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WILIAM SZEKSPIR 

Sonet XXIII 

Jak 1ichy aktor, co stojąc na scenie, 
Zapomniał z trwogi słów do swojej roli 
Lub ogarnięte wściekłością stworzenie 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli 
Tak ja - nie wierząc, bym umiał 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 posłowie, 
Które o miłość błaga i nagrodę, 
Chociaż słowami tego nic wypowie . 
Chciej pojąć, co tu serce głosi: 
Słuchać oczyma to mądrość miłości. 

przełożył Maciej Słomczyński 
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Przemysław Mroczkowski 

MIARKA ZA MIARKĘ 

W noweli (a także sztuce) Georg'a Whetstone'a „Promos 
i Kasandra" znalazł Szekspir osobliwą i straszliwą historię 
gubernatora, który urzęduje z ramienia wyjeżdżającego 
pozornie władcy. Gubernator Promos skazuje na śmierć 
młodego człowieka za to, że posiadł dziewczynę (z którą 
zamierzał się ożenić). Promos postanowił bowiem wytępić 
nieobyczajność, przywracając dawne przeciw niej ustawy. 
Sam jednak uczyni się winnym tępionego przez siebie 
przestęps twa, gdy siostra skazańca Kasandra przyjdzie go 
pros ić o ł askę dla młodzieńca. Jako warunek jej wysłucha
nia Promos stawia, by Kasandra mu się oddała. Mimo 
spełnienia w arunku wyrok ·na chłopcu każe wykonać. Wszy
stko ratuje jednak podstęp. inny skazaniec stracił głowę 
w miejsce żądanej głowy chłopca. śledzący sprawę z ukry
cia król (Maciej Korwin węgierski) demaskuje nieprawego 
swego delegata, choć w kol'lcu pozwala mu u jść z życiem 
(i z żoną w osobie Kasandry). 

I tę historię scena angielsk~ zawdzięcza jednak w pierw
szym rzędzi e Włochom. Whetstone miał poprzednika we 
wczesnym Cinthiu, którego tragikomedię „Epitia" (wyd. 
1583) n a t~n sam zasadniczo temat znał, jak się wydaje ba
daczom Szekspir, nawet jeśli jej nie zna ł Whetstone. 
U Cinthia historia grzesznego delegata rozwija coś więcej 
niż u Whetstone'a, nie tylko sens ::icy jny temat, ale problem; 
j :i k daleko ma sięgać czyste poszanowanie prawa, zwłaszcza 
jak dalece ma się tego trzymać władca. który sam szczegól
nie może potrzebować czegoś innego niż suchej sprawiedli
wości, bo przebaczenia. ( ... ) 

Dziwność układu wydarzeń, jak tyle razy u Szekspira nic 
przeszkadza, znakomitej przenikliwości psychologicznej 
w ukazaniu ich wewnętrznych podkładów czy skutków 
u bohaterów. Zatem casus Angela gubernatora w miejsce 
diuka Wiednia, jest sam w sobie małym studium. Władzę 
dostał tu (zastępczo) w ręce człowiek przeciętny: sumienny, 
surowych obyczajów, który chciałby coś na serio i kon
sekwentnie zdziałać dla wykorzenienia rozpusty w zepsu
tym mieście; musiała go ona od dawna razić i wiele kosz
tować. O zadaniach władzy ma pojęcie wysokie. Wszystko 
to stwarza znakomite uzasadnienie psychologiczne dla dra
końskiego wyroku na młodego Klaudia. Pierwszy, kogo 
schwytają na wykroczeniu obyczajowym, musi być jak naj
surowiej ukarany, inaczej te wykroczenia ciągnąć się 
będą bez końca. Im bardziej ludzie „zwykli" będą starali 
się rzecz załagodzić, tym bardziej obowiązkiem Angela 
w jego poj ęciu, jako gorliwego władcy, będzie nieustępli
wość. Wszak nawet krytykujący Angela diu!. powie w roz
mowie o nim: „to występek zbyt powszechny i surowość 
musi go uleczyć", 
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Gdy w „dolnych kręgach" ludzi kuszą wulgarne występki, 
Angelo (o znamiennym imieniu) wspiął się jakby na wy
soki stopień schodów ascezy. Jest daleki od wulgarnych 
pokus. W takim razie skusi go co innego. Czytelnicy śred
niowiecznych traktatów ascetycznych wiedzieli że istnieją 
też niebezpieczeństwa szczytów. Na jednej z iluminacji wi
dać umartwionego pustelnika, który runął w dół z górnego 
szczebla drabiny duchowej. I w tym jest psychologia zwią
z:ma z zagadnieniami moralnymi, działająca w obrębie 
pewnych schematycznych (choć rzadszych) sytuacji. 

