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PRZEDSTAWIAMY 
REALIZATORóW 
KOMEDII OMYŁEK 

W Kaliskim Teatrze sztukę tę reżyseruje goś
cinnie jugosłowiański reżyser, aktorka i drama
turg Vera Crvencanin z Belgradu. Oprawę sce
nograficzną przygotował również Jugosłowia
nin Sava Sandorov z Tuzli. 

Dwukrotnie na ostatnich kaliskich festiwalach 
gościły Teatry jugosłowiańskie z Tuzli i Zcnicy 
dając też przedstawienia w innych miastach 
Polski. W czerwcu 1967 roku gościł w Jugosła
wii Teatr kaliski z schillerowskim KRAMEM 
Z PIOSENKAMI. 

2.X.1967 r. odbyła się prapremiera jugosło
wiańska PAMIĘTNIKA MATKI Karola Obid
niaka wg Marcjanny Fornalskiej. Reżyserowała 
ją gościnnie Alina Obidniak. 

Obecna premiera jest kontynuacją kontak
tów kulturalnych i współpracy z Teatrem ju
gosłowiańskim. 

Twórca spektaklu KOMEDII POMYŁEK wy
bitny reżyser Vera Crvencanin, reżyser teatralny, 
filmowy i telewizyjny proponuje nam Szekspira. 
którego stylistyka byłaby związana z tradycja
mi i kulturą swojego kraju. 

Mamy nadzieję, że spektakl zainteresuje na
szą publiczność a jego realizatorzy wzbogacą 
naszą wrażliwość artystyczną i estetyczną o ten 
niepowtarzalny wymiar i bogactwo swoich te
atralnych i kulturalnych doświadczeń i swojego 
narodu. 



OD REŻYSERA 
SPEKTAKLU 

W Gesta Gravorum, w dokumencie o słyn
nych uroczystościach w Gray's Inn z lat 1594-
1595 jest notatka, że „w nocy z 28.XII .1594, po 
tańcach i zabawie, w których uczestniczyły rów
nież damy , aktorowie zaprezentowali Komedię 
pomyłek (podobną do Bliźniaków Plauta). 

Była to trupa Lorda, do której należał Szek
spir. 

Komedia omylek powstała w pierwszym 
okresie twórczości Szekspira (1591-1594), wy
drukowana została dopiero po jego śmierci w 
1623 roku, kiedy to przyjaciele Szekspira zebrali 
i opublikowali wszystkie jego dramaty w wy
daniu tzw. Folio I, w którym znalazła się i na
sza Komedia omyłek. 

Nieoryginalna pod względem tematycznym, 
naiwna dla współczesnego widza \V sensie dra
maturgicznym, zupełnie nie szekspirowska w 
schematycznej i niewyrazistej charakterystyce 
postaci, bez poetyckiej wyobraźni, pozbawiona 
soczystości, widocznych w innych jego utworach. 
Komedia omyłek należy do tych dzieł, które 
dopiero zapowiadają wielkiego pisarza drama
tycznego. 

A jednak dla człowieka teatru to może być 
i jest prawdziwy Szekspir. I nie dlatego, że ta 
komedia wyszła spod jego pióra. To jest Szek
spir, ponieważ daje twórcy teatralnemu szanse 
rozwinięcia wyobraźni. Kiedy zacznie się szu
kać od wiersza do wiersza tego, co jawi się nam 
jako myśl już w pierwszy m czytaniu, wówczas 
dopiero dostrzeże się, co jest podstawowym ele
mentem każdego szekspirowskiego tekstu: róż
norodność stosunków międzyludzkich, wyobra
źnię, która uskrzydla widza i czytelnika, doj
rzałość w określeniu postaci, jakby wziętych z 
samego życia. 

Dzieło Szekspira sprawia wrażenie, jakby pow
stało z przyrody. Kipi życiem, wszystkimi bar
wami, którymi wzbogaca aktora, reżysera, słu
chacza. 

Poddajemy się temu dziełu. Przystaliśmy na 
to, że będziemy poruszani tymi samymi co Szek
spir instynktami. Znamy swobodę działania któ·· 
rą wykorzystaliśmy w tym przedstawieniu, na 
którą pOZ\VO!ił sam Szekspir. Fakt, że w ciągu 
400 lat grano Szekspira w najrozmaitszych kon
wencjach, w dekoracjach i bez dekoracji, w no
woczesnych stylach, świadczy o dojrzałości jego 
dzieła. Co innego słowo pisane, co innego słowo 
padające ze sceny. Jeśli na scenic nic oderwiemy 

słowa od pisarza, nie będzie ono żyło swoim 
włas.nym dźwiękiem, nie utrzyma się długo na 
sce111e. 

