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OKRESY TWÓRC%0ŚOI SZEKSPIRA 

Nie licz~c dwóch poematów („Weftua ł Adonia" i „Lukrec;a.'') oraz 
sonetów, pełne wydanie utworów Szekspira zawiera trzydzieści siedem 
dramatów Oicząc każdą część „He1't11ka IV" i „Henruka VII" za samo
dzielną sztukę). Liczbę tę jednak przyjmować należy z poważnym za
strzeżeniem. Historyczna kronika „Henruk VIII" (1613), zdaniem naj
bardziej autorytatywnych badaczy współczesnych, napisana jest przez 
Johna Fletchera. Szekspir brał w jej tworzeniu prawdopodobnie bardzo 
skromny udział. W początku swej teatralnej działalności Szekspir za
pewne jedynie opracowywał cudze slltuki przed ich wystawieniem na 
scenie („cerował sztuki", jak mówiono wówczas). Pierwsza część histo
rycznej kroniki „Henr11k VI" była, jak się zdaje, opracowana przez 
Szekspira w roku 1591 (niektórzy badacza skłonni są w ogóle odrzucić 
autorstwo Szekspira, gdy chodzi o część pierwszą „Henryka VI"). Tra
gedia „T11tua ArnfTonikus" (1593 r.) jak przypuszczają badacze, napisana 
byl<;. przez George'a Peele'a i została zapeWne tylko z lekka opracowana 

---·-

prztu. Szekspira. Wreszcie niektórzy szekspirolodzy negują autorstwo 
Szekspira w pierwszych dwóch aktach sztuki „Perykles". 

Twórczą drogę Szekspira, jako dramatopisarza, począwszy od roku 1'590 
i kończąc na roku 1612, w którym napisał on swą ostatnią sztukę „Bu
rzę", podzielić można na trzy duże okresy: Okres pierwszy - 1590 do 
1601, okres drugi - 1601-1608, okres trzeci - 1608-1612. 

Oczywiście podział taki jest wzglc;dny i przybliżony. Jest jednak uspra
wieclliwiony wewnętrznym rozwojem twórczości Szekspira. 

Na swoją twórczą drogę wkroczył pod jaskrawym słońcem Renesansu. 
W I>ierwszym okresie napisał on tryskające życiem wesole komedie: 
„Komedia omylek" (1592), „Poskromienie złośnicy" (1593), „Dwaj pa
nowte z Werony" (1594), „Sen nocy letniej" (1593), „Wesołe kumos::ki 
z Windsoru" (1597), „Wiele halasu o nic" (1598), „Jak wam się podoba" 
(1599), „Wieczór trzech króli" (1600). Przeważają w nich jasne słoneczne 
barwy. Nawet historyczne kroniki prowadzą w „Henryku IV" i „Hen
ryku V" do optymistycznego zakończenia : do zwycięstwa króla nad 
reakcyjnymi, feudalnymi lordami, pragnącymi utrzymać kraj w feudal
nym rozdrobnieniu, doprowadzają do tryumfu króla Henryka V, którego 
Szekspir maluje jako idealnego, ze swego punktu widzenia, bliskiego 
ludowi wład::ę. Jakkolwiek w zakończeniu tragedii „Romeo i Julia" 
(1595) mówi się, że „nie ma smutniejszej opowieści na świecie", lecz 
i w tej sztuce wiele jest tej wiosennej, młodej, rzeźkiej atmosfery, tak 
typowej dla pierwszego okresu twórczości Szekspira. Przypomnijmy 
choćby świetnego Mercutia i wesołą mamkę Julii. Pierwszy okres można 
nazwać o p t y mi s ty c z n y m. 

Jeżeli Szekspir - wielki dramaturg i poeta Renesansu, całą istotą 

swej twórczości zwrócony był przeciwko średniowieczu z jego feudal
nym uciskiem, to również rozwijające się kapitalistyczne warunki nie 
odpowiadały i nie mogły odpowiadać jego wysokim humanistycznym 
ideałom. Tragicznym poczuciem bólu z powodu niedoskonałości świata 

przeniknięte są najpoważniejsze utwory drugiego okresu jego twórczości. 
Nad twórczością Szekspira jakby zbierają się czarne chmury. Jego huma
nistyczne ideały zderzają się z otaczającym go „chaotycznym światem", 
że użyjemy tu słów Hamleta. Szekspir pisze swe wielkie tragedie: „Ham
let" (1601), „Otello" (1604), „Król Lear" (1605), „Makbet" (1605). 
W rolm 1608 Szekspir tworzy tragedię „Tymon Ateńczyk", w której pięt
nuje przekleństwem zgubną władzę złota nad ludźmi. Drugi okres można 
nazwać t r a g i c z n y m. 

