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William Shakespeare 

Sonet 23 

Jak lichy aktor, co, stojąc na scenie, 
Zapomniał z trwogi slów do swojej roli, 
Lub ogarnięte wściekłością stworzenie, 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli, 
Tak ja - nie wierząc, bym umial wysłowić 
Nadmiar miłości - straciłem już wiarę 
I tonę w uczuć wezbranych powodzi, 
Pod namiętności zbyt wielkim ciężarem. 
O, niech więc za mnie mówią księgi moje, 
Milczący serca mojego poslowie, 
Które o milość blaga i nagrodę, 
Chociaż slowami tego nie wypowie. 

Chciej pojąć, co tu ciche serce glosi: 
Sluchać oczyma to mądrość milości. 

Przeklad: Maciej Slomczyński 

Kalendarz życia i twórczości Williama Shakespeare'a 

1564 

1577 

1585-1592 

1592-1594 

William Shakespeare „urodził się przypuszczalnie 
w dniu św. Jerzego, patrona królestwa Anglii, 
23 kwietnia 1564 roku, w Stratfordzie nad Avo
nem w hrabstwie Warwick. Na chrzcie świętym, 
który odbył się w trzy dni później w kościele pa
rafialnym św. Trójcy, nadano mu imię William". 
Wedle słów pierwszego biografa Shakespeare'a, 
Nicholasa Rowe, młody William opuszcza gimna
zjum miejskie w Stratfordzie. 
Shakespeare żeni się z Anną Hathaway. 
W tych latach poeta wyjeżdża do Londynu. 
Powstają trzy części „Henryka VI". 
„Ryszard III". 
„Komedia omy lek". 
Druk poematów epickich „Wenus i Adonis" oraz 
„Gwałt na Lukrecji". 
Shakespeare pisze tragedię „ Tytus Andronicus", 
komedie: 

„Dwaj panowie z Werony", 
„Stracone zachody miłosne". 

„Okres ten jest rodzajem poetyckiego terminator
stwa, w którym Shakespeare eksperymentuje 
z różnymi formami poetyckiego wyrazu i dosko
nali rzemiosło dramaturgiczne. We wszystkich 
tych utworach zauważyć można wpływ lektur -
i lekcji - szkolnych: od Seneki i Plauta po gra
matykę łacińską Williama Lily". 
Od roku 1594 wchodzi jako aktor w skład trupy 
Sług Lorda Szambelana. 
„Kiedy i gdzie zdołał posiąść kwalifikacje zawo
dowe - a kult ,fachowości' w rzemiośle teatral
nym był w elżbietańskiej Anglii jedną z zasad 
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William Shakespeare 

Sonet 49 

Przeciw temu czasowi, jeśli ów nastanie, 
Kiedy poczną cię mierzić wszystkie moje wady, 
Kiedy sumę rzuciwszy, na czyjeś wezwanie 
Dodawal będziesz zyski i odliczal straty, 
Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz, 
Ledwie okiem rzuciwszy grosik pozdrowienia, 
Kiedy milość zmienionym lożyskiem odplynie 
I ważne dla niej znajdziesz usprawiedliwienia, 
Przeciw temu czasowi umacniam się teraz 
W wynioslych murach wiedzy o mojej wartości; 
Tę oto rękę prawą podnoszę niech wspiera 
Sluszne twoje powody do innej milości. 

Chcąc porzucić mnie bowiem, prawa 
przywolujesz, 

Ja bo orzec nie umiem, czemu mnie milujesz. 
Przekład: Jerzy S. Sito 

' 

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 
1601 

1602 

1604 

1605 

1606 
1607 
1608 

1609 

profesji - jest dla nas tajemnicą. Być może staty
stował w którejś z kompanii stołecznych, być 

może grywał gdzieś na prowincji lub też - co 
wydaje się prawdopodobne w świetle późniejszej 

kariery - ,podkupiono go' tym zaszczytnym udzia
łem, jako utalentowanego pisarza, mniejszą uwagę 
zwracając na niedomogi aktorskie". 
Powstają tragedie: 
„Romeo i Julia" 
„Ryszard Il". 
Jedna komedia: „Sen nocy letniej". 
„Król Jan" 
„Kupiec wenecki". 
Shakespeare wraca na krótko do Stratfordu. 
Powstają dwie części „Henryka IV". 
Londyn. Otwarcie teatru „The Globe". 
„Powodzenie nowego teatru było znaczne, a z nim 
razem rosły dochody - i sława - Shakespeare'a". 
Powstaje komedia „Wiele hałasu o nic". 
„Henryk V". 
„J uliusz Cezar". 
„Wesołe kumoszki z Windsoru". 
„J ak wam się podoba". 
„Wieczór trzech króli". 
„Hamlet". 
„ Troilus i Kresy da". 
„Wszystko dobre, co się dobrze kończy". 

