


XLI Międzynarodowy Dzień Teatru 

Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za teatr 

Mówimy często, że teatr jest sztuką, sumą wszystkich sztuk, obszarem wolności i dialogu 
żywych ludzi. Teatr jest pięknem i tajemnicą. Wyznajemy, że jest naszą miłością. 

Nie zapominamy jednak, że jest on także szczególnym warsztatem pracy, Kto jest odpowie
dzialny za jego dobre funkcjonowanie? Oczywiście - twórcy teatru! Ale czy tylko? Tę odpo
wiedzialność ponoszą też władze administracyjne i - od niedawna - mecenat prywatny, a 
także teoretycy i krytycy teatralni oraz publiczność. 
Dzień dzisiejszy to święto wszystkich współodpowiedzialnych za teatr! 
Administracja państwowa ma konstytucyjny obowiązek kierowania edukacją narodową. Teatr 

odgrywa na tym polu ogromną rolę. Ma więc prawo oczekiwać pomocy od państwa, które 
wie, że teatrem nie mogą rządzić wyłącznie prawa ekonomii. 

Mecenat prywatny, w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, bierze na siebie również od
powiedzialność za kulturę polską. Wiele jest przykładów takiej postawy w historii teatru. 

Tak wiele zależy także od teoretyków i krytyków teatru. Dialog z nimi przynosi korzyść te
atrowi. Jest on możliwy i potrzebny. 

Wy również, Szanowni Państwo, Wy, którzy jesteście naszą publicznością, bierzecie na siebie 
odpowiedzialność za przyszłość teatru, odrzucając jedne jego formy, popierając inne. Pragnął
bym, aby widzowie polscy byli jeszcze bardziej wymagający nie tylko wobec nas, twórców 
teatru, ale i wobec samych siebie. Niech będzie w Was więcej oburzenia, zachwytu i troski. 

My zaś, ludzie teatru, im lepiej będziemy wykonywali naszą codzienną pracę, tym głębszy, 
prawdziwszy będzie nasz dialog ze światem. Ten świat się zmienia. Nie ma powrotu do prze
szłości. Nowe formy funkcjonowania teatru już się pojawiają. Środowisko nasze ma prawo i 
obowiązek przedstawić swoje propozycje reform, aby nie powierzać losu teatru wyłącznie 
administracji państwowej. Powinniśmy stale, z uporem, stawiać sobie pytania o sens naszej 
pracy. 

Szanowni Państwo, dziś w Międzynarodowym Dniu Teatru, życzmy sobie, aby współodpo
wiedzialność za teatr pozwoliła nam wszystkim zrealizować jego cel, którym - jak pisał Szekspir 
- „ ... było i jest jak dawniej tak i teraz, służyć za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne 
jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piękno ... " 

Pierścień Melpomeny 

ANDRZEJ SEWERYN 
27 marca 2002 

Tradycją stało się, że co dwa lata, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wręczany jest 
„Pierścień Melpomeny" dla najpopularniejszego aktora. Początek tej tradycji dała redakcja 
miesięcznika „Arsenal Gorzowski" ogłaszając pierwszy plebiscyt wśród swoich czytelników i 
widzów teatru. W poprzednich latach „Pierścień" otrzymały kolejno Teresa Lisowska w 1998 i 
Beata Chorążykiewicz w 2000 roku. Tegorocznego laureata poznamy w dniu premiery 
„Makbeta", 24 marca, gdy ogłoszony zostanie wynik plebiscytu rozpisanego przez „Ziemię 
Gorzowską" 

Nagrodą jest artystycznie wykonana kompozycja jubilerska przygotowana w warsztacie 
złotniczym mistrza Romana Kaźmierczaka. Na podstawie z agatu znajdują się dwa elementy 
ze srebra: kolumienka z dwoma maskami - tragiczną i komiczną oraz ogromny pierścień ze 
srebra i cyrkonii zmieniający się w każdej edycji plebiscytu. Nad urodą i oryginalnością każdego 
pierścienia pracuje mistrz Roman Kaźmierczak, jego syn Radoslaw oraz cały zespół pracowni 
złotniczej. W dniu premiery będzie można zobaczyć wcześniejsze „Pierścienie" i ocenić kunszt 
sztuki złotniczej. „Pierścienie" są darem firmy Romana Kaźmierczaka dla artystów Teatru Osterwy. 

Retyser Wiesław Górski 

Gdy zło zaczyna , 
panowac 
nad światem ... 
Bardzo chciałem wystawić na dużej scenie sztu

kę Szkspira, ale przyznaję, że myślałem o innej. 
„Makbeta" wybrał dyrektor Major. Przed laty 
zdarzyła mi się podobna sytuacja. Ryszard Major 
był wówczas dyrektorem Teatru Współczesnego 
w Szczecinie i jednocześnie prowadził Studio Te
atralne w Gdańsku, a ja byłem etatowym reżyse
rem szczecińskiego teatru. Dyrektor musiał czę
sto wyjeżdżać do Gdań
ska, więc zlecił mi przy
gotowanie „Króla Ubu", 
sztuki, którą sam zamie
rzał reżyserować. W spo
minam ten okres pracy i 
jej efekt jako niezwykle 
dla mnie ważny. „Król 
Ubu" - jak wiadomo -
jest parodią „Makbeta". 
więc teraz uznałem, że 
we wskazaniu przez dy
rektora pierwowzoru 
tkwi jakaś logika i dlate
go propozycję przyjąłem 
z ogromną ochotą. 

Obecnie widzami są 
przede wszystkim ludzie 
młodzi. Zastanawiałem 

się, o czym rozmawiać z 
młodym widzem tek
stem sprzed 400 lat. Od
powiedź była jedna: o 
naszej współczesności. A 
tekst Szekspira doskonale do tego się nadaje. 

W „Makbecie" dobro zostało niebezpiecznie 
zepchnięte poza krąg spraw ważnych dla ludzi. 
Zaczyna się panowanie zła. Odwieczna proporcja 
między dobrem a złem została złamana. Podob
nie jest w naszych czasach. We wszystkich zda
rzeniach na świecie zło bierze górę nad dobrem. 

Sztuka w okresie Szekspira wymagała mówie
nia o sprawach wielkich i dlatego tematem dra
matu jest zabójstwo króla i walka o władzę. Ale 
nie jest to kronika królewska oparta na faktach 
historycznych, lecz rzecz o przyczynach rodze
nia się zła, o jego szerzeniu. Ważna jest takźe ana
liza, czy Makbeta spotka kara, a jeśli tak, to jaka 

i czy tylko jego, czy również jego żonę. Bo inspira
torką zła jest kobieta, Lady Makbet, ale potem 
Makbet idzie już sam, jak dziecko, które nauczy
ło się chodzić. Ten tekst zagląda do duszy mor
dercy znacznie głębiej niż np. w „Ryszardzie III", 
gdzie bohaterem też jest uzurpator, który przej
muje władzę. Tu wszystkie postacie stają przed 
koniecznością podjęcia decyzji, po której stronie 

się opowiedzieć. Rodzi się 
przy tym następny pro
blem: Makbet jest tyra
nem, wiec pojawia się 

aspekt strachu. Ludzie się 
boją. Sztuka mogłaby być 
pretekstem do ciekawego 
studium strachu, ale dla 
mnie obecnie nie jest to 
problem najważniejszy. 
Mnie interesuje rodzenie 
się zła i rozliczenie z jego 
nosicielami. 