W ostatnim, trzecim okresie swej twórczości Szekspir znajduje wyjście 
z tragicznego ślepego zaułka. Znajduje je w romantycznym, baśniowym 
marzeniu. Pisze „Cymbelina" (1609), „Zimową opowieść" (1610) i ostat
nie swe dzieło „Burza" (1612), którą można określić jako swoistą utopię 
Szekspira, pełną wiary w nadchodzącą przyszłość ludzkości. Trzeci okre.:; 
można nazwać ro m a n ty cz n y m. 

iW. MOROZOW („Szekspir") 
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„Miarka ze miarkę•• 

(notatki re::11seraJ 

Sztuka oficjalnie uchodzi za komedię i jest \\" niej w Istocie 1·i1J·a 
scen bu.Cru. a fabuła streszcz<ina pobieżnie wyr· żnie upodnbn ·1 • ię 

do melodramalycznc •o oleodruku. Uciskana dziewica napotyka na 
księcia z bajld. który wyzwala jq Car owym nieomal trickiem (pod
sunięcie \' nocy uw dzlcielowi innej di;lewicy) z pułapki. To jcdn. k 
bajeczką nie je t. Nie je l te:i: ym, co mie'ci się pod potocznym po
jęciem komedii. Chyba, zebyśmy przeskoczywszy kilka wieków, szukali 
zbieżności z komediami DUrrenmatta. którego zmrsl humoru re;.ii;uje 
najczujniej n "mierć, prze\\ rotność uczuć lub zmierzch podst· wowych 
humani Lyczn>•ch ideałó . 

A gdy uświadomimy sobie, że to właśnie DUrrenmalt s1.uka ostatnlo 
Lematów \\' Szekspirze, tego rodzaju powinowactwo może się wydal: in
teresujące i p cyficznie ukie1·unkownć reży er:ską analizę szeksp1row-
kie,,:o dramatu (bo tak go odtąd pragniemy określać). A w tedy, pod 
melodramatyczną opowieścią, napotykamy natychmiast pełnowymiaro
wych ludzi o skomplikowanych umysłach i odruchach. Ks1ęzę nie uwie
dzie nas już wtedy patetycznym gestem, którym otwiera cenlczne zda
rzenie. Stanie się zwyc'l.ajnym czło\\ iekiem, który ma dośc i chce 
odeJsć. 

Chce odej5c, bo nie wytrzymuje jakichś napięć. Może odpowiedzial
ności włodzy. Może konie-czo śc1 objęcia umyslem ogromu kompliko
wanych zada1\ o wie1kiej społecznej wa.d7.e. Uciek też może dlatego, 
że obok niego toi ktoś, kto w jego pojęciu umie wszy tka lepiej, decy
duje szybciej, wyniki są precyzyjni jsze v skutkach. (Mowa o Angelu) ... 

Teraz tego rodzaju stan księcia nazywałby się nerwicą zwi· .zaną 
z kompleksem ni7.swści. 

Wtedy n szczęście psrchialrów nie było, al bywa.li ludzie, którz)" 
p óegrywall jakie; okrutn p rachunki wewnętr.zne i starali się uciec 
od samych siebie 

I .vtedy i nie. Letr teraz niedost tecznie \\ idziano, że jest to nic
możli ·e. 

Szekspir wiedział!!! 
Więc jest to między innymi sztuka o niemoż.liwoścl ucieczki od siebie 

lub od zła. Ucieczka bowiem od zla bez walki jest rÓ\vnieź. złem i pod
lega karze losu lub SJ)rawiedllw 'ci Książę na szczęście wraca, więc 
los ani sprawiedliwość nie będą go mog.ly potępić. Jednakowoż powr · t 
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czlow.eka złamane o nie j st moi:.llwy bez p mocy z zewnątrz. Do
pomoc mogq silni ludzie lub splot okoliczności wyzwalaj cych silne 
pasj · obronne. 

r tym wiedział Szekspir. 
Ksiąię napotyka więc Izabellę, która budzi w nlm pa.11ję m.ilosru\. Jest 

to więc także sztuka o milo ci i o jej ozywczej po ędze. 
Czy więc Izabella jest silna? ... 
W CUI ach gdy prze tawano grywać ;Mi rkę" z naciskiem na wątpliwy 

i wtórny walor komediowy, a szukano dramatu, początkowo dramat ten 
dost zegnno najłatwiej w tragedii Iz belli. Słabej, bezbronnej Izabelli, 
napotyk jqcej liną zbrodniczq osobowo§ć Angela. Gra pozorów l sce
nerie, \ których napo ykamy na przyszłych adwersarzy (Izabella na
wrac, do walki z klasztornej kruchty), skłanlaly nieraz do zbyt lekko
my:lnego wygrywania anielskich cech Izabelli, co zupelnle zubożało 

moillwo ci aktorskle wynlkle z odkrycia jej pełnej osobowości. 
Malo utalentowana asc tka staje naprzeciw Angela by przejść przez 

stadium nie mlalej prośby do coraz bardziej precyzyjnych argumentów 
natur)! moraln j, by potem w błyskawicznym rozwoju (a ludzie od
krywają swe utajone alenta w sytuacjach krytycznych l r sną w oczach) 
ścier. i z Angelem już na jego wła nym gruncie argumentacji praw
nych, by wreszcie pr-.lejść do bly kawic:mie wyuczonego od przeciwnika 
szant ·u. Bo czym Jak nie szantażem je t propozycja przemilczenia za
kusÓ\I.' Angela za cenę wyzwolenia brata.li 

Ta jeszcze przed chwilą adeptka anielski go stanu nie powinna była 
przecież w pojęciu wyznawanej ideologii wchodzić w takte układy. 

