMUNT MALAWSKI 

f CELINA KUBICÓWNA 
. l DANUTA MNIEWSKA 

Scenografia: IWONA ZABOROWSKA 
Kierownictwo literackie: JAN KOPROWSKI 

Inscenizacja i reżyseria: KAZIMIERZ DEJMEK 
Asystent reżysera : KRYSTYNA FELDMAN 

Kierownik techniczny: KAZIMIERZ MRÓZ 
Brygadier sceny: KAZIMIERZ J ANOWSKI 
Swiatło: RYSZARD STANISZEWSKI 
Peruki: REGINA SZALóWNA 

Dekoracje i kostiumy wykonano w Połączonych Warsztatach Teatrów Łódzkich. 



TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 

„Miarka za 1niarkę" Szekspira 
Jaki jest sens tej komedii Szekspira, napisanej w chwili 

bardzo cierpkiego humoru? Obawiam się, że ukrytą myśl swoj ą 
włożył Szekspir w usta prowadzonego do więzienia Klaudia: 

Tak więc półbożek Władza, samowolnie, 
żelazną ręką uciskać nas może, 
kogo chce może łaskami osypać, 

bez miłosierdzia kogo chce katować, 
ale się zawsze zowie : Sprawiedliwość.„ 

Bo w istocie ten Klaudio, wleczony do więzienia i skazany na 
śmierć za coś, co do wczoraj nie było niemal przewiną, co 
z dnia na dzień stało się zbrodnią z kaprysu księcia, z końcem 
zaś sztuki przywrócony do czci i zostający szwagrem tegoż księ
cia, to dość ironiczny komentarz do wymiaru sprawiedliwości, 

takiej jak ją długo pojmowała wścibska wszechpotęga jednostki. 
Od czegóż zależało życie tego młodzieńca, który nieco przed
wcześnie skorzystał z praw męża swojej narzeczonej? Gdyby 
namiestnik Angelo nie dal do siebie przystępu słabości, gdyby 
był wytrwał bez skazy w surowości lub obłudzie, Klaudio dałby 
głowę pod topór, lekkomyślny i kochliwy Wiedeń - do którego 
przeniósł tę włoszczyznę - cały spłynąłby krwią, a książę byłby 
do końca nader zadowolony ze spełnionej misji. 

Ten książę należy do dość niebezpiecznej rasy eksperymenta
torów na tronie. Po czternastu latach rządów, władca ów, raczej 
obojętny na urok kobiety, zauważył, że w państwie jego Amor 
szerzy za wiele spustorzeń. Postanowił tedy wskrzesić od dawna 
zaniedbane okrutne prawa, karzące śmiercią każde przestępstwo 
~ tej mierze. Ludzkość i sprawiedliwość nakazywały ogłosić 

uroczyście wznowienie owych dawnych praw, ostrzec poddanych. 
iżby się mogli wystrzegać przekroczeń. Ale książę lubi silne 
efekty. Czytywał przytem zapewne Machiawela, jak na reue-

10 

sansowego władcę przystało . Wie, że taka nagła srogość ściągnę
łaby odium na jego koronę; uda tedy że opuszcza kraj, a miecz 
prawa odda w ręce namiestnikowi. Takiego namiestnika, skoro 
zrobi swoje, można się potem zaprzeć, a nawet - jak radzi 
Macchiawel - powiesić go, zyskując tern w oczach ludu nową 
aureolę dobrotliwości. Ale tak wyrafinowana chytrość jest owe
mu księciu obca; jest to człowiek raczej naiwny, który ukryw
szy się pod przebraniem mnicha, pierwszy raz ogląda świat 

i kraj od strony kulis i uczy się abecadła dusz ludzkich. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 
(Fragment recenzji) 

