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SPIS DRAMATÓW SZEKSPIRA 

Daty powstania dramatów są oczywiście datami przybliżonymi i opie
rają się na najnowszych dociekaniach biografów Szekspira. 

„Henryk VI" cz. I-III (King Henry the Sixth) - 1590-1591; „Ry
szard III" (King Richard the Third) - 1592; „Komedia omyłek" (The 
Comedy of Errors - 1592; „Tytus Andronikus" (Titus Andronicus) 
1593; „Poskromienie złośnicy" (The Taming of the Shrew) - 1593; „Dwaj 
panowie z Werony" (The Two Gentlemen of Verona) - 1594; „Stracone 
zachody miłosne" „Love's Labour's Lost) - 1594; „Romeo i Julia" (Romeo 
and Juliet) - 1595; „Ryszard II" (King Richard the Second) - 1595; 
„Sen nocy letniej" (A Midsummer Night's Dream) - „Król Jan" (King 
John) - 1596; „Kupiec Wenecki" (The Merchant of Venice) - 1~96; 
„Henryk IV" - cz. - I-II (King Henry the Fourth) - 1597-1598; „Wiele 
hałasu o nic" (Much Ado about Nothing) - 1598; „Henryk V" (Henry the 
Fifth) - 1599; „Juliusz Cezar" (Julius Caesar) - 1599; „Wesołe Kumoszki 
z Windsoru" (The Merry Wives of Windsor) - 1599; „Jak wam się po
doba" (As You Like lt) - 1600; „Wieczór trzech króli" (Twelfth Night 
or What You WU!) - 1601; „Hamlet" (Hamlet, Prince of Denmark) -
1601 · „Troilus i Kressyda" (Troilus and Cressida) - 1602; „Wszystko 
dob~e, co się dobrze kończy" (All's Well that End Well) - 1602; „Miarka 
za miarkę" (Measure for Measure) - 1604; „Otello" (Othello, the Moor of 
Venice) - 1604; „Makbet" (Macbeth) - 1605; „Król Lear" (King Lear) -
1605; „Antoniusz i Kleopatra" (Anthony and Cleopi;itra) - 1606; „Ko
riolan" (Coriolanus) - 1607; „Tymon Ateńczyk" (Timon of Athens) -
1608; „Perykles" (Pericles, Prince of Tyre) - 1608; „Cymbelin" (Cymbe
line) - 1609; „Opowieść zimowa" (The Winter's Tale) - 1611; „Burza" 
(The Tempe st) - 1611; „Henryk VII" (King Henry the Eighth) - 1613. 

2 

Rys. Jan Młodożeniec 

W. BRIDGES-ADAMS 

TEATR BRYTYJSKI 
Anglia wchłonęła Renesans i Reformację jednocześnie; Renesans idą

cy z Włoch, oznaczał wqlność myśli; Reformacja idąca z Niemiec ozna
czała wolność sumienia. Rozbieżność między łacińskim i nordyckim spo
sobem życia i myślenia nie doprowadziła w Anglii do wojen religijnych, 
które na kontynencie europejskim zatamowały na długi czas rozwój kul
turalny. Anglia stała się oficjalnie protestancka za panowania Henryka 
VIII, a za Elżbiety była już w możności staw~ać ~organizow.any opór r~
chom antyreformacyjnym. Co prawda nastąpiło to po burzl!wym okres~e 
wewnętrznych kłótni i prześladowań oraz po okresie licznych kompromi
sów i zręcznych posunięć, których zamierzenie stało się jasne dopiero z 
perspektywy czasu. Ale Renesans w Anglii był okresem pe'ń'.nej stabiliza
cji, o podstawach niemniej trwałych, niż wygodny wszechświat Ptolemeu
sza, w którym słońce poruszało się w pełnym poszanowaniu orsZ;liku dooko
ła świata, a człowiek panował jako istota najwyższa i wspamał~, ul.egł~ 
może w stosunku do pozaziemskich sił dobra i złego, do magii b1ałeJ 
i czarnej, ale ufna w swój system, utrzymany przez ró~nowagę, r='.tm 
i proporcję. Życie w Anglii Renesar.i~owej było przep.oJor.ie poczuc~em 
„security" i duchowej pogody, ustab1hzowane po długim i. niszczyciel
skim okresie wojny domowej i pelne nadzieji na przyszłośc, na skutek 
pomyślnej wojny z Hiszpanią. Dyplomacja Królowej, grająca zręcznie 
na zwłokę utrzymywała w kraju pokój i dobrobyt, podczas gdy za gra
nicą szalała wojna. 

żeglarze i podróżnicy elżbietańscy wypływali z .bezi:ii~cznych portó~ 
na nieznane morza, a poszukiwacze przygód w dz1edz1me ducha mogl! 
sobie pozwalać na niemniejszą odwagę, skoro posiadali również bezpie
czne przystanie, do których.mogli powracać. 
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Londyn elżbietański przedstawiał widok olśniewający dla współczes
nego oka i :-imy~łu. Musimy sobie wyobrazić coś zupełnie, do gruntu in
nego od zg1elkhwych metropolii dzisiejszych. Dzisiaj rośnie panowanie 
człowieka nad materią, odkrywając nam z każdym rokiem nowe cuda, 
ale nasze reakcje na nic coraz bardziej tępieją; podnieta nowości słab
nie: ma się wrażeniP., że ludzkość straciła zdolność do podziwiania. 
Zdolność tę posiadali w pełni elżbietańczycy, którzy nie tylko stykali się 
na każdym kroku z nowymi odkryciami intelektualnymi i artystycznymi, 
ale umieli w zadziwiający sposób dostosowywać się do nowych odkryć 
i nowych możliwości. Elżbietańczycy byli gwałtowni w sposobie bycia, 
niehygieniczni w zwyczajach, często szorstcy w obejściu i okrutni w 
sporach; ale jeśli kto z nich nauczył się czytać, skarby starożytności sta
wały się jego własnością. A nawet jeśli kto czytać nie umiał, miał zaw
sze ~posobność zapoznać się z nowymi naukami. Każdy bowiem, kto po
trafił nadstawiać ucha, mógł słyszeć o rzeczach, które w cudowny sposób 
rozszerzaŁy horyzonty myślowe, a kiedy okręty prz~· bi.iały do portu, 
każd~· mógł bezpośrednio wdychać egzotyczne wonie Orientu i przysłu
chiwać się opowieściom ludzi, którzy stamtąd wracali. 

* 
Szekspir nie jest zjawiskiem odosobnionym. Jeśli się go studiuje w 

świetle twórczości jego poprzedników i rówieśników, zaczyna się go le
piej rozumieć, nie przestając go nadal podziwiać. Widziany na tle takich 
poetów, jak Greene, Marlowe, Janson Beaumont i Fletcher Webster 
i Ford, pozostaje nadal olbrzymem, ale nie jest już zjawisld~m niepo
jętym. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że Green i jego równieśnicy 
wytworzyli styl, z którego narodził się dramat szekspirowski i że Mar
lowe ten styl utrwalił. 

* 
Można postawić zarzut pó:lniejszemu teatrowi angiel kiemu, że olśnio

n~· świetnością Szekspira, nie doceniał trochę innych mniejszych gwiazd 
\\' lej wspanialej konstelacji gwiazd epoki renesansowej. 

Szereg kryl~·ków. począwszy od Karola Lamba. a ko1icząc na Rupercie 
Brookc'u zarzucał teatrowi to zaniedbanie, twierdząc nawet. że poeci lej 
miary. co Marlowe i Webster nie b~·li wca le drugorzędnymi gwi::izdami, 
ale sło11cami ró\\'nej wielkości. Słuszność lego zdania zależ.' od ką lu 
patrzenia na ich twórczość. Jako poeci byli może równi Szekspirowi. -
Takie wiersze Marlowe'a, jak: 

O. tyś cudowniejsza niż tchnienie wieczoru, 
Spowite w piękność gwiazd wielu tysięcy. 

lub Webstera: 
Zakryjcie twarz jej. oślepia mi oczy, umarła młodo. 

mogą mierz~·ć się z wierszami Szekspira. Ale poeta nie jest J·· oniecznie 
dramaturgiem. Jdli poeta może rościć prawo do nieśmiertelności na pod
stawie jedne.i genialne.i zwrotki, dramatopisarz może rościć to s:imo 
prawo na podstawie jednej genialnej sztuki. W trudn~·m i zdyscyplino
wanym rzemiośle budowania sztuki dramnlyt:zncj rówieśnicy Szekspira 
nie potrafili mu dorównać. Była to może cen3. jaką mu:;iPli zapłacić za 
nieliczenie się z wymogami dramatu; brakło im oddechu dramatycznego: 
mogli tworzyć cudowne i wezbrane uczuciem fragmenty, ale nie umieli 
wiązać ich w jedną zwartą i przekonywu.iącą całość. - Czy umiałby 
Marlowe. lub Webster, narzucić kształt takim tragediom, jak „Otello" 
lub „Macbeth" i przeprowadzić akcję bez wpadnięcia w drażniący patos, 
napuszenia, niepotrzebne błazeństwa i przesadne okropności? Łącznik 
między Szekspirem, a jego poprzednikami, widoczny jest w takim dra
macie, jak „Tit~ .r".ndronicus", o którym wielu poważnych krytyków 
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Edmund Kean, jako Otello, 
na scenie lond11ńskieoo Drury 

Lane Theatre, 1814 r. 

twierd~i, że tylko częściowo napisany byr przez Szekspira. Ale Ham~et, 
Brutus, Rozalinda, Viola, Benedykt i Beatrice oddychają innym I?ow1e
trzem, niż tym, w którym wyrośli zapalczywi, albo poprostu modni, ba_r
barzyńcy Marlowe'a i nawet Jansona. Różnica jest głęboka i powoduJe, 
że dzieła Marłowe'a i Jansona odkładane są do bibliotek, podczas gdy 
każde kolejne pokolenie na nowo odkrywa Szekspira w teatrze. Co wi.ę~ 
cej, opinia współczesna zgodnie uważa Szekspira za twórcę o głębok1eJ 
kulturze, za pisarza pełnego szlachetności i nazywa go „gentle Shakes
peare"; a to słowo „gentle" może mieć podwójne znaczenie i może ozna
czać zarówno szlachetność serca, jak ogładę i delikatność towarzyską. 