Odkryty grzech :vlnien być vyjawiony ·wlatu bez zadnych w runków, 
które nota bene viqŻ!\ 1ę z korzyścią własną. A z.ar z p tern od
rzucaJąc ze wstrętem propozycje grzesznych świadczen cJelesnych chęt
nie zezwala by g!"Zech ten popelnila w jej interesie inna kobieta. A prze
cież grzech ten nieudolnie wybielany przez księcia jest w jej własnych 
rozrachunkach ze 'wiatcm czymś przesłaniającym w swej grozie zgrozę 
śmierci (naturalnie cudzej). 

Nie, Izabel la na szczęście nie jest aniolem. Ani w chwilach gdy (co 
łatwo udowodnić aktor ·kq interpretacją) nienawidzi sarna slebie za lo, 
że wołając, lż nuerć jest lepsza od ci le ·n ego gn:ecbu, musi nadmfarem 
pasji i krzyku tłumić własne rod1.ące się wąlpllwo cl. Anl wtedy, gdy 
słowa Angela, oprócz nienawisci budzą w niej 1 nne dwuznaczne do
znania wynikłe z poiĄdania Angela, ktore rzucą ją potem w skrócony 
p1·zy 'pleszony sposób w ramlona księcia, co czyni bez zadnych wstęp
nych pertraktacji (aż prawie nieładnie). Dla równowagi j t jednak 
aniołem, gdy w szlachetnej pasji blag o życie niedo złego zbrodniarza, 
a zab jcę brat .„ 

I~bellal!I Odważna I słaba ascetyczna I namiętna, zakłamana I szczera, 
poboi.na I grzeszna. I jak tu zagrać jednoznacznie pojętq tragedię 

o uwiedzionej cnocłe!ll...? 
A gdyby wszystko odwróci~ o 180 stopni i próbować grać tragedię. 
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Angela? Czy nie wszystko jesl możliwe w ela tycznym zek.spir wskim 
świecie?.„ 

Trzeba ię tylko zdecydować, czy Angelo jest malym
1 
zakłamanym 

łotrzykiem, w idlotyczny sposób ulegającym pierwszej napotkanej po
kusie, czy teź człowiekiem wymagającym wiele od otoczenia i... od 
siebie ... 
Człowiekiem, który w swym rachunku ze 'wlatem postawił .na pre

cyzję dzlalanla i wynikłą stąd dumę. 
Człowieklem, którego chłodna mądro ć wiedziala, jakle ofiary trzeba 

ponieść by osiągnąć cele i jakle przeszkody hamują najczęściej '·ybitne 
kariery. 

Czlowlekiem, którego asceza była nie maską, a szczerym choć rud
nym sposobem działania. Tylko taki bohater godny jest Szekspira i taki 
jak lę wydaje został powołany do życ.ia. Nie interesowałby nas maly 
rzezlmie zek na tyle w dodatku upl że gwałci i szantażuje tam, dzie 
cieńsze rodki doprowadziłyby do celu szybciej i bezpieczniej. Nato
mia t Angelo, którego wszys kle przytłumione pasje ożyły w zetknięciu 
z Izabellą przeradzając się w pożądanie dotyczące wprawdzie jej jednej, 
ale zrodzone z Uumlonych pożądań do wielu. Angelo tracący władzę 
nad sobą 1 przeraźUwie zarazem ś viadomy jej utraty. Angelo, Ś\ ia
domy własnej niekonsekwencji, a nie mający sil zatrzymać slę w pól 
drogi. Taki Angelo taje się materiałem !ascynuJącym. Nie wyrafinowany 
znawca grzechu tal naprzecJw Izabelll, a ktoś paradoksalnie do niej 
podobny w nleumiejętno c1 przeprowadzenia mllosnej rozgrywki. Kto· 
zaszokowany l odurzony nietypową dln siebie sytuacją. Dztalający 

w euforii na zatartych konturach rzeczywistości. Stawiający n kartę 

wszystko i od pevn1ego momentu przeraźliwie świ d my traglcznego 
końca. Jeżeli jes.zcz.e założymy, że jego pytanie „czy to jest milo <t„? od
zwierciedla prawdziwy stan uczuć, stajemy wobec na. tępnej zan y 
ak torskiej inlerpretacjj. 

J
0

edno tylko niepokoi! 
Jeśli to mllost, czemu gaśnie natychmiru l po ja.ki banalnym ;r~ 1. poko

jcniu i nic z niej nie zostaje na polem pr cz nudy, zwątpienia i nie
nawiści?.„ 

No tak! 
Ale przecież Angelo spotka! się w mrokach ogrodu nie t. Izabellą lecz 

z :zamaskowaną Marianną? ... 
Czyżby nieakcentowane słowem przyznanie instynktowi miłości prawa 

przebijania mroku? 
A Marianna? Czy to tylko pomocnicza postać zlożona z kilku 

westchnień J kilkuletniego oczekiwania? .. , A jeżeli w oc.zeklwanJu zro
dziła się zemsta i ta noc, kiedy doznawała obj01wów uczuć w czyim 
zastępstwie, zem lę tę rozpaliła do białości. N w t do pragnienia m!erci 
byłego kochanka, a potem gdy niespodziewanie stal się jej męż m do 
odważnej obrony nagle pozyskanej wta nośd„. 

