




ODZNACZONY ZŁOTA ODZNAKĄ ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU 

Dyrektor Kierownik Artystyczny: ANDRZEJ URAMOWICZ 

Postać, którą tu widzisz, ryla ręka szczyra, 
Co chciala szlachetnego ukazać Szekspira, 
Przy czym też miedziorytnik biedzil się niemalo, 
Zeby dzielo naturę żywą przewyższalo. 
O, gdyby tak geniusza kontury zwodnicze 
Mógl wyrysować w miedzi jak ziemskie oblicze -
Jego sztych bylby wówczas sztuką niedościglą 
I wszystko by przewyższyl rytowanie iglą. 
Ze temu nie podolal - niechaj wzrok twój sięga, 
Czytelniku, nie rysów - lecz tego, co w księgach. 

Ben Janson 

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO 

Kierownik Literacki: BOLESŁAW LUBOSZ 
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Dyrektor Kierownik Artystyczny: Al 

Postać, którą tu widzisz, ry'F'~~";;_' 
Co chciala szlachetnego ukG 
Przy czym też miedziorytn 
Zeby dzielo naturę żywą p1 
O, gdyby tak geniusza kont 
Mógl wyrysować w miedzi 
Jego sztych bylby wówczas 
I wszystko by przewyższyl 
Ze temu nie podolal - niec 
Czytelniku, nie rysów - le• 

JANINA MRAZEK 

Janina Mrazek jest absolwentką 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatra!-

nej w Warszawie. W swojej dotych-

czasowej bogatej karierze aktorskiej 

występowała na scenach Białego-

stoku, Łodzi, Kielc, Torunia, Zielonej 

Góry i Tarnowa. Posiada w swoim 

dorobku wiele interesujących krea

cji aktorskich. Wymieńmy niektóre: 

Maria w „Lekkomyślnej siostrze". 

Rachela w „Weselu", Katierina w 

„Burzy'', Inga w „Pierwszym dniu 

wolności", Raza Weneda w „Lili 

Wenedzie", Nina w „Maskaradzie", 

Jenny w „Operze za trzy grosze", 

Judyta w „Uczniu diabła", Dziew

czyna w „Myszach i ludziach'', Laura 

w „Przedwiośniu". 

J E R Z Y K O C Z Y Ń S K I 

Jerzy Kaczyński związany jest z tea
trem od 1949 roku. W swojej bogatej 
karierze aktorskiej występował w 
Teatrze Ziemi Pomorskiej (Toruń), 
Teatrze Popularnym (Grudziądz), 
Teatrze Polskim (Poznań) , Teatrze 
im. St. Jaracza (Olsztyn), Teatrze im. 
L. Kruczkowskiego (Zielona Góra), 
Teatrze im. Ludwika Solskiego (Tar
nów), Teatrze im. St. Żeromskiego 
(Kielce). 

Z bogatej kolekcji ról najchętniej 
odwołuje się do takich postaci, jak 
Kirkor w „Balladynie'', Dyrektor 
Teatru Snów w „Dwóch teatrach" 
Szaniawskiego, Janusz w „Panu Jo
wialskim", Motyliński w „Klubie 
kawalerów", Willi w „Niemcach" 
L. Kruczkowskiego, Worobjew w 
„Niespokojnej starości" Rachmano
wa, Felek w „Królowej przedmieścia" 
Krumłowskiego, Jakub w „Skąpcu", 
Neiperg w „Madame San-Gene", 
Kmicic w „Potopie", Generał Pac 
w „Warszawiance", Dziennikarz w 
„Weselu" Wyspiańskiego. 
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Dyrektor Kierownik Artystyczny: Al 

Postać, którą tu widzisz, ry; 
Co chciala szlachetnego ukc 
Przy czym też miedziorytn 
Zeby dzielo naturę żywą p1 
O, gdyby tak geniusza kont 
Mógl wyrysować w miedzi 
Jego sztych bylby wówczas 
I wszystko by przewyższyl 
Ze temu nie podolal - niec 
Czytelniku, nie rysów - le• 

