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„Miarka za Miarkę" Szekspira nie ma 

w Polsce bogatej tradycji scenicznej. Grana 

we Lwowie w 1902 roku z udziałem Heleny 

Modrzejewskiej, następnie w Warszawie 

w roku 1933, po wojnie po raz pierwszy 

wznowiona zoslala na scenie Teatru Ziemi 

Opolskiej w roku 1953. 

Hle chcę analizowat przyczyn małej po· 

pulernołci tej komedii, pragnę natomiast 

podkrełlit z okazji wystawienia _,,Mlarklłf" na 

scenie naszego Tearu, te uwałam j' za jeden 

z najciekawszych i najbogatszych myłlowo 

dramatów wielkiego poety, za dramat, do 

którego mołemy stale wrecat, aby odC1ytet 

I przełyt go na nowo I odnalett w nim 

prawdę otaczaj,cego nas · łwiata. 

'Miarka za Miarkę'- napisana w roku t604 

pochodzi z okresu wlelklch tragedii szekspl· 

rowsklch. Zarówno chronologicznie jak I w kil· 

macie dramatycznym wi11zat j' mołne nejłci· 

łlej z emletem\ 

Smlerc! królowej Eltblety zamknęła epokę 

renesansowej „wesołej Anglii". Wraz z pano· 

wanlem Stuartów, króla Jakuba I, zawisła nad 

Angli' grotba wslecznlctwa, nawrotu do 

hednlowlecza, ciemnego despotyzmu, fałuu 

obłudy. 

Mimo ponurego obrazu łwleta ·,Miarka ze 



Mlerkę\ jest jednak komedię. Jest komedl4 

nie z racji humerystycznych scen, które prze

plet•ł• wlełclwy wętek dramatu ftakle sceny 

spotykamy równlet I w tragediach szekspi

rowskich), ani pr:rez komediowo konwencjo

nalne zakończenie. Istotę komedlowołcl '11.Mlar

kl't jest głęboka Ironia I swoisty okrutny hu

mor, którym posługuje się tu Szekspir dla 

zdemaskowania fałszu, głupoty I zbrodni. 

W cele! wlelklel spułcitnie Szekspira ko

media ta najbardziej chyba drastycznie i bez-

połrednio dotyka ngednień prawno-moral

nych społecznego tycia. 

„Umysł ludzki - pisał Romaln Rolland -

bardzo chętnie pasie się na oparkanionym 

pastwisku. Niechętnie słucha krytyki, która 

burzy skorupę, w jakiej oddawna łrle, 1włe

SICH dratnl go to, co mu przeukadn spał! 

wygodnie w jego zludzenlach". W szekspi

rowskiej „Miarce" widzę pr:rede wszystkim 

ostrę satyrę na le zludzenla, na obłudę czło

wieka w stosunku do Innych i samego siebie. 

Satyrę tę walczy Szekspir o czlowleka nie

zafałszowanego, ecalaj4c z ponurego obrazu 

łwlata najwyłsz• 1dobycz swoJego wieku : 

mlłołt samego tycie, wolnołt 

c 1 I o w I e k a I w I a r ę w s I I ę p o z n a w

c 1 ę lego um y słu. 
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TADEUSZ KANTOR PROJEKT KOSTIUMlJ 

ILLIAM SZEKSPIR 

Znuion tym wszystkim, pragnę tylko łmierci. 

Widzę, jak zasług mieniem kij żebraczy, 

I jak i szczerołć przysięga inaczej, 
I jak niegodnym krzyże dają złote, 

I jak zdeptana jest dzicwiczołć miła, 

I jak prawdziwą ukrzywdza się cnotę, 

I jak przez słaby rząd kuleje siła, 

Jak wobec władzy sztuka mdłą jest w słowie, 
I jak nad wiedzą pieczę mają błażni, 

I jak prostactwem prostota się zowie, 
Jak dobro więźniem, a zło slrótem kaźni : 
Znuton tym wszystkim chciałbym odejłć 

w ciemnię, 

Jeno ie nie chcę, był został beze mnie. 

SO El 

Być złym jest lepiej, niźli zań uchodzić; 

Gdy to, co nie jest, podlega naganie, 
I· gdy się musisz z stratą czci pogodzić, 

Nie przez grzech własny, lecz innych mnie-
manie -

Przecz rozpustnymi patrzeć ma oczami, 
Chutny fałsz plamą na krew moją młodą! 
Przecz mają plamą, zwać, co mnie nie plami, 
Ci, którzy żywot poplamiony wiodą I 
Nie. Ja tym jestem, czym jestem, a ludzie, 
Którzy mnie łają, sądzą miarą własną; 

Ja czysty jestem, ci zał chodzą w brudzie, 
Darmo ich podlołć lży mą duszę jasną. 