A Julia? Czy to tylko pokorne poddanie woli opatrzności? 
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A inni? ... 
Tłum!! 

Czy tylko Uo, na którym rozgrywajq ::iwe nuczcln zadnni:i główni 

akturzy? 
A jei.eli i tam rozgrywa się wai;rul lub najważni j:zu h stori. ? 
Tłum v trakcie rządó\ . tab go i niewlcrząc~ "o w s1cb1 i· i c ·t 

jest zlolillwy kpiący i ironiczny w stosunku do przejawó" władzy (j aki.e 
ludzkie) ale zarazem radosny wesoły i jw·ny, po Ławą swą i nastrojem 
zadając) tu klam ej pozornej negacji. A potem trakcie pr"f.eeież Jog1cz
nie wynikłych J z litery pl'aw rządów An •ela taj i ę mrukliw • I me
spokOJJl\' smutny i milczący nieufny i \\Togi„. 

Wic;i: może to nie tylko tło dla głównej historii a odrębna historia 
o potrzebie human1tary7.Tllu wladzy ... 

A mozc na \•et hlstoria najważniejsza? Z11gmunt Wojdo.n 



,,M iarka za mia rkę" na scenach polskic h 

1. Prapremiera 13.XI.1902 Lwów. W obsadzie m. in.: K. Adwentowicz -

Fincencjo, W. Roman - Lucjo, K. Kamiński - Lokieć, L. Sol

ski - Pompejusz, H. Modrzejewska - Izabella. 

2. Teatr Polski Warszawa (1933 r.). Inscenizacja 

Warnecki, scen. Władysław Daszewski. 

,,,,,,~,,,,,, ... ,,,,,, 

reżyseria: Janusz 

3. Teatr Ziemi Opolskiej (1953 r.l. lnsc, 

:;cen. T..ldeus;l Kantor 
reż. Kry tyna Skusi nka, 

4. Teatr Ludowy w Nowej Hucie (1956 r .). Insc. I r i.. Kry l)"n.i s u

szanka, cen. Tnd u z K. 1lur. 

5. Teatr Nowy w Lodzi (1056 r.). Inscenizacja ri?i . .Kazimier1. Dejmek, 

scen. Iwon Zaborow. ka. 

fi. Teatr Polski w Warszawie (1965 r.). Jnsc. reż. Aleksander B 1rdini, 

scen. O o Axer. 
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Co w iemy o powstaniu „ Miarki za miarkę" 
Za datę powstan· „MIARKI ZA MIARKĘ" przyjmuje się rok 1604. 

Fabulę jej zaczerpnął Stek.spir ze sztuki Georga Whetslone'a, wysta-

ionej w 1578 r. pt. ,,PROMOS I KASSANDRA'', pn.e.robioną póiniej 

na opoWiadanle w zbiorze Whetstone'a pt ,,HEPTAMERON". Tresć 
„PROMOSA i KASSANDRY" zaczerpnql Whebtone ze zbioru nowel 

pisarza włoskie o Girald1 Cinlhra, wydanego w 1585 r. pt. „HECA

TOMMITHI". Pierwsze wydanie ,,MIARKI ZA MJARKĘ'' ukazało się 
w pośmiertnym wydaniu dzieł Szekspira (tzw. pierwszym folio) 

w 1628 r. Na j~zyk polski przelozył komedię: L. Urlich, J. Kasprowicz, 

W. Chwalewiak, W. Tarnowski i S. Sito. Na scenę polskq trafiła do

piero w 1902 r. Inscenlzacja bydgoska jest siódmą teatralną rcallzacjq 

tej komedii w naszym kraju od czasu lWO\ skiej prapremiery. 
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OFR.ACOW.ANIE wg J>rzck.łaJu 
Lconct tTrlichai • zyGM.UNT lVOJDA.N 
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1nseen;zaga .L .rez_r_d"erLa 
Zygmunt Wojdan 
srenograń'a 

E1ztlieta Chł!_jak-Myśko 
111-u~.ka 
Tadeusz Baird 
.f':rrsle.nt z:.eV&"era 
.Henryk Majcherek 

I , 

I 

' 

Osoby 

WINCENCJO ~ książę 

ANGELO - namiestnik w nieobecności 

księcia 

ESKALUS - stary pan, kolega Angela 

w namiestnictwie 

KLAUDIO - młody szlachcic 

LUCJO - dziwak 

SZLACHCIC I 

SZLACHCIC II 

STRÓŻ WIĘZIENIA 

MNICH 

l..OKIEC - głupowaty sluga policujny 

PIANKA - głupowaty szlachcic 

POMPEJUSZ - pajac 

ABHORSON - kat 

.. 