Przystępując do pracy po 
części wiedziałem, jaki po
winien być ten nasz „Mak
bet", ale efekt końcowy 
przedstawienia rodzi się 
przecież ze styku mojej 
koncepcji z pomysłem sce
nografa, z osobowościami 
aktorów i innych osób 
tworzących przedstawie
nie. Chciałbym, żeby nasz 

„Makbet" był emocjonalny, gorący, ciekawy, by 
wciągał, by kazał zastanowić się nie tylko nad 
czynami bohatera, ale nad przyczynami zła w na
szym świecie i nad sposobami jego rozliczenia. 

r 

Wiesław Górski 

Shakespeare jest jak świat albo życie. 
Każda epoka znajduje w nim to, czego 
sama szuka i co sama chce zobaczyć. 

Jan Kott 



• 
Zycie Szekspira 

William Szekspir został ochrzczony 26 kwietnia 1564 
roku, a że chrzest z zasady odbywano w trzecim dniu 
po urodzeniu dziecka, wnosić należy, że urodził się 23 
kwietnia. 52 lata później, dokładnie 23 kwietnia 1616 
roku, również w Startfordzie, umrze ten najznakomitszy 
twórca sztuk dramatycznych. 

Burmistrz Stratfordu 
Pochodzący się ze zubożałej szlachty rodzice Mary 

Arden nie sprzeciwiali się małżeństwu najstarszej córki 
z Johnem Shakespeare, synem dzierżawcy ich dóbr, 
który choć wywodził się z gminu, był człowiekiem am
bitnym i pracowitym. Młodzi przenieśli się do pobli
skiego miasta Stratford w hrabstwie Wawrick. John był 
sprzedawcą rękawiczek, wełny, skór i drewna. Doszedł 
do wysokiej pozycji społecznej: przez kil
ka lat był burmistrzem i sędzią pokoju. 
Wtedy to, co wiemy z dokumentów, 5-
letni William siedząc na kolanach ojca oglą
dał pierwsze przedstawienie teatralne. 
Okres prosperity nie trwał długo, gdyż bur
mistrza odsunięto od władzy z powodu 
wierności rodziny Shakespearów religii 
katolickiej, podczas gdy od 1558 roku, po 
wstąpieniu na tron królowej Elżbiety, obo
wiązującą religią stało się wyznanie angli
kańskie. 

Wśród mecenasów sztuki 
Szekspir nigdy nie ujawniał swego wykształcenia, 

choć wiadomo z jego utworów, że był człowiekiem o 
dużej wiedzy. Gdzie ją posiadł? Okres młodości osnuty 
jest niejasnościami wynikającymi z braku źródeł, ale 
zgodnie z najnowszymi badaniami lata te mógł spędzić 
na dworach katolickich możnych, m. in. na zamku w 
hrabstwie Lancaster, wśród mecenasów kultury utrzy
mujących stały dworski teatr. Odnaleziono tom „Kro
nik" Halla dotyczący dziejów królów z dynastii lanca
sterskiej, bohaterów sztuk historycznych Szekspira, z 
ok. 400 notatkami na marginesach, które najprawdopo
dobniej poczynił przyszły mistrz. Potem William dostał 
się na dwór baroneta Thomasa Hesketha, w środowi
sko stojące jeszcze wyżej w hierarchii społecznej. Przed 
śmiercią w 1581 roku protektor wyposażył swego młode
go sekretarza w niewielką pensję oraz w listy polecające 
do londyńskich krewnych. 

Ślub po cichu 
William wrócił do Stratfordu i strasznie się nudził. 

Pocieszenie znalazł u boku Anny Hathaway pochodzą
cej z zamożnej rodziny farmerskiej. Panna była 8 lat 
starsza od chłopca, któremu brakował trzech lat do praw-

nej dorosłości. A dziecko w drodze. Po uzyskaniu zgo
dy biskupa ślub Anny i Williama odbył się w sąsiedniej 
wsi. Byle po cichu. Pobrali się 27 listopada 1582 roku, 
a córka Zuzanna urodziła się 26 maja 1583 roku. Nie 
minęły dwa lata, gdy rodzina powiększyła się o bliźnia
ki - Hamneta i Judytę (chrzest 2 lutego 1585). William 
musiał szukać pieniędzy na utrzymanie rodziny. Poje
chał do Londynu. 

„ Trzęsi-scena" 
Zachwycił go Londyn a szczególnie dzielnica teatrów 

w prawobrzeżnej dzielnicy miasta. Do nowej trupy 
wszedł nie tylko jako aktor, ale także jako autor sztuk. 2 
marca 1592 roku zespół lorda Strange'a pokazał po raz 
pierwszy „Króla Henryka VI". Sztuka bardzo podobała 

się publiczności, zrodziła falę patrioty
zmu i przynosiła znaczne zyski. Wielu 
autorów zazdrościło nieznanemu bliżej 
twórcy, a najbardziej Robert Greene. 
N a łoźu śmierci napisał on broszurę, w 
której przestrzegał znanych mu pisa
rzy przed takim jednym, który nie za
dowala się, że jest aktorem, a jeszcze 
zachciewa mu się pisania sztuk. Uzur
patora do literackiej kariery nazwał 
Shakescene, czyli „Trzęsi-sceną" (N a
zwisko Shakespeare można przetłuma
czyć jako „Trzęsi-włócznią"). Był to 

pierwszy wyraz uznania dla młodego twórcy, aczkol
wiek zrodzony z zazdrości. 

Erotyczne wiersze 
Blisko dwa lata - od września 1592 roku do lata 

1594 londyńskie teatry były zamknięte. W tym czasie 
Szekspir pisze poematy i sonety. W opinii współcze
snych twórca poematów stał znacznie wyżej w hierar
chii artystycznej niż twórca dramatów. By pokazać swoje 
umiejętności napisał dwa poematy: „Lukrecja" i „We
nus i Adonis", które cieszyły się niezwykłą popularno
ścią wśród dworskiej młodzieży. Wtedy także powstały 
154 sonety, których bohaterami są cztery osoby: po
eta, jego młodzieńczy, urodziwy przyjaciel, pisarz-ry
wal oraz nieznana czarna dama, kochanka poety ode
brana mu przez przyjaciela z wyższego rodu. W osobie 
młodego przyjaciela od początku widziano hrabiego 
Southamptona, poetą konkurentem był najprawdopo
dobniej Krzysztof Marlowe. Największą tajemnicę sta
nowiła osoba czarnej damy, do której poeta kierował 
wręcz erotyczne wiersze. Miała śniadą cerę, była pełna 
temperamentu i sadyzmu, bez cienia współczucia po
rzuciła poetę dla możnego przyjaciela. Dopiero w 1973 
roku, na podstawie pamiętników innego jej kochanka, 

ustalono, że czarną dama była Emilia Bassano--1..anier, 
z pochodzenia Włoszka. Sonety świadczą o silnym ero
tycznym związku, ale Szekspir szybko wyrwał się z 
objęć pięknej damy. Od tej pory nic nie wiadomo in
nych damach jego serca. W Londynie pędził żywot ci
chy i spokojny, nie uczestniczył w życiu towarzyskim. Wró
cił do niższej muzy, do dramatu. Na szczęście dla teatru. 

Uznanie królowej 
Związał się z trupą Sług Lorda Szambelana, występo

wał na scenie, ale w rolach drugoplanowych. Jego za
daniem było pisanie sztuk. Pisał je szybko i sprawnie. 
Gdy wspólnie ustalono temat, już za kilka dni aktorzy 
otrzymywali gotowy rękopis bez poprawek i skreśleń. 

