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Do Naszych Widzów 
kilka słów od reżysera Cymbelina 

Wystawiając Cymbelina pragnęliśmy udowodnić dwie 
prawdy: że uczucie które nazywamy prawdziwą, wielką 

miłością istnieje; i że tyLk:o miłość może ocalić świat. 

Tylko miłość jest siłą twórczą i two11zącą, zdolną prze'kształ

C'ić człowieka, uczynić go bliższym temu wizerunkowi, któ
ry ludzkość widzi jako swój ideał. Miłość sprawia, że 

człowiek zdolny jest do CZYIIlÓW które przekraczają jego 
siły zarówno fizyczne jak i duchowe, z miłości r-0dzi się 

zrozumieniie, pmebaczenie, darowanie własnych krzywd, 
przc~ycężenie niskich uczuć, takich jalk pragnienie zemsty, 
odwetu. 

lmogena praeszła przez niebo i piekło miłości. Przebacza 
ukochanemu. Słońce ilego przebaczeniia ogarnia wszystkiich. 
Cymbelin przebacza Belariuswwi, uwalnia 9kazanych na 
śmierć jeńców mymskich. Jachimo pod wpływem spotka
nia z Imogeną pmestał być f<>trcm. Cierpi, przeżywa alkt 
skruchy. Leonato przebacza mu, nie korzysta z należnego 

mu prawa zemsty. 

Niepotrzebny .i daremny jest hałas i szczęk broni, prze
lana krew, zarówno w walce między jednostlkami jak naro
dami. Hałas, szczęk broni, przelana krew nic nie zmieni. 
Zabity Jachimo byłby tylk,o zabitym łotrem. Jachiimo ży

wy, zmiażdżony miłością, stanie się czf<>wiekiem. Tyllko 
miłość może ocalić świat. 

ZadziWtiające są te idee na tle okrutnej epoki w której 
tworzył Shakespeare, a nawet na tle jego twórczości. Zmę
czony życiem d widokiem przelanej krwi zarówno na scenie 
Historii, jak teatru dla którego pisał swoje dramaty i tra
gedie - stworzył baśń romantyczną, poetycką utopię, w któ
rej człowiek poznaje radość przezwyciężaniia swoich in
stynkitów, wartość przebaczenia. 

Rozwój ku1tury moral<nej człowieka hamowany nieustan
nymi wojnami, jest bardzo powolny. I dla nas dzisiaj w 350 
lat od powstania Cymbelina poetycki świat przebaczenia, 
odrzucenia hałasu, szczęku broni i przelewu krwi, bliż

szy jest jeszoze niestety utopii niż rzeczywistości. 

I dlatego gramy Cymbel ina. 

Krystyna Berwińska 
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WilUam Shakespeare należy do wszystkich czasów". 

Ben Janson 

Nie ru•szysz się stąd, aż ci postawię zwierciadło, w kitó

rym zobaczysz najtajniejszą głąb duszy własnej. 

Shakespeare 

SHAKESPEARE I JEGO CZASY 

Krótka Kroni'ka 

1564 - William SHAKESPEARE urodził się w Stratford
-on-Avon (ochrzczony 26. II) 
panują wówczas: 
W Ainglii - Elżbieta Tudor, córka Henryka VIII 
W Polsce - Zygmunt August 
W Rosji - Iwan IV Groźny 
we F1rancji - Karol IX Valois 
w Hiszpanii - Filip II Habsbu.rg 
w Niemczech - Cesarz Maksymilian II Habsburg 
Zmarlti: Mi<chał Anioł Bounarotti, Kalwin 
Urodzili się : Galileo Galilei, Marlowe, Peter Breu
ghel ml. 

1565 - Powstanie Niderlandów prizeciw Hiszpanii. 

1571 - Anglilkani1zm staje się w Anglii religią państwową. 

1572 - „Noc Bartłomieja" we Francji; walki katolików 
z protestantami 

1576 - James Burbage zakłada w Anglii pierwszy stały 

teatr. 