„Miarka za miarkę". 
„Otello". 
„Makbet". 
„Król Lear". 
„Antoniusz i Kleopatra". 
„Koriolan". 
„Tymon Ateńczyk". 
„Perykles". 
Ukazuje się wydanie sonetów 
„ Cymbelin". 
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William Shakespeare 

Sonet 61 

Czy to z twej woli twój obraz otwiera 
Ciężkie powieki moje nocą ciemną? 
Czy to ty pragniesz, bym się budzil nieraz, 
Gdy cień twój tańczy i drażni się ze mną? 
Czy to jest duch twój od ciebie naslany 
Z dala od domu, by w myśl mą się wkradał, 
Szukal mych blędów i chwil zmarnowanych, 
By twej zazdrości sens jakowyś nadal? 
Nie, twoja milość nie jest aż tak wielka, 
By mi zakłócać spokój nocnych marzeń, 
To moja wlasna milość-budzicielka 
W ciąż mi dla cebie nocą czuwać każe. 

A przeto czuwam, gdy ty o tej porze 
Przy innych nazbyt blisko jesteś może. 

Przeklad: Jerzy Lowiński 

• 

1611 

1612 
1613 
1616 

„Opowieść zimowa". 
„Burza". 
Shakespeare powraca na stale do Stratfordu. 
Powstaje „Henryk VIII". 
Shakespeare umiera 23 kwietnia w Stratfordzie. 

„Zmarł w wyniku ,hulaszczej biesiady', do której 
- wedlug świadectwa Johna Warda, proboszcza -
zasiadl z kolegami po piórze: Ben Jonsonem i Mi
chaelem Draytonem." 

(Cytaty pochodzą z pracy Jerzego 
S. Sito „Szekspir na dzisiaj". War
szawa 1971 r.). 
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„Wiele hałasu o nic" ukazało się po raz pierwszy w wydaniu 
Quarto z r. 1600. Jak z tego wynika powstała komedia przed sierp
niem 1600 ir. a po r. 1597, ponieważ inie została wymieniona w słyn
nej liście dramatów Shakespeare'a podanej przez Francisa Meresa 
w r. 1598. 
Głównym źródłem komedii jest nowela Matteo Bandella, którą 

Shakespeare mógł znać w włoskim oryginale lub w francuskim 
przekładzie Bellefo:resta „Hi<Stoires T.ragiques", wydanym w Pa
ryżu w r. 1582. Epizod, w którym Małgorzata udaje w nocy Hero, 
jest przez Bandella przedstawiony inaczej, Shakespeare zaś zapo
życzył go do swej komedii z historii Ginewry w piątej księdze 

„Orlando Furioso" Ariosta lub też z drugiej księgi, pieśni czwartej 
„The Faerie Queene" Edmunda Spensera. Oprócz tych źródeł 

istnieje jeszcze, podobnie jak w przypadku „Burzy", niemiecka 
sztuka napisana w tym czasie przez norymberczyka Jakuba Ayrera 
pt. „Die Sch0ne Phanicia". treść jej wzięta jest najwidoczniej z tej 
samej noweli Bandella co sztuka Shakespeare'a. Bohaterka sztuki 
Ayrera nosi takie samo imię jak bohaterka noweli Bandella. Tru
dno dociec i ostatecznie ustalić, czy sztuka Ayrera jest wcześniej
sza od sztuki Shakespeare'a, prawdopodobniejsze wydaje się jed
nak, że powstała niezależnie od Shakespeare'a i jest bezpośrednio 
zależna od noweli Bandella. 

Według Dover Wilsona wątek Benedykta i Beatrycze stanowił 
prawdopodobnie komiczną akcję uboczną w starej sztuce, prze
robionej i napisanej na nowo przez Shakespeare'a. 

(Ze wstępu do wydania: W. Sha
kespeare, „Wiele halasu o nic", War
szawa 1972 r.). 