* 
Nie ma najmnieJszej wątpliwości, że rodacy Szekspira przyjęli z n~

tchnień Renesansu pewną świetność w sposobie myślenia i w sposobie 
bycia, przez co wzbogacili wrodzone sobie poczucie uprzejm?ści w .s~o~ 
sunku do bliźniego. Najmniej wykształcony Anglik, potępiaJący. dz1s:ai 
pewne formy współżycia, jako „not cricket", składa tym samym nieświa
domie hold szlachetnym Grekom i Rzymianom Plutarcha. Wolno nam 
przyJŁuszczać, że młody Szekspir, dziecko sielskiej prowincji Warwick
shire, pomimo, że „znał mało łaciny, a jeszcze mniej greki:', nie _tylko 
odpowiadał swojej epoce, dzięki swemu wrodzonemu geniuszowi, ale 
miał szczęście, że urodził się i dojrzewał w tak niezwykłej epoce. Obda
rzony talentem przemawiania do tłumu, a jednocześnie nigdy temu tłu
mowi nie schlebiający. umiał on pisać o władcach i królach, nie jak o 
obiektach czci, ale jako o żywych ludziach. a jednocześnie nie uważał 
za godne lekceważenia opiewać piękno kraju ojczystego, co zawsze pro
wadzi poetę do najwyższych doznań. W każdym razie ta myśl o Szekspi
rze, jako o twórcy szlachetnym i ludzkim, jako o „gentle Shakespeare" 
warta jest zastanowienia. . 

Jałowe herezje, bardziej rozpowszechnione, wśród naszej krytycznie 
nastawionej publiczności niż za granicą, przypisujące najlepsze sztuki 
Szekspira innym dramatopisarzom, wynikają do pewnego stopnia z f~k
tu, że są bezwątpienia dziełami gentelmana i że w sztukach Szekspira 
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przeważa pogląd na życie „gentlemana". Podkreśla się, że większość jego 
postaci, to arystokracja i szlachta (aczkolwiek przychodzi nam od razu 
na myśl krzepka rodzina Page'ów z „Wesłowych kumoszek z Windsoru"), 
a prości l_udzie występują zawsze w rolach klownów, lokaji lub gierm
ków. Czyz tak mógłby pisać prostak wiejski? Stawi~ sobie takie pyta-
nie, znaczy nie wiedzieć dwóch rzeczy. . 

Po pierwsze, Szekspir pochodził ze wsi, ale nie był prostakiem. Był 
.synem zamożnego Obywatela z prowincji, który należał do „klasy śred
niej" (Mister Page, na przykład) i zabiegał, jak wiadomo, o herb, gdy 
nasz Szekspir miał cztery lata. Potężny geniusz Szekspira był czuły za
równo na korzyści materialne, jak i na honory i tytuły. W odpowiedniej 
chwili uzyskał Szekspir herb, kupił sobie kawał ziemi i wybudował dom. 
Wykazywał silne poczucie własności i nie uważałby tego za zarzut, gdy
byśmy przypomnieli, jak w roku 1604, a więc w czasach, gdy sięgał naj
burzliwych głębi serca ludzkiego w „Królu Learze" i „Otellu", wy
toczył proces niejakiemu Filipowi Rogersowi, sam będąc już wtedy bo
gatym człowiekiem, o zwrot jednego funta, dziecięciu szylingów i dzie
więciu pensów, które ów Rogers był mu winien za kupno słodu. Nie
wątpliwie bardziej udokumentowane życiorysy innych weilkich ludzi 
mogą dostarczyć szeregu podobnych przykładów. 

Po drugie nie trzeba zapominać, że teatr w czasach, gdy Szekspir się 
z nim zetknął, był nie tylko rozrywką szerokich mas ludowych, ale i klas 
wyższych. Okruchy i skrawki nowych prądów humanistycznych . były 
dostępne wszystkim, a ówczesny .teatr, bujny i zmysłowy dostarczał 
ich w pełni. Lecz podobnie, jak ambitny właściciel restauracji poszukuje 
przede wszystkim klientów, umiejących ocenić wyszukane potrawy i pła
cących za nie, teatr szukał również publiczności wybredniejszej, zdolnej 
do ocenienia jego wysiłków. Jest wiele świadectw o tym, że teatry el
żbietańskie były niezmiernie zgiełkowe, ale już w roku 1617 jakiś włoski 
podróżnik notuje, że „publiczność w teatrach londyńskich zachowuje się 
z taką dostojnością, iż ma się wrażenie, że na sali siedzą ~ami książęta 
przysłuchujący się sztuce cicho i ze skupieniem". Było to w rok po 
śmierci Szekspira i o ile ten głos jest prawdziwy, nastąpiła w teatrze 
reforma, do której przyczynił się Szekspir i jego publiczność. Liczne jed
nak przykłady świadczą, że dobrze urodzony i wykształcony młody el
żbietańczyk był na ogół człowiekiem bujnym i burzliwym, którego celem 
w życiu był rabelais'owski uniwersalizm. Może nigdy rozum i tempera
ment nie były tak bliskie siebie. Dobrze wypełniony dzień oznaczał w po
jęciu elżbietańczyków_ wizytę na Dworze. odwiedzenie giełdy i teatru, 
napisanie wiersza liryczll'ego i puszczenie go w obieg, „umaczanie palca" 
w sprawach państwowych, dyskusję na tematy przyrodnicze i matema
tyczne, burdę, w której „było się diabłem", zalecanki do Kobiety, a wszyst
ko to działo się w świetnym blasku, promieniejącym od „Gloriany" na 
tronie i na tle wojen hiszpańskich. Dla tak giętkich umysłów heroiczny 
i rasowy teatr był naturalną rozrywką. A dla młodego wędrownego dra
maturga, bo od takiego rozpoczął Szekspir, który mierzył wysoko i był 
świadom swych możliwości, typ gentlemana elżbietańskiego był wzorem. 
z którym musiał się liczyć. Nic więc dziwnego, że tak wiele jego postaci 
wyobraża Judzi z wyższych klas społecznych. 

Ponadto pisarz w owych czasach zabezpieczał sobie środki do życia 
i karierę literacką przez znajdywanie sobie możnego opiekuna-protekto
ra. Dedykując swe dzieło jakiejś wybitnej osobistości, mógł liczy na do
bre wynagrodzenie lub na uzyskanie intratnej posady w domu protek
tora. Czasem z<:1biegał o jakieś stałe stanowisko rządowe. Spencer, na 
przykład, dostał takie stanowisko i pobierał 50 funtów rocznie, co odpo
wiada dzisiaj 500 funtom. Nie był to jednak nigdy układ jednostronny. 
Protektor, biorący pisarza w swoją opiekę zyskiwał sobie przez to uzna-
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Ira Alridge, pierwszy czarny 
wykonawca roli Otella, występowal 

w polowie XIX w., 
· na scenach angielskich i niemieckich 

nie za życia, a jeśli tym poetą był, na przykład, Szekspir, n:ógl sam li„ 
czyć na sławę po śmierci. Czasami P.rotekt~r wspoma~~l pi~arza z yo
wodu własnego bezinteresownego zamiłowania do sztuki i do rzeczy_µięk
nych a czasami posuwał się tak daleko, że utn;~mywał. cały ~espol. ak
torski. Jeden z takich protektorów zaopieko_wał ~i~ ku wieczi;eJ wdzięcz
ności świata, trupą aktorską i teatrem, gdzie Wiliam Szekspir był auto
rem, aktorem i dyrektorem. 

