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(fragment.) 

I nie mi/ować ciężko, i miłować· 

Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione 

Myśli cukrują nazbyt rzeczy one, 

Które' i mienić i muszą się psować:. 

Komu tak będzie dostatkiem smakować 

Złoto, sceptr, slau;a, rozkosz i st·worzane 

Piękne oblicze, by tym nasycone 

I mógł mieć serce i trwóg się warować? 

MIKOł.AJ SĘP-SZARZYŃSKI 



JAKI TO KRAJ? 
TO ILIRIA, PANI. 

[Wieczór Trzec h. Króli, I, I] 

świat interesuje się tym, co myś!ą i czynią ludzie, co wzbudza ich 
cierpienie i niepokój - lecz zbyt mało t ym, jakie są pragnienia czło

wieka. Czymże byłaby egzystencja ludzka bez marzeń, nawet wówczas 
gdy traktowane są one przez człowieka ze sceptycyzmem? 

Kultura zna bardzo różnorodne obrazy raju, wyśnione w najdalej 
idących, sięgających aż nieśmiertelności ludzkich marzeniach. Czym bo
wiem jest obraz raju? Powiedzieliśmy, że to jakby soczewkowe odwró
cone i spotęgowane odbicie marzeń, usankcjonowane przez zobiekty
wizowany zapis, punkt odniesienia . To krzywe zwierciadło ziemskiej 
marności .. zrekompensowanej z hojnym, nieograniczonym nadmiarem 
w upragnionym śnie. Realizuje więc niezmiernie ważne potrzeby psy
chiczne człowieka, pełni is totne funkcje społeczne. Daje punkt odnie
sienia - pozwala odnaleźć oparcie tak potrzebne w niepewnym i nie
utrwalonym świecie, wyjść w sposób choćby idealny poza chaos, lęk, 

skończoność i trwogę ludzkiej egzystencji. Zaspokaja potrzebę ładu 

i nie;:wykłości zarazem; obrazy idealnej krainy są istotnie wzajem
nie sprzeczne wewnętrznie i \'l tym także zawarta jest chy
ba jedna z ich funkcji, realizacja p~wnych jakby rozszczepionych czy 
przeciwstawnych nawet pragnie ó człowieka. Pisze o tym także Tomasz 
Mann, bodaj w Zamienio nych głowach, stawiając retoryczne pytanie 
- czym innym mógłby być raj jak nie właśnie tym zaspokojeniem 
wzajemnie wykluczających się na ziemi pragnień człowieka. „Losem 
istot jest poprzestawanie tylko na niezbędnym, niedostatek oraz \\·y

rzeczenie. Nasze pragn ienia nic mają i.adnych granic, natomiast ich 
spełnienie jest ograniczone ściśle; ich natarczywe »gdybyż to « na każ
dym kroku napotyka ze strony życia żelazne »nie uchodzi « i suche 
»poprzestań na tym «. Niektóre rzeczy zostały nam dozwolone, lecz więk
szość zabroniona i życzenia nasze, by rzeczy zabronione pewnego dnia 
nabrały cech czegoś dozwolonego, pozostają zwykle czczym marzen iem. 
Marzeniem rajskim, gdyż rozkosze raju polegać muszą właśnie na tym, 
że to, co dozwolone, i tu, co zakazane, s tanowiące tu na ziemi dwie 
tak bardzo różne r zeczy , tam się zlewają w jedno i to, co jes t tym 
pięknym - zakazanym staje si ę duchowym ukoronowaniem tego, co 
jest dozwolone, a w dodatku dozwolone zyskuje jeszcze urok rzeczy 
zakazanej. W jaki sposób miałby nędzny człowiek wyobrazić sobie 
raj, jeśli nie tak?" 

* * 

Mandeville pisał nieco kostycznie: „Jedną z najważniejszych przy
czyn, dla których tak niewiele ludzi rozumie samych siebie, jest, iż 



większość pisarzy poucza ich stale , jak imi być powinni, natomiast pra
wie nigdy nie zadaje sobie trudu, by powiedzieć im, jakimi są w rze
czywistości. Co do mnie [„.] sądzę, że człowiek jest [„.] zlepkiem róż
nych namiętności. Wszystkie te namiętnośei, w miarę jak występują 
i biorą górę nad innymi, rządz:'j nim po kolei, z wolą jego, czy bez 
woli". 

A więc tak jak pchają nas do działania popędy, tak samo powodują 
nami uczucia, namiętności , resentymenty. „Uczucia kierują człowie

kiem, nie idee" - mówił nawet Schopenhauer. Przesadny to niewąt

pliwie sąd, choć tak wielu ludzi podziela go, szczególnie być może w 
chwilach załamań, w chwilach pełnych euforii uniesień. 

Wszelkie absolutyzacje, nadmierne podkreślanie roli uczuć lub ro
zumu musi prowadzić do uproszcze ń, niekiedy zresztą efektownych 
i zręcznych, jak w owym aforyzmie Horacego Walpole: „ Życie jest ko
medią dla ludzi myślących, tragedią dla czujących". Absolutyzacj.e te 
- jak to się zresztą często dzieje ---, wydobywają jednak również waż
kie prawdy, ujawniające np. sekretne ~prawy naszej natury, jej mo
ralne słabości, które niekiedy pokrywa ogromna, zewnętrzna siła dzia
łania. 

Każda jednostka musi zawsze dokonywać refleksji indywidualizujq
cej, iść jakby w głąb, aby odkry~ swe swoistości, siłę i słabość. Je.st 
to tak samo pewne, jak pewny jest fakt, że uczucia są jednym z za
sadniczych motorów naszego postępowania - poznając je, opanowuje
my wielką moc, władną zmienić nasz własny los. 