- Jerzy Gliński 

- Zdzisław Krauze 

- Adam Krajewicz 

- Stefan Kwiatkowski 

- Henryk Majcherek 

- Edward Wnuk 

- Cezary Kazimierski 

- Aleksander Jasiński 

- Andrzej l..ubieniewski 

- Stefan Czyżewski 

- Jan Cybulski 

- Andrzej Saar 

- Je1·zy Jasiński 

- Jerzy Glębowski 

- Iwona Sloczy·ńska 

- Teresa Wądzińska 

- Elżbieta Kochanowska 

BERNARDYN - rozpustny więzień 

IZABELA - siostra Klaudia 

MARIANNA - narzeczona Angela 

JULIA - kochanka Klaudia 

FRANCISZKA - zakonnica - Hanna Bitncr-Olszewska 

PANI PRZEPIECZONA - rajfurka 

DZIEWCZYNA 

SPIEWAK 

- Barbara Drogorób 

- Regina Redlińska 

- Wiesla v Cellari 

Panowie, szlachta, oficerowie, slużba 
Scena w Wiedniu 
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M oże się wydać dziwne, że właśnie ta nietypowa tragifarsa, którą 
Szekspir napisał w „urlopowym" okresie pomiędzy Hamletem a cyklem 
historycznych tragedii, gdzie za przykład okrucieństwa rządzących służy 
prawie groteskowe zdarzenie, raczej rzadko notowane w dziejach mo
narszych nieprawości - odegrała tak bądź co bądź niezwykłą rolę 

w powojennej historii Szekspira w Polsce. Zwłaszcza, że cala warstwa 
fabularna nie przylegała zupełnie do doświadczeń i myśli patrzących. 

Logicznie biorąc chodzi tu przecież o wypadek szczególny z dziedziny 
psychopatologii. Upór, z jakim się zawziął Angelo na Bogu ducha 
winnego Klaudia, najbardziej moralnego ze wszystkich, którzy w tej 
renesansowej sztuce trudnią się miłością, wydaje się nawet postaciom 
dramatu podejrzany. Węszą jakąś anomalię w obyczajach czy w naturze 
regenta; bo kto kiedy słyszał, żeby normalny władca, nie jakiś Kaligula, 
wtrącał się w takim stopniu do życia prywatnego poddanych. To była 
raczej domena kościoła i inkwizycji, władcy w świecie Szekspira mieli 
zwykle poważniejsze kłopoty. 

Sam Szekspir zdawał sobie widać sprawę z niedostatecznej powagi 
swej fabuły, skoro ze wszystkich swoich dziel o groźnej naturze władzy 
to jedno nazwał komedią. Istotnie - z owego zderzenia renesansowego 
księcia z reliktami feudalnych obyczajów wynikły pewne efekty ko
miczne; nieżyciowa wsteczność średniowiecznych praktyk może się także 
wydać komiczna w aurze renesansowego rozpasania. Ale jak pogodzić 
komediowość z sytuacją, w której śmierć wisi nad głową najbardziej 
szlachetnego z miłośników, a walka o jego życie jest głównym przed
miotem akcji? 
Otóż właśnie z komediowością Miarki nie radzono sobie jakoś w tea

trze. W kraju, jak Polska, uczulonym na sprawy moralne, na politykę 
i dydaktykę, powaga treści przesłaniała komediowe sugestie autora. 
Bo nie były komediami trzy spektakle powojenne o nieprawościach 

władzy (opolski, nowohucki i łódzki); niewiele też wspólnego z komedią 
miały obydwa przedstawienia dawniejsze (w 1902 i w 1933), choć dzieliła 
je od siebie cała historyczna epoka i chodziło w nich o rzeczy całkiem 
odmienne. Komediowe zostawały ludowe intermedia, może także za
kończenie, reszta była dramatem, melodramatem, tragedią. 

Melodramatycznie, czy raczej romantycznie prezentowała się pewnie 
Modrzejewska, kiedy „wobec rozmyślnego obrazu rozpusty („.) malowała 
szlachetną postać młodej nowicjuszki zakonnej Izabelli". Nic dziwnego, 
że spektakl „trzymał się głównie wspaniałą rolą Izabelli", jej „ślicznej, 

białej, czystej postaci, ściganej niecną pożądliwością Angela", i że na 
jej widok „publiczność przejmował to dreszcz grozy, to ogarniało glę

bokie wzruszenie". O komedii wobec powyższego trudno było mówić. 

Zwłaszcza, że „komisja teatralna" czuwająca „nad publiczną moral
nością" obcięła szereg scen, przez co się „żywioł komiczny nieco za
tracił": 
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Chyba też niewiele z komedii pozostało w spektaklu Warneckiego 
w Teatrze Polskim (1933 r .), skoro współczesny recenzent określił jego 
styl jako „realizm stosowany" z wprowadzanym „w pewnych momen
tach patosem, który był jednak nabrzmiały wewnętrznym wzruszeniem". 
Całość „mimo groteskowych intermediów" była „dramatem uczuć". 
Komediowości przeszkadzały też względy dydaktyczne. Dramat, w któ

rym „bez osłonek przedstawiono zepsucie obyczajów", wydał się 

„w świetle wspókzesnej obyczajowości {„.) jeszcze bardziej aktualny". 
Podkreślano też z okazji tego międzywojennego spektaklu „wieczną 
troskę władzy kierującej państwem {„.) aby sprawując rządy nie utracić 
kontaktu z ludem". 