Na Boże Narodzenie królowa Elżbieta zapraszała tru
py teatralne do przedstawienia sobie 
sztuk, które najbardziej podobają się pu
bliczności. W 1595 roku jedną z nich była 
„Komedia omyłek" Szekspira. W spierała 
teatr, jakby na przekór rajcom miejskim 
obawiającym się rozpusty rzekomo nie
sionej przez aktorów. Sztuki Szekspira 
tak jej się spodobały, że później nawet 
sześć razy rocznie kazała sobie prezen
tować trupę lorda Szambelana, pomijając 
inne zespoły. 

Uznanie królowej mogło mieć wpływ 
na załatwienie przez dwór pewnej spra
wy, która czekała 20 lat. W 1576 roku ojciec pisarza 
- John Shakespeare wniósł prośbę o przyznanie mu 
tytułu szlacheckiego. Taki dokument wydano dopie
ro 20 października 1596 roku, najprawdopodobniej 
za sprawą Williama. 

Nowa Rezydencja 
11 sierpnia 1596 roku, w wieku 11 lat, umarł jedyny 

syn poety - Hamnet. Nie będzie więc dziedzica szla
checkich godności, nad czym William bardzo ubole
wał. Tymczasem, aby podnieść prestiż rodziny, kupił 
Nową Rezydencję - najpiękniejszą nieruchomość w 
Startfordzie. Własny dom z aż dziesięcioma kominka
mi (ilość kominów zawsze świadczyła o wielkości domu) 
jeszcze bardziej związał go ze Stratfordem. Pisanie sztuk 
przynosiło Szeksirowi spore dochody. Dzięki niemu 
bliższa i dalsza rodzina znacznie podniosła poziom życia 

Służebnik Sypialni Królewskiej 
W 1596 roku właściciele teatru zdecydowali się wy

budować nowy budynek, w lepszym miejscu, na aż 
2000 miejsc. Szekspir miał 10% udziału w nowym te
atrze „The Glob- Pod Kulą Ziemską". Szybko napisał 
,Juliusza Cezara", „Henryka V", ,Jak wam się podoba", 

„Wieczór Trzech Króli", a największe uznanie zdobyły 
„Romeo i]ulia" oraz „Hamlet". 

W 1603 r. zmarła królowa Elżbieta. Tron objął król 
Jakub I Stuart. Cała rodzina królewska wspierała te
atralne trupy, a trupa Sług Lorda Szambelana, do której 
należał Szekspir, awansowała do miana Sług Króla Je
gomości. Niebawem właściciele teatru otrzymali tytuł 
Służebników Sypialni Królewskiej. Dla króla Jakuba 
Szekspir napisał „Makbeta". Sztukę tę król odebrał jako 
hołd dla swojego rodu, ponieważ temat wiązał się z 
przeszłością Szkocji. 

Teatr z dachem 
Po trzech latach prosperity trupa, do której należał 

Szekspir, zdobyła się na kolejny krok - przeniesienia 
teatru do murowanego budynku, pokry
tego dachem. Był to pierwszy taki teatr 
w Anglii. Nowy teatr wymagał ciekawe
go repertuaru. Szekspir zgromadził wo
kół teatru grono dobrych dramatopisa
rzy, a oni cenili go za talent i za charak
ter: był łagodnym, dobrym człowiekiem 
pełnym osobistego uroku. Rozbudzał ich 
inwencję, ale sam dyskretnie usuwał się 
w cień. Z tych lat pochodzą ostatnie dra
maty: „Cymbelin", „Opowieść zimowa" i 
„Burza". Pisał już znacznie mniej, naj
wyżej jedną sztukę rocznie i coraz czę

ściej myślał o powrocie do rodzinnego Stratfordu. 

Ostatnie lata 
Około 1610 roku, po 22 latach przebytych w Londy

nie, wrócił do Stratfordu. Starsza córka Zuzanna wyszła 
za mąż za cenionego lekarza Johna Halla i niebawem 
urodziła córeczkę. Dziadek był nią zachwycony. Trze
ba było zająć się losem młodszej córki. Nie był zado
wolony, że doszło do jej ślubu z Thomasem Quiney
em, choć synem burmistrza, to jednak tylko szynka
rzem nie cieszącym się dobrą opinią w mieście. Mał
żeństwo także nie było udane. Trzech synków Judyty 
umarło w dzieciństwie, a mąż wyjechał do Londynu. 
Zostawił biedną żonę samą, roztrwoniwszy uprzednio 
pieniądze z jej posagu. Na szczęście ojciec tego nie 
dożył. Zmarł 23 kwietnia 1616 roku, jak głosi legenda, 
po libacji z gośćmi z Londynu - przyjacielem i drama
turgiem Benem Jansonem oraz Michaelem Draytonem. 
Jest to o tyle wątpliwe, że nigdzie wcześniej nie ma 
najmniejszej wzmianki o skłonności Williama do napo
jów wyskokowych, natomiast wiadomo, że jadł i pił 
niewiele. Pochowano go w kościele Świętej Trójcy w 
Stratfordzie. 

Krystyna Kamińska 



Twórczość Szekspira 

„Makbet" 
wśród innych 
sztuk Szekspira 
W ciągu 20 lat Szekspir napisał blisko 40 sztuk, 

a więc przeciętnie dwie w roku. Dużo. Nieustan
nie szukał nowych pomysłów, a literacki obyczaj 
dozwalał wykorzystywać także cudze, stąd też 
wiele jego utworów - nawet „Hamlet'' - to prze
róbki wcześniejszych sztuk lub opowiadań. Za
wsze były to jednak przeróbki genialne, znacznie 
przerastające pierwowzór. 

Pisał dla teatru publicznego, dla widzów nie
wykształconych. Musiał liczyć się z ich gustami. 
Chciał wzruszać i bawić, więc tragedia miesza 
się z komedią. Właśnie w zespoleniu kontrastów 
tkwi tajemnica geniuszu Szekspira. 
Dokładne datowanie jego utworów jest trud

ne, ale można podzielić twórczość na kilka okre
sów. Jego pierwsze dramaty historyczne - „Ty
tus Andronikus" i „Henryk VI", farsy - „Komedia 
omyłek" i „Poskromienie złośnicy", komedie 
„Dwaj panowie z Werony", „Stracone zachody 
miłosne" w pełni zapowiadają przyszłe walory po
etyckie i dramaturgiczne kolejnych sztuk. 

Na okres dojrzałości przypada głównie cykl 
dramatów królewskich z niedawnej historii An
glii: o Ryszardzie III, Janie, Ryszardzie II, Henry
ku IV i Henryku V. Dramatycznie przejmujący 
jest w nich rysunek psychologiczny postaci. Wte
dy też powstają dwie tragedie o nieprzemijającej 
aktualności: „Romeo iJulia" o młodzieńczej miło
ści i „Kupiec wenecki" o okrutnym i mściwym 
lichwiarzu. Równolegle pisze Szekspir poetycki 
„Sen nocy letniej" i farsowe „Wesołe kumoszki z 
Windsoru''. 

Okres mistrzowski przynosi monumentalne tra
gedie „rzymskie": ,Juliusz Cezar", ,,Antoniusz i 
Kleopatra", „Koriolan", „Tymon Ateńczyk", tak
że największe tragedie: „Otello", „Król Lear", 
„Makbet'' i „Hamlet'' oraz komedie i sielanki dra
matyczne: „Wieczór trzech króli", ,Jak wam się 
podoba?", „Wiele hałasu o nic". 

W okresie ostatnim, gdy Szekspir myśli o po
wrocie do Startfordu, powstają: „Cymbelin", „Opo
wieść zimowa" i „Burza", a ostatnim dziełem jest 
„Król Henryk VIII''. 