Ci, którzy poszukują peł n i ż y c i a, intensywności i głębi wra
zen, mogą je znaleźć w skali rzeczywiście rozległej , pełnej i autentycz
nej, a nie powierzchownej czy jednostronnej formie - mogą je zna
leźć bez złudnych recept właśnie w swoim wysiłku - w tworzeniu 
własnego życia przez nieustanne obiektywizacje, ciągłe przekraczanie 
osiągniętych etapów. 

* * * 

Szczęście - ta powszechna choć jak:i:e różnorodna chimera wszyst
kich czasów - jest często podejrzane, może być pułapką lub po prostu 
oszustwem. Ileż to istnień zmarnowano w pogoni za fikcją lub pozor
nymi wartościami! Szczególnie rozpowszechnione i pop u 1 ar n e 
szczęście użycia, posiadania, dostatku, zaspokojenia, trwałego za
dowolenia - sprowadza prawdziwe zniszczenie, podłość, egoizm, wresz
cie marazm podobny c!o śmierci, śmierci rozłożonej na raty. 

„Każdy mądry człowiek będzie starał się uzależnić swe szczęście 

przede wszystkim od rzeczy, które zawis.ly od niego samego" - [pisał 

Hume]. Nie piszemy tu historii szczęścia. Mogłaby to być zresztą pa
sjonująca historia dążeń, pomyłek , krótkich chwil pełnych uniesienia. 
Wiele mogłyby opowiedzieć dzieje ludzkich snów i wyobrażeń o szczę

ściu, gdyby ukazać je w związku z praktycznym życiem ludzi i z tego 
życia wyprowadzić. Niejeden przerażony okrucieństwem świata pragnął 
się wycofać, rezygnując, wyraźnie już rezygnując nie tylko z wysił

ków przemieniania świata, &le rezygnuj4c nawet z autentyzmu własne
go życia. „Poezji, porywów zachwytu i spokojnego zachwycenia, i wresz-

cie - miłości do kogoś . Po wielu latach surowej dyscypliny Faraon 
puszcza na koniec wodze słabościom . Jastrząb chce szybować na nie
ruchomych skrzydłach. Ruszajmy na łowy, po tropach piękna i rozko
szy, za które trzeba płacić tak szaleńczo wysoką cenę; a przecież nigdy 
me za wysoką. [„.J Jakże silne pragnienie szczęścia i jeszcze większego 
szczęścia i (ponieważ właiinie po wielu pochmurnych dniach ukazało się 
słońce) jakże nagłe życzenie, jak strzała wypuszczona z cięciwy, jakże 
przeszywające postanowienie, by zabić się rozkoszą". [Montherlant] 

* * 

Życie prawdziwie autentyczne i pełne wartości odnaleźć możemy w 
skali społecznej tylko wówczas, gdy zrozumiemy, że dopiero wykracza
jąc poza wąskie opłotki własnego „ja" i łącząc się z innymi w prze
kształcaniu świata zdobywamy najgłębsze poczucie sensu istnienia. Na 
walkę, tak czy inaczE:j pojmowaną, jako wysiłek przemieniania i wyraz 
niezgody na to tylko co nam dano, będzie człowiek skazany zawsze. 
Zrozumienie tego faktu prowadzi do odrzucenia absurdalnej teorii 
szczęścia jako trwałego zaspokojenia. „Człowieku - nigdy nie zaspo
kojony„." ·_, wołał Goethe w Fauście . To samo powie później Conrad 
w Lordzie Jimie, gdy stworzy pamiętny monolog Steina : „Być? Ach! 
ale jak?„. Chcielibyśmy żyć tak rozmaicie - zaczął znowu. - Ten prze
pyszny motyl znajdzie małą kupkę nawozu i siedzi na niej spokojnie, 
ale człowiek nie wytrwa nigdy spokojnie na swojej kupce błota. Chce 
być to tym, to znó\v owym ... Chce być świętym i chce być diabłem, 
a za każdym razem, gdy zamknie oczy, -.vidzi siebie w bardzo udanej 
postaci, widzi siebie tak doskonałym, jakim nigdy być nie może„. w ma
rzeniu„. - A ponieważ nie zawsze można zamykać oczy, rodzi się naj
prawdziwsza troska, ból serca, ból świata. Mówię panu, kochany przy
jacielu, n iem i ł o s ię przekonać że człowiek n ie m 0 Że 
u r z e c z Y w i s t n i ć s w e g o m a r z e n i a, b o m a z a m a ł 0 s i ł 
a 1 b o z a m a I o z d o l n oś c i„. Tak! ta straszna rzecz jest bardzo 
zabawna. Człowiek, który się rodzi , wpada w mar ze n ie, jak się 
\Vpada do morza". 

[S. K ucz Y ń ski, ż;; ć 'i fil o:::ofo wc1ć, Wat'Szawa 1969, tytuł od recl.) 



Z problemów szekspirowskich 
ŚWIAT JAKO TEATR 

Dewiza „Totus mundus agit histrionem" ozdobiła, jak wiadomo, 
nowo wybudowany w r . 1559 w Londynie teatr Globe. Według tradycji 
umieszczona była pod głównym godłem przybytku, figurą Herkulesa 
dźwigającego kulę ziemską. Strukturalne powiązanie napisu z godłem 
nie jest nam zresztą bliżej znane, gdyż informacji o tym nie przekazał 
żaden współczesny wizerunek. Dla szekspirologii wiąże się jednak z tą 

dewizą dwojakie zagadnienie. Po pierwsze, co właściwie znaczyć mogła 
dla bywalców teatru Globe'? Po drugie zaś, czy sens aforyzmu wybra
nego za naczelną dewizę przez trupę aktorską (a więc zapewne odkry
tego przez jej członka - literata) zapisał się także jakimś określonym 

śladem w twórczości dramatycznej Szekspira? Tylko sprawę pierwszą 
możemy uważać za wyśvvietloną dostatecznie, co się tyczy drugiej, to 
budzi ona zainteresowanie badaczy coraz żywsze. 