1581 - Zmarł Tycjan, urodził się Rube.ns 
Ogłoszenie republiki Niderlandów 

1582 - Shakespeare żeni się z Anną Hathaway; miał z nią 
dwie córki Zuzannę i Judytę i syna Hamleta, który 
zmarł 1996 

1583 - Urodził się Albert Wallenstein, późniejszy wódz 
wojny tnzydz;iestoletndej 

1584 - Zmarł Jan Kochanowski 

1585 - Założenie pierwszej koloni.i angielskiej w Ameryce 

1586 - Shakespeare udaje się do Londynu 

1587 - Shakespeare rozpoczął w teatrze pracę jako inspi
cjent, aktor; przerabia dla teatru stare sztuki 
W Polsce wstępuje na tron Zygmunt III Waza 
Maria Stuart skazana na śmierć 

1588 - Zniszczenie hisZipańskiej armady przez Anglików; 
Anglia staje się potęgą morską 

1590 - Shakespeare pisze „Henryk VI" część I. 
1591 - ,,Henryk VI" część II i III 
1592 - „Komedia pomyłek", „Ryszard III" 

Zmarł Michał Montaigne 

1593 - „Tytus Andronikus" 
Zmarł Kr.zysztof Marlowe 

1594 - „Dwaj Panowie z Werony", „Romeo i Julia" 
Tupa Burbage•a gra przed królową Elżbietą 
Zmarł Pierluigi Palest11i.na 

1595 - „Sen nocy letniej", „Rysz;rd II" 
Zmarł Torquato Tasso 

1596 - „Kupiec Wenecki", „Król Jan" 
Urod21ił się Rene Descartes 



1597 - „Henryk IV" 

159!! - „Wicie hałasu o nic", "Henryk V" 
We Francji edykt nantejski Henryka IV kończy 

wojnę religijną. 

1599 - „Jak Wam się podoba", „Wieczór trzech Króli" 
„Juliusz Cezar" 
Zmarł James Burbage, Shakespeare został współ

właścicielem ,Teatru „Globe" 
Urodził się Oliver Cromwell, Vclasques, Antoni van 
Dyck 

1600 - „Hamlet", „Wesołe kumoszki z Windsoru" 
Urodził się Calderon 
Giordano Bruno został spalony na stosie 

1601 - „Troilus i Kressyda" 

1602 - „Wszystko dobre co się dobrze kończy" 

1603 - Trupa szekspirowska otrzymuje tytuł „aktorów kró
lewskich" 
Zmarła królowa Elżbieta. Wstępuje po niej na tron 
Jakub I Stuart 
Wzmaga się władza purytanów 

1604 - „Otello", „Miarka na miarkę" 

1606 - „Antoniusz ! Kleopatra" 
W Rosji na tronie carskim zasiada Wasi! Szujsk•i 
po zabiciu Dymitra Samozwańca. 
W Polsce rokosz Zebrzydowskiego 
Urodził się Piotr Corneille. 

1607 - „Koriolan'', „Tymon Ateńczyk" 

1608 - „Perykles" 
Urodził się John Milton 

1609 - „Cymbelin" 
Hiszpania uznaje niezależność Niderlandów 

1610 - „Opowieść zimowa" 
Zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem 

We Fraricji morderstwo Henryka IV. Regencja Ma
rii Medycejs~iej, wpływy kard. Richelieu 

1611 - „Burza" 

1612 - Shakespeare, który już od 1603 r. część roku spędza 
w rodzinnym Stratfordzie, przenosi się tam całko
wicie. 

1616 - Shakespeare umiera (23. IV). 

Cymbelin grany był dotychczas w Polsce tylko raz, 
w Krakowie w r. 1902. Rolę Imogcny grała Stanisława Wy
socka, Cymbelina - Józef Kotarbi ńsk!i , Klotena - Aleksan
der Zelwerowicz, Leonata - Józef Sosnowslki. 

Helena Modrzej ewska wśród ról szek spirowskich grała 

także Imogcnę, w cza sie turnec i:;o Ameryce w latach 
1883---89. 

lmogena - Elżbieta Jagielska 
Arwiragus - Andrz'Cj Chomiński 
Bclariusz - Krystian Tomczak 

Joachimo - Janusz Mirczcwski 
Filario - Daniel Bargiełowski 
Leonato - Jerzy Żydkiewicz 



... Szekspir, to po Bogu najpotężniejszy twórca dusz. Dla
tego panuje nad czasem i nad wypadkami. Starzeją się 

pisarze, którzy .są przedstawicielami pewnych szkół, pew
nej mody, schlebiaozami danej epoki, odtwórcami panują
cych doraźnie gustów. On ll'lie zesta!'lzeje się nigdy, albowiem 
tworzy prawdę życia, a prawda i życie są zawsze aktual
ne ... 

