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Życie Szekspira 
(1564-1616) przypa- THEATRE EXTERIORS 
da na okres świet
nosc1 politycznej i 
kulturalnej Anglii 
pod rządami Elżbie
ty I ; jest to e poka 
rozkwitu rehesansu 
i bujnego rozwoju 
wszelkich sz tuk, w 
tym i teatru . Dra
maturgię teatru el
żbietańskiego two 
rzą obok Szekspira : 
Ben Janson, Marlo
we, Thomas Kyd, 
John Ford . 
Szeksp i r (William 
Shakespeare) uro
dził się w miastecz
ku Stratford nad 
Avonem. W osiem
nastym roku życia 
ożenił się z Anną 

Hathaway, z które 
go to małże ństwa 
miał troje dzieci. 
W roku 1588 Szeks
pir znalazł się w 
Londynie, wówczas 
niewiele ponad stu
tysięcznym 'mieście, 
w teatrze znane
go tragika Burbad
ge ; do tego mo-
mentu był ponoć . . . 
bakałarzem ale porzucił tę prof8sj ę, aby zostac aktorem 1 pisarzem 
dramatycznym (Kroniki historyczne). Z kol

0

7i wstępuje do .kom.pan i i. teatrnl
nej zwanej „Sługami Lorda Szambelana ; w tym okresie z1e.dnu1e sobie 
możnego protektora - hrabiego Sauthamptona, młodego mdosn1ka teatru, 
któremu dedykuje wiele utworów poetyckich . i te przynoszą mu uznanie 
zrazu większe, niż tragedie i komedie dla teatru. Wraz ze wzrostem slawy 
poprawia się sytuacja materialna poety, kupuje dom w rodzinnym Strat
fordzi e, dla siebie i zbankrutowanego ojca uzyskuje tytuł szlachecki. 
Poni eważ w latach 1594-1597 zamknięto w Londynie wszystkie te
atry z powodu zarazy, porzuca chwilowo dramat dla poezji liryczne j, 
tworząc serię stu pięćdziesięciu czterech sonetów . W ro!w 1599 „Kom
pania Lorda Szambelana" zajmuje nowy teatr na prawym brzegu Ta
mizy - „The Globe". W jego repertuarze pojawiają się nowe sztuki 
Szekspira: „Romeo i Julia", „Sen nocy letniej", „Ryszard 11", „Juliusz 
Cezar", w roku 1600 pisze komedię „Jak wam się podoba". Za sprawą 
swych protektorów Szekspir wraz ze swym teatrem zostaje wmieszany 
w spisek hrabiego Essexa, którego z rozkazu królowej uwięziono i ścięto. 
teatr ominęły jednak represje. Po śmierci Elżbiety (1603) król Jakub I 
bierze pod swą opiekę „Kompanię Lorda Szambelana" nadając jej 
nazwę „l<in g's inen" („Slug królewskich"). W tym samym roku Szekspir 
występuje po raz ostatni jako aktor teatru „The Globe". Lata 1601-1603 
przynoszą bogaty plon w po staci wielkich tragedii: „Hamlet", „Otello", 
„Król Lir" i „Makbet". Do ostatnich utworów Szek spi ra należą: „Cym
beiin", „Opowieść zimowa" i „Burza". Okola roku 1614 Szekspir opusz
cza Londyn aby po dwudziestopięcioletnim pobycie w stolicy powrócić 
na ostatnie 2 lata życia do Stratfordu. Umiera w 1616 roku. 
Pierwsze zbiorowe wydanie jego dramatów ukazalo się w 1623 roku 
z przedmową Ben Jonsona. Do Polski twórczość Szekspira dociera późno. 
Pierwsze próby przekladów pojawiają się dopiero w epoce stanisławo
wskiej. W 1797 roku we Lwowie Bog usławsk i wystawia tra gedię o Ham
lecie we wlasnym przekładzie . W latach 1875-1876 i<raszewsk.i ogłasza 
pierwsze zbio1owe wydanie Szekspira w przekładach Koźmiana, Paszkow
skiego i Ulri ch a. 

W sezonie 1971 / 1972 Lech Komarnicki przygotowal w Malej Sali naszego 
teatru OFIARY OBOWIĄZKU - Ionesco; kolejną realizację wspólpra
cującego z nami reżysera jest otwierający sezor. 1972/1973 spektakl JAK 
WAM SIĘ PODOBA - Szek spira . Lech Komornicki (ur. 1934 r.) reżyse' 
i aktor, ma na swym koncie ok. 50 realizacji teatralnych, w tym obok re
żyserii w teatrach dramatycznych przygotował tak że przedstawienia ope
rowe, spektakle telewizyjne, słuchowiska radiowe; jego dorobek aktorski 
obejmuje ok . 60 ról. 