Dewiza teatru szekspirowskiego nie znaczyła, jak to się od dawna 
utarło przyjmować, że „caiy świat gra komedię", lecz wyrażała myśl 
inną: że każdy człowiek jest aktorem w jakiejś sztuce, którą może być 
równie dobrze tragedia jak i komedia. Zaczerpnięta została z łacińskie
go traktatu Policraticus Jana z Salisbury (XI! w.), książki świeżo prze
drukowanej \V Lyonie w r. 1595. 

Myśl o jednostce ludzkiej na scenie życia podjął Szekspir prawie 
równocześnie z otwarciem teatru Gfobe w komedii Jak wam się podoba 
(1600). Podstawę do opracowań tematycznych daje poecie nie tylko za
sadnicza dewiza, ale i sentencja ,,tanta est area eius qua11tus et orbis" 
- echo jej dosłyszymy naprzód w słowach księcia: „this wide and 
universal theatre", następnie od tego rnmego motywu zacznie swoją 

sławną tyradę Jakub: 

Świat to jeden teatr, 
Mężczyźni i kobiety to aktony. 
Każdy ma swoje wejścia i odejścia, 
Każdy ma sporo ról do odegrania - [ ... ] 

Taki styl refleksji, zapewne pod wpływem powodzenia teatru Globe, 
w późnorenesansowej Anglii stał się popularny; świadczy o tym wiersz 
Cały świat jest teatrem (All the World ;a Stage), wydany w zbiorze 
O. Gibbonsa, Madrigals and Mottets (1612). Jego autor Walter Ralegh, 
poszedł w tym samym co Szekspir kierunku eksploatacji podstawowej 
metafory: 

Cóż to jest życie? Sztuka wstrząsająca. 
Chwile radości to muzyczne wstawki. 
Łono matczyne - garderoba sceny, 
Gdzie sposobimy się do ról w komedii. 
Niebiosa - widz wytrawny i krytyczny, 
Co nie przepuści żadnym uchybieniom. 

Grób, eo uchroni nas przed wścibstwem słońca, 
Będzie kurtyną po tym przedstawieniu. 
Tak grając iść będziemy, aż spoczniemy, 
Tylko że śmierć jest serfo - tu kres żartom. 

Komedia w tym wierszu bardzo wyra:!.nie oznacza wszelką sztukę 

teatralną; por.ównanie „niebiosa - widz" przypomina maksymę z Poli
cratusa: „aliquem esse necesse est spectatorem" („z konieczności ktoś 

musi być widzem"). Szeroki zasięg i skłonność do rozbudowywania me
tafory zawartej w dziele Jana z Salisbury i w dewizie teatru szekspi
rnwskiego zdaje się zatem w tym okc~;;ie nie ulegać wątpliwości. 

Ta sama metafora mogła jednak dawać naturalny asumpt nie tylko 
do rozmyślań nad losem jednostki ludzkiej, grającej po kolei rozmaite 
role w teatrze życia, ale i do ujęcia świata jako rozległego konfliktu 
drama tycznego. 

!Witold C h w a 1 ew i k, z literatury 
angfelskie), Warszawa 1969, fragmenty) 



A jeśli taki czy jakikolwiek inny człowiek przy

padkiem znajdzie swą drugą polowę, wtedy na

gle dziwny czar jakiś pada, dziwnie jedno drrl

giemu zaczyna b1jć mile, bliskie, kochane tak 

że nawet na krótki czas nie chcą się rozdzielat; 

od siebie. I niektórzy życie całe pędzą tak przy 

sobie, a nie umieliby nawet powiedzieć, czego 

jedno chce od drvgiego. Bo chyba nikt nie 

przypuści, żeby to l9lko rozkosze wspólne spra

wiały, że im tale dziwnie dobrze być, za wszyst

ko w świecie, razem. Nie. Ich obojga dusze, wi

docznie, czegoś innego pragną, czego nie umie

ją w słowa ubrać-, i dusza swe pragnienia prze

czuwa tylko i odgad1~je. 

PLATON, „UCZTA" 



Z SONETÓW 
WILLIAMA SZEKSPIRA 

sonet XX 
Natura sama twarz twoją rzeźbila 
Na wzór kobiecy. Oto więc jesteście: 
Chłopiec-dziewczyna! Serce utoczyła 
Słodkie lecz trwalsze niż serca niewieście . 
Oko jalniejsze, choć nie tuk fałszywe, 
Wyzłaca przedmiot, na który upadnie; 
W płci twojej grają wszystkie barwy ży~e, 
Wszystkie więc dusze i wejrzenia kradnie, 
Jako niewiasta wpierw byleś stworzony, 
Zanim natura, wpadłszy w zachwycenie, 
Przydała więcej, niż wziąć bylem skłonny; 
Tak, wzbogacając, opuściła w cenie. 

Skoro dla ko>biet jesteś tedy wszytek, 
Mnie oddaj milość, im zaś jej użytek. 

Przełożył J. S. Sito 

sonet CXLIV 
Dwie znam miłości, rozpacz i pociechę; 
Jak dwa ani.oly kroków moich strzegą, 
Jasny - to chłopiec nie skażony grzechem, 
Ciemny jest panią koloru ciemnego. . 
Ona mnie zwodzi w piekielne otchłanie, 
Ona mi chłopca cialem swoim wola 
I czystość jego niecną dumą plami; 
Psowa i w diabla chce zmienić anioła. 
Czy anioł stanie się duchem przeklętym, 
Orzec nie umiem, doniyśleć się boję; 
Skoro przyjaźnią się szatan ze świętym, 
W piekle, być może, przestają cboje. 

Lecz się nie dowiem; żyl będę dla niego, 
Póki zły anioł nic spali dobrego. 