Tworzy ludzi o rzeczywistych duszach, i gorącej krwi, 
którzy mies2lkają i żyją dz:iś między nami tak sarno ... j a.k 
żyli przed wiekami. Osobiście mało znam ludzi, z którymi 
bym rozmawiał równie chętnie, jak rozmawiałem z Ham
letem; a po przeczytaniu Burzy mimowoli przychodzi mi 
zawsze na myśl, że jakiś współczesny Barnum powinien 
wyszukać Kalibana i pokazywać go za pieniądze. 

Znalem ludzi którzy kochalii się w Mirandzie, a ja sam 
trochę w Rozalindzie. 

Przykładów nie będę mnożył, ale przecie Falstaff miał 
w Polsce brata Zagłobę, a obaj mają wielu źyjących 

dotychczas braci w Anglii i w Pohsce ... 

Ta sama niesłychana intensywność życia znajduje się 

się w Henryc21ku Monmauth, w Poinsie, w Romeu, Jago
nie, Otellu etc. T·aikiź sam żywy i ciepły urok kobiecy 
w Ofelji, Julii, Korde]Jii lub Imogenie. Lecz moc geniusza 
sprawia, że wszystJkie te postacie niemniej żywe od współ
czesnych, są daleko więcej od nich interesujące, albowiem 
wszechludZlkie porywy ·i namiętności, ogólne pierwiastki zła 
i dobra spotęgowane są w nich w stopniu daleko wyższym. 
Są to ludzie więksi od nas ... , a jednak każdy odnajdzie 
w nich nietylko siebie, lecz i powszeohne prawa tego wiel
kiego i odwiecznego procesu, który zwie się życiem ludz
kości... 

Cymbelin 

Henryk Sienkiewicz 

Dlaczego mogłem czytać Shakespeare'a 
(fragmenty) 

Szkic dekoracji Andrzeja Majewskiego 

-' 

Aby pisać, trzeba mieć C·OŚ pięknego przed oczyma ima

ginacji - rzecz rozwidniającą się stopniami, obszerną jak 

świat, pełną ruchu i żyoia ... 

Rzecz stwo!'lzoną nazywam pomysłem„. z pomysłu wyni

kają naturalne figury i charaktery - charaktery znów od

działy,wają na pomysł... jest zaś jakieś monotonne usposo

bienie duszy, ·która to wszystJko harmonizuje i jedną bar

wą oblewa„. tak na przykład, że po napisaniu (ale po na

pisaniu, powiadam, nie przed) dz:iwię się sam kolorytowi, 

który moje d:łieła jedno od drugiego rozróżnia - a wy

tłomaozyć tego inaczej nie mogę jak powiedziawszy wam, 

że mi się mój Sen nocy letniej wydaje błękitnym i księży

cowym ... a np. Makbet szarym i ozerwonym obrazem. 

Jutiusz Słowacki 

„Krytyka Krytyki literatury" fragmenty 

dialogu Shakespeare'a z dziennikarzem. 

Akt I. Scena zbiorowa 



WILLIAM SlIAKESPEARE 

CYMBELIN 
Król Brytanii 

jCymbclinc) 

tragikomedia w trzech aktach napisana w 1609 r. 
na podstawie prz ·-· du Leona Ulricha 

opraeowanie i układ tekstu Krystyny Berwii1skicj 

OS T Y: 

Cymbelin - król Brytanii 
Imogena - córka Cymbelina 
Królowa - druga żona Cyrpbelina 
Kloten - syn Królowej 
Leonato - mąż Imogeny 
Filario - przyjaciel Leonata 
Jachimo - przyjaciel Filaria 
Lucjusz - rzymski generał 
Belariusz - wygnany pan 
Arwiragus - domniemany syn Belariusza 
Plizanio - dworzanin Leonata 
Korneliusz - lekarz 
Dama dworu 
DworzanLn 
Eunuch 
Stróż więzienny 