Dom rodzinny Szekspira wStratford on Avon 



STANISŁAW KASZYŃSKI 

Łódzkie spotkania z Szekspirem 
Znowu myszkuję po rocznikach łódzkich pism. Wypisuję co 

ciekawsze fragmenty recenzji, liczę z niepokojem (tak mało!) ko
lejne spektakle normalne i ulgowe, uśmiecham się do pożółkłych 
ze starości fotografii aktorów - słowem poszukuję Szekspira 
w łódzkiej „garderobie duchów": na wielu scenach i scenkach, 
ukrytych w przepaścistych kieszeniach gmachów i bud teatral
nych. Tych spotkań jest zbyt wiele, aby można o wszystkich 
obszerniej pogawędzić. Wyłaniam przeto oryginalniejsze, błyska
jące coś jeszcze mówiącym nazwiskiem aktora, reżysera, plasty
ka, z rzadka - recenzenta. 

Chyba pierwsze rendez-vous wypadnie odbyć z Irą Aldrich.;em. 
Na początku jego biografii umieszczonej w łódzkim „doniesieniu 
teatralnym" czytamy : „sławny europejski tragik, Murzyn, syn 
królewskiego plemienia afrykańskiego, urodzony nad brzegami 
Senegalu, niezrównany odtwórca szekspirowskiego Otella" ... 
Wspaniały egzotyczny aktor właśnie w przejeździe z Paryża do 
Petersburga odwiedził Łódź na zaproszenie przedsiębiorcy nie
mieckiego teatru, Augusta Hentschla. Był wtedy sierpień 1867 
rok. Niestety, do występów w teatrze „Paradies" (dziś Piotrkow
ska 175) nie doszło; w kilka dni po przybyciu do naszego mia
st.a Aldrldge umiera w dość tajemniczych okolicznościach. Za
gadkę jego śmierci próbuje rozwikłać w Paryżu jugosłowiański 

aktor i literat Michał Kovatschevitsch, będący w bezpośrednim 

kontakcie z pracownikami naukowymi naszego miasta. Zagadkę 
tym bardziej frapującą iż osłoniętą takimi faktami: pogrzeb 
czarnego aktora odbył się w Łodzi z wielką pompą, w asysc1e 
władz i wojska, a więc jakby, pod oficjalnym protektoratem ów
czesnego rządu - z drugiej strony wiadomo, że przyjaźnił się z 
rewolucjonistami rosyjskimi, m. in. Hercenem, którzy prawdo
podobnie aranżowali nieudany zamach na Aleksandra II, zaszły 

akurat w wigilię odjazdu Aldridge z Paryża. W każdym bądź ra
zie czekamy niecierpliwie na ostateczny wynik poszukiwań i badań. 

Tak się osobliwie składa, że i drugie spotkanie z „Otellem" 
jest równie wstrząsające, zdające się przy tym sugerować, iż 

krwawe tragedie Szekspira mogą się rzutować na rzeczywistość. 

Otóż w 1887 roku wystąpiła na łódzkiej scenie w roli Desdemo
ny 17-letnia Aniela Wyrwiczów11a, interesująco zapowiadający 

się talent dramatyczny, która w kilka lat później zginęła z ręki 
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rzyjacicla - al lora, Michała Chądzyńskiego, oszalałego zazdros
nika, kończącego ost tccznie jak szekspirov.rski Otello. Zaist2 -
możnaby powiedzieć - przedziwna osmoza krwi. 

I jeszcze trzech wielkich Otellów przywołajmy z zapomnienia: 
Bolesława Leszczyńskiego, grającego poza tym w Łodzi Króla 
Leara i Petruchia z „Poskromienia złośnicy" w ramach gościn

nych występów w latach 1880-1887, który żywiołowo-ekspre3yw
nym stylem gry kontynuował aldridge"owskie ujęcie tej postaci, 
dale.i Stanisława Knake-Zawadzkiego z roku 1917 i Kazimierza 
J unoszę-Stępowskiego z przedostatniego w Łodzi „Otella", z mar
ca 1926 roku. O tej roli pisał Z. Kosidowski w „Kurierze Łódz
k im : W interpretacji (K. J . Stępowskiego - S. K.) odczuliśmy 

renesansową równowagę, przenikniętą r a cjonalistycznym umia
rem. W chwilach największego natężenia tragicznego nie wy
buchał impulsywnie, lecz otoczył się mgłą bezkresnej melancholii. 
Słowa... nie rozpalały się, lecz płynęły... wyrównaną tyradą". 