Wymieniając nazwisko Szekspira, odczuwamy 
szacunek, bliski świętości. A przecież nie kala
my jej, UŚ\viadamiając sobie, że Szekspir by! 
i człowiekiem i - aktorem. Grano Ryszarda III. 
Aktor grający tytułową rolę, tak spodobał sie 
pewnej. damie , że poprosiła go, by ją odwie~ 
dz1ł teJ nocy w kostiumie Ryszarda III. Szek
spir słyszał o tym, zjawił się przed swym ko
~eg~ w miesz~aniu damy, a gdy ten przyszedł 
1 osw1a.dczył, ze Ryszard III jest przed drzwiami. 
Szekspir odpowiedział, iż Wiliam Zdobywca 
przyszedł wcześniej! 

Dziś Renesans nigdzie nie jest tak żywo od
czuwany jak w mentalności ludzi Południa. 
Właśnie Polu.dnie, gdzie Szekspir umieścił akcję 
sweJ Komedi~ omyłek, określa charakter i rytm 
przedstaw1e111a. To nam umożliwiło świeży sto
sunek do tekstu, ukazało możliwość zabawv 
c~ym teatr powinien być w najlepszym rozumi~··' 
mu słowa. 

„Myśmy. z tej materii co sen" - to cytat z 
B1lrzy, ktory został wyryty na pomniku Szek
spira w \.'Vestminster. 

Dzieła Szekspira są ukazane ze snów, a jego 
~ny przypu.sz_c_a1J1i~ jak sny innych pisarzy, wy-
1 osły z 1ia1roz111e1szych wyrzeczeń . 

. Grając to przedstawienie, wiersze te przyjmu
Jemy w. drugim znaczeniu. Napełniamy je ży
ctem: ktorc w swojej istocie może być tak pię
kne Jak sny. 

Vera Crvencanin 
Przeł. S.K. 



Reżyseria: 

Vera Crvencanin 

W. Szekspir 

KOMEDIA OMYŁEK 

Antyfolus z Efezu . 

Antyfolus z Syrakuzy 

Dromio z Efezu 

Dromio z Syrakuzy 

Adriana 

Lucjana 

Solinus-Książę 

Egeo n 

Emilia-żona Egeona 

Angelo 

Kurtyzana 

Baltazar 
I 

Łucja 

Szczy pak 

Kupiec 

Komisarz 

w dwóch częściach 

Przekład Leon Ulrich 

ł. 

f: 
.Jerzy Jasiński 

Szymon Pawlicki 

Feliks Szaj nert 

Stefan Mienicki 

Hanna Reszczyńska 

Danuta Oherow 

Mieczysław Gałecki 

Stanisław Kamberski 

.Janina Węglanówna 

Zygmunt Fok 

Halina Pruszyńska 

Mieczysław Gałecki 

.Janina Skalacka 

Zygmunt Fok 

X X X 

X X X 

Mieszkańcy Efezu, Kobiety, Mężczyźni 

' 
Choreografia: 

Vera Crvencanin 

Asystent reżysera: 

Feliks Szajnert 

Przerwa po 1-szcj części 

Scenografia: 

Sava Sandorov 



PRZEDSTAWIENIA W TEATRZE 
„P O D K U l Ą Z I EMSKĄ" 

W XVI wieku po drogach Anglii obok pieśnia
rzy ball ad , tancerzy na linie, kuglarzy i opro
wadzających niedźwiedzie włóczyło się mnó
stwo trup aktorskich. Wędrowni aktorzy grali 
ludowe farsy , urywki misteriów i moralitetów, 
jak również i te sztuki, które docierały cło nich 
z zamkniętego akademickiego kola „szkolnego 
dramatu". Trupy te składały się w znacznym 
stopniu z byłej służby, zrujnowanej, prowincjo
nalnej arystokracji. 