Na widok pięknej siostry Klaudia Izabeli, która przyszła 
prosić o łaskę dla brata, w duszy Angela wybucha nagły 
pożar. Trzymana na wodzy namiętność skacze na niego 
w tej właśnie sytuacji. Nie zniechęciałby go nigdy, jak 
stwierdza, łatwa miłostka: kusi go właśnie czysta Izabela, 
nowicjuszka zakonna (w innych wersjach nie ma tego po
mysłu) ( ... ) Wystawiony na próbę czasowy władca załamał 
się. Okazał się zarazem zbyt surowy i nie dość odporny na 
pokusę. Dwojakie zło rozpętane w nim grozi lekkomyśl
nemu młodzieńcowi utratą życia, jego siostrze utratą cnoty, 
rządzonej społeczności zatruciem moralnym na dłuższą me
tę (to ostatnie poddany Tudorów pojmował szybciej niż 
ludzie niektórych innych epok). Tak wyglądają szalone 
sztuczki, którymi popisują się ludzie w obliczu niebios. EO · 
grożne. Ale jednak nie ńastępuje interwencja wyższych po
tęg celem natychmiastowego poskromienia zła. Obserwują
cy rozwój spraw spod swojego przebrania zakonnego diuk 
zostawia je jakby własnemu biegowi. Albo raczej zostawia 
własnemu biegowi zamysł niegodziwy, natomiast uzbraja 
stronę dobrą w możliwość obrony. 

Ta możliwość jest znów dziwna, bardzo dziwna. Czytel
nikowi - słuchaczowi, któremu doskwierają pewne cech:v 
poetyckiego dramatu, nie pozostaje nic innego jak pocieszyć 
się refleksją, że życie jest też dziwne. Jeżeli ludzie nie 
zawsze zdają sobie z tego sprawę (choć pozostaje to praw
dziwe), to dramat komunikujący tę prawdę przez poetycki 
baśniowy kształt dostarcza sposobu, by uchronić widzów 
od przeoczenia czegoś ważnego. 

. Diuk rozmówiwszy się z Izabelą i nie zdradzając jej kim 
Jest (dobrzy muszą czasem działać „na zaufanie"), posuwa 
jej „zacną chytrość" (w świecie przemocy i podstępu uczci
wi też grają) : ma udać, że przystaje na żądanie Angela, 
a na umówioną schadzkę uda się kto inny. Plan się niby 
udaje i niby nie udaje. Poniekąd wydaje owoce. Angelo 
przystał na schadzkę. Ponieważ wedle życzenia Izabeli 
przebiegała ona w zup2łnej ciemności, gubernator nie 
wie, że oddała mu się inna dziewczyna, jego wzgardzona 
narzeczona, Mariana. Izabela uzyskuje obietnicę ocalenia 
brata. Ale przecież plan się nie udaje. Według tajnej in
strukcji Angela Klaudio ma mimo wszystko dać głowę. 
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Zło się rozpędza po linii własnej okropnej dynamiki i lo
giki. Angelo, zgrzeszywszy - w każdym razie intencją -
trwa nadal w zamiarze dopilnowania poszanowania prawa. 
Można na to wszystko patrzeć jak na monstrualną hipo
kryzję. Prawdopodbnie jednak w ramach tej moralnej psy
chologii, którą dla Angela przewidział Szekspir mieści się 
również coś innego. Jeśli gubernator jest przekonany, że 
pobłażliwość okazana Klaudiowi jest niedopuszczalna, od
mówi mu jej właśnie w imię resztek zmysłu moralnego, 
nawet rzucając (w skrytości) wyrok potępienia na siebie 
samego. 

Zło się rozpędza, a tajemniczy „zakonnik" plączący się 
po wiedeńskim więzieniu, prowadzący sekretne rozmowy 
raz z tym, raz z owym, nadal się nie dekonspiruje. Wy
trzymuje pozorną przegraną i każe ją wytrzymać ludziom 
przez siebie inspirowanym wśród rosnącego nerwowego na
pięcia. „Miarka za miarkę" to thriller, opowieść kryminalna 
i to z duchowym problemem, diuk Wincencja to po trosze 
protoplasta ojca Browna (bohater detektywistycznych opo
wiadań G.K. Chestertona katolickiego pisarza angielskiego 
- przyp. red. progr.) ( ... ) 

Trzeba wiele rzeczy „przemanipulować", a nawet wyre
żyserować. Oto jak głęboko teatr wszedł Szekspirowi 
„w krew": postać w jego dramacie dziąła ze sprawnością 
wytrawnego kierownika prób. 