Trzysta czterdziesta druga premiera Teatru Polskiego w Bydgoszczy 

William Shakespeare 

Wiele hałasu o nic 
(Much ado about nothing) 

Przekład: Zofia Siwicka 

Reżyseria: LECH KOMARNICKI 

Scenografia: LILIANA JANKOWSKA 

Muzyka: Grzegorz Kardaś 

Asystent reżysera: Janusz Hertyński 

Premiera 15 kwietnia 1973 r. 
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William Shakespeare 

Sonet 150 

O, skąd się w tobie ona sila bierze, 
Sercem mym wladniesz i wladniesz mym wzrokiem, 
Czynię, co każesz, i oczom nie wierzę, 
I światlo dnia, gdy chcesz, nazywam mrokiem. 
Skąd grzechów twych, o czarna pani, sila, 
Cokolwiek czynisz, czemu w grzech się mieni? 
Czemu ma myśl cnotami pogardzila 
I grzechy twoje ma w największej cenie? 
Czym mnie niewolisz, co mą milość budzi 
I kochać mam, gdy inni nienawidzą? 
Nie sądź mnie źle, choć źle mnie sądzą ludzie, 
Bo kocham to, czym ludzie się tu brzydzą. 

Gdyś, o niegodna, wzięla mnie w okowy, 
Godnym, by los mój nie byl zbyt surowy. 

Przeklad: Jaroslaw Marek Rymkiewicz 

SHAKESPEARE 

Podstawowym pytaniem humanizmu tragicznego było pytanie o ludzką 
wartość ludzkiego świata, jego podstawowym dążeniem - ocalenie wiary 
w godność i wielkość człowieka w tym świecie i wbrew niemu zarazem. 
Szekspir stworzył wieloraki obraz życia, bogaty jak życie samo, różnorodny 
i sprzeczny, zachwycający i przerażający zarazem. Była to prawdziwa epo
peja ludzkiego życia, pierwsza i jedyna renesansowa replika na dantejską 
wizję ludzkiej komedii, reżyserowanej przez Boga, dziejącej się w piekle, 
-czyśćcu i niebie. Szekspir pokazywał tę samą komedię ludzką, tylko dziejącą 
się już na ziemi, gdzie piekło, czyściec i niebo, zstąpiwszy z zaświatów, 
szalały w walce toczonej przez ludzi z ludźmi na scenie historii i społecz
nego życia. Teatr, w którym grano te sztuki, nosił dumną nazwę „The Globe'" 
- pokazywał rzeczywiście świat, ludzki świat. 

W tych rozległych horyzontach wszystkie zasadnicze problemy renesan
sowej filozofii człowieka znalazły swój wyraz i dopełnienie w sztuce Szeks
pira. Pokazała ona osiągnięcia tej filozofii, a zarazem tkwiący w tych osiąg
nięciach dramat, pokazała odsłonięte przez nią sprzeczności świata i roz
budzone nadzieje ludzi, którym rzeczywistość odbiera złudzenia, pokazała 
silę ludzi i ich słabość, wynikające z tego samego źródła. I stawiała drama
tyczne pytania o przyszłość ludzkiego świata i o przyszłość człowieka, uka
zując perspektywy utopii i zniszczenia, beznadziejnej powtarzalności koło
wrotu zdarzeń i arkadyjskiego lasu złudzeń. ( ... ) 

Jednym z zasadniczych elementów problemu człowieka jest u Szekspira 
sprzeczność między prawdą i maską. Człowiek jest inny w swoim wnętrzu, 
inny w masce, którą przywdziewa. Rozróżnienie to ma oczywiście bardzo 
długą tradycję. Wiek XVI nawiązywał do niej i rozwijał ją w różnych wa
riantach. Ale nikt przed Szekspirem nie potrafił tej sprzeczności pokazać 

tak drapieżnie i tak wielorako. 
Ostrość tego obrazu ludzi polega na tym, iż Szekspir nie zatrzymuje się 

na powierzchni zjawisk i nie ogranicza się do ukazania, jak ludzie mas
kują - w różnych sytuacjach i dla różnych celów - samych siebie. Taki 
był najczęściej horyzont widzenia literatury ludowej, demaskującej auto
rytet. Szekspir idzie dalej i pokazuje, jak maska pożera człowieka, jak ten, 
który wkładał maskę, aby łudzić innych, zaczyna łudzić samego siebie, jak 
życie jego ulega rzeczywistemu rozdwojeniu, a bieguny pierwotnej prawdy 
i pierwotnego fałszu poczynają zmieniać swe położenie. 
Taką dramatyczność konfliktów między człowiekiem i jego maską poka

zuje Szekspir przede wszystkim w sytuacjach władzy. Tron ma swe prawa, 
wedle których ten, kto go zajmuje, winien jawić się ludziom i wedle któ
rych ludzie, którzy otaczają tron, powinni się prezentować władzy. ( ... ) 