P ierwodruk komedii „Wszystko do
bre, co się dobrze kończy" ukazał 

się w wydaniu zbiorowym - folio 
- z roku 1623. Datę powstania, bar
dzo zresztą niepewną, można w przy
bliżeniu ustalić na rok 1602, przy
najmniej jeśli idzie o dochowaną 

wersję komedii. Jest rzeczą prawdo
podobną, że pierwsza jej wersja gra
na była już przed rokiem 1598, może 
właśnie pod wymienionym przez 
Meresa tytułem: „Love's Labour's 
Won" (Nagrodzone zachody miłosne). 
Fabułę komedii zaczerpnął Szekspir 
z „Dekamerona" (opowieść o Beltra
mie de Rossiglione i Giletcie di Nar
bone - dzień trzeci, opowieść dzie
wiąta), przełożonego na język angiel
ski w roku 1566 (Palace of P leasure · 
- Pałac Rozkoszy). 
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JAN PIERZCHAŁA 

, 

PRAWA BASNI I CZARU 

Helena, to imponująca charakterem, kon
sekwentna, dumna postać bohaterki szek
spirowskiej komedii pt. „Wszystko dobre, 
co się dobrze kończy". Choć przyznacie 
pewnie wszyscy, iż ona w połączeniu 
z Bertramem, młodym hrabią Russylianu 
tworzy parę nieco dla nas zastanawiającą, 
owszem, nawet kłopotliwą pod względem 
wartości moralnej. 



Kogo w imię miłości ściga ta uparta, przez 
miłość natchniona dziewczyna? Kobiecia
rza i lekkoducha! Bertram to jednak wiel
kie ladaco, zadufany w sobie panek, na 
którego myśleniu i uczuciach wyciska swe 
piętno przesąd klasowy, to jego całe dzie
dziczne szlachectwo. Gdy król da mu żonę, 
kiedy Helena, korzystając z przyzwolenia 
królewskiego wybierze go sobie na męża, 
odepchnie ją bezwzględnie, sprzeciwi się 
najwyższej woli, na szalę rzuci wszystko, 
powie: 

Czyliż dlatego królu, że ty wstałeś 
Ja upaść muszę? O, ja znam ją dobrze. 
Ojciec mój kosztem własnym ją wy-

chował; 

Córka biednego lekarza mą żoną? 

Odbierz mi raczej dziedziczne szla
chectwo. 

Pytania natury moralnej oraz problemy 
ideowe, filozoficzne zawarte w komedii 
Wiliama Szekspira - „Wszystko dobre, co 
się dobrze kończy" odsyłają nas do tego 
okresu w twórczości wielkiego poety elż

bietańskiego, gdy w latach 1602-1604 prze
rzuca się z tematu na temat, gdy sięga po 
najtrudniejsze problemy jakie niesie życie, 
kiedy mierzy się z niedoskonałością ludzi 
i świata nawet za cenę doświadczeń bo
lesnych. 

Komedia „Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy" opublikowana została drukiem 
w 1923 r. ale powstała wcześniej, w latach 
1602-1604. Łatwo wyczuwalna w niej 
wrażliwość na określone problemy moral
ne, każe umieścić ją pod względem chro
nologii pomiędzy „ Wieczorem Trzech 
Króli", „Wesołymi Kumoszkami z Wind
soru" a komedią „Miarka za Miarkę", na
pisaną w 1604 r. Komedie pochodzące 
z owego okresu centralnego twórczości 

Wiliama Szekspira, uchylają się wszelkiej 
klasyfikacji wspólnej, nie potwierdzą nam 

jednej jakiejś doktryny ideowo-artystycz
nej, jaką na przykład odnieść można do 
tragedii, tych sztuk „posępnych" od „Ham
leta" do „Tymona Ateńczyka". 

Są wartości wyróżniające pozytywnie 
komedię „Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy" i jednocześnie tkwi tam coś, co 
podnieca do protestów i drażni, co Szek
spirowi nieraz zresztą brano za złe. Idzie 
tu o wynik i sumę zestawionych wartości 
i ideałów, na których zbudowana została 
postać Heleny, ideałów porównanych z tym, 
co przedstawia Bertram jako człowiek, 

także jako mężczyzna, w gruncie rzeczy 
wcale niegodny tej nieprzec iętnej kobiety, 
wywołującej w nas tkliwość z wielu przy
czyn, także z tej , która nam mówi o pier
wiastku sierocym, sierocej ufności, których 
nosicielem jest Helena. 

