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WILIAN\ SHAKESPFAR~. 
\ 

Nawet najbardziej obo1ętny widz zatrzyma się przed teatrerr1, 

jeśli na afiszu zobaczy nazwisko Wiliama Shakęspeare' a. Na magię 

tego nazwiska złożyły się blisko cztery wieki sławy największego 

dramaturga wszystkich czasów. Sława Shakespeare' a przechodziła 

rozmaite koleje w różnych krajach: od bezkrytycznego uwielbienia 

(Niemcy), poprzez naiwne próby poprawiania wielkiego pisarza 

(Francja), do kweslionowania aulorstwa Shakespeare'a wogóle (Ame

ryka). Wokół jego dziel wzrosła bogata literatura naśladowców i ba

daczy : kreacje ról Shakespeare' a stały się fundamentem sławy naj

wybitnie.jszych aktorów jak: Ta Ima, Garri ck, Kea n, Irving. I dzisiaj 

Shakespeare 1est najwyższym probierzem i wzorem możliwości roz

wojowych teatrów, arlystów teatru i pisarzy, o czym świadczą mno

żące się szeregi szekspirologów, liczne stowarzyszenia szekspirow

skie i periodyczne konkursy teatralne. 

Jeśli zestawić ogrom osiągnięć tego geniusza z jego :życiem 

prywatnym ogarnia zdumienie: ileż tu niewspółmierności! O życiu 

Shakespeare'a tak 1ak np. Homera wiemy bardzo niewiele! Nie 

jesteśmy nawet całkowicie pewni, jak się pisze jego nazwisko. 

Urodził się w r. 1564 w Stradford'zie w hrabstwie Warwick

shire, jako syn drobnego handlarza produktami rolnymi. Tam także 

umarł w r. 1616 jako właściGiel kilku domów i folwarku. Wprost 

nie chce się wierzyć, że ten człowiek wyniesiony przez naturę wy

soko ponad współ<;:zesnych, hołdował całe życie dwóm marzeniom: 

zdobycia pieniędzy i„. herbu!, Mamy dowody, że potrafił się zażar

cie procesować o kilka funtów i znamy jego dramaty, których na

wet nie podpisał. Shakespeare był miernym aktorem, praktycznym 

przedsiębiorcą teatralnym i geniuszem nieświadomym swojej wielko

ści, Nie wytłumaczy tej zagadki nawet bardzo skomplikowany wywód 

psychologiczny. Milczenie o życiu Shakespeare' a wynagrodziła nam 

historia jego spuściznę literacką i za to jesteśmy jej wdzięczni. 

Shakespeare napisał w sumie kilkadziesiąt tragedii, komedii, 

utworów poetyckich. Już te kilka jak .Hamlet·, .Makbet", .Romeo 

•, 

i Julia·, .Sen nocy letnie(, • Wiele hałasu o nic i .Jak wam się po

doba· wystarczyłoby dla nieśmierteln~1 sławy. Nad tematyką swoich 

utworów Shakespeare się nie mozolił, czerpał ją bezpretens1onalnie 

ze starych kronik, nowel włoskich, obrzędów ludowych i kiepskich 

dramatów współczesnych. Natomiast sposób napisania tych dzieł 
wkracza w dziedzinę cud~. Shakespeare stworzył zupełnie nowy 

typ dra~atu 1 to w wieku XVI, kiedy hołdowano wzorom piękna 
pozostawionym przez starożytnych pisarzy greckich i rzymskich. Teatr 

Shakespeare'a stał się natchnieniem dla późniejszych epok kultury 

Dzieła Shakespeare'a cechu1ą: wstrząsa1ący żywioł dramatyczny, 

nieprawdopodobna zna1omość duszy ludzkiej, zdumi :'!Wa jąca wraźli

wość na zrozumienie namiętności ludzkich, wyostr,nny zmy"I obser

wac:y1ny, fantaz1a i polot w kształtowaniu sytuacji s:en':znych, prze

piękny poetycki 1ęzyk, plastyka postaci, odkrywczy humor i chwc1p 

1 mądrość przenikająca klimat jego utworów jak skJ11ce. Litanie 

zalet możnaby snuc. w nieskończoność, ale z powodzeniem zastę
puje 1ą pierwsza lepsza cytata z Shakespeare' a. 

Bardzo prymitywną i wybredną publiczność teatru Shakes

peare' a mogł · zhołdować clio piękna tylko niezwykły urok tekstu 

i porywa1ący nurt przedstawienia, bo scena dekoracje nie poma

gały do nabożnego skupienia. 

Np. scenę w teatrze Globe stanowiła ściana podwórka z ni

szą w środku, zasłoniętą kotarą imitującą komnatę królewsk9. Miej

sce przed niszą oznaczało ulicę, kilkoro drzwi - miasto, firanki 

zależnie od koloru - las, n?c, dzień. Ponieważ przedstawienia od

bywały się po południu duchy np. zjawiały się w świetle słoneGznym. 
Wyobraźnia widzów musiała być i była zasadniczym współtwórc;ą 
przedstawienia. 