Przełożył J. S. Sito 

sonet VIII 
Ty - muzyka, ale w muzyczne tony 
Wsłuchana toniesz w rozterce okrutnej. 
Czemu ty kochasz wszystko, co jest smutne, 
Czemu z radością witasz ból szalony? 
Gdzież utajona przyczyna tej męki? 
Czy nie dlatego serce smutkiem strute, 
Ze harmonijnie zestrojone dźwięki 
Dla samotności twojej brzmią wyrzutem? 
Słucha], jak struny, w jeden akord zgodny 
Łącząc się, pięknie, melodyjnie grają, 
Jakgdyby matka, ojciec i syn młody 
O swej szczęśliwej jedności ~piewają. 

Mówi nam zgodna owych strun muzyka, 
Ze równa śmierci droga samotnika. 

Przełożył W. Słobodnik 

sonet CXLII 
Miłość ma grzechem, cnotą twa nienawiść, 
Nienawiść grzechu mojego, miłości; 
Lecz gdy na szali obie je postawisz, 
Zali nie zbędziesz takiej wrowości? 
Zali nie pojmiesz, iż nie twoim dane 
Wargom szkarłatnym potępiania prawo? 
Toć nie od dzisiaj piękno ich skalane 
Falszem, zmiennością i inną niesławą. 
Miłuję ciebie, ty nie mnie miłujesz, 
DO' niego wzdychasz, jako ja do ciebie: 
Skoro w nieszczęściu mnie nie pożałujesz, 
Sama żałości nie zaznasz w potrzebie. 

Cnota twa grzech mó.i ze wzgardą odpycha, 
Sama grzechowi oddając się z cicha. 

Przełożył W. Woroszylski 



OD TŁUMACZA 

Wieczór Trzech Króli urzekł mnie głównie przez to, iż w jego orygi
nalnym tekście odnalazłem coś zupełnie cdmiennego od tego, co zna
łem dotąd z teatru, z warszawskich i krakowskich przedwojennych 
inscenizacji. Wydal mi się znacznie głębszy i mc;drszy od tego, co mo
głem wyczytać z tłumaczenia Ulricha i Langego. Zapragnąłem dać w 
polskim języku ten mądry i głęboki, ten prawdziwy Wieczór Trzech 
Króli mający, moim zdaniem, nikly zwi<,zek z oną bufonadą lub ko
medią muzyczną, którą ogiądalem na naszych scenac;1. Realistyczny sens 
lej komedii ująłbym w tytule „Blaski i nędze nieuchronnych ludzkich 
złudzeń". Albo: „ujemne i dodatnie znaczenie złudzeń w ludzkich zda
rzeniach i charakterach". 

STANISŁAW DYGAT 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI 
Amerykański uczony, ar chiwista-dedr:ktyw, Leslie Hotson, który w 

swoim czasie wsławił się wykryciem sc>nsacyjnych okoliczności ś mierci 

Marlowe'a, jako wczesnego członka w ywiadu bry tyjskiego, spróbował 
odtworzyć Pierwszy „Wieczór Trzech Króli" (The First Night of „Tu;e!fth 
Night"), wskazując na zjechanie się w Londynie zimą 1600 r. znakomi
tego międzynarodowego towarzystwa, które miało oglądać premierę 

sztuki Szekspira w hallu. 
Czy tak było czy nie, niewiel~ to nam pomoże zrozumieć tę nie

zwykłą komedię, choć jest na pewno rzeczą interesującą znać szczegóły 
premiery i ewentualnych, związanych z n ią dyplomatycznych oczeki
wań. Ważniejsze jest, byśmy sobie zdf.lli sprawę z wymowy tytułu. 

Nie wskazuje ona wątku, ale mówi coś o nastroju. Ma to być sztuka 
na końcowy wieczór świątecznego okresu, w którym Anglicy trady
cyjnie oddawali się zabawom, przedstawieniom, tańcom itp. Można więc 
się było spodziewać w sztuce tego właśnie żywiołu wesołoś ci, weselenia 
się w dzień świąteczny. Może naw0t dało się przewidzieć pewną ·szcze
gólną formę komizmu, nawiązującą do średniowiecznej tradycji ode-



granego buntu przeciwko autorytetom, szyderczego rytuału odprawiane
go tuż po Bożym Narodzeniu przez przedstawicieli mniej ważnych, pod
porządkowanych kręgów, jako Feast of Fools, Święto Błaznów (albo 
i Wariatów). Na czele „buntowników" 'Stawał Lcrd of Misrule, Pan 
Nieładu, a wybryki jego kompanii były tym jaskrawsze, im bardziej 
krótkotrwale. Hasłem była zabawa ponad wszystko, słowem „Co tylko 
chcecie", jak mówił podtytuł. Dla autora tej sztuki skomponowanej 
z czujnością i maestrią nie oznaczało to żadnej anarchii w konstrukcji. 

Zabawa beztrosko świętującego towarzystwa znajdzie sobie określo
ną ofiarę na dworze hrabiny Oliwii w osobie jej nadętego majordoma. 
\V „natarciu" na niego mamy pierwszy element ruchu. Drugi, ważniej
szy, wedrze się z tym gwałtownym powiewem od morza, który i w tej 
komedii zrodzi ożywcze kcmplikacje. Zasadnicza bowiem oprawa sztu
ki, jak każda oprawa, jest nieco statyczna. Weselące się towarzystwo 
uprawia swój styl życia na peryferiach dworu hrabiny Oliwii, która 
jak gdyby zamarła w bezruchu. Pogrążona w głębokiej żałobie po 
śmierci brata, odcięła się od świata. Pewna przesadna, sztuczna suro
wość tej decyzji oddala ją od życfa. Jest na pewno sporo prawdy w 
słowach jej krewnego sir Tobiasza: „troska jest nieprzyjacielem życia". 
Nie przybliżają Oliwii do życia pedantyczne, rozmarzone zaloty księcia 
Orsino, który wytrwale i bez najmniejszego skutku próbuje zdobyć 
rękę hrabiny, wmawiając jej i sobie, że ją kocha. Sytuacja wygląda 
beznadziejnie, ci dwoje na wyżynach spętani są jakimiś pozorami, które 
dławią prawdę życia. To samo dotyczy uroczystego Malwolia, którego 
chlebodawczyni ma jednak na tyle zmysłu rzeczywistości, by mu wprost 
o jego przesadnym wpatrzeniu się w siebie powiedzieć. 