Może gdzieś wśród ludzi skojarzonych 
w małżeństwo, tak dawniej jak i dzisiaj , 
znaleźlibyśmy identyczne przykłady, po
dobne wydarzenia, charaktery , podobne 
struktury duchowe, jakie reprezentują He
lena i Bertram. Wszystko to jest możliwe . 

Lecz nawet kiedy Szekspir zarysował 

w swej komedii wszystko jak w ż·yciu, 

jak w świecie rzeczywistym i realnym, to 
prawie nikt wrażliwy nie oprze się dozna
niu, iż coś tu do nas mówi ze świata baśni, 
z krainy czarów, słowem z nowego źródła, 
które istotnie było natchnieniem Szekspira. 

Poeta realistycznie nakreślił postaci swej 
komedii, sytuacje, postawił ważne społecz
nie pytania moralne, coś przecie jednak 
ocalił z owej czarownej atmosfery, prze
nikającej komedię „Wszystko dobre, co się 
dobrze kończy". 

Przemysław Mroczkowski w książce -
„Szekspir elżbietański i żywy" tak pisze 
o źródłach komedii, której głównym mo
tywem jest duchowa przygoda uroczej He
leny, dziewczyny jeszcze młodej, zostającej 



na respekcie u hrabiny Russylionu: 
„U Boccaccia w „Dekameronie" i parafra
zującego Paintera (The Palace of Pleasure, 
1575) znajdował Szekspir znany w różnych, 
zwłaszcza wschodnich kulturach, wątek 

o „spełnieniu niemożliwego warunku" 
przez przedsiębiorczą dziewczynę". 

Czegóż dokonała Helena? Co zaszło po
między nią a Bertramem? Oto Helena, sie
rota, lekarstwem zostawionym jej w spad
ku przez ojca lekarza, uleczyła ze słabości 
chorego króla, zdobyła męża Bertrama, 
którego kochała od dawna. Zaś gdy ten 
nie chciał uznać w niej żony i od niej 
uciekł „na wojnę", stawiając przy tym wa
runek, iż się z nią połączy, jeżeli okaże 

mu pierścień zdjęty z jego palca, kiedy, 
co jeszcze trudniejsze, przedstawi mu dzie
cko poczęte z niego, wtedy ona odnalazła 
go w dalekich Włoszech, zajęła miejsce 
swojej rywalki w jego łożu, dopiela swego, 
spełniła warunki, zdawało się wcześniej, 

w ogóle nie do spełnienia. 

i.lertram został upokorzony. Stalo się jak 
w baśni, jak w rzeczy która się dzieje 
w krainie czarów. Od tej pory na Bertra
ma działają odmieniające go moce. Jak 
dawniej nie chciał kochać Heleny za jej 
niskie pochodzenie tak wtedy darzy ją go
rącym uczuciem tylko z tej przyczyny 
czarownej, że spełniła warnek niemożliwy. 

HELENA 

To jest twój pierścień i list, w któ
rym piszesz: 

„Gdy z mego palca pierścień ten 
dostaniesz 

I będziesz ze mnie matką" i tam dalej. 
Wszystko się stało; czy chcesz mym 

być mężem, 

Teraz gdy dwakroć wygrałam twą 
rękę? 

BERTRAM 

Gdy mi wyjaśnisz wszystkie tajem
nice, 

Będę cię kochał jak ócz mych źrenice . 

Ujmująca jest owa atmosfera, jaka owie
wa te dwie postacie komedii Wiliama 
Szekspira, którymi rządzą prawa baśni 

i czaru. 

Jan Pierzchała 



WILIAM SZEKSPIR 

WSZYSTKO DOBRE CO SIĘ DOBRZE KOŃCZY 
(All'S WELL THA T ENDS WELL) 

KOMEDIA W 5 AKT ACH 

Król Francji 

Książę Florencji 

Bertram, hrabia Rousillonu . 

Lafeu, siary szlachcic . . 

Parolles, przyboczny Bertrama 

Klucznik hrabiny Rousillonu . 

Błazen 

Pierwszy pan francuski 
G. Dumain ... 

Drugi pan francuski 
E. Dumain . . . . . 