We wszystkich utworach wre walka gwałtow
nych, nieraz zbrodniczych namiętności. Szekspir 
buduje wieloobrazową i wielowątkową akcję, prze-

ważnie sensacyjną, brutalną i okrutną, rozgry
wającą się na oczach widzów. Nie odrzuca daw
nych i lubianych prze publiczność chwytów te
atralnych: przebieranek, sobowtórów, niespodzie
wanie rozwiązywanych zagadek rodowych, jed
nak w czołowych utworach wyjawia odkrywczą 
wiedzę o człowieku. Sztuki z nurtu tragicznego 
są przejmujące i żywiołowe, zaś komedie pełne 
poetyckiego uroku. 

*** 

„Makbet'' powstał po wstąpieniu na tron w 1603 
roku króla Jakuba I Stuarta, najprawdopodob
niej w 1606 roku. Pomysł akcji przejął Szekspir z 
„Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii" Raphaela Ho
linsheda wznowionej w 1587 roku. Wątek podsta
wowy wzbogacił np. świetną sceną uczy z poja
wiającym się duchem Banqua. W Kronice znala
zło się zdanie: „Dokuczliwie jątrzyła go do podję
cia tej sprawy jego żona, bo była bardzo ambitną 
i płonęła nieugaszoną chęcią noszenia miana kró
lowej". Na tej podstawie stworzył Szekspir jedną 
ze swoich czołowych bohaterek - lady Makbet. 
Naprawdę żona króla Makbeta miała na imię 
Gruoch i była hojną opiekunką klasztorów. Z lady 
Makbet stworzoną przez Szekspira nic ją nie łą
czyło. 