Nic z tych rzeczy, ani Izabella, ani sprawy moralne, ani obyczajowe, 
ani władza dobra ani zła, ani chęć wybicia czegokolwiek z rozmaitych 
problemów utworu nie natchnęły, jak się zdaje. Bardiniego, reżysera 
ostatniego przedstawienia Miarki za miarkę. Spektakl ma raczej pewne 
znamiona parodii założeń i rezultatów wszystkich poprzednich wy
stawień„. 

FTagm. aTt. MARII CZANERLE 
n Teatr" nr 511965 
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Polacy o Szekspirze 

Lord Strange pierwszy mnie zaprowadził na przedstawienie tragedii 
Szekspira. Przyniosłem tam z sobą żywą pamięć wszystkich pięknych 
prawideł o jedności miejsca, akcji, czasu, których ścisłe przestrzeganie 
daje francuskim dramatycznym pisarzom pojęcie o ich wyższości nad 
Anglikami, ale przyznaję, że im więcej sztuki Szekspira poznawałem, 
tym mniej zacząłem wierzyć w tę mniemaną wyższość. Czułem się 

zajęty, ubawiony, a nieraz zbudowany prawdziwie, i wyniosłem stąd, 

że mogę odnieść przyjemność, a nawet i pożytek z oglądania sztuki, 
której akcja trwa dłużej niż jeden dzień, a scena przenosi się w różne 

miejsca, jeżeli tylko autor posiada gruntowną znajomość obyczajów, 
namiętności, błędów i cnót nawet do jakich ludzie są zdolni; jeżeli 

osobom swoim każe przemawiać w sposób podnoszący w mych oczach 
wartość cnoty, dobroci, mądrości, a wszystko przedstawi jak najprawdo
podobniej. Otóż, zdaje mi się, że szczegóły, w które obfitują sztuki 
angielskie, a zwłaszcza sztuki Szekspira, szczegóły malujące tak dokład
nie epokę, i kraj, w którym się rzecz dzieje, większe daleko dają mi 
złudzenie, niż zawsze jednostajnie wzniosły, a przez to samo napuszony 
styl tragedii francuskich; bez złudzenia zaś nie masz przyjemności 

w teatrze. 

Dziwne zaiste wrażenie sprawiły na mnie sztuki drama tyczne i akto
rowie angielscy. Z upodobaniem słuchałem na scenie francuskiej pięk

nych rymów Rasena i Kornela. Unosiły mnie one, dotykały, lecz nigdy 
do łez nie rozrzewniły serca mojego; przeciwnie acz mało jeszcze rozu
miejący po angielsku, gdym widział sztuki Sheakspeare, Otway, etc„ 
łzy moje strumieniem się laiy. Zdaje się, iż ze wszystkimi błędami 

swoimi bliższe są natury, wystawują nam znajomsze czasy, mieszczą 

nas w położeniach często przez nas samych doznawanych, a przez to 
obchodzą, poruszają nas więcej, jak wystawiane na scenie francuskiej 
bajeczne bogów i bohaterów przygody. 

Tworzył dzieło, o którym nic już więcej powiedzieć nie mo:lna, które 

zaś zjawieniem się swoim rozwiązuje wszystkie języki. DZIEŁO bowiem 

zwalcza brak talentu u każdego, kto nie jest tegoż dzieła twórcą. 
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Szekspir potrzebował zimnych a posępnych swych ziomków zwabić 
okropnościami i nadzwyczajnymi utworami imaginacji, wydobył, 

wszystko straszliwe z narodu, wszystko przerażające z religii, czego ani 
w dziejach naszycn znajdziemy, ani też nasze łagodniejsze uczucia i we
selsze pojmowanie ducha chrześcijaństwa nie zniosą i nie potrzebują. 

Przy tym uważać należy, że tak my, jak inne słowiańskie ludy cechu
jemy się między północnymi narodami swobodniejszą imaginacją i oprócz 
milej melancholii nie widzimy w niej przerażenia i okropności: 

Nie masz w dziełach Szekspira żadnej prawdziwej tragedii, jak to przy

znaje sławny krytyk i wydawca dziel jego Samuel Johnson, bo we 

wszystkich prawie wesołość a często gruba i nieprzyzwoita żartobliwość 

miesza się do rzeczy tkliwych i okropnych. Są to, jak dziś nazywają, 

dramy, rodzaj zły i zamiarom sceny przeciwny. 