*) na prawie współpracy 

ST A N I SŁ A W MAL A TY N S KI 

MIROSŁAW SMOLAREK 

WIESŁAW OCHMANSKI 

WIESŁAW TOMASZEWSKI 

WŁODZIMIERZ FIGURA 

ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI 

ANDRZEJ IWINSKI 

WALDEMAR ŁABĘDZKI 

EDWARD ROMINKIEWICZ 

Paż 

Stara hrabina Rousillonu, 
matka Bertrama 

Helena , szlachcianka , pod
opieczna Hrabiny 

Stara wdowa z Florencji 

Diana, córka wdowy 

Wiolenła} s:sia~ki i przyja-
Mariana c1ółk1 wdowy 

Żołnierz I 

Sokolnik . 

PRZEKŁAD 

MACIEJ SŁOMCZYNSKI 

EUGENIUSZ FOX - WAWRZYN I AK•) 

MARIA DRZEWIECKA 

HALINA . BULIKÓWNA 

JANINA MRAZEK 

JADWIGA DERŻYNSKA 

BA R BA RA DO B RO W O L S KA") 

ANNA RAMZA-RADŁOWSKA 

JERZY KOCZYNSKI 

WITOLD MIERZYNSKI 

oraz panowie, żołnierze i dworzanie 

REŻYSERIA 

JÓZEF WYSZOMIRSKI 

SCENOGRAFIA 

JERZY FELOMANH 

MUZYKA 

WOJCIECH ŁUKASZEWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA 
WIESŁAW OCHMAŃSKI 
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JERZY ZAGÓRSKI 

WILIAM 

SZEKSPIR 

1564-1616 

WILIAM SZEKSPIR 
1564 - 1616 

Twórczość Szekspira wiąze się 

z epoką Elżbietańską. Rządy Królowej 
Elżbiety przypadają na drugą polowę 
XVI stulecia (1558-1603). Następuje 

wtedy w Anglii zmierzch feudalizmu 
i świt angielskiej burżuazji . Konflikty 
między tymi dwoma światami odbi
jają się w dzielach ówczesnych twór
ców, podobnie jak w ich renesansowej 
twórczości dźwięczą już preludia ba
roku. 

Jeszcze bardzo jasny i logiczny 
język ówczesnej poezji świadczy o się 

ganiu do dziedzictwa antycznego. 
Jednocześnie jednak zdania stają się 
coraz bardziej kwieciste i patetyczne, 
co już zwiastuje narodziny nowego 
stylu, mianowicie narodziny baroku. 
Patos i bogaty przepych slów w dzie
lach najlepszych poetów tworzy za
skakujące bogactwem harmonie, które 

SPOJRZENIE NA STRATFORD Z WIEŻY MIEJSCOWEGO TEATRU 



PRACOWNIA SZEKSPIRA I JEGO DOMNIEMANE BIURKO 

szczególnie w utworach scenicznych 
dają niespodziewany e.fekt. Pod tym, 
względem Szekspir byl nieodlącznyrn 
dzieckiem swej epoki i to dzieckiem 
genialnym. 

Twprczość jego do dziś żywa, prze
kracza swym znaczeniem rarny okre
sów historycznych, jest szczytem sce
nicznego pisarstwa. Szekspir urodzil 
się w miasteczku Strat.ford w rodzinie 
kupieckiej. W siódmym roku życia 

rozpocząl Szekspir studia, które po
legały wówczas w glównej mierze na 
nauce języków starożytnych. Nie wie
my jak daleko zaawansowany byl 
Szekspir w studiach, ale jeszcze w 
szkole polknąl bakcyla teatralnego. 

W cze śnie też po znal smak walki 
o byt oraz slodycz i gorycze życia 

niezależnego. Ożenil się mając lat 18. 
Zona obdarzyla go trojgiem dzieci, ale 
nie żyla w zgodzie z mężem. Mając 

lat 24 przeniósl się do Londynu i tam 
zaczepil się o teatry, w których stop
niowo awansowal z sily pomocniczej 
na aktora i pisarza dramatycznego, 
a wreszcie na kierownika zespolu. 

Teatry ówczesne albo graly pod 
golym niebem i byly dostępne dla 
najszerszej publiczności, lub też pod 
dachem i przeznaczone byly dla pub
liczności bardziej wykwintnej. Zespo
ly wiązaly się w tzw. kompanie, czę
sto wędrowne. Ponieważ aktorzy byli 
wówczas ludźmi niemal wylączonymi 
spod prawa, więc kompanie często 

zabiegaly o opiekę królowej lub ja
kiejś bogatej osoby. Kompania zwa
na Slugami Lorda Szambelana, w któ
rej Szekspir zadebiutowal jako aktor, 
grywala pod golym niebem, lub w 
gmachach w zależności ocl koniunk
tury. 