Nieco odmienna jest także historia Szkocji z 
tamtego okresu. Wódz szkocki Makbet zgładził 
młodocianego króla Dunkana I po przegranej 
przez niego bitwie w 1039 roku. Rządził energicz
nie, ale sprawiedliwie, zapewnił krajowi spokój i 
dobrobyt. Jako pierwszy władca Szkocji podróżo
wał do Rzymu, do papieża Leona IX. W 1053 roku 
poniósł klęskę w bitwie z wojskami angielskimi 
pod wodzą Siwarda. Poległ wtedy syn Siwarda. 
15 sierpnia 1056 r. Makbet został pokonany i zabi
ty pod Lumphanann przez Malkolma III, syna 
Dunkana. Dokumenty potwierdzają też istnienie 
Donalbeina. Reszta jest literackim wkładem ge
nialnego Szekspira. 

~~~--~ 
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Podpis Szekspira 

Na scenie I na ekranie 

Na polskich scenach aż do połowy XIX wieku 
wystawiane były francuskie i niemieckie przerób
ki sztuk Szekspira, m. in. „Makbeta''. Polska pra
premiera jednej z przeróbek odbyła się w 1805 
roku w Kamieniu Podolskim. Dopiero w 1859 roku 
pokazano po raz pierwszy sztukę w przekładzie 
bezpośrednio z angielskiego oryginału. W II poł. 
XIX wieku wystawiano sztukę często, głównie dla 
aktorskich popisów gwiazd. Najbardziej podziwia
na jako lady Makbet była 

była po raz pierwszy w 1849 roku. Obecnie znaj
duje się w repertuarze dwóch polskich teatrów 
operowych: w Teatrze Wielkim w Poznaniu (pre
miera 24 czerwca 2001 r„ reż. KrzysztofJasiński) 
oraz w krakowskiej Operze i Operetce (reż. Laco 
Adamik, przedstawienie przygotowane na inau
guracje sezonu artystycznego 2000/2001). 

*** 

„Makbetem" zainteresowali się twórcy niemych 
filmów, ale żadna z ekrani
zacji z tego okresu nie zapiHelena Modrzejewska. 

Wielu ze znaczących 
współczesnych reżyserów 

miało ambicję zmierzenia się 
z „Makbetem''. W historii 
teatru polskiego zapisały się 
inscenizacje Bohdana Ko
rzeniowskiego, Lidii Zam
kow, Adama Hanuszkiewi
cza, Romana Kordzińskie
go. Szerokie uznanie zdoby
ła telewizyjna prezentacja 
bardziej filmu niż spektaklu 
teatralnego z 1988 roku w 
reżyserii Krzysztofa Nazara 
z Danielem Olbrychskim i 
Joanną Szczepkowską. 

Ostatnim ważnym przed
stawieniem „Makbeta" była 
realizacja tego dramatu w 
Teatrze Bagatela w Krako
wie w reżyserii Waldemara 
Śmigasiewicza z udziałem 
Aleksandra Domogarowa i 
Danuty Stenki. Spektakl po
kazano w Moskwie, w ma
cierzystym teatrze Domoga-
ro wa. 

*** 

Z oper inspirowanych 
„Makbetem" na scenach 
świata utrzymuje się opera 
Verdiego z librettem Fran-

Makbet w przededniu 
rocznicy urodzin 

Z małego ekranu 
wszedł do pokoju 
nóż jeszcze ociekał lepkim płynem 
dokładnie przyjrzałem się 

tej królewskiej krwi 
nawet nie była błękitna 

wiem, że "być tym kim jesteś 
znaczy być nikim" 
żadnej lady przy nas 
rozmawiamy swobodnie 
o morderstwach koniecznych 
wyrzutach sumienia 
chorobach umysłowych 
w najnowszych odkryciach psychiatrii 

w pewnej chwili 
zauważył nóż 

którym chleb kraję 
i to wystarczyło 
by okrzyk eksplodował w ustach 
nie było innego wyjścia 
jak zgasić to pudło 
i mieć całą noc oczy otwarte. 

Jan Kulka 

sała się w historii. Najważ
niejsze adaptacje od poło
wy XX wieku to: 

1948 - „Makbet" (ame
rykański) - reżyser - Or
son Welles wystąpił także w 
roli tytułowej, Lady Mak
bet - Jeanette Nolan 

1960- „Makbet'' (angiel
ski) - reż. G. Schaeffer, w 
roli Makbeta wystąpił 

Maurice Evans, w roli Lady 
Makbet- Judith Anderson 

1971- „Tragedia Makbe
ta" (angielski) - reż. Ro
man Polański, w roli Mak
beta wystąpił Jon Finch, w 
roli Lady Makbet - Fran
cesca Annis 

1957 - „Tron we krwi" 
Gapoński) - reż. Akiro Ku
rosawa, w roli Makbeta -
Toshiro Mifune, w roli Lady 
Makbet- Isuzu Yamada 

W 1961 r. Andrzej Wajda 
wyreżyserował film polsko-
jugo słowiański na moty
wach „Makbeta" pt. „Po
wiatowa lady Makbet" z 
udziałem aktorów jugosło-
wiańskich. 

sceco Marii Piave. Prapremiera odbyła się w 184 7 
roku we Florencji, ale nie zadowalała twórcy. W 
1865 r. w Paryżu zaprezentowano drugą, posze
rzona wersję. W Polsce opera „Makbet" grana 

Andrzej Wajda był także 
reżyserem doskonałego przedstawienia „Makbe
ta" w 1969 roku w Teatrze Polskiego Radia z 
udziałem Tadeusza Łomnickiego i Magdaleny Za
wadzkiej. 

Na czym polega trudność udźwignięcia dzisiaj wielkich r6l szeksopirowskich? Myślę, że na wielkich 
namiętnościach, kt6re jak jastrząb spadają nagle na swą ofiarę i ogarniają całą jej istotę. 

Jan Kott, "Spór o Szekspira" 



Aleksander 
Podolak 
Duncan, 
król Szkocji 

Aleksander 
Maciejewski 
Banquo, 
wódz armii 

_,......., ,,,., • 1 króla Szkocji 

Bogumiła 

Jędrzejczyk 
Młody Siward, 
Wiedźma 

Marzena Wiecrorek 
Lady Macduff 

William Shakespeare 

MAKBET 
' Przel<ład Staniśław Barańczal< 

Anna ł.aniewska 
Lady Makbet 

Joanna Rossa 
Donalbain, 
syn Duncana, 
Wiedźma 

Kamila 
Pietrzak 
Fleance, 
syn Banqua, 

ru• r 1 11 1 Wiedźma 

Edyta Milczarek 
Synek Macduffa, 
Wiedźma 

Beata 
Chorążykiewicz 
Hekate 

Premiera 24 marca 2002 

Piąta premiera sezonu 

Reżyseria 
Scenografia 

Krzysztof 
Tuchalski 
Lekarz szkocki 

\ 
I 

Wiesław Górski 
Waldemar Malak 

Leszek 
Perłowski 

Macduff, 
pan szkocki 

Teresa Lisowska IwonaHauba 
Inspicjent, sufler 1 .... - 1 Wiedźma 

Krzysztof Kolba 
Makbet, 

wódz armii 
króla Szkocji 

Artur 
Nełkowski 

Malcolm, 
syn Duncana 

Przemysław 

Kapsa 
Rosse, 

pan szkocki 

Marek 
Pudełko, 
Odźwierny 

Bożena 
Pomykała 
Wiedźma 

Maciej 
Radziwanowski 
Mistrz ceremoni, 

Kapitan, Posłaniec, 
Morderca II, Sługa 

Wacław Welski 
Siward, hrabia 

Northumberland, 
wódz oddziałów 

angielskich 

Bożena Perłowska 
Dama dworu 

ze świty 
Lady Makbet 

. Cezary 
Zołyński 
Morderca 
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Teatr Eltbletańsld 

Zachowały się teatry greckie i rzymskie, jesz
cze do dziś w niektórych z nich odbywają się 
przedstawienia, ale nie zachował się żaden z te
atrów angielskich z przełomu XVI i XVII wieku, 
choć architektura tamtych budowli także była 
krokiem milowym w konstrukcji tych obiektów. 
Cóż, greckie i rzymskie teatry były z kamienia, a 
angielskie z drewna. 

Pierwszy budynek teatralny w Londynie wy
budował James Burbage, początkowo cieśla, po
tem aktor, w końcu życia właściciel kilku teatrów. 
W 1576 roku zbudował „Teatr" poza City, w są
siedztwie stodół i szop. Obawiał się niechęci władz 
miasta do aktorów i ich widowisk. Do tej pory 
sztuki wystawiano na podwórcach zajazdów, wy
korzystał więc podobną formę. Budynek był okrą
gły, aby uzyskać odpowiednią akustykę dla tyrad 
aktorów. Parter był przeznaczony dla widzów, któ
rzy oglądali przedstawienia na stojąco i płacili tyl
ko jednego pensa za bilet. Część środkowa nie 
miała żadnego zadaszenia. 

Na wysokości głów osób stojących z jednego 
boku wysunięta była scena okryta daszkiem 
wspartym na :filarach. Za tą zewnętrzną sceną, 
na której rozgrywały się wszystkie sytuacje „ple
nerowe", znajdował się scena wewnętrzna, gdzie 
rozgrywano sytuacje wymagające przestrzeni 
zamkniętej. Dalej były garderoby dla aktorów. 
Widzowie dysponujący zasobniejszymi portfela