Chyba, te z zdaniem godzą się zbyt znanym, 
2'.e złym :iwiat cały i ie zło jest panem. 

SONET 
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W I L L A M SZEKSP I R 

S H A K E S P E A R E 1S64 - 1616 

Poeta, aktor, naj większy pisarz drama
tyczny łwiata. Urodilł się 23 kwietnia 1564 r. 
w miasteczku Stratford nad A.wonem. Karierę 

t<:atralną rozpoczyna w Londynie w teatrze 
znanego tragika Burdbadge, a następnie 

w kompaniach aktorskich „Sług lorda Szam
belana" I „Sług Królewskich" jako aktor, 
przedsiębiorca i dostawca sztuk teatralnych. 
Twórczołc! Szekspira obejmuje 37 dramaty 
(tragedie, komedie, bałnie dramatyczne i udra
matyzowane kroolkl historyczne), dwa poe
maty I 1S4 sonety; włród nich arcydzieła: 

Tragedie: ROMEO j ~ULIA, OTELLO, MAK· 
BET, KROL LIR, HAMLET; Komedie : SEN 
NOCY LETNIEJ, WIELE HAŁASU O MIC, 
WIECZOR TRZECH KROLI, JAK WAM SI~ 
TO PODOBA, MIARKA ZA MIARK~; Dramaty 
historycii:ne : JULIUSZ CEZAR, HENRYK IV, 
KORIOLAM; Bałnie romantyczne: BURZA 
I OPOWIESC ZIMOWA. 

Twl>rczośc! dramatyczna zapewniła Szeks
pirowi niełmierlelnołt. Był jednym z naj
wybiłnłej~rych twórców wielkiej epoki Odro· 
dzenia, którą Marks narywał „jutrzenką ery 
kapitalistycznej". Jak wielcy humaniłc1 epoki: 
Rafael, Leonardo da Vinci, Michał Anioł. 

Bacon, Kopernik, Cerwantes, Rabelais I Mon
iagne - Szeksp ir rewolucjonizował łwial 
pojęt na prrełomie Sredniowiecra i Czasów 

Mowoiytnych. Nikt przed nim I nikł po nim 
z taką wnikliwołcią nie odtworrył w literału· 

rrt całel millomołci I wielkołci spraw czło
wieka; tragizmu konfliktów moralnych i losu 
Judzkiego. 

Teatr i dramat Szekspira nie starzeje się; 

byl i j._sf ,_atchnienlam twórców wszyttklcb 
czasów. 

J. G . 

JULIUSZ SŁOWACKI „KORDIAN'· 

Sze~spirze ! duchu! zbudowałeś górę, 
Większą od góry, którą Bót{postaroil, 
Boś ty ślepemu o przepaści praroil, 
Z nieskończonością zbliżyłeś troór 

ziemi. 
Wolałbym ciemną mieć na oczach 

chmurę, 

I patrzeć na śmiat oczami tmojemi. 

ASYST. REŻYSERA , INSPICJENT EDWARD SKARGA 
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TWORCZO~C SZEKSPIRA 

1590 Henryk VI (drugo czę>ć) 
H<> nryk VI (lrrecio crę!ć } 

1591 He nryk VI (p •erwuo cręlć} 
1592 Rysr• rd Ili 

Komedio Omyłek 
1593 Tylus Androniku1 

Po1kromieni1 złośnicy 
1594 Dw~j panowie z Werony 

Stracone zachody miłosne 

Romeo i Julia 

1595 Rysrard li 

Sen nocy lelniej 

1596 Król Jon 
Kupiec wenecki 

1597 He nryk IV (pie rwsra część) 

He nryk IV (d rugo częś ć ) 

1598 Wiele hałesu o nic 

Henryk V 

Wesołe kumoszki z Windsoru 

1599 Jul iusz Cezar 
lok wam Io się podoba 

1600 Wieczór trzech króli 
1601 Homlet 

1602 Troilus i Kru sydo 
Wszystko dobre co !.i łł. dobrze 
kończy 

1604 Miarka za Miarkę 
Oleiło 

1605 Król Lir 

Makbet 
1606 Antoniusz i Kle o p atr• 
1607 Koriol on 

Tymon Aleńczyk 

1608 Perykles 
1609 Cymb"I in 
1610 Opowieść • imo wo 
1612 Burza 

Henryk VIII 

IC 

lrukunia Zwi4.zkow•, Kr•k6w 1 ul. Mikolajsi<A 13 

Nr Hm. 4U9 - lł. 8. 195' - M·7-151SO - 2.000 