Na takim tle wybujała nawet beztroska żartownisiów z kręgu sir 
Tobiasza staje się zrozumiała. Szekspir, twórca postaci ulepił tu z ta
kiego tworzywa, jak „świąteczne rozhulanie", grupę ludzką niezrówna
ną w swojej plastyce. W rękach kompanii spoczywać będzie w znacznej 
mierze odpowiedzialność za akcję „ożywienia" stabilnego swiata. Mamy 
czyste uosobienie hulanki w sir Tobiaszu, który rzadko w ogóle poja
wia się w trzeżwym stanie, mamy jego „dojną krowę'', najbardziej 
„bezmózgiego" kawalera w całym chyba Szekspirze, sir Andrzeja. Ten 
ostatni może równocześnie satyrycznie ilustrować typ bogatego i tępego 
nieroba-modnisia, oraz, ba;-dziej abstrakcyjnie, czystą, lekką jak piórko 
substancję mimowolnego, nieświadomego humoru (różnego od aktyw
nego dowcipu innych żartownisiów z tego grona). Do towarzystwa na
leży w pewnej mierze dowcipniś zawodowy, błazen Oliwii, Feste. Dzięki 
osobowości Feste'a grupa „świętujących żartownisiów" zyskuje szcze
gólnie bogato utalentowanego uczestnika. Choć pozostaje on nieco na 
uboczu, ma jednak własny rachunek do wyrównania, za pogardę oka
zywaną mu przez Malwclia, i angażuje się w plan pognębienia ma
jordoma. 

Przywódcą natomiast planu wojennego przeciw pyszałkowi uczynił 

Szekspir dziewczynę. Maria jest nie tylko postacią, ale (ona również) 
osobą. Rzecz wybuchnie z okazji starcia Malwolia z rozśpiewanymi 
„anarchicznie", w środku nocy, 3matorami beztroski. Zgorszony do 
ostateczności ochmistrz wśród hulaszczego grona stanowi jedną z naj
bardziej niezapomnianyl'h figur i sytuacji w komediach Szekspira. 

W ten świat sztucznie wzdychających dwojga arystokratów, w któ
rym grono czcicieli może co najwyżej zorganizować kawał, trochę na 
modłę niegrzecznych chłopców, przygoda przyniesie coś dotąd niewi
dzianego. Przed zaciekawionymi oczami Oliwii i jej dworzan staje po
stać „chłopca" o uderzająco doskonałym obejściu i świetnej wymowie, 
który ponawia konkury księcia Orsina. Urzeczona od pierwszej chwili 
hrabina słucha go w cztery oczy. Roli ambasadora podjęła się dziew
czyna-rozbitek, służąca jako paź u Orsina, która już „spod tego prze
brania" zdążyła się w s-..voim romantycznym chlebodawcy zakochać. 

Czyje serce jest naprawdę niedalekie od tego, by „przestać bić wśród 

udręki"? Nie Orsina. Jest tu zresztą nie tylko dialog mężczyzny pełnego 
myśli miłosnych o kobiecie z jej rywalką, która nie może mu wprost 
wyznać, kim jest. Ludzkie „niedogadanie się" jest i dlatego tak przej
mujące, że Viola, choć tak romantyczna, widzi z kobiecą trzeźwością, 

że Książę durzy się raczej w Oliwii, niż ją kocha, że się oszukuje my
ślami i słowami - a przecież nie może mu tego powiedzieć. 

Poniekąd łatwiej idzie rozbijanie innego sztucznego muru oddziela
jącego rzeczywistość, tego który zbudował wokół siebie z próżności 

i pewności siebie Malwolio. Idzie łatwiej przynajmniej w tym sensie, 
że spiskowcy Maria, sir Tobiasz i Spółka skutecznie go nabrali na rze
komy list od Oliwi.i. Malwolio wskakuje obiema nogami w pułapkę. 

Scena czytania przez niego listu i głośnego marzenia o nadchodzącym 
wyróżnieniu jest jedną ze scen brawurowych Szekspira. 

Owe kpiny z tych, którzy zadzierają głowę, odbywają się w tonacji 
uroczystych pień przekręconych zabawnie. Jak już powiedzeliśmy, Wie
czór Trzech Króli był w ~zasie bliski Swięta Błaznów, z jego parody
styczną liturgią. Motyw niby religijny wystąpi wyraźnie, kiedy szaleń
stwo, w które pozwolił się wpędzić Malwolio, jego wrogowie potraktują 
jako rzekome opętanie przez diabła. Bachanci stają się zadzierżyści, 

„obsakują" ochmistrza, toteż pasja jego rośnie. 
Ani on, ani robiący z niego wariata towarzysze nie mogli przewi

dzieć, że na końcu sir Andrzej i sir Tobiasz przypłacą to rozbitymi 
głowami. Moment szczytowy spisku przeciw ochmistrzowi jest dnem 
jego poniżenia. Upokorzenie nie uczy ludzi pokory. Słusznie podkreśla
no, że Szekspir okazał się okrutny wobec majordoma. Można dodać, że 
jest to okrucieństwo czysto chłoszcz::ice, nie leczące. 

Wieczór Trzech Króli przy głębszej analizie na pewno nie jest wy
lącznie komedią „słoneczną", jak to lubił twierdzić prof. Dyboski. ,Ka
walarze" się zabawili i zabawili świetnie publiczność, ale w swojej 
płaszczyźnie nie przywrócili ładu pnwdy. 