mi siedzieli na galeriach parteru, pierwszego i 
drugiego pietra. Galerie przykryte były słomia
nym dachem. Najbardziej szacowni widzowie mo
gli siedzieć na scenie. 
Zapowiedzią premiery było wywieszenie cho-
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rągwi na dachu „Teatru" a w centrum miasta, 
koło katedry Świętego Pawła wywieszano plakat 
z tytułem sztuki. 

Przedstawienia cieszyły się niezwykłym zainte
resowaniem londyńskiej publiczności. Do teatru 
waliły tłumy, mimo że trzeba było przejść pewien 
odcinek po piaszczystej drodze a nawet po kład
ce. Przedstawienia odbywały się między godziną 
drugą a szóstą, aby wykorzystać światło dzienne. 

W teatrze elżbietańskim nie występowały kobie
ty. Ich role grali chłopcy przed mutacja głosu. Sztu
ki wystawiane były jednym ciągiem, bez przerw. 

Powodzenia Burbagemu pozazdrościł Henry 
Laneman i w 1578 roku wybudował drugi teatr, 
bliżej murów miasta i nazwał go „Kurtyną". 
Wkrótce Burbage odkupił i ten budynek. 

Po 20 latach wygasła dzierżawa terenu, na któ
rym Burbage postawił swój „Teatr". Jego syno
wie-spadkobiercy postanowili wybudować nowy, 
w lepszym miejscu, bliżej bram miasta, z widow
nią na aż 2000 miejsc. Nazwali go „The Glob", 
czyli „Pod Kulą Ziemską". Był większy od poprzed
niego, ale nie różnił się konstrukcyjnie. Jego 
udziałowcem w 10% był Szekspir. 

W Londynie istniało jeszcze kilka teatrów. Je
den z nich, teatr „Pod Łabędziem" odwiedził ho
lenderski student De Witt i wrażenia ze sztuki 
oraz opis teatru wraz z rysunkiem przesłał do 
swojego kraju. Tam jego przyjaciel - Van Bushell 
- skopiował rysunek. Dzięki niemu zachował się 
jedyny wizerunek oryginalnej konstrukcji teatru 
elżbietańskiego. 

W czasie rewolucji purytańskiej w latach 1640-
1660 zniszczono wszystkie teatry, pożar miasta w 
1666 roku dokonał reszty. Nie ma dziś żadnych 
materialnych dowodów tego niezwykłe ciekawe
go okresu rozwoju teatru. 
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Górski w Nowym )orku 

„Sytuacje rodzinne" 
na Bronksie 

Rozmowa z Wiesławem Górskim, reżyserem 
"Makbeta" o jego pracy w Nowym Jorku 

- Po premierze „Sytuacji rodzinnych" w naszym 
teatrze pojechał Pan do Nowego jorku, by tam wysta
wić tę sztukę. 

- Otrzymałem stypendium fundacji amerykań
skiej ,,Arts-1.ink" jako jedyny przedstawiciel z Pol
ski. Miałem wyreżyserować sztukę z naszego krę
gu kulturowego. Jako miejsce pracy wybrałem 
ośrodek kultury w południowym Bronksie, dziel
nicy zamieszkałej głównie przez ludność latynoame
rykańską i przez czarnych. Tam kilka lat wcze
śniej realizowałem mój bydgoski projekt „Ubu nie
wolnik, Ubu skowany", a więc czułem się związa
ny z miejscem i z ludźmi. 

- Czy teatr w ośrodku sztuki to dla Nowego jorku 
miejsce typowe? 

- Raczej nie. Życie teatralne Nowego Jorku jest 
bardzo bogate. Obok powszechnie znanego Broad
wayu, gdzie prezentowane są duże produkcje, ist
nieje mnóstwo teatrów małych, które przygotowu
ją przedstawienia dla konkretnych grup zaintere
sowań. Tam dominują teatry prywatne, a najważ

niejszym człowiekiem jest producent, który zorga
nizuje pieniądze na przygotowanie spektaklu i za. 
pewnia warunki do jego prezentacji na miejscu 
lub w objeździe. Ważne, że jest wiele sal doskonale 
pod względem technicznym przygotowanych do 
wystawiania sztuk. Ośrodek w Bronksie, gdzie przy
gotowałem moją premierę, można by porównać do 
naszych domów kultury, tyle że z bardzo skromną 
liczbą zatrudnionych wyłącznie do administrowa
nia obiektem. Wszystkie działania wykonywane są 
tam w ramach tzw. projektów, czyli zadań, na które 
trzeba najpierw znaleźć pieniądze. Przygotowanie 
i wystawienie „Sytuacji rodzinnych" w całości po
krywała fundacja ,,Arts-Llnk". 

- jak znalazł Pan aktorów? 

-Jeszcze przed moim przyjazdem do Nowego 
Jorku ogłoszenie o castingu do „Sytuacji" ukazało 
się na łamach specjalnego pisma. Trzeba tam po
dać tytuł sztuki, płeć i wiek poszukiwanych akto
rów, ja dodałem utrudnienie szczególne, zależało 
mi bowiem na aktorach pochodzących z tej dziel
nicy. Sztuka została wydrukowana w piśmie pre
zentującym nowe utwory dramatyczne, a więc na 
casting zainteresowani przychodzili już z dużą wie
dzą o wybranej roli. Każdy zgłaszający się przynosił 
swoje potre-folio ze zdjęciem, adresem, wykazem wy
konywanych ról, miejsc prezentacji itd. Przyznam, że 
prowadzenie castingu i dla mnie było nowym doświad
czeniem, ale dość szybko ustaliliśmy obsadę. 

- Mieliście chyba niewiele czasu na przygotowanie 
sztuki. 

- Tylko trzy tygodnie. To mało nawet na warun
ki amerykańskie. Ale po decyzji o obsadzie aktorzy 
już na pierwszej próbie umieli tekst na pamięć, a 
więc jeden etap został przeskoczony. Próby były 
bardzo intensywne, zazwyczaj bez określania go
dziny końcowej, natomiast do momentu aż wszy-

scy nie padliśmy ze zmęczenia. 
- Premiera jest taka jak w Polsce: z zaproszeniami, 

kwiatami, bankietem? 
- Organizacją premiery zajmuje się producent. 

Wprowadza informację do internetu, powiadamia 
mer1Ja, rozsyła zaproszenia. Nie ma jednak zapro
szei t za darmo jak w Polsce. Tam podaje się najniż
szą kwotę, jaką należy zapłacić za bilet. Na nasze 
przedstawienie wynosiła ona 10 dolarów, ale go
ście zazwyczaj płacili więcej. Kwiaty i bankiet też 
zapewnia producent. 

- Kto przychodził na przedstawienia? Czy rozma
wiało się o sztuce? 

- Publiczność pochodziła z Bronksu: głównie lud
ność pochodzenia latynoskiego, Portorykańczycy, 
czarni z Karaibów. Ludzi białych można było poli
czyć na palcach. Zdarzali się intelektualiści z Man
hattanu, raz przyjechał dyplomata serbski, który o 
nas dowiedział się z internetu, była pewna Chor
watka. Trzon publiczności stanowili miejscowi 

(dalszy ciąg na str. 13) 



Bunia śmieszy i straszy 
Apetyt tytułowej Buni to nie tyle znak życia, co 

siła niszczycielska, czysta destrukcja. Za każdym 
razem, gdy z jej ust pada żarłoczny rozkaz: fo
maggio, pane, vino, są to kolejne stopnie degra
dacji rodziny, upadku materialnego i moralnego 
jej bliskich. 

Bunia pojawia się na scenie właściwie tylko, 
żeby jeść. Wydarzenia tocz'}. się niejako poza nią, 
ale to ona jest ciągle w centrum uwagi. To ona 
napędza spiralę wydarzeń i prowadzi do tragicz
nego końca. Siadając raz po raz za stołem Bunia 
jest postacią tak wyraźną również dzięki świetnej 
grze Krzysztofa Kolby, odtwarzającego rolę stu
letniej, żarłocznej staruszki. („ .) „Bunia" w wy
konaniu gorzowskiego zespołu to dwie godziny 
śmiechu i okazja do refleksji, kim tak naprawdę 
dla nas samych jest Bunia. 

Dariusz Barański, „ GW" z 15. X 

Trawić, czy 
nie trawić?(!) 
Pierwszy głód jest 

wilczy, prymitywny 
i wiecznie niezaspo
kojony. Reprezentu
je go staruszka Bu
nia, tytułowa boha
terka sztuki Rober
ta Cossy. Drugi 
głód jest wyrafino
wany, wręcz nad
ludzki, a jego wy
znawcą jest głodo
mór ze sztuki „Odejście Głodomora" Tadeusza 
Różewicza. Obie sztuki zadają podobne pytanie: 
czy lepiej obżerać się byle czym i trawić śmieci 
naszej współczesności, czy też wybrać samotną 
głodówkę? Pierwszy spektakl rozgrywa się w 