* 
Wygląd teatru, którym w te.n sposó~ przyszł~ kier?wać naszer;i~ po~

cie jest na ogół dobrze znany. tym •. kt?rzy stud10"':'all d~a~at el~biE'.tan
ski Ci zaś którzy go nie stud10wali, mech wyobrazą sobie sredn~o:viecz: 
ny· wóz widowiskowy, ustawiony na dziedzińcu zajazdu ':"zdłuz J~dneJ 
ze ścian, z dodaniem do niego, jeśli chodzi o ukształtowanie sce~y i d~
koracje pewnych wpływów Renesansu i teatru antycznego. Wido_wma 
nie mi~ła dachu, a po bokach znajdowały. się lo~e dla szl~chty t dla 
„gentry". Widownia taka musiała prz.ypommać ?s!emnastow1e~zną ope
rę w jej najbardziej początkowej formie .. Ceny m~e.Js~ wahały si~. o~ dwu 
pensów do dwóch szylingów, co wynosiłoby dzistaJ w przybll~~mu od 
półtora szylinga do funta. Scena przypominała trochę teatr grecki l rzym
ski składała się z wysuniętej na zewnątrz estrady oraz ze sceny wewnę~ 
trznej, zaopatrzonej w k~tynę i obramO\yanej u !5óry balkonem. Czę~~ 
sceny wewnętrznej osłonięta była baldachimem. N1e~tórzy znawcy z~aJ 
dują podstawy do. przypuszczeń, że ~aldachim ten l ~arna scena ~k_r)'.= 
wały niektóre mechaniczne urządzenia. Efektów scenicznych w dz1s1eJ 
szym rozumieniu nie było. . . ó · 1 

Teatr elżbietański ze swym całkowitym .~rak~eI? .element w wizua -
nych stal się źródłem wielu teorii i koncepCJI. PózmeJszy. teatr klas.yczi:iy 
używał nadal estrady elżbietańskiej, wychodząc z uczciwego ~ałozeoia, 
że należy wystawiać Szekspira tak, jakby sam tego pragnął, Wiadomym 
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jest, że w . czasach Szekspira „maska" oznaczała świetność i pomysłowość 
wystawy i są nawet powody do przypuszczeń, że Szekspir pisał „Burzę" 
z myślą o wystawi~niu jej w maskach. Mamy powody przypuszczać, że 
teatr, kt~ry Szek~p1r z_astał, był bardzo różny od tego, który opuszczał; 
z faktu Jednak, ze obJął teatr „Globe", możemy wnioskować iż wolał 
możliwości teatru wcześniejszego, niż inowacje teatru póżniejs~ego. Pro
blem ten jednak nie jest tak prosty, jak się na pozór wydaje. 

Umysły akademickie widziały w Szekspirze przede wszystkim pro
staczka, co prawda genialnego, ale gwałcącego jedności klasyczne. W opi
nii spadkobierców teatru klasycznego i teatru średniowiecznego z jego 
„decor simultane", pogwałcenie to polegało na nons'zalanckim nielicze
niu się z jednością czasu i miejsca. Skoro scena nic nie wyobrażała, nie 
mogła odpowiadać zmianom czasu i miejsca. Co jednak jest ważne z na
szego punktu widzenia, to fakt, że w kulminacyjnym punkcie prawdzi
wie wielkiej tragedii wszystkie dekoracje i wszystkie akcesoria sceniczne 
przestają być potrzebne, a prawdziwą sceną staje się geniusz aktora. 

Wspaniała twórczość owych złotych lat zdumiewa nas jeszcze bardziej , 
gdy uświadomimy sobie, że twórczość ta kwitła w obliczu nieustannej 
opozycji ze strony purytanów. Purytanizm nie był nigdy przychylny 
teatrowi i, nawzajem, szekspirowski Sir Andrzej Chudogęba wypowiadał 
bez wątpienia opinię teatru o purytanach, gdy wołał, że zbiłby Malvolia, 
jak psa, gdyby Malvolio był purytaninem. Teatr nie cieszył się łaskami 
wszystkich poddanych królowej Elżbiety i fakt, że dwór się nim opieko
wał, a tłum go uwielbiał, nie miał żadnego znaczenia dla średnich klas 
purytańskich, które więcej może oburzała wspaniałość teatru, niż przy
pisywana mu rozwiązłość. Prawdę mówiąc, było trochę powodów do 
oskarzeń, które purytanie wysuwali ustawicznie przeciwko teatrowi, 
twierdząc, że widownie teatralne są gniazdami rozpusty. Faktem jest 
jednak, że za panowania Jakuba I i Karola I, w miarę jak opozycja 
przeciw teatrowi rosła, teatr przeżył już okres swojej świetności i miał 
coraz mniej sił do stawiania oporu. Byłoby więc pomyłką sądzić, że zam
knięcie teatrów przez Commonwealth nastąpiło, jako nagłe i nieoczeki 
wane uderzęnie tyranii. A przecież zerwanie pięknej i nowej tradycji 
było całkowite i wytworzyło w dalszym rozwoju teatru dotkliwą lukę. 

Wenecja w XV wieku 

Longmans, Green et Co, London, 19ł8 

wyd. dla The Britisch Council 

Anna Maria Ferrero (Desdemona) 
i Vittorio Gasman, Rzym, 1956 r. 

4oolat temu wydano w Wenecji nowelę Giralda Cintio, zawartą 
w zbiorze pt. „Hecatommithi". N iektó re elementy tematu wylco

rzystal później Szekspir w „Otetiu". 
„Ojciec szekspirologii", angielski lcomenlal?r L~~is Theoba~d (1688-

1744), porównując Cintia i Szekspira zauwazyl, iz nowela. pic:wszego 
- to „poglądowe pouczenie dla mlo?-y.ch dziewic~ przestrzega1qce 1e. przed 
zawieraniem nierównynch malżenstw". „Takiego pouczenia nie ma 
w dziele Szekspira - pisze Theobald. - Przeciwnie, Szekspir ukazuje 
nam, iż kobieta zdolna jest pokochać czlowielca niezależnie od koloru 
jego twarzy". . . . 

Theobald w tej ocenie „Otella" wyprzedził znacznw swo1e czasy. Za
równo bowiem w artylculach krytycznych, jale i na scenie przeważała 
w ciągu wie/ców interpretacja sprowadzająca jeden z największych 
utworów Szekspira do zwykłej tragedii zazdrości. 

Za datę powstania „OteUa" należy_ wcdl.ug wszellc.iego prawdopod?
bieństwa uważać role 1604 i w tym tez czasie wystawzono 1ą w lorulyn
slcim teatrze The Globe". Pierwsze wydanie tragedii ukazało się w tzw. 
pierwszym Q~arto w r. 1622. Za tekst najpoprawniejszy jednak uchodzi 
wydanie zbiorowe z roku 1623. 

Prapremiera polska „OteUa" w przeróbce Ducisa odbyla się w War
szawie w 1801 roku. Na język polski tlumaczyli „Otella": A. Chomiński, 
J. Paszlcowslci, S. Kluczyc/ci, L. Ulrich, Z. Siwicka. 

Zielonogórskie przedstawienie „Otella" oparto o przekład Krystyny 
Berwińslciej (PIW, 1956), dokonany według „The Arden Shakespeare'', 
Edited by H. C. Hart. Inscenizator wprowadzi! jedynie drobne zmiany 
tekstowe, korzystając z „The New Cambridge Shakespeare" by Sir 
.!1. Quiller-Couch i J. Dover-Wilson (dzida zbiorowe). 

Zespól wykonawców zielonogórskich czuje się zaszczycony, że pre
mierę „Otella" mógl wystawić w kwietniu br., kiedy to przypada 
350 rocznica śmierci genialnego Stratfordczylca. 

9 



ANDRZEJ MAKAREWICZ 

ODKRYCIE SZEKSPIRA 

Droga Szekspira do literackiej nieśmiert~lności zaczęła się mniej wię
cej w sto lat po śmierci. Dla współczesnych tytułem do sławy były przede 
wszystkim jego wiersze i poematy. Twórczość dramaturgiczna w Anglii 
elżbietańskiej należała do produkcji użytkowej, fabrykowanej na doraźne 
potrzeby kompanii teatralnych, a dramaturg zaliczany bywał do kate
gorii rzemieślników takich, jak szewc czy krawiec. Mniejsze lub większe 
powodzenie jego sztuk przynosiło jedynie - zarówno jemu samemu, jak 
i całej trupie aktorskiej - zysk finansowy. Jednakże walory sztuk Szeks
pira wyróżniały jego twórczość na tyle że już w r. 1623 ukazało się ich 
pierwsze zbiorowe wydanie (tzw. Pierwsze Folio), przeznaczone już nie 
do produkcji w teatrze, ale do lektury. 

Między r. 1709 a 1799 opublikowano około 60 wydań jego dzieł. Na 
Kontynencie sława przyszła z pewnym opóźnieniem. Wiek XVIII, pozo
stający pod wpływami estetyki francuskiego klasycyzmu, przyznawał 
mu wprawdzie poetycką wielkość, ale traktował go poza tym jako barba
rzyńcę, nie znającego zasad prawdziwej sztuki. Prawdziwe powszechne 
- i zarazem nieco przesadne - uznanie „geniuszu" Szekspira przyniósł 
dopiero Romantyzm, upatrujący w nim jednego ze swoich prekursorów. 
Ten romantyczny pogląd utrzymał się z małymi zmiaflami właściwie do 
dnia dzisiejszego. W pojęciu ogółu odbi_orców kultbry (przynajmniej 
europejskiego kręgu kulturowego) Szekspir - to jeden z wielkich auto
rów światowych. Ten kult wielkości literackiej (poetyckiej), przez conaj
mniej cały wiek XIX, zaciemniał jakoś ów podstawowy fakt, źe twór
czość autora „Hamleta" przeznaczona była dla teatr u i wyrosła 
z pewnego typu teatru o własnych, odrębnych od mieszczańskiego realiz
mu, i bardzo określonych, konwencjach. 

Rezultaty tego stanu rzeczy były, przynajmniej jeśli chodzi o teatr, 
dość opłakane. Oczywiście teatry grały sztuki Szekspira, ponieważ był 
on literackim geniuszem. Jednakże usiłując mu nadać k,ształt sceniczny 
dostosowany do gustów i pojęć epoki (podobnie zresztą, jak robili to wy
dawcy i tłumacze, poprawiający pod tym kątem jego utwory) okaleczały 
je, pozbawiając bardzo często sensu i celowości. 