(„.) Los wędrownych aktorów, niemal nędza
rzy nie był godny zazdrości. Podlegali oni pra
wom wymierzonym przeciwko włóczęgom . Prawo 
robiło wyjątek jedynie dla sług najznakomit
szych osób, „nie niżej barona". Wówczas akto
rzy rozpoczęl i wypraszać sobie u magnatów 
patenty na prawo nazywania się ich „sługami" 
i noszenia zgodnie ze zwyczajem, herbu swego 
pana na płaszczu, na lewym ramieniu . Rokrocz
nie w określone dni zjawiali się oni w zamku 
swego patrona i dawali tam przedstawienia. Od 
tego czasu trupy aktorskie zaczęły nazywać się 
„sługami" jakiegoś magnata, co zachowało się 
i w epoce Szekspira (Slud.zy lorda Szambelana , 
Słudzy lorda Admirała, Słudzy Hrabiego Pem
o;·oke itd.). 

YI siedemdziesiątych latach XVI wieku duża 
t rqJa aktorów nazywających się Sługami 1-Ira
r:,-: ego L eices tera osiadła w Londynie. Zaczęli 
tam występować na podwórzach zajazdów, jak 
to robili w czasie swych długoletnich wędrówek. 
Wyobnźcie sobie długie wewnętrzne podwó

rze, okolone wysokim, trzy lub czteropiętrowym 
lrnclynkicm. W kor1cu tego podwórza, pod ścia
ną, postawione są beczki , na których ułoźono 
deski. To jest właśnie scena. Z trzech stron ota
cza ją tłum prostego ludu. Z galerii, która bieg
nie wzdluż ścian zajazdu na wysokość drugiego 
piętra, i z okien przyglądają się sta li miesz
kańcy. 

Przedstawienia na pod-_,,1órzach londyi'lskich 
zajazdów cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
W roku 1576 stolarz .James Burbadge, ojciec 
znakomitego tragika , Ryszarda Burbadge. wy
budował pierwszy w Londynie stały teatr w 
okolicy przedmieścia Shoreditch. Wkrótce obok 
teat•->1 wybudowanego przez Jamesa Burbaclgc 
powstał drugi, konkurujący z nim teatr, poci 
nazwq Kurtyna. Liczba teatrów zwiekszała się 
szybko. tak, że w końcu XVI wieku liczono już 
w Lond ynie dziewięć teatralnych budynków (naj
większym z nich był The Globe, wybudowany 

w roku 1599 przez tegoż Burbadge'a). Twórczość 
Szekspira szczególnie blisko związana była z te
atrem The Globe. 
Architekturą swoją The Globe przypomina,ł 

podwórze oberży. Obszerna, 07valna, ~rzestrz~n 
okolona była wysoką, drew111aną scianą, 111e 
pozwalającą bezpłatnym widzom prz.edostać s!G 
do teatru. Przestrzeń ta nazywała się „podwo
rzem" i wypełniała się widzami z prostego ludu . 
płacącymi za wejście zaledwie jednego penn_y. 
Wzdłuż wewnętrznej ściany ciągnęły się galerie, 
siedzieli tam bardziej zamożni mieszczanie, oraz 
loże (nazywane „pokojami"), w których błysz
cząc złotem i drogocennymi kamieniami zasia
dała arystokracja. Na wprost prostego tłumu . 
wypełniającego podwórze wysuwała się scen:'· 
na której w szarym świetle londyńskiego dn! 'J 
odbywało się przedstawienie. Niektórzy widzo-· 
wie za oddzielną dopłatą mogli siedzieć na sa
mej scenie. 

Przednia część sceny, proscenium , znajdowaln 
s ię pod otwartym niebem; nad tylną częścią zro
biony był daszek , podtrzymywany dwoma slu
pami, które w niektórych teatrach pomalowanu 
na wzór marmurowych kulumn. Tłem scen)' była 
ściana drewnianego budynku z wieżą, zwa:iego 
„garderobianym domem". Wewnątrz tego bu
dynku charakte -yzowali się i ubi erali aktorzy , 
przechowywane były kostiumy rekwizyty itp 
z tego budynku na scenę prowadziło dwoj e 
drzwi , między którymi mieściła się alkowa przy
słonięta kotarą. 