Z obcych występował w tej roli słynny illo tempore w Europie 
Andrea Maggi, o którym krytyk z roku 1888 powiada, iż po 
śmierci Desdemony „ukazał naturalistyczną grozę konania wlo
kąc się do stopnia łoża wśród rzężenia i konwulsyj" ... 

Ówczesna publiczność teatraina, rozkapryi;zona rozrywką za 
wszelką cenę, żądająca soczysto-kabaretowych nowości, zmuszała 
n iestety zespoły do takiej polityki repertuarowej, któraby nie 
odbiła się na kieszeni dyrekcji i aktorów. Dlatego też jednego 
wieczoru dawano „Wesołe kumoszki windsorskie", a następnego 

„Kontrolera wagonów sypialnych·' czy „Damę od Maksyma'·. 
Oczywiście, w tej konkurencii nigdy nie wytrzymywał Szekspir, 
zważywszy poza tym i to, że ówczesne zespoły, tzw. towarzy
stwa dramatyczne nie miały odpowiednich sił i środków, aby 
sprostać trudnościom szekspirowskich inscenizacji. Proszę prze
czytać następującą notatkę z „Dziennika Łódzkiego·• (z 22 mar ca 
l 890 roku), lapidarną, dyskretną, a tyle mówi•1cq: 

„Hamlet" szekspirowski zapełnił onegdajszą publiczności[! wi
downię teatru „Victoria" . Spodziewać się należy, że pomimo tego 
p owodzenia, płynącego w znacznej części z sympatii dla utalen
towanego artysty-benefisanta, p. Chmielii1skiego, reżyseria nasze
go teatr u na przyszłość śpieszyć się nie będzie z wystawieniem 
p odobnych „Hamletowi" arcydzieł, wymagających skoi1czonej 
gry całego składu artystów". 

Zostawmy przeto na marginesie sprawę poprawności artystycz
nej szekspirowskich sztuk, które z ambicją, niekiedy z niepojc;-
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tym uporem obwoziły po ówczesnym Królestwie Polskim liczne 
towarzystwa dramatyczne skupiające niejednokrotnie tęgich, ra
sowych aktorusów. 

Niewątpliwie niecodziennym spotkaniem łódzkim z Szekspirem 
był występ Heleny Modrzejewskiej w tutejszej prapremierze 
„Makbeta" (25. III. 1891). I znowu nie było to przedstawienie 
w pełni udane: gra wielkiej aktorki wobec niskiego poziomu 
reszty wykonawców musiała razić swoją doskonałością. Niezwykle 
ciekawa natomiast jest uwaga recenzenta a propos tego spek
taklu, rzucająca nieco światła na kulturę łódzkich bywalców tea
tralnych z końca zeszłego wieku - ten fragment zasługuje na -
przytoczenie: „Po raz pierwszy ujrzała Łódź szekspirowskiego 
„Makbeta" ... na scenie teatru „Thalia", ale czy się z nim zapo
znała, pozwolimy sobie powątpiewać . Do dzieł natchnienia 
poetyckiego nie przyzwyczajono nas wcale, a raczej odzwycza
jono od nich; tem mniej publiczność tutejsza mogła zasmakować 
w utworze tak oryginalnym, tak odrębnym w porównaniu ze 
zwykłą, strawą teatralną. Język wielkich namiętności i potężnych 
instynktów' pierwotnych mniej już dla nas jest zrozumiały, bośmy 
go ro2'.mienili na drobną monetę w naszym życiu współczesnym, 
wyrafinowanym w warstwach najwyższych, przepaścią oddzielo
nych od szarego tłumu". 