Grał Shakespeare także przed ki ólem Jakóbem w otoczeniu 

wyfiokowanego dworu. Atoli ten fakt jest nieważny dla rozwoju te

atru. Ważnym jest ten wstrząs, który szarpnął sercem prostego rze

mieślnika z City i prawem rezonansu duchowego odbrzmiał tam 

wszędzie, gdzie jest potrzeba prawdziwego piękna. 

K. Barnaś 



„J A K WAM SIĘ POD O BA" 
KOMEDIA W 4 AKTACH - 5 ODSŁONACH 

' WILIAMA SZEKSPIRA 

ADAPTACJA TADEUSZA BIAŁKOWSKIEGO 

Książe Henryk 

Rozalindo, jego córko 

Jakub } 
A d 

. dworzanie 
n rze1 

Próbka, błazen 

Orland 

Olgierd, jego brcd 

Adom, sługo Orlando 

Książe Fryderyk 

Celic , jego córko 

Lebo, dworzanin 

Karolus, atleta 

Koryn , pasterz 

Kasia 

Wilem 

Oliwer Kręciołek 

Paź I._ 

Paż li. 
Hymen 

księcia { 

Maciej Maciejewski 

Maria Bogursko 

Konrad Łaszewski 

Witold Kałuski 

Włodzimierz Kwaskowskf 

Ryszard Mucho (słuch . stud.) 

Anatol Kobyliński (słuch. stud.) 

Roman Stankiewicz 

Ludwik Benoit 

Rer.ata Kossobudzka 

Jerzy Ćwikliń s ki (słuch . stud.) 

Witold Kałuski 

Ludwik Wyłysiński 

Barbara Krafftówna 

Jerzy Szpunar (słuch. stud .) 

Bronisław Powlik 

Ewa Krasiejko 

Magdalena Zbyszewska 

Izabella Wilczyńska 

Dworzanie, paziowie pasterze posterki: 

Zofia Ankwicz, Celina Bartyzel, Leon Górecki (słuch . stud.), Mieczysław Górkiewicz, Helena Herbstowa (słuch . stud.), Anna Jarecka, 

Bronisław Pawlik, Jon Romaniuk (słuch. slud.), Hanno Sewer, Janino Szydłowska, Anielo Świderska, Morio Zakrzewska. 

Inscenizacja, reżyseria i dekoracje Iwo Gall Muzyka Kazimierz Meyerhold 

Orkiestra Filharmonia Bałtycka Tańce w układzie Wanda Szczuka 

Kostiumy wykonała Spółdzielnia »Warszawianka«, Gdynio, ul. I. Armii 8 



.JAK WAM SIĘ PODOBA· 

„Jak Warn się podoba" to jedno z najbardziej słonecznych i pełnych 
czaru komedii Shakespeare' o. Temat zaczerpnięty z noweli T omoszo Lodge, 

sięga oż do starych ballad ludowych średniowiecza. Postać bowiem księcia 
koczującego wraz z swym dworem w lesie, jest jakby dalszym wcieleniem 

wyideol1zowonego przez pieśń gminną Rabin -Hooda. 

Shakespeare znakomity psycholog i znawca życia, stworzył w swych 

utworach niezrównaną' galerię typów kobiecych. Przykładem tego , to boha

terko dzisiejsze1 komedii - Rozalindo . 

Króluje ono bezsprzecznie wśród całego rozżartowonego i rnześmio 
nego leśnego towarzystwo, łącząc w czarujący sposób figlarność i nie

zwykły dowcip z prawdziwie szczerym uczuciem, Do niej to dostraja się gro -

no dalszych postaci żyjących beztrosko pod zielonym dachem Ardeńskie- !> 

go losu . Diametralnie różny, ale nie mnie1 zasługujący no specjalną uwagę, 
jest dworzanin księcia - Jokób-Melancholik. Jego filo zoficzne wypowiedzi 

na temat życia i ludzi, to nałbardz1ej Shakespeare' owskie myś li. Istnieją nawet 

przypuszczenia krytyków, że właśnie z tej postaci, drogą ewolucp psychicz-

nej, narodził się późniejszy „Hamlet" . 

Budowa komedi jak i niezrównany język, operujący genialnymi skró

tami, aforyzmami, barwą, dźwiękiem, nie potrzebu1e komentarzy. Całość 
rozśpiewana i roztańczona, to symbol radości życia no tle cudownie od

malowanej natury, którą tak kochał poeto. 

To też przez usta kolorowego tłumu renesansowych postaci, przemó 

wi dziś największy i najbardziej romantyczny dramaturg świata Wiliam Sha

kespeare. 

Barbara Gołębska 
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