Z . dzieł pisanych dla określonej sceny, powstawały wielkie widowiska 
w stylu operowym, trwające przez szereg godzin. Pociągało to za sobą 
konieczność stosowania skrótów i określeń, rozbijających wewnętrzną 
logikę ubworów, ich płynność i spoistość. Braki tak okaleczonych sztuk 
usiłowano nadrabiać przepychem wystawy oraz obficie stosowanymi po
prawkami i interpolacjami tekstu. Ten kierunek widowiskowy dotarł 
w Anglii do czasów Irvinga i Sir Herberta Beerbohm Tree, na Konty
nencie zaś osiągnął swoje apogeum w słynnych inscenizacjach reinhard
towskich ( u nas najlepsze tego typu inscenizacje tworzył Leon Schiller 
w okresie międzywojennym). 

Może to paradoks. ale odkrycie prawdziwej teatralności Szekspira 
zawdzięczamy przede wszystkim filologom. Oni bowiem poszukując źró
deł do poprawnych krytycznych wydań tekstów jego sztuk, uruchomili 
cały aparat naukowy, który doprowadził kolejno do ustalenia popraw
nych wersji pojedynczych wydań utworów Szekspira (tzw. Quarto), do 
weryfikacji utartych sądów krytyczno-literackich i zrozumienia jego po-
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Dorothy Tutin (Desdemona) 
i John Gielgud (Otello) 
na scenie w Stratford 
-upon-Avon w r. 1961 

etyki teatralnej, a wreszcie do zrozumienia zasad i konv:encji t~a.tru el
żbietańskiego. Równolegle z tą pracą i w znacznym stopniu pod JeJ wpły
wem zaczęło się zainteresowanie teatru takim, na nowo odczytanym. 
Szekspirem. . . . . ł · 

Zaczęły powstawać zespoły (naJp1erw amatorski - Jak ~ ynne 1 za-
służone w ruchu szekspirowskim The Elizabethan Stage Soc1et:,_", którego 
założycielem był W. Poel), zajmujące się próbami rekonstrukcJi drama
tów elżbietańskich w warunkach ich historycznej sceny. T~ muz~aln.~ 
nieco rekonstrukcje dały w latach 1911-13 owoce w postaci reallzacJI 
wszystkich utworów scenicznych Szekspira na scenie teatru „Savoy" 
w Londynie za dyrekcji H. Granville - Barkera. . . 

Realizacje te można powiedzieć - ?dkryły prawdz~wego S~ekspira 
dla teatru. Ludzj.e teatru, krytycy i publ1cznośc zobacz~h nagle •. ze Sze~
spir naprawdę wiedział, jak pisać sztuki. Ogląda_ne. wielokrotnie w róz
nych inscenizacjach utwory nabrały nagle zupełnie mneg.~ :Vyrazu, zda.r
ta została cała pseudo-operowa skoruI?a dawnej. trad:,_"CJI 1 ok~zało się: 
że do wystawienia Sze~spi~a wcale ~1e tr~eba zadne~. skompllko:vaneJ 
maszynerii teatralnej, niekonczących się zmia~ dekoracJI, wstawe~ 1.nsce
nizacyjnych i upiększeń, a najlepszą metodą Jest zaufać autorowi 1 sta:
rać się tylko jak najdokładniej" zrozumieć jego intencje oraz warunki. 
w jakich i dla jakich tworzył. . . 

Myśl Granville - Barkera podjęl! ~krótce in.ni realizatorzy! Gielgud. 
Tyrone Guthrie, a potem współczesni naf!l re~ys.erzy tacy, Jak„ Pe~er 
Brooke, którego realizacje „Tytusa Andronikusa 1 „Króla Leara mie
liśmy okazję oglądać również w. Pol~ce.. . . . 

Przedstawienie zielonogórskie us1łuJe na swóJ sposób nawiązać do teJ 
właśnie nowej tradycji szekspirowskiej. 
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L. D. LERNER-

JAGO I NIENAWIŚĆ 

Przeglądając materiały dotyczące angielskiej literatury drama
tycznej, twórczości Szekspira i „Otella" - zapoznałem się też z po
dręcznikiem L. D. Lernera, gdzie autor poddaje analizie i komentuje 
poszczególne utwory Wielkiego Stradfordczyka. Przypuszczając, że 
niektóre poglądy L. D. Lcrnera mogą zainteresować P. T. Widzów 
przybyłych na przedstawienie „Otella", wybrałem kilka niżej po
danych fragmentów, traktowanych przez mnie jedynie jako przyczy
nek do dyskusji. Tytuł wyboru cytatów i podkreślenia pochodzą 
oct Redakcji. 

Zagadnienie charakterów w dramacie jest frapujące, lecz posiada wie
le trudnych punktów, niektóre z nich są za trudne, by je tu w pełni omó
wić. Charakteryzowanie w dramacie nie jest takie same jak w powieści. 
Powieściopiszarz może opisać aparycję, zachowanie się i umysłowość 
swoich bohaterów, może poświęcić wiele stron epizodowi, który trwa 
tylko pięć minut, lub też skondensować zdarzenia pięciu lat w pięciu 
linijkach; może nam opowiedzieć jakie były te postacie zanim rozpoczę
ła się akcja, może też przerywać opowieść o kimś, lub komuś kto opo
wiada o wcześniejszych wydarzeniach. Może podać nam co myśli postać 
i dla kontrastu, to co mówi. Natomiast postać w sztuce nie istnieje ina
czej niż na scenie. Tworzy się ją, gdy sztuka się zaczyna i przerywa 
istnienie, kiedy utwór się kończy. Widzimy ją wyłącznie przez godzinę 
czy dwie, możemy odkrywać jej myśli tylko na podstawie tego co sama 
mówi i czyni, a uczestniczy ona tylko w epizodach, składających się na 
sztukę. W rezultacie dramatopisarz, jedynie z trudnością może nam prze
kazać wszystko o postaci, nadać je.i cechy osoby żyjącej, którą znalibyś
my tak, jak znamy naszych przyjaciół, a więc tak, jak może tego dokonać 
powieściopisarz. Dramatyk zmuszony jest do większej selekcji, niż po
wieściopisarz . Ponieważ więc tak niewiele może nam powiedzieć o swo
ich postaciach,- musi pokazać z najgłębszym możliwie zrozumieniem, 
niektóre elementy umysłowości postaci, a zignorować resztę. 

Takle ograniczenie było uznawane przez dramatyków średniowiecz
nych, którzy obracali je w źródło siły. Pisali moralitety, w których akto
rzy nazywani byli: Pycha, Zazdrość, Gniew, Wiedza itd. 

Zazdrość nie była pomyślana jako portret jakiegoś jednostkowego 
życia ludzkiego, z jego skomplikowanym i wyłącznym zestawienie.m cech, 
to był portret Zazdrości w każdym z nas, pewien rodzaj wiwisekcji każ
dej ludzkiej istoty, abstrakt wyłoniony z wielu różnorodnych ludzi. Nie 
jest możliwe rzeczywiste przedstawienie na scenie pana X czy Y ze 
wszystkimi indywidualnymi rysami dopóty, dopóki nie zobaczymy ich 
dostatecznie sami i dopóki widzimy tylko najważniejsze z nich. Ale jest 
jednak możliwe ukazanie Zazdrości: scena jest idealnie przystosowana do 
krótkiej, skoncentrowanej, głębokiej introspekcji, jaka może ukazać nam 
właśnie jedną tylko cechę w działaniu. 
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Takie przedstawienie przymiotów m.ora~nych '!". ut;~:;d~~j~~%cc~~ 
nym było czymś normaln~·m .w średn10w1eczu i Jes t ć . k Jago 
u Szek.spira niż zdajemy sobie sprawę z teg.o .• Tak~ pos a Ja h sobie 

Ot Ilu" 'intrygowała właśnie wielu czytelmkow, me mogący~ . . 
~g·~ ~yob~azić. Jago ni.enawidzi. swego wodza 0~~\1:ć t~ ~f:z~~~~;0~~ 
knuje wyrafinowaną. diabelską .1?trygę tbl .wyd 'ej zamordowania. 
o żonę Desdemonę i doprowadz1c ewen ua 1:11e o. ~ . nie-
Wielu czytelnikom wy?aw~ło .się przy!e~, j~~t z~:1~tef:Og~frz~e~~ł się 
przekonując~; aczkolwiek ow.1em pra trudem ~ożna to przyjąć za wy
od przyznania mu awansu, to Jed?~k. z · n · nienawiści Podkreśla 
starczający powód do tak głębokie~ i brzem1en el. . acność. Jagona, to 
si.ę też, że skoro/a;d~z~nsi~tu~~e;;~e:i~c:m;r!;~aje

1 

s~ę więc niewiary
me mógł on by P ~ . 'ść mogła zapanować nad nim tak nagle. 
godne abv taka potęzna menaw1 . k . 
Krótk~ m'ówiąc stwierdzają oni, Jago nie jest p~stac1\prze. onuJąC~~ tej 