Skoro Angelo oczekuje głowy Klaudia, trzeba na ozna
czoną godzinę dostarczyć ściętej głowy. Trzeba pouczyć 
Izabelę i Marianę, jak mają publicznie wystąpić wobec 
Angela z żądaniem sprawiedliwości względnie oskarżeniem. 
Wystąpienie to ma się odbyć w chwili uroczystego powrotu 
diuka. Trzeba więc też zapowiedzieć ten powrót i przy jego 
przygotowaniu wyjawić wybranemu wiernemu słudze w 
największym sekrecie, kim się jest, trzymając nadal innych 
w nieświadomości. 

Komplikuję „reżyserię" wzgląd na duchowe dobro posz
czególnych ludzi. Nie wystarcza przygotowanie działania 
i zgranie poszczególnych instrukcji. Diuk interesuje się sta
nem wewnętrznym szeregu osób. Zbrodniarz Barnarba, 
którego głowa ma zrazu spaść zamiast głowy Klaudia, 
okazuje takie otępienie wobec perspektywy śmierci, że diuk 
nie decyduje się go skazać: człowiek w takim stanie nie 
powinien przekraczać progu wieczności. Znajdzie się w koń
cu inna głowa Klaudia, chociaż książę zamierza go urato
wać, przygotowuje on na śmierć: chodzi o osiągnięcie ma
ksymalnej duchowej dojrzałości u każdego. Nawet Izabelę 
wystawia diuk na ciężką próbę w scenie swojego powrotu, 
udając chwilowo, że nie wierzy w oskarżenie Angela (które 
sam spowodował) i wysyłając ją niby do więzienia. Nastę
puje charakterystyczne dla Szekspira doświadczenie ludzi 
przez odegranie czy udanie. 

6 -

WYlllik tego doświadczenia nie wypada żadną miarą za
chęcająco. Pod koniec sztuki, jak na jej początku, przesuwa 
się galeria postaci, których zmysł moralny wydaje się cał
kowicie sparaliżowany. Krąg więzienny wygląda podobnie 
jak krąg nieobyczajny : cynicy, których nic poruszyć nie 
może. 

Na tym tle łagodność końcowych wyroków księcia wypa
da, jak wskazywali krytycy, zaskakująco. Zarówno winni 
wykroczeń na niższych szczeblach jak sam Angelo, dosz
czętnie skompromitowany, dostępują miłosierdzia, o które 
się nawet nie starali. 

Przemysław Mroczkowski 

(!ragmenty książki „Szekspir elżbietański I żywy" WL Kraków 1966) 

Zastępca dyrektora 

------.WŁADYSŁAW SOWIŃSKI 

Kierownik techniczny - STANISŁAW ICHILCZYK 

Brygadier sceny - HENRYK LENKIEWICZ 

Elektryk - HENRYK HADAJ 

Pracownia krawiecka damska - STANISŁAWA SIKORA 

Pracownia krawiecka męska - SERGIUSZ BENISZ 

Pracownia stolarska - JAN DYDUCH 

Pracownia mal.-butaf. - WACŁAW GRYNCEWICZ 

Pracownia fryzjerska ~ROMUALDA POTYSZ 

Garderoby - LIDIA HADAM 
ANN A MA!;J'DZIEJ 
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WILIAM SZEKSPIR 

MIARKA ZA MIARKĘ 
(„Measure for measure") 

KO~EDIA 

przełożył: I -tON ULRICH 

KSIĄZĘ WINCENCJO . 
ANGELO, namiestnik 
ESC AL US 
KLAUDIO, młody szlachcic 
LUCJO 
IZABELA, siostra Klaudia 
MARIANNA, narzeczona Angelo 
JULIA, kochanka Klaudia 
PANI PRZEPIECZONA, rajfurka 
FRANCISZKA, zakonnica 
POMPEJ, służący pani Przepieczonej 
ŁOKIEC, sługa policyjny 
BARNABA, rozpustny więzień 
PIOTR, mnich 
PIANKA, głupkowaty szlachcic 
ABHORSON, kat 
STRÓŻ WIĘZIENIA, HEROLD 