żołnierz brytański I 
Żołrnierz brytański II 
żołnierze rzymscy 

BRONISŁAW BORSKI 
ELŻBIET A JAGIELSKA 
CELINA KUBICÓWNA 
JÓZ.EF KALIT A 
JERZY ŻYDKIEWICZ 
DANIEL BARGIEŁOWSKI 
JANUSZ MIRCZEWSKI 
LUDWIK MICHAŁOWSKI 
KRYSTIAN TOMCZAK 
ANDRZEJ CHOMIŃSKI 
ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 
FABIAN KIEBICZ 
BARBARA SIWECKA 
JANUSZ ZLAMAL 
BARBARA SIWECKA 
FABIAN KIEBICZ 
JANUSZ ZLAMAL 
JÓZEF KALITA 
xxx 

Rzecz d zieje się w t rytanH i w Rzymie 

Inscenizacja i reżyseria: 1'RYSTYNA BERWIŃSKA 
Asystent reżysera: K YSTIAN TOMCZAK 

Dekoracje i kostumy: NDRZEJ MAJEWSKI 

Muzyka 
ZBIGNIEW TURSKI 

Dy•reiktor Administracyjny 
MIECZYSŁAW MARSZYCKI 

Dyrektor i K•ierownik Artystyczny 
WANDA WRÓBLEWSKA 

Układ walk 
SŁA WOl\'IIR LINDNER 

Kierownik Literacki 
KRYSTYNA BERWIŃSKA 

I 



Kontrola tekstu - BOGUSŁAW SKORSKI 

Przedstawienie prowadzi - CYRYL SEREDYŃSKI 

Kierownik Techniczny 
WŁADYSŁAW BARASZKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej męskiej 

Krawieckiej damskiej 

Stolarskiej 

Brygadier sceny 

Główny elektryik 

Perukarz 

- JÓZEF BALCERZAK 

- HALINA SOBOTA 

- WACŁAW BIELIŃSKI 

- LUDWIK BERKOWSKI 

- TADEUSZ WOZNICA 

- ADAM OKOŁOTOWICZ 

Kder. Działu Objazdu 

MIECZYSŁAW LEWICKI 

Kier. Organizacji 

IRENEUSZ URBAN 

Kier. Realizacji 
WIESŁAW BANASIEWICZ - WOJCIECH KOŁAKOWSKI 

Arwiragus - Andrzej Chomiński Kloten - Józef Kalita 

Stróż więzienny - Fabian Kiebicz 
Leonato - Jerzy Żydkiewicz 



Imogena - Elżbieta Jagielska 
Pizanio - Zbigniew Skowroński 

Miłość jest 'Potęgą która niszczy prawa nadaje nowe. 

Boccaccio 

Dla tego, kto kocha, niebezpiecze11stwa żadn8go n:i 5wie-
cie nic masz. 

W·szelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, 
Złe losy zmoże, kto zbrojny miłością. 

Król jest to człowiek i nic więcej. 

Boccaccio 

Michał Anioł 

A jeśli, sam ze siebie, jest Hchym człowiekiem, władztwo 
całego świa•ta nie zdolne jest go przystroić. 

Montaigne 

Znacznie więcej u ludzi może sprawić nadzieja niż strach. 

Guicciardin 

Nic jest prawem natury, żeby jeden lud ujarzmiał drugi 
lud. 

Val!'!. 

Każde poznanie ma żródlo w uczuciu. 
Leonardo da Vinci 

Największa nzecz na świecie to umieć należeć do siebie. 
Montaigne 

Kto życia nie ceni, nie wa·rt go. 
Leonardo da Vinci 

Ludzie bywają czasami panami swoich losów. 
Shakespeare 

Ani kamienne wieże, ani mu·ry 
Z kowanej miedzi, ni podziemia .stęchłe, 

A!ni ćiężary żelaznych łańcuchów 

Nie ipodołają nigdy sile ducha. 
Shakespeare 

Kto umiał nakreślić bieg własnego życia - dokonał wie
le więcej, niż ten, który kreśli książki; kto umiał zdobyć 
sobie ład i spokój - lepiej żył niż ten, który zdobył kró
lestwa i miasta. 