Pogodny w zasadzie, nawet pełny jakiegoś ciepłego światła wieczór 
kończy się. Jeszcze tylko wysunie się z boku stojący Festc ze swoją 
gitarą i dziwną piosenką. Rozmawiać będzie z publicznością sam, więc 
bardzo bezpośrednio, nawiąże kontakt bliższy niż tamci „grający", któ
rzy już odeszli do swoich „szczęść". „Bo oto deszcz, jak pada deszcz 
codzień". Rzeczywistość słotna już nieco zatarła złocistą wizję, our play 

is done, „komedii koniec". 

[Przemysław Mr o c z ko wski, S.:ekspir eżbietański i żywy, 
Kraków 1966j 



WILLIAM SZEKSPIR 

Urodził się przypuszczalnie w dniu świętego Jerzego, patrona króle
stwa Anglii, 23 kwietnia 1564 roku, w Stratfordzie nad Avonem, w 
hrabstwie Warwick . Na chrzcie świętym, który odbył się w trzy dni 
później w kościele parafialnym św. Trójcy, nadano mu imię William. 
Po dziadku s\Voim, Richardzie, który w pobliskim Snitterfield dzierża-
wił ziemię pana Roberta Ardena, odziedziczył nazwisko o nie ustalonej 
pisowni: Shake-speare. Pochodził z rodziny mieszcza11skiej. Ojciec jego, 
John Shakespeare, był rzemieślnikiem, imającym się zresztą różnych 

zawodów ; źródła współcze5ne mu lub późniejsze nieco określają go roz
maicie: jako rękawicznika, rzeźnika bądź też handlarza welną. Matka, 
!\fary Arden, pochodziła z rodziny ziemiaóskiej. 

Kształcił się prawdopodobnie -- w gimnazjum miejskim w Stratfor
dzie, gdzie poziom nauczania musiał być dość wysoki. Nicholas Rowe, 
pierwszy biograf Szekspira, twierdzi, że !'Zkołę opuścił w wieku lat trzy
nastu, być może aby dopomóc ojcu, którego sytuacja materialna nie 
była wówczas najlepsza. 

W roku 1582, w wieku lat osiemna.>tu, ożenił się ze starszą od siebie 
o lat osiem Anną Hathaway, córką farmera. W sześć miesięcy po ślu

bie przyszło na świat ich pierwsze dziecko, Susanna. W dwa lata póź
niej, pod datą 2 lutego, w księgach parafialnych odnotowano chrzest 
dwojga ich bliźniąt, Hamneta i .Judith. Pomiędzy rokiem ich urodzenia, 
1585, a wzmianką dotyczącą Szekspira w publikacji Roberta Greene'a 
z roku 1592 nazwisko jego nie pojawia się w żadnym ze znanych nam 
dokumentów. Ten okres życia Szekspira jest tajemnicą. Kiedy pojawia 
się znowu, tym razem w Londynie, jest już aktorem i autorem do;ć 

znanym, by ściągnąć na siebie zawiść kolegi po piórze. W pamflecie 
A Groatsworth of Wit Robert Greene nazywa go „wroną - parweniu
szem, strojącym się w cudze piór!rn". \V ciągu dwóch lat następnych 
opublikował drukiem dwa poematy epickie W enus i ; \donis oraz Gwałt 
na Lukrecji; dedykował je hrabiemu Southampton, mecenasowi sztuki, 
o którego względy, jak się wydaje, zabiegał. 

I 

' 

W roku 1594 wchodzi w skład trupy aktor!'kiej - Sług Lorda Szam- I 
belana. Kiedy i gdzie zdołał posiąść kwalifikacje zawodowe - a kult 
,.fachowości" w rzemiośle teatralnym był w elżbietańskiej Anglii jedną I 
z zasad profesji - jest dla nas tajemnicą. Być może statystował w któ-
rejś z kompanii stołecznych, być może grywa! gdzieś na prowincji lub 
też - co wydaje się prawdopodobne w świetle późniejszej kariery -
„podkupiono go" tym zaszczytnym udziałem, jako utalentowanego pisa-
rza, mniejszą uwagę zwracając na niedomogi aktorskie. Wydaje się to 
potwierdzać fakt, iź jakkolwiek skąpe są wiadomości o jego aktorskich 
„kreacjach" - grał Ducha Ojca w Hamlecie i Adama w Jak wam się 

podoba - w rachunkach za przedstawienia dworskie figuruje, obok tak 
znakomitych aktorów, jak Kempe i Burbage, również i nazwisko Szek-
spira. 

Trupa Sług Lorda Szambelana postanowiła, około roku 1598, otwo
rzyć swój własny teatr, słynny Globe Szekspirowski, w Southwark, na 

WILLIAM SZ'EKSPJR 



prawym brzegu Tamizy. Powodzenie teatru było znaczne, a z nim ra
zem rosly dochody - i sława - Szekspira. Francis Meres w publika
cji Palladis Tamia wysuwa go na czolo dramatopisarzy angielskich; 
Szekspir nabywa drugą z kolei posiadłość w rodzinnym Stratfordzie -
tak zwane New Place - oraz udział w dziesięcinie parafii św. Trójcy. 

W roku 1603 umiera królowa Elżbieta. Następca jej, Jakub I, przej
muje patronat nad Szekspirowskim teatrem, zdecydowanie najlepszym 
tak w Londynie, jak w Anglii; trupa zmieniła nazwę, za łaskawym 
zezwoleniem monarchy. Powodzenie Sług jego Królewskiej Mości jest 
tak duże, iż w roku 1608 wynajmują oni drugi budynek teatralny, w 
Blackfriars. Szekspir jest jednym z siedmiu udziałowców w tej handlo
wo-artystycznej imprezie. 