Po ukończeniu stu diów w warszawskiej PWST, w roku 1956, rozpoczyna 
pracę jako aktor w Teatrze Lud owym w Nowej Hucie, a następnie 
w Teatrze Pol sk im w Warszawie. W 1961 kończy W yd zial Reżyserii i anga
żuje się jako reżyser kolejno do teatru w Lublini e i Katowicach . W se
zoni e 1963/64 obejm uje dyrekcję Baltycki eg o Teatru Dramatycznego 
w Kosza lini e, który prowadzi przez 4 sezony. Po czy m nie wiążąc się 
z żadnym tatrem na stale, reżyseruje dosłownie w calym kraju, w swoich 
wędrówkach trafia również w sezonie 1971 /1972 do naszego teatru. 

Ważniejsze spośród spektakli zrealizowanych przez Komarnickiego to· 
MONSERAT - Roblesa (Lublin), wyróżnienie w Kaliszu; ŚWIĘTA JO
ANNA - Shawa, SEN NOCY LETNIEJ - Szekspira (Katowice): PLUSKWA 
- Majakowskiego, nagroda w Katowicach; JULIUSZ CEZAR - Szekspira, 
LILLA WENEDA - S!owackiego; SUMIENIE - Pawłowej i Takariewa, na
groda w Katowicach; SODOMA I GOMORA - Giraudoux; IFIGENIA 
W AULIDZIE - Eurypidesa, nagroda krytyki w Toruniu; śMIERć TAREL 
KINA - Sałtykowa-Szczedrina; ŚNIEG - Przybyszewski ego; POCIĄG PAN
CERNY - Iwanowa (Koszalin); DWIEŚCIE TYSIĘCY I JEDEN - Capellego, 
nagroda w Toruniu (Olsztyn)); KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWRÓCONA 
- Calderona - Rymkiewicza; FAUST - Marlowe' a (Bydgoszcz); KARTO
TEKA I ŚWIADKOWIE - Różewicza (Nowa Huta). 

Spektakle operowe LIVIETTA I TRACCOLLO - Pergolesi'ego, ŁUCJA 
Z LAMERMURU - Doni izetti 'eg o (Teatr Wielki, Warszawa); DONI CAR
LOS - Verdiego (Wrocław) . 



Wiliam Szekspir 

JAK WAM SIĘ PODOBA 
("As you like it':) 
komedia w 2 częściach 

Przekład 

CZESŁAW MILOSZ 

Reżyseria 

LECH KOMARNICKI 

Scenografia 
HENRI POULAIN 

Muzyka 
ROMAN CZUBATY 

Asystent reżysera 

Marian Stanisławski 

Przedstawienie prowadzi 
kresa Dembińska 

Kontrola tek stu 
Jolanta Dembińska 

OSOBY 

Rozalinda 

Celia . 

Febe. 

Audrey 

Orlando 

Książę 

Le Beau 

Książę Wygnany 

Amien s 

Jakub 

Adam 

Probierczyk 

Koryn 

Sylwiusz 

Psuj ka 

Wilhelm 

Oliwer 

Ró.Z:A CZAPLEWSKA 

IZABELLA PIEŃl<OWSKA 

!WONA SŁOCZYŃSKA 

ZOFIA GRĄZIEWICZ 

ANDRZEJ MAY 

BOLESŁAW NOWAK 

BOGUSŁAW MACH 

JÓZEF ZBIRóG 

STANISŁAW ZATŁOKA 

WOJCIECH PILARSKI 

STANISŁAW SZYMCZYK 

ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 

MARIAN STANISŁAWSKI 

MAREK BARBASIEWICZ 

JAN RUDNICKI 

WIESŁAW NOWICKI 

BOHDAN MIKUć 

Cały świat to teatr. 

Wszyscy mę\zczyźni i wszystkie kobiety 
Są aktorami - wchodzą i znikają ... 
I różne czlowiek gra kolejno role 
W siedmiooktowej sztuce swego życia. 
Mkną akty, biegną lota„. Najpierw dziec/w 
Zaś/inio s ię i miauczy no mamki ramionach. 
Potem plok siwy uczeń, na którego tworzy 
8/yszczy poranne świat/o, wlecze się jak ślimak 
Sennie do szkoty . A oto kochanek 
Bucha ogniem jak piec i mruczy balladę, 
Którą ulaży / o brwiach ukochanej. 
A potem żołnierz, pe /en dziwnych przekleńs tw, 
Dziko obrosły z honorem dwżliwym , 
Gwoltowny, skory do bójki i gotów 
Szukać nietrwa/l~j. jednodniowej słowy 
Nawe t w gardzieli armat . Potem sędzio -
$liczny ma brzuszek kapłonem nadziany, 
Surowe oko, podstrzyżoną brodę, 
Mądrych zdań pe/en jest i głupich slów„. 
I gro się dolej sztuko„. W szóstym akcie 
W chodzi obwisly, biedny story blazen, 
Pończochy z czasów mlodo śc i za luźne 
Dla jego drżących lydek, męski glos, 
W dyszkant dziecięcy znowu zamieniony, 
Piszczy i skrzeczy„. A ostatnio sce no, 
Która tę dziwną histi}ię zamyka, 
To niemowlęctwo nowe, sen, niepamięć , 
Ni zębów, oczu ani smoku, nic. 

Monolog Jakuba - Akt li, scena V// 
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