O B S A D A: 

- RYSZARD SZERZENIEWSKI 
- ZDZISŁAW JAN NOWICKI 
- JÓZEF POWOJEWSKI 
- RYSZARD PAŁCZYRSKI 
- JÓZEF KACZYRSKI 
- HALINA BULIKÓWNA 
- TERESA MUSIAŁEK 
- MIROSŁAWA LESNIOWSKA 
- KRYSTYNA NIEMCZYK 
- KRYSTYNA HEBDA 
- KAZIMIERZ MIGDAR 
- JERZY TYCZYRSKI 
- WIESŁAW KOWALCZYK 
- MAREK ŁYCZKOWSKI 
- JÓZEF TAMSKI 

, - MAREK ŁYCZKOWSKI 
- ANDRZEJ KOWALSKI 

Inscenizacja I reżyseria: KRYSTYNA TYSZARSKA 

Scenografia: ANNA SZELIGA 

Opracowanie muzyczne: JERZY REZLER 

Asystent reżysera: MAREK Ł YCZKOWSKI 
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Zygmunł Gre6 

WŁADZA I PRAWO 

Andrzej Tretiak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pisał 
w roku 1927: „Tłem tej komedii, która tylko dlatego została 
przez wydawców 1-szego „Folio" do działu „Comedies" za
liczona, że szczęśliwie się kończy, są kontrastowo zestawio
ne: kościół i dom publiczny. Z klasztoru wyciąga na świat 
piękną nowicjuszkę, Izabelę, konieczność przyjścia z po
mocą bratu, Klaudiuszowi, skazanemu na śmierć z powodu 
romansu z niezaślubioną przez siebie Julią, która to zbrod
nia według dawnych praw była karana gardłem. Wobec 
rozpanoszenia się rozpusty namiestnik księcia, Angelo, któ
remu książę powierzył na jakiś czas bezwzględną władzę 
- Angelo, mąż surowy, znany ze swej cnoty, w celu wytę
pienia ,tej rozpusty wprowadza z powrotem okrutny przepis 
prawa i pierwszą jego ofiarą ma paść głowa Klaudiusza„. 
Izabela błaga Angela o litość nad Klaudiuszem i Angelo 
traci wobec jej piękna panowanie nad sobą; odżywa się 
w nim brutalne pożądanie zmysłów, podsycane jeszcze 
świadomością czystości zakonnicy„. Równolegle ze wstręt
nym, materialnym użyciem życia (Lucjo i jego znajomi), 
z brutalnością odruchu zmysłów w mężczyźnie (Angelo), 
ze zwierzęcością postaci 'bezdusznej skazańca, który ginie 
podstawiony za Klaudia - idzie ów wstręt Klaudia do 
śmierci jako materialnego rozkładu, do śmierci, w której 
nie ma momentu do przejścia do innej formy bytu, śmierci 
jako zamknięcia procesu życia człowieka, jako zwierzęcej 
tylko materii'. 

Jest to nie tylko streszczenie sztuki, ale także wykład 
światopoglądu, który bardziej obchodziła zawsze sprawa 
,czystości" niż życia. Który zbrodnią tyrana gotów by na
tychmiast obciążyć dziewczynę, gdyby ta tylko namięt
ności Angela - czy miłości do brata) - uległa. Jest to 
wreszcie niemała karta w dziejach pojmowaniu dramatu 
Szekspira. 