Montaigne 

- Cóż jest miłość? 
- To ipragnJenie piękna. 

Lope De Vega 

Ogień jest ogniem, chociaż popiół go przes!oni, 
Swięte mury miłosnej nie stłumią pożogi, 
Miłość równym jest władcą w świecie i ustroni. 
Przed tym bogiem, oo .razi i niebiesk·ie bogi, 
żadna ciebie modlitwa ni post nic uchroni. · 

Akt III. Scena zbiorowa. 
W środku - Królowa - Celina Kubicówna 

Ronsard 



To bardzo trudno napisać o sobie. 
Może wobec tego metodą ankiety? 
Spróbujmy. 

POZNAJCIE 

SWOICH 

AKTORÓW 

Celina Kubicówna 

Data urodzenia? Hm... Urodziłam się dostatecznie niedaw
no, żeby się tego nie wstydzić, a zarazem dostatecznie daw
no, żeby się tym nie chwalić. 
Mój wygląd? Jak na fotografii obok. 
Aktualonie włosy c.zarne, ale zastrzega się zmiany w zależ
ności od mody. 
Miejsce zamieszkania? Zawsze pokrywa się z siedzibą 

Teatru, w którym właśnie gram. A więc kolejno; KaW>wice, 
Białyst-0k, Jelenia Góra, Wrocław, Łódż - wreszcie War
szawa. 
Mój debiut? Katowice 1946 rok. 
Moje ulubione role: Nie te, które mnie się podobały, ale te 
w których ja się podobałam. 

Ozy ·były takie, ·które mnie się podobały i w których ja się 
podobałam równocześnie? Owszem Eliza w „Pygmalionie" 
Shawa, Ruth w „Niemcach" Kruczkowskiego, Viola w szeks
pirowskim „Wieczorze Tl'zech Króli", Balladyna". 
W P.T.Z.M. grałam Balladynę, Hrabinę w „Weselu Figara", 
PodstoLinę w „Zemście" i teraz gram Królową w „Cymbe
linie". 
Kocham teaitr i swoją pracę. 
To chyba wszystko. 
Reszta jest przyszłością, jak mówi Shakespeare, zlekka tyl
ko przeze mnie poprawiony. 

I znowu staję przed Wami - Drodzy Widzowie. 
Jest to już około szesnasty egzamin w trzyletniej pracy 
w Teatrze po skończeniu Państwowej Wyższej Szkoły 

T·eatralnej w Warszawie. 
Pamięta się egzamin pierw.szy a potem szczególnie trud

ne i odpowiediJialne a więc: Achilles (Achilles i Panny 
A. Swinarskiiego), Nick (Maria Stuart - J. Słowackiego), 

Fortunio (Swiecznik - Musseta), Chopin (Lato w Nohant -
J. Iwaswiewicza), Fantazy (Fantazy - Słowackiego), Figa
r.o (Wesela F1igara - Beaumarchais), Papkin (Zemsta -
Fredry). 

Droga którą trafiłem do teatru była długa i trudna. 
Pełna obaw i lęku - jak to będ21ie, czy dam radę, czy tam 
jest moje miejsce. Uroki Teatru zwyciężyły wszystko. Obec
niie trudności się zwiększają - wzrasta odpowiedzJialność. 

Zawód nasz wymaga bezustannej pracy nad sobą, wielu 
wyrzeczeń popartych ogromną dyscypliną i wytrwaniem. 
Ale niepodobna się cofnąć przed tymi trudn:ościami, jeśli 
Wy d;rodzy W~idzowie obdarzacie nas za to śmiechem, wzru
szeniem i brawami. 

J·eden Wasz uśmiech i Wasza życzliwość czynią nasz za
wód pięknym, z którym niepodobna się rozstać. 

Zawsze się cieszę kiedy postać którą gram, pozwala Wam 
czasem odnaleźć coś z siebie, pomóc kochać ludzi i wie
rzyć w nich, chronić przed fałszywym krokiem i bawić 
się zapominając o własnych tarapatach - pomaga żyć. 