kuchni, przy stole. Honorowe miejsce zajmuje stu
letnia babcia zwana Bunią, która pochłania 
ogromne ilości jedzenia, a kolejne potrawy zama
wia po włosku. Dodatkowo, w gorzowskiej insce
nizacji, starszą kobietę gra mężczyzna - Krzysz
tof Kolba i robi to świetnie. Jego Buniajak gdyby 
nigdy nic poprawia swoje siwe włosy, a po kiesze
niach upycha to, co podkradnie innym z talerza. 
W końcowych scenach zjada nawet kwiaty, a 
publiczność czuje, że kanibalizm również nie był
by dla niej żadnym problemem. Tym bardziej, że 
teoretycznie już się wypełnił: staruszka doprowa
dziła swą rodzinę do bankructwa, chorób, a w 

kilku przypadkach nawet do śmierci. 
Ale gorzowska inscenizacja to przede wszyst

kim popisowa rola Leszka Perłowskiego, grające
go głowę rodziny. Aktor znakomicie pokazuje prze
mianę swego bohatera: z człowieka dumnego, 
zaradnego, pracowitego i odnoszącego sukcesy 
- w bezradnego pijaka, wynoszącego z mieszka
nia ostatnie meble„. 

„Bunia" to spektakl wart polecenia: zwarty, pre
cyzyjnie skonstruowany (szczególnie pierwsza 
część), dynamiczny, dobrze zagrany, wciągający 
widza w wir wydarzeń. 

Hanna Ciepiela, „ GL " z 16. X 

Nienażarta babunia„. 
Buniąjest Krzysztof Kolba. Jego wielka i gru

ba Bunia, ubrana w połowę zawartości teatral
nego magazynu, zawsze zasiadająca za stołem 
na centralnym miejscu, dominuje na scenie 

przytłaczając 

swoja osobą pozo
stałych członków 
rodziny. („.) Jak 
walczyć z Bunią? 
Jak przeciwsta
wić się destruk
cji, która jest w 
nas, w naszej ro
dzinie, w najbliż
szym otoczeniu, w 
codziennym życiu? 

Najbardziej 
energicznym w 
wyszukiwaniu 

sposobów przezwyciężenia Buni okazuje się 
Chichio (świetna rola Aleksandra Podolaka), 
a głównym motorem jego działania jest leni
stwo: będzie musiał iść do pracy, jeśli rodzina 
nie pozbędzie się Buni. („.) Krytycy dopatry
wali się w postaci Buni uosobienia przemocy, 
totalitaryzmu, śmierci, którą niósł panujący w 
Argentynie ustrój. Ryszard Major, reżyser 
przedstawienia, nie idzie tak daleko w inter
pretacji. Zatrzymuje się na pokazaniu absur
du w niemal czystej formie, choć dotyczy on 
skutków przesadnego jedzenia. „Bunia" Ry
szarda Majora jest śmieszna, ale nie ma w niej 
grozy. Historyjka ze sceny nie dotyczy nas. A 
przecież mogłaby„. 

Krystyna Kamińska i Ireneusz K. Szmidt, 

„ZG" nr 42 z 18. X 

... i głodomór z wyboru 
Sztuka ta niewiele nas dziś obchodzi. Jest za 

cicha wobec całego zgiełku świata mediów, re
klam, nowoczesnych technik ekspozycyjnych, a 
przy tym zbyt przegadana, miejscami nieznośnie 
retoryczna i patetyczna zarazem. Ale ma w sobie, 
jak mało który dramat Różewicza, wiele pięknej 
poezji, jak ów słynny miłosny monolog Żony Im
presaria. Świetna rola Anny Łaniewskiej, wresz
cie duża, bo dotąd ta zdolna aktorka wykorzysty
wana była w epizodach, kreowanych zresztą naj
CZl(ściej po mistrzowsku. („.) 

$wiat współczesny produkuje coraz więcej gło
domorów przymusowych. Jednych z biedy, dru
gich z nadmiaru dóbr wszelkich. Ogłupione modą 
i mediami panienki popadają w bulimię lub ano
reksję. Otyli leczą się głodem. („.) Choć Majoro
wi, którego nadzwyczaj szczupła sylwetka suge
ruje, że musi mieć wiele z bohatera sztuki, spek
takl (a może właśnie 
dlatego) nie do koń
ca się udał, myślę, że 
warto go zobaczyć i 
wynieść z niego te 
wartości, dla któ
rych poeta Różewicz 
chciał, by zaistniał na 
gorzowskiej scenie. 

Krystyna Kamińska i 

Ireneusz K. Szmidt, 
„ZG " nr 42 z 18. X 

Trawić czy nie trawić? (Il) 
Nie bardzo wiadomo, dlaczego właśnie tę sztu

kę polecił autor gorzowskiej scenie. Powstał spek
takl nierówny, trudny w odbiorze, miejscami 
przeładowany. I jeszcze ten dziwaczny kostium 
tytułowego bohatera: przezroczysty trykot z czar
nej koronki, nie podkreślający chudości głodu
jącego, a wręcz przeciwnie. Na szczęście jest w 
tym spektaklu scena - z piękną oprawą plastycz
ną, zrealizowaną w konwencji teatru cieni - któ
ra wynagradza te niedoskonałości. To miłosny 
monolog kobiety zakochanej w Głodomorze. 
Anna Łaniewska doskonale sprawdza się w roli, 
gra sugestywnie, erotycznie, a przy tym bardzo 
poetycko i delikatnie. 

Udane są też sceny ze strażnikami, dobrze 
wypadają dwie nadgorliwe matki, do utraty tchu 
kołyszące niemowlaki i zapamiętale recytujące 
„cudowne wersety" z książek o żywieniu małe

go dziecka. W fi
nale Głodomór 
bije rekord swej 
głodówki, wy
chodzi z klatki. 
Ale nie przyłącza 
się do fety, nie za
pełnia wygłodzo
ne go brzucha 
wyszukanymi po
trawami. Tylko 
odchodzi..„ 

Hanna Ciepiela, 
„GL" z 16. X 

Górski W Nowym Jorku (dokończenie ze str. 11) 

oczekujący konkretnej opowieści, nie wydumanej 
sztuki przez wielkie S. Po każdym przedstawieniu, 
przynajmniej w tym ośrodku, są rozmowy z widza
mi o problemach, które niesie przedstawienie. 
Dyskusje po „Sytuacjach" były nadzwyczaj ciekawe. 
Mówiono o przemocy w rodzinie, niszczeniu osobo
wości człowieka przez wojnę, o wpływie mediów na 
życie, na rozumienie zdarzeń itp. Ogromny wpływ na 
sposób myślenia miały wydarzenia z 11 września ub. r. 
Media amerykańskie bardzo podkręcały nastroje pa
triotyczne, co nie wszystkim się tam podobało. 

- Z Pana wypowiedzi wynika, że nie tylko gospo
darką, ale i kulturą Stanów Zjednoczonych rządzi 
konkurencja. jak Pan to przyjmuje? 

- W Stanach trwa nieustanna konkurencja, któ-

ra ma ogromny i korzystny wpływ na rozwój arty
styczny i intelektualny człowieka. Na mój casting 
obok aktorów o różnorodnych specjalizacjach zgło
sili się performerzy, poeci, nawet cyrkowcy. Tam 
trzeba stale się rozwijać, by nie odpaść. Podobnie 
stale muszą poszukiwać nowych pomysłów auto
rzy sztuk, reżyserzy, a producenci muszą śledzić 
przemiany upodobań widzów. 

- Czy „ Sytuacje" ciągle są wystawiane? 
- Nie. Angażując aktorów określa się z góry, ile 

razy sztuka będzie prezentowana. Jej czas już się 
skończył, ale tak się spodobała producentowi, że 
ma zamiar ją powtórzyć, a nawet opłaca mój ponowny 
przyjazd do Nowego Jorku na próby wznowieniowe. 

- Gratuluję i życzę dalszych zagranicznych sukcesów. 



Szekspir na gorzowskie) scenie 

Romeo i Julia 
premiera 6. IV 1968 r. 

Reż. Lech Emfazy Stefański, 
scen. Teresa Targońska 
15 przedstawień - 5.544 widzów 
Reżyserska robota teatralna mogła się szcze

gólnie podobać. Klarowny i czysty teatralny 
kształt umiejętnie przeciwstawiający tak typowe 
dla Szekspira elementy komediowej groteski 
głównemu nurtowi utworu o tragicznej miłości 
młodych kochanków i nienawiści zwaśnionych 
rodów, ustawiony pod kątem interpretacji a nie 
odzwierciedlenia faktów, potrafił wyd o być z tej sztu
ki problemy zrozumiałe również dla współczesne
go widza. (. .. ) Parę kochanków kreowali Monika 
Upowska i Grzegorz Minkiewicz. Poza autentycz
ną młodością przydali oni postaciom Julii i Romea 
wiele szczerej, pozbawionej afektowanej pozy, in
terpretacji, która u Julii szła w kierunku wydoby
wania akcentów budzącej się kobiecości, u Romea 
natomiast zagrała głównie na nucie liryzmu. 

AMI - Bolesław Soliński, „Nadodrze" 1968 nr 8 