A oto karta dalsza. Radziecki historyk Morozow tylko 
bardzo ogólnie i niedramatycznie wyraził ,swe stanowisko 
w książce o Szekspirze: „Mamy przed sobą mało pociąga
jące przedmieście Londynu z początku XVII wieku, rosną
cego dużego miasta, w znacznym stopniu miasta już kapi
talistycznego, z jego poczwarną pstrokacizną, obłudnymi 
sędziami, głupimi policjantami, zbankrutowanymi oficera
mi, z Luciem na czele, marzącym o wojnie jako o jedynej 
możliwości, by choć na czas jakiś napełnić dziurawe kie
szenie, z szubienicami i więzieniami, zbrodniarzami, kata
mi, stręczycielami (obrazami jak gdyby wyprzedzającyn~i 
ponure rysunki Hogartha) i syfilisem". 
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Oto propozycja interpretacji historycznej, którą już wy
obrażam na którejkolwiek scenie. Ponieważ od poszuki
wania źródeł moralności jeden krok już tylko do metafi
zyki, lepiej pokazać rodzajowy obrazek obyczajowy. Tyle, 
że ten obrazek, jak i metafizyka, dalekie są od rzeczywi
stych motywów społecznych postępowania władcy i czło
wieka. Kto uwierzy dziś w tak uproszczone pojęcia jak 
„obłudny sędzia" czy „głupi policjant", komu wydadzą się 
te przypadłości ludzkie jednoznaczne z mechanizmem 
zbrodni? Morozow przytacza przenikliwe słowa Puszkina 
o Angelu: „Obłudnik wyraża sądowy wyrok z pyszałkowatą 
próżnością, ale sprawiedliwie; usprawiedliwia swe okru
cieństwo rozważnymi poglądami męża; uwodzi niewinność 
mocnymi, pociągającymi sofizmatami, a nie śmieszną mie
szaniną pobożności i zalotów". Ale z tej charakterystyki 
Morozow nie wyciąga żadnych wniosków ogólniejszych. 
Przeciwnie zaraz w następnym zdaniu pisze: „Iabela, którą 
Angelo prześladuje swą występną namiętnością, ma według 
zdania Szekspira najgłębszą słuszność, gdy dla zachowania 
moralnej czystości gotowa jest poświęcić nawet życie swego 
brata". A więc znowu, wprawdzie bardzo niezn<.icznie, 
zbrodnią Angela chcemy obciążyć Izabelę przy jej naj
mniejszym fałszywym kroku! Nie ma szczęścia ta dziew
czyna. Może dlatego, że Angelo jest rzeczywiście wspaniałq, 
świetnie napisaną rolą. 

Cnota, obłuda, występek - to są, oczywiście, pojęcia 
obiegowe. Ale ich wartość się zmienia. Cena jaką Izabela 
miała zapłacić za życie brata, co druga dziewczyna płaci 
dziś przy pierwszej lepszej okazji. I wcale nie ma przy 
tym ambicji zostać bohaterką współczesnego dramatu! 
Proste stwierdzenie, że ona jest cnotliwa a on obłudny, nic 
nie wytłumaczy. Dążymy do bard.ziej uniwersalnego roz
strzygnięcia. Zbyt wiele widzieliśmy zbrodni, kórych wy
j<.iśnianie obłudą poszczególnych ludzi - byłoby obłudą 
właśnie. O czym innym zresztą świadczy przytoczony na 
wstępie cytat. To jeden z tych ,„mocnych sofizmatów", 
którymi Angelo uwodzi Izabellę: „Pomnij, że moje kłam
stwo pośród ludzi większą niź twója prawda wiarę wzbu
dzi..." I tym razem możemy wierzyć cynicznej szczerości. 
Jest w tym zdaniu pełna świadomość mechanizmu sprawo
wania władzy absolutnej. 

Tak zaczynamy dziś rozumieć dramat Szekspira. Ale 
warto zrobić tu jeszcze jedno porówanie. Niedawno ukazał 
się w „Trybunie Ludu" reportaż z teatrów wiedeńskich. 
Burgtheater wystawił właśnie „Miarkę za miarkę". Spra
wozdawca lojalnie, wydaje mi się, opowiedział zamysł spek
taklu. Wesoło, żwawo i barwnie przedstawia walkę ludu 
o prawo do miłości, zabaw, wesela i beztroski - na równi 
z władcami i przeciwko ich ponurej wyniosłości. Optymizm 
zakończenia, o jakim kiedyś pisano, że jest przypadkowe, 
rozciągnął się tutaj na cały dramat, z którego została tylko 
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bufonada. Rozumiem zresztą wiedeńczyków, którzy w ten 
sposób świętują rocznicę oswobodzenia. Rozumiem nawet 
tak wydobyty ludowy sens komedii. Ale spojrzenie naszych 
artystów jest inne - i chyba głębsze . 

Komedia rozpoczyna się niemal na proscenium: tło sta
nowią barwne płótna Tadeusza Kantora, które jeśli nie 
dają złudzenia wielkiego miasta, to jednak językiem pla
stycznym mówią o tym mieście całkiem wyraźnie. Książę 
wyjeżdża z Wiednia i przekazuje całą władzę namiestni
kowi. Na tym samym barwnym tle rozgrywa się komediowy 
finał powrót księcia, uratowanie skazanych na śmierć, po
godzenie zwaśnionych. Akorzy w pewnym momencie prze
stają grać i kończą sztukę szczerym wesołym śmiechem: to 
już nie jest żadna sztuka, żadna prawda, to są po prostu 
rozbawieni młodzi ludzie - z tych co siedzą w fotelach -
którzy dla kawału przebrali się w kostiumy. To jest scena 
plastycznie i reżysersko bardzo ładna. Ale co jest pośrodku? 