Zycie autentyczne i życie w masce, to, oczywiście, nie tylko los króla, 
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to także los całego dworu. I gdy renesans włoski - mimo atmosfery wło
skich dworów książęcych - pokazywał, jak rodzi się człowiek dzięki jego 
funkcji dworzanina - Castiglione i Romei byli tego zdania - Szekspir 
zdobywa się na odwagę spojrzenia w oczy rzeczywistości i pokazuje, jak 
prawda i konieczny pozór wiodą swój złośliwy taniec na dworze. Szekspir 
już nie widzi dworzanina wie, że istnieje tylko dworak. I wie, że są ludzie, 
których, jak Poloniusza, dworactwo przeżarło do głębi i są tacy, dla których 
służba dworska jest nieustającą sprzecznością między własną prawdą, którą 
jeszcze czują, i maską, w której codziennie żyją. 

Ale który człowiek jest w końcu prawdziwy: czy ten „wewnętrzny", cho
ciaż nie ujawniany ani w słowach, ani w czynach, a więc nierzeczywisty 
społecznie, czy ten „zewnętrzny", wprawdzie bez pokrycia, a więc fałszywy, 
ale codziennie istniejący? Ostrość tego pytania staje się tym większa, iż 

cały konflikt musi się pomieścić w wymiarach ziemskiego życia. ( ... ) 
Temat prawdy i pozoru życia człowieka rozszerzył Szekspir również i na 

powszednie życie ludzi. Wychodząc poza krąg władzy politycznej i władzy 
pieniądza, starał się pokazać, jak ludzie w swym codziennym życiu i oso
bistych kontaktach posługują się maską, która jest obyczajowym konfor
mizmem i ma im ułatwić powodzenie, a która staje się często przyczyną 
różnorakich złudzeń, rozczarowań i podejrzeń. W związku z tym pokazał, 
jak źródłem takiego maskowania może być również i wychowanie, które 
zaszczepiając jednostkom ludzkim określone ideały, wprowadza rozdźwięk 
między życiem „naturalnym" i życiem „ukształtowanym". ( ... ) 

Szekspir ukazuje zupełnie nową postać sumienia, bardzo różną od tego, 
które znała tradycyjna moralistyka. Fałszywe są sądy, wedle których Szeks
pir szuka sposobów restaurowania tego ładu życia ludzkiego, który uległ 

zburzeniu: w kosmosie przez Kopernika, w społeczeństwie przez Machia
vellego, w człowieku przez Montaigne'a. Szekspir nie jest moralistą dają
cym dyrektywy, Szekspir nie mówi, jak powinien wyglądać świat i jakim 
powinien być człowiek. Jest już daleki od tego typu problemów. Jest już 
po tamtej stronie granicy wyznaczonej odkryciami Machiavellego i Mon
taigne'a, iż trzeba przede wszystkim wiedzieć, jakimi rzeczywiście są ludzie 
I to właśnie chce pokazać przedstawiając, jak ludzie wchodzą w łańcuch 

czynów i jak ponoszą za nie odpowiedzialność. (. .. ) 

Szekspir zakwestionował pewność wiedzy człowieka o sobie samym. 
Z tradycyjnych punktów widzenia można było przyjmować, iż człowiek 

ma słabą wolę, ale nie było podstaw do mniemania, iż ma niepełną świa
domość siebie. Zasada „poznawaj samego siebie", była terapeutyczną dyrek
tywą, co do której powodzenia rzadko formułowano wątpliwości. Wczesny 
renesans podzielał optymizm chrześcijański, chociaż znacznie rozszerzał za
kres tej wiedzy człowieka o sobie, jaką warto było zdobywać. Dopiero Mon
taigne - tak wielbiony przez Szekspira - wyraził wątpliwość, czy na
prawdę potrafimy siebie poznać. Szekspir sięga głębiej, niż normalna kon
wencja dramatu jego czasu pozwalała i wymagała. Dociera do samego dna 
tajemnicy, zaczajonej w każdym człowieku, do której klucz znajduje się 

14 

tylko w sytuacjach i czynach; nie znajduje się nigdy w słowach i reflek
sjach. Introspekcja nic nie znaczy; to bieg życia odsłania nas przed nami 
i światem. Rzadko potwierdza on nasze o sobie mniemania; najczęściej 

sami i świat doznajemy zaskoczenia. Szekspir i w tej dziedzinie odbiega od 
konwencjonalnego schematu i wcale nie zawsze pokazuje, jak zło było l-a
czajone w pozorach dobra. Nie chodzi o lekcję moralności. Chodzi o poka
zanie, jak się rzeczywiście dzieje. Bieg życia odsłania nas gorszych lub 
lepszych, pokazuje do czego - dobra czy zła - byliśmy zdolni, będziemy 
zdolni. 