Gdy na przykład w Romeo i Julii. następowała 
scena w grobowcu, Romeo podchodził do kotary 
i udawał iż wywala drzwi łomem, wówczas ko
tara rozs'uwała się; w alkowie, przedstawiającej 
w tym wypadku grobowiec, l eżała rzekomo mar
twa .Julia. W Fa u.kie Marlowe'a alkowa wyobra
żała gabinet doktora Fausta. W Hamlecie w. al
kowie tej za kotarą krył się zapewne Polo111usz, 
podsłuchujący rozmowę Hamleta z Gertrudą. _Nad 
alkową znajdował się balkon (tak zwana „garna 
scena"). Tam na przykład uprowadzał Hamleta 
ciuch jego ojca i balkon w tym wypadku wy
obrażał szczyt zwisającej nad morzem skały. 

Dekoracji w dzisiejszym rozumieniu ni e było: 
drzewko osadzone w kadzi wyobrażało las, stół 
ze szkankami i butkimi - karczmę itd. Zresztą 
pewne zaczątki dekoracji istniały już, jak si~ 
zdaje, albowiem w zachowanych spisach teatral
nych rekwizytów wspomniane są jakieś „malo
wane płótna". 

Prawdziwą dekoracją sceny była jednak fan
tazja widzów. Nie darmo do ich fantazji .od~vo
ływali się nieraz dramatopisarze. „Gdy mow1my 
o koniach wyobrażajcie sobie, że je widzicie" -
prosi wicl,zów „chór" na początku historycznej 
kroniki Szekspira Henryk V. Nad sceną wiesza
no zazwyczaj długi plakat z tytułem sztuki. 



Ubóstwo, a raczej brak dekoracji mia! swe 
dodatnie strony. Pozwalał on grać sztukę bez 
rozpraszających uwagę widzów długich przerw; 
akcja rozwijała się nieprzerwanym, wartkim 
zazwyczaj tokiem i epizod następował po epi
zodzie, jak we współczesnym kinematografie. W 
niektórych wypadkach, jak na przykład przy 
wystawianiu Hamleta, przedstawienie szło, jak 
s ię zdaje, zupełnie bez przerw (tekst Hamleta 
został podzielony na pięć aktów dopiero w roku 
1676, a więc w sześćdziesiąt lat po śmierci Szek
spira). 

Ubóstwo dekoracyjnej oprawy ostro uwypu
klało postać aktora, na której skupiała się cala 
uwaga widzów. Jest więc rzeczą zrozumiałą , 
że jeżeli dekoracyjna oprawa była uboga, to 
wzamian kostiumy - bogate; robiono je z praw
dziwego aksamitu, jedwabiu, atłasu. Podstawowe 
bogactwo teatru polegało na zasabności jego 
garderoby. 

Gra niektórych aktorów była, jak się zdaje , 
wielce prymitywna. „Tragik unosi się na palce. 
a komik podryguje na scenie" tak opisuje teatr 
swoich czasów współczesny Szekspirowi Antho
ny Scoloker. W rolach kobiecych występowali 
chłopcy i podrostki. Role charakterystyczne, na 
przykład mamki w Romeo i Julii, wykonywali 
dorośli aktorzy-komicy. 

Wśród personelu technicznego szczególne zna
czenie mia! tak zwany „przechowywacz książek", 
który nie tylko przechowywał u siebie autorski 
rękopis sztuki, notował skróty, wstawiał przy
pisy, lecz jeszcze pilnował wejść i wyjść akto
rów na scenę, był inspicjentem, jakby to po
wiedziano obecnie. Duże znaczenie miał również 
sufler wraz ze swymi pomocnikami , ponieważ 
sztuka szla po kilku zaledwie próbach i aktorzy 
niezbyt dobrze umieli swoje role. Przez ręce 
„przechowywacza książek" i suflerów przeszła 
ogromna ilość sztuk napisanych przez dramato
pisarzy owego czasu; ze sztuk tych zachowało 
się nie więcej niż dwadzieścia procent. Jest rze
czą zupełnie prawdopodobną , iż przepadło rów
nież nie doczekawszy się druku , kilka sztuk 
Szekspira. Poprzestańmy na następującym przy
kładzie: Słudzy lorda Admirała wystawili w te
atrze Poci Różą w ciągu pięciu miesięcy, od dnia 
19 czerwca 1594 roku do 19 listopada tegoż roku, 
siedemnaście sztuk; dziesięć premier i siedem 
wznowień . Spośród tych sztuk zachowały się 
cztery, reszta - zginęła. 

(fragment książki M. Morozowa ~zekspir) 
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