Gdy książę odjechał, obrazy Kantora idą szybko w górę. 
Całą głębię sceny zajmuje szary, posępny mur więzienny. 
Miejsce akcji oznaczają drobne rekwizyty. Poszczególne 
sceny oddziela miarowy, mechaniczny rytm kroków war
townika. Jego strój - ni to kolonialny ni to zdjęty z hi
tlerowskiego motocyklisty.. Państwo policjantów i żołnierzy, 
państwo przemocy i samowoli. Scena, tło, kostiumy są 
teraz szare - ale jak grają, jak robią nastrój! 

Bo o to chodzi. Zbyt blisko jesteśmy tragicznych doświad
czeń, aby samo pojęcie samowoli, samodzierżawia i dykta
tury nie działało uczuciowo. Te uczucia wykorzystała 
Skuszanka, aby zrealizować założenia ogólniejsze, o którym 
pisz.e w programie: „w całej wielkiej spuściźnie S zek;;pira 
komedia ta najbardziej chyba drastycznie i bezpośrednio 
dotyka zagadnień prawno-moralnych społecznego życia". 
To dobre sformułowanie. Jedyne na dzisiaj. Nikt od Trc~ 
tiaka po Morozowa, tak nie powiedział. Błąkało się ono 
w słowach Puszkina, ale dopiero nas dotknęło najmocniej. 

Zygmunt Greń 

(fra gmenty recenzji z przedstawienia „Miarki za miarkę" w Teatrze 
Ludowym w Nowej Hucie - 1956 - w tomie „Godzina przestrogi" 

WL, Kraków 1964) 
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CHRONOLOGIA DRAMATÓW SZEKSPIRA 

Tytuł 
Pra-

wykonanie 

Henryk VI 1592 
Ryszard III 1592-93 
Tytus Andronikus 1592-1594 
Komedia omyłek 1593 
Poskromienie złośnicy 1593-94 
Stracone zachody miłości 1593-94 
Dwaj panowie z Werony 1593-1595 
Romeo i Julia 1594-1595 
Sen nocy letniej 1595 
Ryszard Il 1595-96 
Kupiec wenecki 
Henryk IV cz. I 1596-97 
Henryk IV cz. Il 1597-98 
Wiele hałasu o nic 1598 
Henryk V 1599 
Juliusz Cezar 1599 
Jak wam się podoba 1599- 1600 
Wesołe kumoszki z Windsoru 1599-1600 
Hamlet 1601 
Wieczór trzech króli 1602 
Troilus i Kresyda 1602 
Wszystko dobre co się dobrze kończy 1602-1604 
Miarka za miarkę 1604 
Otello 1605-1606 
Makbet 1605-1606 
Król Lear 1605-1606 
Antoniusz i Kleopatra 1606-1607 
Koro lian 1607 
Tymon Ateńczyk 1606-1607 
Perykles 1607 
Cymbelin 1609-1610 
Zimowa opowieść ,1610-1611 
Burza 1611 
Henryk VIII 1613 
In Folio (Dzieła wszystkie) 

(wg książki Henri Fluchere 
„Szekspir dramaturg elżbietański") 
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Pie rwo-
druk 

1623 
1597 
1594 
1623 
1623 
1598 
1623 
1597 
1600 

1598 
1600 
1600 

1623 
1623 
1602 
1603 
1623 
1609 
1623 
1623 
1623 
1623 
1608 
1623 
1623 
1623 
1623 
1623 
1623 
1623 
1623 
1623 



W REPERTUARZE TEATRU: 

DYMITR FURMANOW - CZAPAJEW 

WILIAM SZEKSPIR - HAMLET 

WOJCIECH BOGUSLA WSKI - FIGIEL ZA FIGIEL 

BERTOLT BRECHT - MATKA 

CHRISTIAN 
DIETRICH GRABBE - ŻART, SATYRA, IRONIA 

I GŁĘBSZE ZNACZENIE 

STEF AN ŻEROMSKI - SUŁKOWSKI 

JERZY SZANIAWSKI - MURZYN 

MICHAL LERMONTOW - MASKARADA 

WSIEWOŁOD IWANOW - POCIĄG PANCERNY 

+ 
JÓZEF WYBICKI - KULIG 

MENANDER -ODLUDEK 
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