Najfantastyczniejsze sceny Szekspira przedstawiano w budynkach sta
rych i opuszczonych, bez żadnej dekoracji i maszynerii; niektóre z nich 
odgrywano naprzód w szopach; ale czarodziejstwo pisarza angielskiego 
dokonuje tyle, że nawet czytającemu tylko jego sztuki migają przed 
oczyma światla i cienie, rycerze i duchy, zamki i pałace, aż w końcu 

zdaje mu się, jak gdyby był na scenie wśród aktorów. 

Nauczycielami ludzkości są: artyści i uczeni. Jedni z nich, czy to uczeni, 
czy artyści, tylko popularyzują odkrycia robione przez innych, inni sami 
robią odkrycia. Im kto lepiej popularyzuje, tym jest popularniejszym, 
lecz dopiero im kto więcej robi samodzielnych spostrzeżeń, im są one 
donioślejsze i głębiej sięgają w duchowość ogółu, tym jest większym. 
Takie charaktery jak Hamlet, Makbet, Falstaff, Don Kichot, są odkry
ciami tyle przynajmniej wartymi w dziedzinie psychologii, co prawo 
biegu planet w astronomii. Szekspir tyle wart, co Keppler. 
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W iiam Horzyca o teatrze Szekspirowskim 

Nie tak dawno - świadkowie tych dni żyją jeszcze wśród nas -
entuzjazm rozsadzał serca bywalców teatralnych, gdyż dokonała się 

niebywała rewolucja: u drzwi na scenie ujrzano prawdziwe klamki 
mosiężne. Pod znakiem tych to „prawdziwych" klamek żeglował wówczas 
cały teatr, a nieliczni oponenci, jak ów zwariowany Anglik, Edward 
Gordon Craig, uważani byli za dziwaków. „Prawdziwe" klamki u „praw
dziwych" drzwi w „prawdziwym" (jak to sobie oni wyobrażali?) pokoju, 
to był ideał onych niedawnych czasów, które i dziś jeszcze odzywają 
się nieraz czkawką. 

A tymczasem zgoła inaczej bywało za dawnych czasów, a od jakich 
dwudziestu lat bywa i teraz inaczej. Wielu z nas opuściła ta klamkowa 
tęsknota. Przyczyna tej odmiany leży nie tylko w tym, żeśmy się ostatnio 
dość odmienili i odmieniamy się w dalszym ciągu, ale i w tym także, 

że dziś więcej nas, i więcej wie o teatrze, w którym prawdziwych kla
mek nie było i który ich nie potrzebował. Nie miał i nie potrzebował 
ich teatr grecki, nie miał ich i nie potrzebował teatr szekspirowski czy 
elżbietański i po prawdzie mówiąc, żaden naprawdę wielki teatr, który 
miał ambicję ukazać „światu i duchowi wieku - postać ich i piękno", 
a nie autentyczne klamki. 

Teatr Szekspirowski, to nie był teatr autentyzmu, ale za to był teatrem 
poezji, który chciał ukazać prawdę najwyższą, bo prawdę natchnienia 
i dlatego bez klamek (tych „prawdziwych") obyć się mógł. Gdyby który
kolwiek z dzisiejszych czy wczorajszych entuzjastów autentyzmu zabłą
dzić mógł do teatru, w którym odbyła się np. prapremiera „Hamleta", 
przerażenie zdjęłoby go na widok ubóstwa, jakim świecił ten gmach 
i ta scena. Cóż bowiem ujrzałby? Oto przede wszystkim coś w rodzaju 
malej areny cyrkowej, której znaczną część zajmuje kilkometrowe 
podium, wchodzące głęboko w arenę. Owa arena, to „parter", gdzie gro
madzi się najuboższa publiczność. Zaś owo podium z desek, to główna 
część elżbietańskiej sceny, na której odbywa się większość akcji dra
matów Szekspira. Ponadto ujrzałby jeszcze, że z tej strony podium, która 
przytyka do okrągłego budynku teatralnego, otaczającego arenę, mieści 
się małe wgłębienie, czyli tzw. scena tylna i w jej ścianie widnieją 

drzwi. Nad ową sceną tylną ujrzałby dwie czy trzy loże, używane czasem 
także jako część sceny. Ujrzałby wreszcie, że dokoła rozmieszczony jest 
1- lub 2-piętrowy budynek teatralny, podzielony na loże dla publiczności. 
I to wszystko. Gdyby naszemu entuzjaście autentyzmu udało się jakim 
cudem zostać jeszcze na przedstawieniu w teatrze szekspirowskim (sam 
Szekspir był współwłaścicielem teatru „Ped Globem" w Londynie), 
ujrzałby jeszcze coś i może jeszcze większe zdjęłoby go przerażenie. 