Jago istotni~ ni<; może być uważany zt r!~~\~~fe~n~j~~atem nie
drodze rozumowania. T~nb kryltyczny pc_ogsząek~pir On nie tworzy postaci 

nia tego co pro owa uczyni · . J g zrozume • . . . ś kształt postaci z moralitetu. a o 
w realistycznej pow1es.c1; t~or~y c~ ~a do zwykłej osoby ale w gruncie 
nosi imię i zewnętrzn~e po. o !1Y JeS u ostaciowanie Ni~nawiści. Kiedy 
rzeczy jest to stare, ~redmow1eczne. pnie obraz jakiegoś konkretnego 
oglądamy go na s~eme. mamy w ni.mee w Judzkiej psychice. O ile więc 
idywiduum, ale weJrzenie. w .zśło , tkt"".l~rezygnować ze spekulacji myślo-
t k Um uJ·emv to powinni my ez . t ó . n a roz . ' b ł . . t ki zanim rozpoczął się u w r' o 
wych na temat .czy Jago Y ~uz .. a ' i c uznać tę cudowną umiejęt
przecież nie istniał wtedy .. Powmmsr:ny wę • · z triumfem, gdy już 
ność Szekspira w pokazaniu ~!a. 1 k~~~Y b~T~łaj0~~cizno moja, działaj! 
jego spisek zac.zy~a przynos1c ~w~, : cfuostki - to uniwersalna pełnia 
działaj! - to me Jest to wypowie z Je 
prawdy o Judziac~ teg? typ~n'eść do większości wielkich bohaterów tra-

Podobne uwa~1 mozna o i M' c za miarką" Cordelia w ,,Królu 
gicznych Szekspira: HAngello .":. "N.1earsąe to zwykłe postacie alegoryczne 
L " Ofelia w am ecie . 1 l . ó ł ·e earze . . " . 'ndvwidualności a Szekspll' m g J 
z moralitetów, g.dyz. m~~ą. one rysy I moralną. lecz' nie są one również 
w~·posażyć w ._':V1ęc~J .mz Jedną ~e~~ę· n'e tak jak je autor opisał, ale 
„charakterami . I zyJą. one o~z;. :-"1 ~ie ią 1 na sc~nie o ile Szekspir chce 
Poprzez to. co aktualnie czynią 1 mow t · to. tak robi lecz wów-

. · · n'e jej z zewną rz - • 
stworzyc postac przez obp1sća i . P zez inne postacie sceniczne (jak np. 
czas opis dokonywany y musi r 
w „Juliuszu Cezarze" w odniesieniu do Brutusa). 

Wolny przekład z angielskiego 
ZDZISLAW GIZEJEWSKI 
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MAREK NITECKI • „OTELLO" SZKIC DEKORAC..JI 



S Z E K S P I R N A S C E N I E L TiLK 

8. n. 1959 

BUR Z A 

Komedia w 2 częściach 

Przekład Zofia Siwicka 

os oby: 

Alonso - Bogdan Proskurnicki, Sebastian - Mieczys~aw G.ałęcki, Pros
pero _ Tadeusz Mroczek, Antonio ~ Wład~~ł~w Je.zewsk1,. Ferdynand 
_ Bohdan Sobiesiak, Gonzalo - Zdzisław G1zeJewsk1, Franc1sko - Lu
cjan Ciupiński, Kaliban - Rajmund Jakubowicz, Tryn~.ulo. - Zygmunt 
Fok, Stefano - Jan Miłowski, Kapitan - .Jerzy Śledz~nsk1, Bosm~n -
J(>zef Michalcewicz, Miranda - Ewa Na~rocka, Ariel - Stanisław 

Marya Masłowski. 
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DEKORACJE 
JAN KOSIŃSKI 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 
JERZY ZEGALSKI 

MUZYKA 
JERZY PROCNER 

KOSTIUMY 
HANNA PFEFFER 

Inspicjent 
Józef Michalcewicz 

WSPÓŁPRACA 
DRAMATURGICZNA 

ZDZISŁAW GIŻEJEWSKI 

Asystent reżysera 
HANNA LUBODZIECKA 

I ST. M. MASŁOWSKI 

18. 06. 1960 

WJECZÓR TRZECH KRÓLI 
komedia w 3 odsłonach 

Przekład: Stanisław Dygat 

os oby: 

Orsino - Zenon Nocoń, Sebastian - Roman Kruczkowski, Antonio -
Zdzisław Giżejewski, Valentino - Józef Michalcewicz, Czkawka - Sta
nisław Cynarski, Chudogęba - Zdzisław Grudzień, Malvolio - Zygmunt 
Nawrocki, Fabian - Zygmunt Fok, Błazen - Rajmund Jakubowicz, 
Oliwia - Irena Grzonka, Viola - Barbara Wronowska, Maria - Janina 

Skałacka. 

SCENOGRAFIA 
ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 
MARIA STRASZEWSKA 

"MUZYKA 
TADEUSZ SZELIGOWSKI 

WSPÓŁPRACA 
Inspicjent DRAMATURGICZNA 

Józef Michalcewicz ZDZISLA W GIŻEJEWSKI 

12. 05. 1962 r. 

KRÓL RYSZARD li 

kronika historyczna w 5 aktach 

Przekład: Jerzy Ławiński 

os oby: 

Ryszard II - Aleksander Iwaniec, Zdzisław Wardejn, Bolinbroke -
Józef Fryźlewicz, Gaunt - Stefan Czyżewski. Książę Yorku - Stanisław 
Cynarski, Aumerle - Czesław Niemczuk, Mowbray - Rajmund Jaku
bowicz, Książę Northumberlandu - Adam Cieślak, Percy - Aleksander 
Iwaniec, Zdzisław Wardejn, Książę Salisbury - Tadeusz Kuduk, Wil
loughby - Maciej Dzienisiewicz, Fitzwater - Bolesław Idziak, Biskup 
- Tadeusz Mroczek, Green - Zdzisław Grudzień, Bagot - Zdzisław 
Giżejewski, Bushy - Jerzy Kiszkis, Soroop - Jerzy Kiszkis, Exton -
Rajmund Jakubowicz, Ogrodnik - Stefan Czyżewski, Stajenny - Zdzi
sław Grudzień, Dozorca - Tadeusz Kuduk, Królowa - Halina Winiar
ska, Księżna - Stanisława Kwaśniewska, Dama dworu - Irena .Olecka. 

SCENOGRAFIA 
JANUSZ WARPECHOWSKI 

REŻYSERIA 
MAREK OKOPIŃSKI 

MUZYKA 
FRANCISZEK WOŻNIAK 

Inspicjent WSPÓŁPRACA LITERACKA 
Józef Michalcewicz STANISŁAW HEBANOWSKI 
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21. 02. 1964 r. 

DWAJ PANOWIE Z WERONY 

komedia w 5 aktach 

Przekład: Stanisław Koźmian 

os oby: 

Książę - Zdzisław Giżejewski, Valencjo - Jerzy Glapa, Protej - Zdzi
sław Grudzień, Antonio - Bolesław Werowski, Turio - Józef Michal
cewicz, Eglamur - Bolesław Andrżejczyk, Śpiech - Konrad Fulde, 
Lanca - Jerzy Śliwa, Pantino - Jerzy Jasiński, Gospodarz - Tadeusz 
Wieczorek, Bandyta I - Wirgiliusz Gryń, Bandyta II - Bolesław Werow
ski, Bandyta III - Jerzy Jasiński, Julia - Irena Grzonka, Sylwia -

Ewa Zytkiewicz, Lucetta - Alina Horanin. 

SCENOGRAFIA 
W ANDA KUCZYŃSKA 

REŻYSERIA 
ZBIGNIEW MAK 

OPRACOWANIE MUZYCZNE 
ZOFIA ŁOSAKIEWICZ 

Inspicjent Asystent reżysera 
Józef Michalcewicz Tadeusz Wieczorek 

27. 04. 1964 r. 

KONCERT MUZYKI I SŁOlVA 

z okazji 400-lecia urodzin W. Szekspira 

Fragmenty sztuk: „Romeo i Julia", „Wieczór Trzech Króli", „Sen nocy 
letniej", „Wesołe kumoszki z Windsoru" i Sonety X, CVI, XXX, LIV. 

Autorzy przekładów: Józef Paszkowski, Stanisław Dygat, Zofia Siwicka, 
Stanisław Koźmian, Leon Ulrich i Jerzy Ławiński. 

Utwory muzyczne: fragmenty baletu „Romeo i Julia" Sergiusza Proko
fiewa, uwertura „Romeo i Julia" Piotra Czajkowskiego, fragmenty suity 
„Sen nocy letniej" Feliksa Mendelssohna - Bartholdy, uwertura „We-

sołe kumoszki z Windsoru" Otto Nicolai'a. 

Słowo wstępne 
Janusz Koniusz 

Wykonawcy: 

Irena Grzonka, Janina Jankowska, Bolesław Andrzejczyk, Stanisław 
Cynarski, Zdzisław Grudzień, Jerzy Jasiński 
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ZIELONOGÓRSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA 

DYRYGENT 
ZYGMUNT HASSA 

REŻYSERIA I UKŁAD 
DRAMATURGICZNY 

ZDZISŁAW GIŻEJEWSKI 

Inspicjent: Zdzisław Grudzień 
Insp. ork.: Stanisław Litwin 

... „ . ,., -.„ ... „ 

Bożena Grabowska 
„Otello" (1957) 

19 



N A z E 

MAŁA 
PREMIERA 

Eugene Ionesco „LEKCJA" . . 
Reżyseria: A. Makarewicz, Scenogr~fia: M. Nitecki. 

