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Wisława Szymborska 

Aktorka- purpurowa 

Aktorka-cynobrowa 

Reporter . 

IWONA SLOCZYŃSKA 

ALEKSANDRA KRASOŃ 

PIOTR KRUKOWSKI 

Na wieczór teatralny złożyły się następujące teksty poetyckie: 

Wieczór autorski • Reszta • Zakochani • Próba • Pomyłka • 

Do zakochanej nieszczęśliwie • Miłość szczęśliwa • Cebula • Miniatura 

średniowieczna • Żona Lota • Cień • Ścięcie • Obmyślam świat 

wydanie drugie ... • Życie na poczekaniu • Ruch • Przy winie Buffo 

• Sto pociech • Drobne ogłoszenia • Pytania zadawane sobie • 

Przyjaciołom • Jestem za blisko... • W szelki wypadek • Prospekt • 

Czwarta nad ranem • Ballada • Nad Styksem • Widziane z góry 

-
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Gertruda - czarna 

Gertruta - złota 

Ofelia- błękitna . 

Ofelia-szafirowa 

Aktorka-purpurowa 

Aktorka- cynobrowa 

Reporter . 

Rzecz teatralno w 2 częściach 

os oby: 

URSZULA MODRZYŃSKA 

ELŻBIETA JASIŃSKA 

JANINA BOROŃSKA 

WANDA CHWIALKOWSKA 

IWONA SLOCZYŃSKA 

ALEKSANDRA KRASOŃ 

PIOTR KRUKOWSKI 

Na wieczór teatralny złożyły się następujące teksty poetyckie: 

Wieczór autorski • Reszta • Zakochani • Próba • Pomyłka • 

Do zakochanej nieszczęśliwie • Miłość szczęśliwa • Cebula • Miniatura 

średniowieczna • Żona Lota • Cień • Ścięcie • Obmyślam świat 

wydanie drugie.„ • Życie na poczekaniu • Ruch • Przy winie • Buffo 

• Sto pociech • Drobne ogłoszenia • Pytania zadawane sobie • 

Przyjaciołom • Jestem za blisko... • W szelki wypadek • Prospekt • 

Czwarta nad ranem • Ballada Nad Styksem • Widziane z góry 

• Rehabilitacja • O jakże są nieszczelne granice ludzkich państw ... 

• Utopia • Upamiętnienie • Nic dwa razy • Klucz • Album • 

Listy umarłych • Urodziny • Odkrycie • Pod jedną gwiazdką • 

Wrażenia z teatru 

Scenariusz i reżyseria: MARIA STRASZEWSKA 

Scenografia: IWONA ZABOROWSKA 

Ruch sceniczny: BARBARA BITTNERÓWNA 

Opracowanie muzyczne: ANNA PLOSZA.J 

Praca nad słowem: KRYSTYNA MAZUR 

Asystent reżysera: ELŻBIETA .JASIŃSKA 



Wisława Szymborska 

WRAŻENIA Z TEATRU 

Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty 
zmartwychwstanie z pobojowisk sceny 
poprawianie peruk, szatek, 
wyrywanie noża z piersi, 
zdejmowanie pętli z szyi, 
ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi 
tworzą do publiczności. 
Ukłony pojedyńcze i zbiorowe: 
biało dłoń no ranie serca, 
dyganie samobójczyni, 
kiwanie ściętej głowy. 
Ukłony parzyste: 
wściekłość podoje ramię łagodności, 
ofiaro patrzy błogo w oczy koto, 
buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrano. 
Deptanie wieczności noskiem złotego trzewiczka. 
Rozpędzanie morałów rondem kapelusza. 
Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutro no nowo. 
Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej, · 

bo w akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami. 
Cudowny powrót zaginionych bez wieści 
Myśli, że za kulisami czekali cierpliwie, 
nie zdejmując kostiumu, 
nie zmywając szminki, 
wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii . 
Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny 
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze: 
tu oto jedno ręko po kwiat spiesznie sięga, 
tom druga chwyta upuszczony miecz. 
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna 
spełnia swoją powinność : 

ściska mnie za gardło. 



WISŁAWA SZYMBORSKA poetka i tłumaczko urodzo
na 2 lipca 1923 r. w Kórniku w woj. poznańskim. 

Studiowało filologię polską i socjologię no Uniwer
sytecie Jagiellońskim. Debiutowało jako poetko w 

1945 r. no łomach prasy. Od 1952 r. jest członkiem 
zespołu redakcyjnego tygodnika „Życie literackie" . 
W roku 1954 otrzymało nagrodę literacką miasto 
Krokowa za tomy poezji Dlatego żyjemy i Pytania 
zadawane scbie, a w roku 1963 nagrodę li stopnia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki za tom poezji „Sól" . 

Wydała: 

Dlatego żyjemy 1952 

Pytania zadawane sobie 1954 

Wołanie do Yeti 1957 

Sól 1962 

Wiersze wybrane 1964 

Sto pociech 1967 

Poezje 1970 

Wszelki wypadek 1972 

Wybór wierszy 1973 

Lektury nadobowiązkowe 1973 



Instytut Teatralny 
u zbi~rów Polskiego Ośrodka m 

Wydawca: 

„~ Teatr N9wy 
'~ w l::.odzl 

Cena zł 5,-

Na okładce: Tancerka Haliny Chrostowskiej 
- drzeworyt z cyklu Komedianci 

2465 - ŁDA - 18.9.75 - U-5/5707 - 2.000 egz. 