Dopiero w okresie pierwszej dyrekcji Aleksandra Zelwerowi
cza (1907-1911) repertuar szekspirowski znalazł pieczołowitych 

realizatorów - i w zakresie reżyserii i w zakresie aktorskiego 
wykonawstwa. W pierwszym sezonie (1907-1908) idzie „Hamlet" 
(5 razy) i kilkanaście razy „Wesołe kumoszki z Windsoru" z 
udziałem S. Jaracza, K. Kamińskiego, S. Siemiaszki i A. Zelwe
rowicza (pyszny Falstaff) . W następnym roku - wydarzenie: 
łódzka prapremiera „Ryszarda 111·• - (11. Il. 1910) - ze Stefanem 
Jaraczem w roli tytułowej oraz „Wieczór trzech króli" „okra
~zony" go~cinnymi występami Ludwika Solskiego. W ostatnim 
sezonie (1910- 1911) - „Kupiec wenecki" . W czasie drugiej dy
rekcji A-: Zelwerowicza - 1920 - 1921 - zainscenizowano w 
reżyserii T. Leszczyca „Komedię omyłek", która na skutek za
stosowania technicznych tricków, z tzw. czwartą ścianą wywo
łała jaskrawo-sprzeczne opinie, czyli, jakby powiedział Mickie
wicz - „w szczególnych uwagach taż sama zdań rozmaitość" 

panowała . 

Pozostaje wreszcie wspomnieć ostatnie, już powojenne spotka
nia z Szekspirem. 
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Już pierwsze - schillerowska „Burza" z 1947 r . - olśn iło n as 
wszystkich feerią poezji, także tym, co w tej sztuce - pożegna

niu z teatrem - stale nas przykuwa racjonalistyczną, optymi
styczną refleksją, 

Owoce sukcesu smakował nie tylko L. Schiller - poza nim 
W. Daszewski jako twórca kompozycji scenograficznej, z akto
rów: K. Adwentowicz - Prosper, L. Pietraszkiewicz - Kaliban, 
St. Łapiński - Stefano i Ariel w wykonaniu R. Hanin. Dwie 
następne inscenizacje Szekspira to: „Otello" w roku 1948, w reż. 

H . Szletyńskiego i „Wieczór trzech króli" (r. 1950) w scenogra
[iczno-reżyserskim opracowaniu I. Galla. 

Przedstawienie to („Otella" - S. K.) było jednym z najbardziej 
sta rannych i opracowanych, jakie widzieliśmy po wojnie. Na 
układzie scen zbiorowych, wejściach i zejściach ze sceny, meto
dzie rozpoczynania i kończenia monologów, wykorzystania przodu 
sceny czuć było biegłą i doświadczoną rękę reżysera. Tekst wy
chodził bardzo jasno" - rekapituluje J. Kott. 

Dalej: przedstawienie „Poskromienia złośnicy" (w reż. H. Mał
kowskiej, rok 1954) z M. Malicką i R. Piekarskim w rolach 
głównych. 

Ostatni spektakl szekspirowski dał Teatr Młodego Widza, jest 
to r uczej: warsztat dyplomowy łódzkiej szkoły aktorskiej. To 
„Sen nocy letniej", gruny w naszym znakomitym przekładzie 

K. I. Gałczyńskiego. 

Nie będzie to zapewne, tak sądzę, zaprzeczeniem możliwości 

twórczych n aszego współczesnego teatru, jeżeli rozwarcie kurly
ay, bodaj czy nie przed łódzką prapremierą „Miarki za miarkę', 

poprzedzimy słowami wiernego ucznia Stratfordczyka, Ben 
Jansona: 

„świeć, sw1ec, gwiazdo poetów, niech twoje promienie 
Wskn ;eszai1 ducha w naszej walącej się scenie". 

S. KASZYŃSKI 
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