Od lewej: A. Zydroń, St. Cynarski, St. Cybulska 

p R E M E 

SALA 
20. Il. 1966 r. 

Eugime Ionesco „ŁYSA SPIEWACZKA" 
Reżyseria: A. Makarewicz, Scenografia: M. Nitecki. 

Od lewej: J. Kaczyński, J. Hajdel, Z. Nocoń, A. Richter, 
K. Horodyńska 

R V 



GABRIELA ZAPOLSKA 

S K I Z 

Reżyseria: Jerzy Stiwa. Scenografia: Karol Gajewski. 
Od lewej: K. Migdal, J. Smurawska, J. Hajdel, J. Sliwa 
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JERZY JASIIQ'SKI 

No, tak, oczywiście: Otello: Na taką rolę czeka 
się nieraz lata całe. J. Jasiński czekał (choć mo
że nie oczekiwał...) równe 10 lat. W roku 1956 
ukończył Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową 
im. L. Schilera w Łodi.i, dokąd wybrał się po
rzucając studia inżynierskie. 

Z Łodzi (przepraszam, z miasta Łodzi; Jurek 
jest łodzianinem z krwi i kości) udał się naj
pierw do Szczecina, gdzie poza pracą w tamt. 
teatrach, współpracował z kabaretem studenc
kim „Okaryna" i b. często występował przed 
mikrofonem Rozgłości P. R. Po trzech latach 
wrócił do Łodzi, do Teatru „7.15", poczym znów 
ruszył na Zachód; przez dwa sezony grał na sce
nie Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 

Recenzenci odnotowali jego udane role: Jana 
w „Żeglarzu" Szaniawskiego i Smugonia w 
„Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego. A już 
tu, w Zielonej Górze, gdzie przebywa od roku 
1963? M. in. Jan w „Pierwszym dniu wolności" 
Kruczkowskiego w reżyserii A. Słocińskiego, 
Zbigniew w „Mazepie" Słowackiego i niedawno 
Sierżant~Prowokator w „Policji" Mrożka. 
Publiczność lubuska zna J. Jasińskiego rów

nież z miłego, radiofonicznego głosu, bowiem 
i w Zielonej Górze niemal stale gości w studio 
P. R., recytując i biorąc udział w słuchowiskach. 
Cóż jeszcze? J. Jasiński, lubi role charaktery
styczne, lubi cybernetykę i anegdoty, lubi... nie, 
nie odkrywamy wszystkich tajemnic. Nie jest 
zaś tajemnicą, że nie lubi mówić o sobie, że nie 
lubi tej rubryki. 

Więc dość - życie i scena same dopowiedzą 
kiedyś resztę. 

ALINA ZYDROIQ' 

Zamieszkała na Ziemiach Zachodnich już w 
maju 1945 r. i zgodnie z wolą rodziców miała 
zostać lekarzem. Zaczęła jednak zdobywać 
pierwsze miejsca na wojewódzkich eliminacjach 
Konkursów Recytatorskich i wydawało się, że 
po uzyskaniu matury zaraz pójdzie do szkoły 
aktorskiej lub na medycynę. Poszła studiować 
filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszaw
skim. Ale kiedy po 4 latach, znów zdobyła na
grodę na Konkursie Recytatorskim - zdecydo
wała się na scenę. W roku 1964 ukończyła Wyż
szą Szkołę Teatralną i Filmową im. L. Schillera 
w Łodzi. Do tej pory wspomina mile i z szacun
kiem prof. Emila Chaberskiego, Henryka Mo
drzewskiego i Juliusza Saloniego. 

Z warunkami pracy teatru objazdowego za
poznała się w Rzeszowie, gdzie grała m. in. Ka-

NASZE 
SYLWETKI 
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tarzynę w „8 kobietach" Thomasa oraz Zosię 
i Marysię w „Weselu" Wyspiańskiego. Z Rze
szowa z powrotem na ·zachód. W Zielonej Górze 
zdążyła już od początku bieżącego sezonu zagrać 
kilka postaci w „Złotym cielaku", Dziewczynę 
w „Czarującej szewcowej", Uczennicę w „Lekcji 
i Służącą w „Łysej śpiewaczce" Ionesco, zrobić 
nagłe zastępstwo w roli Moniki w „Fizykach" 
i już teraz właśnie wystąpić jako Desdemona, 
lub Bianka w „Otellu''. Role o zupełnie różnych 
profilach, a więc takie, które mogą dostarczyć 
aktorce dużo satysfakcji. Alina Zydroń, jak mó
wi, dobrze się czuje w repertuarze klasycznym, 
interesuje się też jednak dramatem współczes
nym. Chętnie bierze udział w imprezach lite
racko-muzycznych i marzy o graniu w sztukach 
G. B. Shawa. 

Zwyczajowo już kończę portreciki, podając co 
dana „Sylwetka" lubi w życiu tzw. cywilnym. P . 
Alina więc lubi piesze wycieczki (zna już okolice 
Zielonej Góry), lubi pikantne żarty i pikantne 
potrawy (sama je „pitrasi")„. 

* 
Zamknąć już cykl portrecików? Chyba nie; mimo że 

doszliśmy do litery „Z". są· jeszcze inni w teatrze, 
których warto przedstawić naszym Czytelnikom . A za
tem - do następnego numeru . 

ZBIGNIEW STOK 

Polskie Dni Teatralne w Saarbruecken • 
„„.Zapraszam Pana do wzięcia udziału w Polskich Dniach Teatral

nych„." tak brzmiał tekst depeszy, jaką otrzymałem w połowie stycz
nia. Obowiązki dyrektorskie i reżyserskie nie pozwoliły mi jednak 
jechać w terminie styczniowym. Dopiero po premierze „Nocnej opo
wieści" K. Choińskiego mogłem przyjąć termin gościnnej reżyserii 
w Stadttl1eater w Saarbrilcken w NRF. Jechałem do NRF pełen wew
nętrznych konfliktów i niepokoju. Nic dokładnego nie wiedziałem na 
temat Polskich Dni Teatralnych. Określona była tylko moja praca re
żyserska - dramat St. I. Witkiewicza ·pt. „Matka". 

Sztuka Witkacego „Matka" jest tragigroteską bardzo specyficzną w 
iswojej konstrukcji dramaturgicznej. Obawy moje. czy sztuka będzie 
zrozumiała dla widza niemieckiego, były olbrzymie. 

Pierwsze próby - pierwsze zderzenie z aktorem niemieckim - po
głębiły moje obawy. Warsztat aktorski utrzymany w duże.i sprawności 
rzawodowej, precyzuje profil aktora realistycznego. Sfera umownej gro
teski jest pojęciem odległym , pojęciem zrozumiałym myślowo, lecz 
obcym dla odczucia własnego. Pierwsze pytania, pierwsze spory aktor
sko-reżyserskie określiły główny kierunek :prób. Naczelnym zadaniem 
reżyserskim stało się zarażenie aktora niemieckJego teatrem absurdu. 

W miarę upływu czasu rodziło się zrozumienie świadomych. absur
dalnych założeń wyjściowych autora. Bogaty warsztat środków aktor
skich zespołu grającego w „Matce" dał w sumie ciekawy rezultat. 

Publiczność na premierze, była bardzo zaszokowana po pierwszej 
części spektaklu .W czasie przerwy toczyły się na foyer gorące dysku-
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sje. !ef!lperatura .odbioru rosła, dając w swoim wyniku entuzjastyczne 
przyJęcie na koniec spektaklu. 

R~cenzje pracy niemieckiej określały prernierQ „Matki" jako duże 
zdw_rcięs~wo autora, którego nazwano tam „prekursorem teatru absur
u. 

Triumfatorami wieczoru byli wykonawcy głównych postaci sztuki 
a przede wszystkim.~· Dr.yander w roli Matki, L. Rollauer jako syr{ 
oraz A. Geerk w rol! zony i H. Walter w roli bogatej kochanki. Recen
zj.e podkreśliły też bardzo pozytywnie inscenizację i reżyserię niżej pod
pisanego. 

„Polskie _Dni Teatralne'.' obejmowały parę spektakli, które miały dać 
obr~z polskiego teatru. P1erwszvmi premierami były: J. Broszkiewicza 
„Imiona władzy" i S. Mrożka „Tango''. Obie sztuki reżyserowane przez 
utalentowanego reżysera R. Reun'a. 

Następnym etapem była premiera „Halki" w reżyserii B. Jankowskie
go, scenografii I. Konarzewskiej i pod batutą J. Katlewicza. Partię ty
tułową śpiewała gościnnie Maria Fołtyn. 

„Dni" uzupełniał wieczór polskiej liryki, reprezentujący przekrój 
wsl?ółczesnej poezji polskiej oraz wystawa polskiego plakatu teatralnego. 
K.oncowym akcentem hyła wyżej opisana premiera „Matki" St. I. Wit
kiewicza. 

W sumie, widz niemiecki otrzymał ciekawy zestaw imprez zbliżający 
doń obcy dla niego teatr polski. ' 

Głównym inicj11torem „Polskich Dni Teatralnych" w Saarbriicken jest 
dyrektor i kierownik artystystyczny teatru Hermann Wedekind. To jego 
olbrzymi temperament twórczy i niespożyta energia potrafiły doprowa
dzić do realizacji takich dni w NRF. Stały się one, niewątpliwie ewene
mentem bieżącego sezonu teatralnego. 