Ten punkt widzenia ma doniosłe konsekwencje. Cała tradycyjna psycho
logia była zbudowana na zasadzie statycznej substancji duszy, to znaczy 
na wierze, iż osobowość człowieka jest podmiotem jego czynów. Jaki czło
wiek, takie jego czyny. Szekspir odwraca te zależności. Człowiek jest taki, 
jakie są jego czyny. Ginie w ten sposób cały substrat osobowości. Sytuacja, 
w jakiej jednostka się znajdzie, zaczyna decydować o tym, co ona uczyni, 
a w konsekwencji i o tym, jaką się stanie. Wzrost i rozwój ludzi nie doko
nywa się jak snucie nitki z gotowego kłębka, to okoliczności tworzą ten 
kłębek, gdy sprawiają, iż gromadzą się wokół nas nasze własne czyny i gdy 
w poszczególnych fazach czasu można powiedzieć: oto właśnie tacy jesteś
my. Bergson użył kiedyś porównania rozwoju indywidualności do małej 
kulki śniegu, która staczając się kapryśnie po stromym zboczu „obrasta 
w śnieg" i staje się w końcu wielką kulą określonego kształtu. To Szekspir 
w losach swych bohaterów pokazał po raz pierwszy ten właśnie proces. 
Pokazał to w całej żywiołowości istnienia. Bohaterowie utworów Szeks

pira przede wszystkim żyją, żyją pełnią i różnorodnością zdarzeń i sytuacji, 
doznań i pragnień. Wstępują w rzekę życia z namiętnością i zachłannością 
na dobre i złe, na szczęście i na cierpienie; podejmują wszelkie ryzyko, nie
kiedy przyjmują śmierć tak, jak by nawet ona była doświadczeniem pełni 
życia. 

W tych warunkach rosną ludzie szekspirowscy. Nie są nigdy „gotowi", 
nie są nigdy zamknięci. Idą zawsze przed siebie - ku przygodom, ku obo
wiązkom. Wyciągają ręce ku temu, co nowe, nieznane, obiecujące. Wielki 
oddech renesansu jest w tym widzeniu człowieka. I jego wielka katastrofa. 

Bohdan Suchodolski: „Narodziny no
wożytnej filozofU człowieka", PWN 1963, 
fragmenty rozdziału: Szekspir. 
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Utwory Shakespeare' a na scenie Teatru w Bydgoszczy 

1920 
1922 
1926 
1930 

1932 
1935 
1947 

1952 

1955 
1957 

1959 
1962 
1963 
1964 

1967 
1969 
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„Makbet" z Wandą Siemiaszkową w roli Lady Makbet 
„Otello" 
„Otello" 
„Juliusz Cezar" reż. K. Korecki, scen. F. Krassowski 
„Wieczór trzech króli" w układzie scenicznym Heleny 
Modrzejewskiej 

„ Wiele hałasu o nic" 
„Poskromienie złośnicy" reż. K. Korecki 
„Poskromienie złośnicy" w opracowaniu scenicznym 
T. Białkowskiego 
„Wieczór trzech króli" inscenizacja i reżyseria Jerzy Wal
den 
„Otello" reż. S. Winter, scen. K. Gajewski 
„Wiele hałasu o me" reż. Andrzej Witkowski, iscen. K. Ga
jewski 
„Opowieść zimowa" reż. H. Moryciński, scen. S. Bąkowski 
„Poskromienie złośnicy" reż. B. Poręba, scen. K. Gajewski 
„Hamlet" reż. S. Bugajski, scen. J. Kosiński 
„Król Henryk VI" reż. T. Aleksandrowicz, scen. Z. Wier
chowicz 
„Otello" reż. Z. Wojdan, scen. R. Strzembała 
„Miarka za miarkę" reż. Z. Wojdan, scen. E. Chojak
Myśko 

ROMAN METZLER 

Debiutował w roku 1950 w krakowskim teatrze „Rozmaitości" rolą Piotra 
w sztuce Rachmanowa i Ryssa „Okno w lesie". W latach 1955-1959 był 
w zespole teatru bydgoskiego, potem zaangażował się do Teatru Ziemi Ma
zowieckiej w Warszawie, w roku 1961 do Teatru im. Jaracza w Olsztynie. 
Od roku 1971 jest ponownie aktorem w zespole Teatru Polskiego w Byd
goszczy. 