DOM SZEKSPIRA, W KTÓRYM OBECNIE MIESCI SIĘ MUZEUM 
POSWIĘCONE JEGO ŻYCIU I TWóRCZOSCI 



POKÓJ PRZYJĘC W DOMU SZEKSPIRA Z POPIERSIEM POETY 

Po pierwszych swoich sztukach 
(Henryk VI, Komedia omylek, Po
skromienie złośnicy, Stracone zachody 
miłości), Szekspir zyskuje slawę pi
sarską także poematami i sonetami, 
która mu toruje drogę do wyższych 
sfer, przynosi duże dochody i zdoby
wa stopień szlachecki. 

Rok 1599 jest ważną datą w życiu 
poety. Kompania Lorda Szambelana 
zaczyna grać w nowym gmachu tea
tralnym The Globe. Szekspir pisze 
Romea i Julię, Sen nocy letniej, Ju
liusza Cezara i inne, a wśród nich 
uroczą maskaradową feerię Wieczór 
Trzech Króli. Sztuki, które wtedy 
powstały prezentują tzw. „optymisty
czny" okres twórczości Szekspira„. 

Gdy po Elżbiecie wstąpil na tron 
Jakub I (1603), nowy monarcha oto
czył dodatkową opieką czolowy wów-

czas zespól, nadając nazwę Slug Kró
lewskich dotychczasowej Kompanii 
Lorda Szambelana. 

Zalamuje się optymistyczna wiara 
Szekspira. Bezpośrednią przyczyną 

tego jest zaangażowanie się poety w 
spisku hr. Essexa i przeżycie tragedii 
osobistej. Pisze wtedy tragedie: Ham
let, Otello, Król Lear i Makbet. 
W ostatnim okresie życia twórca się
gal najchętniej do wątków baśnio

wych (Opowieść zimowa, Burza). 

Umarl w rodzinnym Stratfordzie. 
W 7 lat po jego śmierci ukazalo się 

zbiorowe wydanie dziel, przedtem 
drukowanych fragmentarycznie i nie 
zawsze przejrzanych przez autora. Do 
dziś trwają studia badaczy nad usta
leniem tekstów, ścisłego auto stwa 
i czasu, w jakim powstały poszcze
gólne utwory. 

HALL W DOMU SZEKSPIRA 



Do Polski wprowadzil Szekspira 
dopiero Boguslawski, grając w swoim 
bardzo swobodnym przekladzie Ham
leta w roku 1797. Począwszy od dru
giej polowy XIX stulecia Szekspir 
jest jednym z autorów najbardziej 
grywanych w Polsce. Po wyzwoleniu 
pierwszy festiwal ogólnopolski po
święcony byl sztukom wlaśnie tego 
autora. 

Jerzy Zagórski 

• 

POKÓJ PRZY JĘC W DOMU SZEKSPIRA 

·~~~~~~~,...;.···--'-~: 
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A UTENTYCZNE PODPISY SZEKSPIRA Z AKTÓW SĄDOWYCH 



ZASTĘPCA DYREKTORA 

RYSZARD BARON 
G 

Przedstawienie prowadzi 
ALFRED BODZIACE OWSKI 

Kontrola tekstu 
ALFRED KOZŁOWSKI 

o 
Kierownik Techniczny 

EDWARD GŁOGOWSKI 

Inspektor sceny 
BRONISŁAW ŚWIĄC 

Brygadier sceny 
F'RANCISZEK SŁAWETA 

Swiatło 
MARIAN KOPEK 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
krawieckiej 

STANISŁAW BYSTRZYCKI 

Kostiumy damskie 
LUCYNA SADOWSKA 

Kierownik pracowni 
malarskiej 

EDWARD LATACZ 

Kierownik pracowni 
modelatorskiej 

HENRYK PALACZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik pracowni 
elektrotechnicznej 

JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
szewskiej 

WINCENTY KOŚMIDER 

Kierownik pracowni 
tapicerskiej 

KAZIMIERZ WŁODARSKI 

Kierownik Objazdu 
STEF AN ŚLĘZAK 

BIBLIOTEKA POETY I JEGO ULUBIONY FOTEL 
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