Żadnych dekoracji, chyba czasem coś w tyle, co podkreśla „kolor lokal-
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ny". Wszystko niemal odbywa się na proscenium, bez zapadania kur

tyny, bo jej nie ma. 
I na takiej to scenie odgrywano największe dzieła dramatyczne świata: 

Hamleta" Romea i Julie" Leara" Sen nocy letniej". I nikogo 
~ieobecnoś

1

ć ~utentycznych k'l;m~k nie ;a~;ła i wszyscy zachłystywali się 
poezją, która lala się srebrnym wodospadem z desek tej ubogiej sceny. 
Wolno nawet przypuszczać, że poezję tę odczuwano pełniej i głębiej, 

niż gdyby podawano ją z towarzyszeniem różnych „prawdziwości". Ten 
fakt, że ubóstwo sceny bynajmniej nie przeszkadza w podaniu "\Vielkiego 
słowa, a raczej pomaga, dawno już zwrócił uwagę ludzi teatru. Już 

Mickiewicz głosił z katedry College de France powrót do takiej prostej 
sceny poetyckiej, a caly właściwie nowoczesny teatr idzie po tej samej 
linii. Rzecz oczywista, nie może być mowa o jakiejś muzealnej rekon
strukcji dawno umarłych form. Chodzi o to by wielkiemu słowu dać 
oprawę sceniczną, która by go nie przysłaniała dodatkowym! akceso
riami. 

Wilam Horzyca - 1947 r. 
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STUDIUM WIDZA TEATRALNEGO 

Na początku września br. wraz z nowym sezonem teatralnym, zalnnu

gur?wano szósty rok clzlalalności Studium Widza Teatralnego - po

wstałego z inicjatywy i pracującego pod patronatem Zarządu Wojewódz

kiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej I Teatru Polskie o w Byd-

goszczy. 

Glównym jego celem było zaznajomienie widzów teaLralnycb z oklu I

ną twórczością dramaturgiczną i rozszerzenie wiadomo cl o ztuce, auto

rze, jego ~rodowisku twórczym, klimacie w jakim powstały dane utwory. 

W ramach cotygodniowych wykładów słuch cze poznają l kże hl torlę 

dramatu, historię teatru, problemy realizatorskie, zagadnienia związane 

z reżyserią, scenografią, krytyką teatralną, a co najw żniejsze - są 

sysLematycznie przygotowywani do prawidłowego odbioru sztuki i zro
zumienia intencji realizatorów. 

Zajęcia ze słuchaczami prowadzą dyrektorzy, kierownicy literaccy, kie

rownik muzyczny, reżyserzy, scenografowie l aktorzy przygotowuj cy 

spektakle w bydgoskich teatrach. 

W minlonym okresie w zajęciach S.W.T. udział bralo ponad 300 osób -

Jest to stosunkowo niewielka liczba entuzjastów Melpomeny, ale biorąc 

pod uwagę że najc~ściej to właśnie oni, wiedzę o teatrze pr"Zekazują 

w swoich środowiskach należy sądzić, że corocznie poważnie wzrasta 

Ilość w pełni śwladoJłlJ"cb widzów, 
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lroncz.qc słów kilku należy po •lęc ć OSil\ ni ciom słuchaczy i amo-

1u du S.W.T. - pr.lc<l wszy • m \\ ·p dn \ spomni c o znłui.cn1u 

w ubiegłym roku Klubu .M Io ik ·w T tru, w ramach l •rcgo odbyło 

się m. in. spotkanie z ulubionymi lttor 1mi wybr nymi drag, plebi-

cytu „Teatr bydgo kl • ~wkrc \'leczu", zorgamzownnc '0 z okazji 

!!:i-lecia Pol~ki Lucin\ 'C'j 

Na specjalnych wvkladnch z ud1.l 1 m ·z. proszonych pt·zcdslnwlcleli 

pra y m. In. redakcja dwuty odnik „T tr" wysoko oceniła poziom 

tej placówki kulturalnej, staw!njąc S.W.T. nn czołowym miejscu w kr-1ju. 

Zdopingowane tym wyróżnien ('fi I· i rn\\ nic.two Studium p Jstnnowilo 

w or, roz zerzyć pro ram i włączy r6 vn cl próby intcrpre · cji v.· pół

czc ·neJ poezji przez u warzenie w'ród ludac.zy tzw. Te tru Propozycji. 

Ws~} t . .i il :mint r' ·mu1 my, zajęci S udium Widz 

Teatralnego odbywają ponicdzlalck o god7~ 17,30 \\' Teatrze 

Andr-cj Wawr:on 
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BIEŻĄCY SEZON TEATRALNY ZAMYKA WAŻNY ET AP W ŻYCIU 
BYDGOSZCZY. W 1970 ROKU OBCHODZIMY 50-LECIE ZAWODOWEJ 
SCENY POLSKIEJ W NASZYM MIEŚCIE. ROZPOCZYNAMY TEN SE
ZON NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO PREMIERĄ STRATFORDZ
KIEGO MISTRZA. NA SCENIE TEATRU KAMERALNEGO SEZON 
TEN ZAINAUGURUJE JEDNO Z ARCYDZIEŁ KOMEDII POLSKIEJ, 
SZTUKA, KTÓRĄ PRZED 25-LATY ROZPOCZYNALIŚMY DZIAŁAL
NOśC ODRODZONEJ SCENY BYDGOSKIEJ - „ZEMSTA" A. FRE
DRY. TEGOROCZNY REPERTUAR TEATR NASZ W CAl..dśCI PO
ŚWIĘCA JUBILEUSZOWYlVI OBCHODOM. 
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