Zagrał ponad 80 ról, m. in. Wacława w „Zemście" Fredry, Księdza Piotra 
w „Dziadach" Mickiewicza, Newtona w „Fizykach" Diirrenmatta, Skapena 
w „Szelmostwach Skapena" Moliera, Higginsa w „Pigmalionie" Shawa, 
Kassy, w „Otellu" Shakespeare'a a Księcia Walii w „Geniuszu i szaleństwie" 
Dumasa - Sartre'a. W czasie pracy w teatrze olsztyńskim władze miasta 
przyznały Romanowi Metzlerowi Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Warmii 
i Mazur. 

W Teatr?,e Polskim w Bydgoszczy widzieliśmy Romana Metzlera w ro
lach: Millera w „Czarnej komedii" Shaffera, Edmunda w „Damach i huza
rach" Fredry, Lucyfera w „Doktorze Fauście" Marlowe'a, Jowisza w kome
dii Giraudoux „Amfitrion 38", Alfreda w „Romansie z wodewilu" Krze
mińskiego, Kapelana w „Matce Courage" Brechta - rola nagrodzona na 
XIV Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu. 
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BOGUSLA W HUBICKI 

W 1961 roku ukończył Wydział Aktorski w Państwowej Wyż
szej Szkole Filmowej i Teatralnej w Lodzi. Grał w teatrach w Ka
liszu, Gdańsku, Białymstoku, Częstochowie, w Katowicach. Z tego 
okresu przypomina role: Gospodarza w „Weselu" Wyspiańskiego, 
Jorgena Tesmana w dramacie Ibsena „Hedda Gabler", Miedwie
dienki w „Czajce" Czechowa, Ferdynanda w „Intrydze i miłości" 
F. Schillera, Olszewskiego w „Lekkomyślnej siostrze" Perzyńskie
go. Na naszej scenie w sezonie 1972/1973 zagrał Oficera powraca
jącego do kraju w „Tragedii optymistycznej" Wiszniewskiego 
i Zbójnika w „Na szkle malowane czyli Janosik" Brylla. 
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JANUSZ HAMERSZMIT 

Ukończył w roku 1970 Wydział Aktorski w Państwowej Wyż
szej Szkole Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W przed
stawieniach dyplomowych grał role: Piszczyka w „Wiśniowym 
sadzie" Czechowa i Narzeczonego w dramacie Lorci „Krwawe go
dy". Bezpośrednio po dyplomie zaangażował się do Teatru Pol
skiego w Bydgoszczy, gdzie debiutował rolą Trofimowa w „Wiś
niowym sadzie" Czechowa. Następnie wystąpił w rolach: Marka 
w „Rachunku nieprawdopodobieństwa" Jurandota, Karlosa w tra
gedii F. Schillera „Don Karlos", Jeffa w „Grach wakacyjnych" 
Sebastiana, Schweizerkasa w „Matce Courage" Brechta. 

W bieżącym sezonie zagrał Wainonena w „Tragedii optymistycz
nej'' Wiszniewskiego i jednego ze Zbójników w śpiewogrze „Na 
szkle malowane czyli Janosik" Brylla. 
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WIESŁAW KRUPA 

W latach 1969-1972 studiował na Wydziale Aktorskim w Pań
stwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. L. Schillera w Łodzi. W czasie studiów zagrał rolę Tadeusza 
w telewizyjnym filmie „Złote koło" w reżyserii S. Wohla. 

Na scenie debiutował w Bydgoszczy rolą Walka w „Romansie 
z wodewilu" Krzemińskiego. Kolejno zagrał Janka w bajce Szwar
ca „Klonowi bracia" i Anioła w „Na szkle malowane czyli Jano
sik" Brylla. 

2Ci 

Kierownik techniczny 

Walerian Przybylski 

Brygadier sceny 

Stanisław Szwarc 

Oświetlenie 

Alojzy Świerkowski 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej 

Modesta Wróblewska 

Franciszek Rogulski 

malarskiej 

Władysław Gacki 
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stolarskiej 

Antoni Trojanowski 

fryzjerskiej 

Helena Glębowska 

Akustyk 

Leszek Jarzembek 

Rekwizytor 

Feliks Heinrich 



Cena 3 zł 

~l 

• Sezon 197211973 