Scena zbiorowa z II aktu „Matki" St. I. Witkiewicza. Od lewej: B. Dryander, 
K. S!chler, P. A. Stlege, L. Rollaucr, A. Gecrk, H. Walter. 



z NASZEJ KRONIKI 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, jaki przypadł 27. III. 1966 r ., 
odbyło się towarzystkie spotkanie pracowników teatru i Estrady Ziemi 
Lubuskiej. Jako goście przybyli: L. Siedlecki - sekretarz KW PZPR, 
J . Koleńczuk - z-ca przewodniczącego PWRN, J. Gomółka - I sekr. 
KM PZPR, Wł. Nasiadek - przewodniczący PMRN, mgr J. Pruś -
p. o. kier. Wydz. Kultury PWRN i R. Sochaczewski - kier. Wydz. Kul
tury PMRN oraz Bolesław Soliński - red. nacz. „Nadodrza", stały re
cenzent naszego teatru. Na adres Dyrekcji i Zespołu wpłynęło wiele li
stów z pozdrowieniami i depesze gratulacyjne, a wśród. nich pisma od 
posła T. Wieczorka, I. sekr. KW PZPR i J. Lembasa - przewodniczącego 
PWRN, a ponadto od rozmaitych teatrów, redakcji czasopism, LTK 
i LTM, Lubuskiej Brygady WOP, instytucji i zespołów amatorskich. 

Za wszystkie okazane nam wyrazy sympatii serdecznie dzieku jemy! 

* 
W związku z Dniem Teatru odbywały się też liczne spotkania aktorów 

z publicznością, a przede wszystkim młodzieżą. I tak: A. Zydroń, Z. Gi
żejewski i Z. Grudzień byli w Technikum Ekonomicznym, H. Lubicz w 
Liceum Pedagogicznym. Natomiast I. Hajdel, D. Ambroż, A. Wolska, 
J.Śliwa, A. Makowiecki, K. Migdał, W. Kwasieborski, J. Jasiński, a tak

że kier. techn. A. Rogulski odwiedzili Szkołę Włókienniczą, Technikum 
Elektryczne, Technikum Mechaniczne, Międzyzakładową Szkołę Zawo
dową i Liceum Ogólnokształcące. Z. Nocoń spotkał się z uczniami Liceów 
Ogólnokształcących w Sulechowie i Świebodzinie. 

Natomiast Z. Grudzień i A. Richter odwiedzili teatromanów we Wscho
wie. 

Całej tej akcji, w której aktorzy brali udział bezinteresownie patro
nowało Koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu z prze
wodniczącym M. Piotrowskim i sekretarzem A. Richterem. 

W foyer teatru Księgarnia przy ul. S. Żeromskiego urządziła 27. III. 
stoisko z teatraliami. 

* 
Na zaproszenie Lubuskiego Towarzystwa Kultury ekipa Teatru przy 

Stoliku „Fala" wystąpiła 21. III. br. w Pszczewie i Międzyrzeczu. Zapre
ze.ntowano tam „Czapę" J . Krasińskiego, „Upalny dzień" J. Wasylew
skiego, „Kobieta jest diabłem" Merimee i „Jubileusz" Z. Niedżwiedz
kiego . Wykonawcami byli: K. Hebda, Z. Giżejewski, Z. Grudzień i H. 
Kurpanik. Imprezy te licznie zgromadzona publiczność przyjęła bardzo 
serdecznie. 

* 
Kolejną premierą Teatru „Fala" była „Jam - sesion" M. Z. Bordo-

wicza, tym razem w wykonaniu aktorów scen poznańskich (zresztą b. 
zielonogórzan), a mianowicie: Kazimiery Nogajówny, Henryka Machalicy 
i Zdzisława Wardejna. Impreza odbyła się w poniedziałek 28. III. 66 r . 
w Klubie Dziennikarza. 

* 
Pq raz pierwszy Teatr „Fala" wziął udział w Ogólnopolskim Festiwalu 

Teatrów Małych Form, jaki w dniach 4-8. IV. 66 r . odbywał się w Szcze
cinie. Pokazano tam „Prawdziwą obronę Sokratesa" K. Varnalisa w adap
tacji H. Ankiewicza i z udziałem St. Cynarskiego, Z. Grudnia, H. Kur
panika i A. Richtera. 

* 
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Na łamach „Theater der Zeit' ' (nr 8 z kwietnia br.), czasopisma teatral
ne~o wychodzącego w NRD, ukazała się obszerna wypowiedź z. Giżejew
sk1ego ilustrowana zdjęciami z przedstawień zielonogórskiego teatru. 
Autor zaproszony został przez redakcję „TdZ" do wzięcia udziału w mię
dzynarodowej ankiecie z okazji Dnia Teatru. 

* 
We wtorek dnia 29. III. br. odwiedził teatr poseł dr Adam Kruczkow

ski, dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych (syn patrona naszego 
teatru). Przeprowadził on interesującą rozmowę z dyr. Z. Stokiem i przed
stawicielami Zespołu. 

* 
Wojewódzka Poradnia Kulturalno-Oświatowa, której kierownictwo 

sprawuje Andrzej Romańczak, stale korzysta ze współpracy ludzi teatru. 
Ostatnio w związku z XII Konkursem Recytatorskim aktorzy biorą udział 
zarówno w jury eleminacji powiatowych, jak i w rozmaitych formach 
~onsultacji dla ich uczestników. I tak np. H. Lubicz, przewodniczyła 
JUry w żarach, a A. Richter pomagał recytatorom w Sulechowie i w ża
rach. Z. Giżejewski prowadził zajęcia na seminarium świetlicowym dla 
aktywu wiejskiego w Sulechowie. 

Do P. T. Czytelników„. 

Każdy teatr wydaje drukowane ulotki lub broszury, zwane progra.:.. 
mami. Są one różnej objętości i formatu, mniej lub bardziej ilustrowane, 
czasem przybierają charakter periodyku, specjalną nazwę i reprezentują 
nierzadko poważne ambicje literackie i teatrologiczne. 

Również i nasz teatr, od chwili swego powstania w listopadzie 1951 
roku, wydaje programy. Różnie one wyglądały; początkowo były to tylko 
luźne kartki, podające tytuł i obsadę danej sztuki, z czasem nasz pro
gram teatralny otrzymał bogatszą szatę graficzną i zawierał już więcej 
materiału, dotyczącego autora sztuki i samego teatru. We wrześniu 1958 
roku, z inicjatywy dyr. Jerzego Zegalskiego, teatr nasz zaczął wydawać 
„Zeszyty Teatralne", pomyślane jako broszury, zawierające zarówno tek
sty i ikonografię bezpośrednio wiążące się z kolejną premierą, jak i te, 
które miały szerzej upowszechniać wiedzę o teatrze. Na przestrzeni mi
nionych 8 lat, „Zeszyty Teatralne" zdążyły 6 razy zmienić format, obwo
lutę zewnętrzną i objętość, różnie też, oczywiście, przedstawiała się ich 
treść. 

Jeżeli chodzi o materiały tekstowe, to najczęściej korzystano tu z 
przedruków w całości lub, częściej, we fragmentach . Nierzadko sięgano 
do źródeł mniej znanych czy zapomnianych, zgoła archiwalnych (np. przy 
„Burzy" Szekspira, „Fantazym" Słowackiego, ,,Lecie" Rittnera, „Elek
trze" Sofoklesa, „Pożądaniu w cieniu wiązów" O'Neilla). 

A oto niektórzy autorzy, jacy pisali w „Zeszytach Teatralnych" spe
cjalnie .na zaproszenie Redakcji: Bogdan Bąk, Karol Borowski, Jerzy 
Broszkiewicz, Stanisław Dąbrowski, Marek Domański, Witold Filler, Jan 
Paweł Gawlik, Tadeusz Jasiński, Andrzej Władysław Kra!, Jerzy Ło
wiński, Aleksander Maliszewski, Michał Misiorny, Jerzy Pertek, Leszek 
Prorok, Czesław Sojecki, Zygmunt Stoberski, Roman Szydłowski, Jerzy 
Timoszewicz, Mieczysław Turski , Zbigniew Wilski, Bohdan Wojdowski. 

Poza ww na łamach „ZT" pisali też aktualni kierownicy literaccy 
teatru, czasem reżyserzy. W styczniu 1962 roku wydano „Zeszyt'', którego 
zawartuść stanowił pełny przekład niegranej dotychczas w Polsce kome
dii Corneilla pt. ,,Przedziwny kochanek", pióra Stanisława Hebanowskie
go. 
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Poszczególne numery „ZT" redagowali dotychczas : Edward Csato (1), 
Anna Filler (6), Zdzisław Giżejewski (%), Stanisław Hebanowski (16). 
Maria Serkowska (6), Roman Szydłowski (1), Jerzy Timoszewicz (1), Bo
że.na Winnicka (11) i Jerzy Zegalski (3) . 

O „Zeszytach Teatralnych" znaleźć można m. in. takie wypowiedzi: 

Jedynie dla przykładu wymieniam więc osobno Teatr Ziemi 1:-ubusk.iej 
w Zielonej Górze, który upowszechnia kulturę teatralną w_ swoim reg10-
nie nie tylko dzięki mądrze urozmaiconemu repertuarowi - bez polo
w-ania za nowinkami, ale i bez hołdowania łatwiźnie - lecz rów!1ież in
nymi formami, spośród których wspomnieć chyba warto starannie reda~ 
gowany program „Zeszyty Teatralne", który omal może .konkurowac 
z „Listami Teatru Polskiego", wydawanymi w Warszawie pod red 
J. W. Balickiego. 