Nie wiemy, kiedy Szekspir rozpoczął swoją londyńską karierę; nie 
wiemy też, kiedy ją zakończył. W roku 1612 jest już znowu mieszkań
cem Stratfordu - rentierem, odcinającym kupony od nieśmiertelnej 

puścizny. W roku 1613 spłonął teatr Glooe, w czasie spektaklu Henry
ka VIII, ostatniej sztuki pisanej prr.y współudziale Szekspira. Czy był 
przy tym obecny? Czy wieść o katastrofie doszła go w dalekim Strat
fordzie? ... Czy przyjął ją jako epilog swojej aktorskiej kariery? czy tylko 
jako punkt zwrotny w karierze finansowej? ... Nie wiemy. Gdy się to 
stało, Prospero - Wielki Czarodziej - załamał Magiczną Laskę, porwał 

Płaszcz Czarnoksięski i wyplynął na morze - w drodze do rodzinnego 
miasta. 

Twórczość Szekspira dzieli się zazwyczaj na cztery okresy, choć 

ścisłe ustalenie dat powstania poszczególnych utworów jest w wielu wy
padkach niemożliwe. 

Okres pierwszy obejmuje obydwc. poematy, większość sonetów, trzy 
części Hemyka VI, tragedie: Tytus Andronicus i Ryszard III oraz czte
ry wczesne komedie: Komedię omyłek, Poskromienie zło.śnicy, Dwóch 
panów z Werony i Stracone zachody miłosne. Okres ten jest rodzajem. 
poetyckiego terminatorstwa, w którym Szekspir eksperymentuje z róż
nymi formami poetyckiego wyrazu i doskonali rzemiosło dramaturgicz
ne. We wszystkich tych utworach zauważyć można wpływ lektur -
i lekcji - szkolnych: od Seneki i Plauta po gramatykę łacińską Willia
ma Lily. Zasady i prawidła retoryki klasycznej stosuje Szekspir na se
rio i żartobliwie - niekiedy wręcz na zasadzie „prywatnych żartów '', 

zrozumiałych zresztą bez trudu dla publiczności o podobnym jego wy
kształceniu. Nie bez wpływu na wczesną twórczość Szekspira są i dzie
ła rodzime, eufuistyczne romanse i dramaty Johna Lyly, Confessio 
Amantis Gowera i Spanish Tragedu Kyda. Wpływ decydujący jednakże, 
zarówno na formę Szekspirowskiego wiersza, jak i na ukształtowanie 

materii historycznej w jego Kronikach kr6lewskich wywarł jego rówieś
ni, „Kochanek Muz'', Christopher Marlowe, autor Edwarda II, Faustusu 
i Tamerlana . 

Okres drugi, obejmujący w przybliżeniu lata 1594-1600, jest okresem 
pełnej dojrzałości artystycznej. Powstają w nim najlepsze Szekspirow
skie komedie - Sen nocy letnie j, Wesote kumoszki z Windsor-u , Kupiec 
wenecki, Wiele hałasu o uic, Ja1~ wam się podoba i Wieczór Trzech 

Króli oraz wczesne tragedie: Romeo i Julia, Ryszard II i obydwie czę
ści Henryka IV. 

W trzecim, szczytowym okresie twórczości Szekspira, powstają wiel
kie tragedie - Hamlet, Makbet, Król Lea1· i Otelto; tragedie rzym
skie -, Juliusz Cezar, Koriolan, Autoniu.sz i Kleopatra; dramaty grec
kie - Troilus i Kresyda i Tymon Ate·ńczyk oraz „czarne", niepokojące 
komedie - Miarka za miarkę i Wszystko dobre, co się dobrze kończy. 

Okres czwarty, wyodrębniony głównie dla innej koncepcji dramatu, 
strukturalnie zbliżonego do „romansu", obejmuje tylko trzy sztuki, któ
re w całości wyszły spod jego pióra: Cymbelina, Opowieść zimową i Bu
rzę [ ... J 

Zmarł 23 kwietnia 1616, w wyniku „hulaszczej biesiady", do któ
rej - według świadectwa Johna Warda, proboszcza - zasiadł z kole
gami po piórze: Ben Jansonem i Michaelem Draytonem. Pochowano 
go w kościele św. Trójcy, w Stratfordzie. 

Samuel Johnson, wielki krytyk angi~lski, napisał w półtora wieku 
póżniej: „Strumień czasu, który nieustannie wymywa rozpuszczalną 
materię innych poetów, opływa skałę Szekspirowską, nie czyniąc jej 
szkody". 

(Jerzy S. Sit o, S:::ekspir na 
d::lslaj, Warszawa 1971. Fragment 
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SZEKSPIROWSKIE INSCENIZACJE 
KRYSTYNY SKUSZANKI 

MIARKA ZA MIARKĘ - OPOLE Teatr Ziemi Opolskiej 
31 V 1953 

scenografia - Tadeusz Kantor, muzyka -- Jerzy Młodziejowski 

OBSADA: 

Książę - Stanisław Prokuratorski, Angelo - Jerzy Goliński, Eskalus __ 
Wincenty Czerski, Stanisław Jonycz, Klaudio - Leszek Sadzikowski 
Lucjo - Jerzy Magórski, Szlachcic I - Henryk Lipartowski, Szlachci~ 
II - Witold Zarychta, Pro.fos - Stefan Kąkol, Piotr - Roman Hub
czenko, Poslaniec Angela - Janusz Nowak, Łokieć -- Władysław Troja
nowski, Pianka - Andrzej Szenajch, Pompejusz - Edward Skarga, 
Obrzydluch - Witold Zarychta, Bernardo - Marian Koc, Izabella -
Anna Borkiewicz, Janina Nowicka, Mariana - Alina żubrówna, Julia __ 
Irena Malarczyk, Franciszka - Helena Pilarska, Pani Przepieczona __ 
Maria Tylczyńska 