Pracując nad rolą Leonata chciałem być godny miłości 

tak cudownej kobiety jaką jest Imogena i nie umiałem 

zdecydować się na talk haniebny czyn jak zakład o honor 
kobiety, której bezgranicznie ufam i potem na rozkazanie 
zabicia jej. 

Dlatego tym wy1rażrniej starałem się powiedzieć dlaczego 
Leonato musiał postąpić tak a nie inaczej. Szalona mi
łość - zawiedziona, doprowadziła do szalonej rozpaczy -
szal1ona ro2lpacz do szalonych czynów. Nie sądźcie mego 
Leonata zbyt surowo. Smierć może zmazałaby jego winy. 
Pragnę abyście zrozumieM dramat mojego Leonata. Chcę 

żebyście znajdywali wielką miłość i <nie dawali jej nikomu 
odbierać tak pochopnio jaik Leonato, bo ukochanej możecie 
już nie odzy·skać. 

Leona.to od.zyskał ją przy bardzo dzLwnych ;>Jbiegach oko
liczności, k·tóre w życiu zdarzają ·się tizad..,iej ... 

Jerzy :Zydkiewicz 



Leonato - Jerzy Żydkiewicz 
Imogcna - Elżbieta Jagielska 

lmogena - Elżbieta Jagielska 
Joachimo - Janusz Mlrczewski 

CZY WIECIE ŻE.„ 

... pierwszego października br. w P. T . Z. M. podobnie jak 
w innych <teatrach w Polsce rozpoczął się nowy sczo::l. Z t ej 
okazji odbyło się przy lampce wina zebranie towarzyskie 
Zespołu, na którym omawiano plan pracy, oraz repertuar. 
Na tym zebraniu pożegnaliśmy się z kolegami, którzy 
odeszli z naszego Teatru i zapoznaliśmy siq z kolegami, któ
rzy w tym sezonie rozpoczną pracę w P. T. Z. l\II. 

Odeszli kol. aktorzy: Marian Czyżewski, Antoni Jurasz, 
Roman Metzler, Julia Zabińska. 

Przyszli kol. aktorzy: Danuta Gallert, Maria Kuszyńska, 
Władysława Skwarska, Maria Zakrzewska, Daniel Bargie
łowski, Andrzej Chomiński, Bohdan Grzybowicz, Ludwik 
lVIichalowski, Janusz Mirczewski. 

* 
* * 

... od nowego sezonu P. T. Z. M. poszerzy swoją działal

ność o scenę dla dzieci. Nareszcie nasi mali widzowie, 
których nie zawsze chcemy wpuszczać na przedstawienia 
dla dorosłych doczekają się przedstawień specjalnie dla 
siebie 

* 
* * 

... najbliższą premierą naszego Teatru będzie bajka dla 
dzieci wg. Andersena napisana przez Jadwigę Żylińską 

p. t. świniopas i księżniczka. 

* 
* * 

... Shakespeare'a po wojnie wydaje Państwowy Instytut 
Wydawniczy. Nowe przekłady ukazują się w poszczególnych 
tomikach , ponadto wyszlo w P. I. W. wydanie zbiorow-= 
Shakespeare'a w starych przekładach . 

* 
* * 

.„w Pomiechówku scena na której występuje nasz Teatr 
jest niedbale przygotowana. Nie można znaleźć właściwego 
gcspodarza sali, trudno bowiem za takowego uznać Prezy
dium G.R.N., która swój udział w przygotowaniu na przy
jazd Teatru ogranicza do podpisania umowy na wynajem. 

* 
* * 

... w Nasielsku, w pięknym budynku kinowym zapomniano 
zaplanować scenę. Tę lekkomyślność projektantów stara 
się naprawić p. Wacław Sokolnicki, kier. Szkoły Podstawo
wej nr. 2 - zasłużony pedagog i działacz kulturalno-oświa
towy, który mimo ciasnoty w budynku szkoły, na każdy 
występ Teatru starannie przygotowuje scenę nie bacząc 

że dezorganizuje mu to pracę. Robi to by społeczeństwu 

Nasielska umożliwić obejrzenie przedstawień. Dziękujemy! 