J. /\. Szczl'paóski, „Teatralnych spraw kilka". 
Trybuna Ludu, 27. XII. 1959 r. 

Od dwóch lat dyrekcja teatru w Zielonej Górze wydaje bowiem „~e
szyty Teatralne", będące jednocześnie progra:nan".i do kolejnych premier. 
„Zeszyty Teatralne" - tytuł ten brzm} moze .nieco s.zum.nie, ale tyt.ko 
dla tych, którzy nie mieli okazji zetknąc się z z1elonogorsk1m wydawnic
twem teatralnym. 

• 
Czytelnikowi wydać się moźE:, iż lbyt szczegóło':"o omawiam. tu zie

lonogórskie wydawnictwo teatralne. Sądzę Jednak, ze tylko g~rśc szcze
gółów może dać wyobrażenie o .te_i zasłu~u_ią.cej. ze. "".s~echmiar na P~
chwałę i uznanie inicjatywie. Miejmy naaz1eję, ze inicjatywa ta będzie 
się rozwijała i w przyszłości. Teatr Ziemi Lubuskiej zapoc~ątk~wał przed 
dwoma laty dzieło bardzo pożyteczne. „Zeszyty teatralne. dają widzom 
obfity materiał informacyjny, pogłębiają ich kulturę i wiedzę. teatral'.lą. 
Ułatwiają ponadto historykom i bad.aczom teatr~ ?ostęp do mt~re.sują~ 
cych i pełnych danych o dzi~łalno.śc1 art~stycznej 1 upowszech.nie~1~w~J 
Teatru Ziemi Lubuskie~. Mozna więc o ni ch bez przesady po.w1edz1ec, ze 
pozostaną trwałym dowodem rzetelnei._i 1: pasją pro':"a.dzo~eJ pra.cY, ku~
turotwórczej na dalek iej od metropolu z1elonogorsk1e1 „p1 owmCJI . Ż) -
czyć by sobie takich „Zeszytów" i u nas !. 

Stanisław Kainirl słd, Zielonogórskie ,,Zeszyty teatralne''. 
Tygodnik Zachodni, 18. VI. 1960 r. nr 25 (186). 

Teatr Ziemi Lubuskiej publikuje regularnie od trzech. lat „Ze~z):t:-i 
Teatralne" pod redak cją Zdzisława Giże.i.e~skiego, To pozyte~zne 1 in
teresujące wydawnictwo jest jednym z niellcznych tego rodzaju w Po!-
sce. Kazi1nicrz Braun, ,,Ten program ma sz.lnse'·, 

„Nowa ICullura'', 16. IV. 1961 r. 

Leszek Prorok. Obszerny artylj:ul pt. „POŻYTECZNE ZESZYTY", w „Nadodrzu" 

z maja 1961 r. 
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Od niedawna stoją na poczesnym m1eJscu w mojej bibliotece cztery 
oprawne tomy „Listów Teatru Polskiego", wydawanych w Warszawie 
pod red. St. W. Balickiego. Są to jak wiadomo bywalcom Teatru Pol
skiego, programy teatralne publikowane z okazji poszczególnych pre
mier. Ale jakże to pieczołowicie ze smakiem i znawstwem skomponowane 
programy! Takich ,,Listów" nie wyrzuca się lecz kolekcjonuje. życzyć 
więc można innym teatrom znalezienia równie atrakcyjnej formy dla 
swych okazyjnych wydawnictw. Jeden już to zresztą osiągnął: „Ze
szyty teatralne" Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielo.nej Górze. 

J. A. Szezepańskl, „Koncert żyezeń", 
Trybuna Ludu, 31. XII. 1961 r. 

Ukazują się zielonogórskie „Zeszyty teatralne", redagowane bardzo 
starannie przez Zdzisława Giżejewskiego . . 

Roman SzydlowskJ, „20 lat teatru na Ziemiach 
Zachodnich I Pólnocnycb", 
Nowe Drogi, nr 3 .z marca 1965 r. 

Pieczę nad szatą graficzną „ZT" i reakcją techniczną sprawowali do
tychczas: Jerzy Walter Brzoza, Zdzisław Giżejewski, Romuald Nowicki, 
Witold Nowicki, Marian Szpakowski, Tadeusz Szumiński i Stefan Wach
nowski. 

Vłszystkie kolejne numery „ZT" wysyłane są do Instytutu Sztuki 
PAN, Biblioteki Narodowej, Polskiego Ośrodka ITI i Ministerstwa Kul
tury i Sztuki. Rozsyłane są one również do poszczególnych redakcji cza
sopism kulturalnych i do innych teatrów w kraju i za granicą (CSRS, 
NRD, NRF) . Pojedyncze egzemplarze zawędrowały do Bułgarii, Rumunii, 
Szwecji, W. Brytanii, USA i ZSRR. Nasze „Zeszyty Teatralne" znaleźć 
też można w Woj. Bibliotece Pub!. w Zielonej Górze oraz u poszczegól
nych posiadaczy prywatnych, szczególnie spośród lubuskiego nauczyciel
stwa, działaczy kulturalno-oświatowych i młodzieży. 

Nasi Widzowie mogą zapytać: z jakiej to okazji wspominamy dziś 
o tym wszystkim? Cóż, pozwoliliśmy sobie na to z racji ukazania się ni
niejszego, 75 numeru „Zeszytu Teatralnego". Dziękujemy Autorom i zie
lonogórskim Drukarzom za współpracę, dziękujemy Czytelnikom za. po
święcenie chwili uwagi zawartym w „ZT" materiałom. 

REDAKCJA 
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TREŚĆ ZESZYTU 

William Shakespeare (podobizna) 
Spis dramatów Szekspira . 
W. Bridges/Adams - Teatr brytyjski 
400 lat temu ... 
A. Makarewicz - Odkrycie Szekspira. 
L. D. Lerner - Jago i zawiść . 
M. Nitecki - Projekt dekoracji . 
Szekspir na scenie LTiLK . 
Nasze premiery . 
Nasze sylwetki 
Z. Stok - Polskie Dni Teatralne w NRF 
Z naszej kroniki . 
Od Redakcji . 
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„ZESZYT WYDANO Z OKAZJI PREMIERY „OTELLA'', 23. IV. 1966 
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KIEROWNIK ARTYSTYCZNY I DYREKTOR ZBIGNIEW STOK 



DOŻA wenecki 
BRABANCJO, senator 
GRACJANO 
LODOWIKO senatorzy 

Wiliam Szekspir 

„OTELLO" 
TRAGEDIA W 5 AKTACH 

Przekłcd: Krystyna Berwińska 

OSOBY 

ZDZISLAW GIŻE.JEWSKI 
STANISLAW CYNARSKI 
.JÓZEF KACZYŃSKI 
ALOJZY MAKOWIECKI 

OTELLO, MAUR na służbie WENECJI . 
KASJO, jego porucznik 

.JERZY .JASIŃSKI 
ZDZISLAW GRUDZIEŃ 
.JERZY ZLOTNICKI JAGO, jego chorąży . . . . . 

RODRYGO, szlachcic wenecki 
MONT ANO, gubernator Cypru 
BLAZEN, służący OTELLA . . 
DESDEMONA, córka BRABANCJA i żona OTELLA 
EMILIA, żona JAGONA . . . 
BIANKA, kochanka KASJA . 
OBYWATELE CYPRYJSCY 

HILARY KURPANIK, ANDRZEJ RICHTER 
ZENON NOCOŃ 
HILARY KURPANIK, ANDRZEJ RICHTER 
ALICJA WOLSKA, ALINA ZYDROŃ 
DANUTA AMBROŻ 
ALICJA WOLSKA, ALINA ZYDROŃ 

WALDEMAR KWASIEBORSKI, JÓZEF MICHALCE
WICZ, MIECZYSŁAW PIOTROWSKI, ZBIGNIEW 
RUSZEL 

Muzykanci, strażnicy, służba . . . . . . . . * * * 

SCENOGRAFIA 

MAREK NITECKI 

Inspicjent: Józef Michalcewlcz 

Układ pojedynków: Jerzy Złotnicki 

REŻYSERIA 

ANDRZEJ MAKAREWICZ 

Asystent reżysera: 

Pr zerwa i:-o li i IV akcie ZDZISLAW GIŻEJEWSKI 



Brygadier sceny 

Marian Pakuła 

światło 

Hieronim Kozłowski 

Rekwizytor 

Andrzej Piiichowski 

Garderobiana 

Irena Zwierzyńska 

* 
KIEROWNIK TECHNICZNY - ANDRZEJ ROGULSKI 
GŁÓWNY ELEKTRYK - WŁADYSŁAW LISOWSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: STOLARSKIEJ - STANISŁAW 

ŚWIĄTEK, MALARSKIEJ - WALDEMAR JODKOWSKI, 
MODELATORSKIEJ - TADEUSZ ROGOWSKI, TAPICER
SKIEJ - BRONISŁAW WALCZAK, FRYZJERSKIEJ -
EMILIA DANIEL, KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ - WALEN
TYNA ROGOWSKA, KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ - WOLF 

KLEJNMAN 
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