Henryk IV 
premiera 27. III. 1971 r. 

Reż. Celestyn Skołuda, 
scen. Jadwiga Pożakowska 
17 przedstawień - 5.414 widzów 
Z dwóch planów sztuki reżyser dał zdecydowa

ną przewagę, specjalnie to eksponując, nurtowi 
plebejskiemu, z natury komediowemu. W efek
cie tego zabiegu, naruszającego proporcje, otrzy
maliśmy nową, zupełnie „nieznaną" komedię Szek
spira, dla której kronika królewskich losów stała 
się tylko tłem historycznym. Koncepcja ciekawa 
i nie robię z tego zarzutu, zwłaszcza, że sprawdzi
ła się na scenie, wskazując, ile jeszcze możliwości 
tkwi w tym utworze. ( ... ) Na tle przebogatej całości 
z udziałem ponad 30 postaci wyróżniali się Zdzi
sław Suknarowski w tytułowej roli Henryka IV i 
oraz Stanisław Poks w roli szaławiły Falstaffa. 

AMI - Bolesław Soliński, „Nadodrze" 1971 nr 5 

Wieczór Trzech Króli 
premiera 7. VII. 1973 

Reżyseria - Celestyn Skołuda, 
scen. Marek Durczewski 
39 przedstawień -12.190 widzów 
Szekspir, oczywiście, się wybronił. ale zawdzię

cza to głównie dobremu, współczesnemu przekła
dowi Stanisława Dygata. Nie przekonał mnie ten 
„Wieczór" zupełnie ani w swej wyjątkowo niepo
radnej warstwie dworskiej, ani też w doprowadzo
nych do przerażającej błazenady scenach komicz
nych. Brakowało czegoś, co by obie te warstwy 
łączyło i w efekcie dało logiczną całość, nie pozba
wiając sztuki zawartej w niej prawdy o człowieku. 
W sztuce tej, która mimo wielkiego nazwiska nie 
będzie stanowić artystycznej ozdoby, dały się moc
no zauważyć trudy sezonu. (. .. ) Szekspir dziś na 
scenie to inscenizacyjna koncepcja i aktor. Pierw
szego elementu w Gorzowie nie dostrzegłem, dru
gi - z nielicznymi wyjątkami - rozczarowywał. 

AMI, „Nadodrze" 1973, nr 16 

y 

Szekspir na gorzowskie) scenie 

Makbet 
premiera 16. IV 1988 

Reż. Antoni Baniukiewicz, scen. Adele Angard 
30 przedstawień - 7.894 widzów 
Głównym bohaterem tego przedstawienia jest 

miedź. Nie wiem, kto ją wymyślił - reżyser czy 
scenograf - ale to ona jest wszechobecna, ona 
najpełniej „gra". Jako podstawowy element sce
nografii nadaje całemu przedstawieniu ton szla
chetności i powagi, a pokryta patyną zda się być 
jak stary człowiek: bliska i ciepła. Wykorzystywa
na jako źródło dźwięku brzmi dziesiątkami to
nów. Wobec powagi jej dźwięku zbędna, a nawet 
drażniąca zdaje się wieloinstrumentalna muzy
ka, także wykorzystywana w spektaklu. 

Krystyna Kamińska, „ Szkolny Makbet ", 
„ Nadodrze" I 988 nr I O 

Sen nocy letniej 
premiera 27. III. 1996 

Reż. Ryszard Major, scen. Ewa Krechowicz 
16 przedstawień - 3.756 widzów 
Pofantazjował sobie Major na panu Szekspirze. 

( ... ) co nie znaczy, że jego wizja tej najbardziej 
poetyckiej i fantazyjnej komedii Stratfordczyka 

źle wyrosła na pożywce „Snu nocy letniej". Zin
terpretował ją po swojemu, tworząc w zaczarowa
nym świecie „Snu" nowe czarodziejskie kręgi, 
przemyślne ronda wokół sceny i w jej samym środ
ku. (. .. ) Szekspirowskie zamieszanie z popląta
niem, które niejeden teatr zwiodło w stronę „kina 
akcji", Major usiłował nieco uporządkować, dać 
widzom oddech na analizę sytuacji bohaterów. 
Stąd pewne jego kontry i kontrapunkty akcje spo
walniające wypełnione sennym tańcem i psycho
deliczną muzyką. Kto je przetrzymał, po drugim 
akcie bił mocne brawa. 

Ireneusz K. Szmidt „ Sen o Szekspirze ", 
„ Ziemia Gorzowska " 1996 nr 14 

Poskromienie złośnicy 
premiera 18. IV 1998 

Reż. Ryszard Major, scen. Ewa Krechowicz 
23 przedstawienia - 5.392 widzów 
W interpretacji Ryszarda Majora Katarzyna 

(Marzena Wieczorek) nosi ogromny wełniany 
chałat a pod nim trykotowe spodnium. Petruccio 
(Aleksander Maciejewski) w jednej ze scen za
chowuje się jak gej, pewien XVI-wieczny kupiec 
tankuje samochód. ( ... ) Zza kulis dochodzi zapach 
smażonej jajecznicy i odgłos wody lejącej się z 
odkręconego kranu. (. .. ) Scenografia Ewy Kre
chowicz kipi od pomysłów, że nadążając za ich 
rozwiązywaniem łapię się na bagatelizowaniu tek
stu. Potyczki słowne ustępują miejsca rękoczy
nom i przepychankom. Faktycznie mamy więc 
do czynienia z fenomenem współczesności - z kul
turą obrazkową. 

Aleksandra Pezda, 
„ Głos Wielkopolski ", 24. lV 1998 



W teatrze i wokół teatru 
Zwyciężczyni II edycji „Big Brother" 

Marzena Wieczorek, aktorka, wygrała II edycje reality-show w telewizji 
TVN. W dniu finału na Starym Rynku zorganizowano dużą imprezę, podczas 
której gorzowianie wspierali Marzenę aż do zwycięskiego sukcesu. Zdobyła 
dużą popularność wśród dzieci i młodzieży, była zapraszana na spotkania, do 
udziału w imprezach lokalnych i ogólnopolskich, często występowała w TVN. 
Podczas długiego pobytu w Domu Wielkiego Brata i później zawsze ciepło 
mówiła o swoim, gorzowskim teatrze. 

Teatr w rozjazdach 
W dniach 7 i 8 marca zespół naszego teatru pokazał na scenie Teatru Drama

tycznego w Elblągu ,,Antygonę". Cztery spektakle adresowane były do młodzieży i zostały bardzo 
dobrze przyjęte. Rolę Hajmona zagrał Cezary Żołyński, w miejsce już nie pracującego w gorzowskim 
zespole Marka Jędrzejczyka. 

Natomiast 12 i 13 marca gorzowscy aktorzy pokazali w teatrze „Pleciuga" w Szczecinie lubianego 
przez dzieci „Tygryska i piratów". 

Gościliśmy w Gorzowie 
5 marca, w ramach hucznie obchodzonych „Kaziuków'' Scena Polska z Wilna pokazała sztukę Kazi

miery Iłłakowiczówny pt. „W wigilię cudu" o Królewiczu Kazimierzu - patronie Wilna. W II części bawił 
zebranych zespół pieśni i tańca ,,Zgoda". 

8 marca z kolejnym koncertem, przy pełnej widowni, wystąpiła Państwowa Orkiestra Landu Bran
denburgii. 

Na scenie Teatru im. Osterwy w dniach 12 i 13 marca zaprezentował się najmłodszym gorzowskim 
widzom Teatr „Pleciuga" ze Szczecina, który pokazał bajkę pt. „Krawiec Pan Niteczka". 

Konkurs na dyrektora 
Radni wojewódzkiego sejmiku samorządowego zdecydowali o przeprowadzeniu konkursów na dy

rektorów 9 placówek wojewódzkich podległych temuż sejmikowi. Jako pierwsze mają być zorganizo
wane konkursy na dyrektorów teatrów w Gorzowie i w Zielonej Górze, by wybrani dyrektorzy mogli 
spokojnie przygotować początek sezonu 2002/2003. 

Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 9, 

Centr. tel. 728-99-30, Sekr. tel. 728-99-34, fax 728-99-35, e-mailteatr@profit.pl , www.teatr.profit.pl 

Dyrektor: Ryszard Major, Główna księgowa: Anna Jankowska, Sekreta
riat teatru: Bożena Friihauf, Kierownik techniczny: Piotr Steblin-Kamiń
ski, Kierownicy pracowni: plastycznej : Aleksander Kowalczyk, elektrycz
nej: Bogdan Giżycki, akustycznej : Jan Szołomicki , krawcowa: Anna Żu
rawska , fryzjersko-perukarskiej: Alfreda Nowak, brygadier sceny: Ry
szard Jarek, garderobiana: Maria Murawska, stolarnia: Ireneusz Łu
gowski, Kier. Biura Obsługi Widzów: Lidia Tyborska 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywi
dualnych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości , akademii, kon
certów, itp. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00, w 
soboty w godz. 11.00 - 15.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem przedsta
wienia. Telefon (0-95) 728-99-39 i 40. 