MIARKA ZA MIARKĘ 
16 IX 1956 

NOWA HUTA Teatr Ludowy 

scenografia - Tadeusz Kllntor, muzyka - Jerzy Bresticzker 

OBSADA: Ksiqżę - Jerzy Przybylski, Angelo - Tadeusz Szaniecki, 
Eskalus - Ferdynand Sarnowski, _ Lucjo - Edward Rączkowski, Ferdy-

nand Matysik, Szlachcic - Michał Lekszycki, Profos - Franciszek Piecz
ka, Mnich Piotr - Ryszard Kotys, S!ngr1 Angela - Jan Mączka, Lech 
Komarnicki, Andrzej Ziębil'lski , Łokieć -- Witold Pyrkosz, Pianka -
Ferdynand Matys ik, Lech Komarnicki, Pompejusz - Edwar d Skarga, 
Kat Obrzydluch - Jan Brzeziński, Be·rnardyn - Tadeusz Jurasz, iza
bella - Izabella Olszewska, Mariana - Danuta Lipińska, Julia - Anna 
Gołębiowska , Franciszka - Janina Grudniewicz, Pani Przepieczona -
Eugenia Romanow-Horecka 

BURZA - KOWA HUTA Teatr Ludowy 20 III 1959 

scenografia - Józef Szajna, Józef Bok, współpraca dramaturgiczna 
Jan Kott 

OBSADA: Alonzo - Tadeusz Luberadzki, Sebastian - Władysław Pa
włowicz, Andrzej Ziębiński, Prospero - Jerzy Przybylski, Antonio -
Franciszek Pieczka, Ferdynand - Alek.;;ander Polek, Gonzalo - Edward 
Łada-Cybulski, Adrian - Janusz Mirczewski, Kaliban - Ryszard Kotys, 
Trinkulo - Witold Pyrkosz, Stefano - Tadeusz Szaniecki, Kapitan -
Jan Mączka, Bosman - Jan Brzeziński, Miranda - Anna Lutosławska, 
.4riel - Wanda Uzięblo, Ariel (Nimfa) -- Marianna Gdowska, Psy goń
cze - Jan Guntner, Gustaw Kron, Jan Mączka 



BURZA - WARSZAW A Teatr Powszechny 17 I 1960 

scenografia - Józef Szajna, muzyka - Józef Bok, współpraca drama
turgiczna - Jan Kott 

OBSADA: 

Alonzo - C. Byszewski, T. Kaźmierski, Sebastian - T. Karwińs1:.i, 
Prospero - A. Hanuszkiewicz, Antonio - T. Czechowski, Ferdynand -
T. Janczar, Gonzalo - L. Ostrow5'ki, Adrian - B. Krzywicki, Kali.ban -
B. Barycz, Trinkulo - W. Gajewski, Stefano - A. Kornecki , Kapitan -
S. Rybacki, Miranda - J. Nowicka, Ariel - Z. Kucówna, M. Seroczy11-
ska, Ariel (Nimfa) - M. Seroczyńska, M. Pawłowska, Maski ~ I. Hreb
nicka, M. Chawłowska, R. Siudniak 

WIECZOR TRZECH KROLI - Nowa Huta Teatr Ludowy, 
2 IX 1961! 

scenografia - Józef Szajna, muzyka - .Tózef Bok 

OBSADA: 

Orsino - Andrzej Hrydzewicz, Sebastian - Tadeusz Kwinta, Antonio -
Józef Harasiewicz, Kapitan okrętu - Jan Brzeziński, Dworzanie Księ
cia - Zbigniew Bednarczyk, Michał Lekczycki, Ferdynand Matysik, 
Sir Tobiasz Czkawka - Tadeusz Szaniecki, Sir .1ndrzej Ch11dogęba -
Witold Pyrkosz, Malwolio - Franciszek Pieczka, Fabian - Zdzisław 

Klucznik, Feste - Rajmund Jarosz, Ksiądz - Jan Mączka, Oliwia -
Anna Lutosławska, Viola - Wanda Uzięblo, Maria - Marianna Gdow
ska, Eugenia Romanow-Horecka, 



JAK WAM SIĘ PODOBA - WROCLA W Teatr Polski 
26 II 1966 

scenografia Krystyna Zachwatowicz, muzyka Adam Walacif.ski 

OBSADA: 
Wygnany Ksiqźę - Piotr Kurowski, Fryder·yk -- Andrzej Polkowski, 
.4miens - Bogusław Danielewski, Jakub - Igor Przegrodzki, Le Beau. -
Erwin Nowiaszak, Karol - Bolesław Ahart, Olivier - Zygmunt Bie
lawski, Orlando - Romuald Michalewski, ildam - Jerzy Fornal, Pro
bierczyk - Witold Pyrkosz, Andrzej Mrozek, Ksiądz OlM!ier Psujka -
Andrzej Wilk, Koryn - Ludomir Olszewski, Sylu;iusz - Andrzej 
Erchard, William - Ryszard Sadowski, Stanisław Frąckowiak, Paweł 

Galia, Dworzanie - Stanisław· Frąckowicik, Ryszard Jaśniewicz, Andrzej 
Wilk, Józef Skwark, Paweł Galia, Rozalinda - Anna Lutosławska, Ce
Ua - Krzesisława Dubielówna, Febe -- Joanna Keller, Ewa Kamas, 
Audrey - Halina Piechowska 

JAK WAM SIĘ PODOBA - STAVANGER (Norwegia) 
Rogaland Teater 19 VIII 1968 

scenografia - Helge Hoff Mons<m, muzyka - Adam Walaciński 

OBSADA: 

Fryderyk - Bjorn Lie-Hansen, Ksią:~ę - Bjorn Lie-Hansen, Amiens -
Frank \.Veylert, Jakub - .Johan Kjelsberg, Sverre Bentzen, Le Beau -
Ragnar Holen, Karol - !var Norv2, OU·i;ier - Alf Nordwang, Orlan
do - Per Tofte, Adam - Erik Svendsen, Probierczyk - Bjorn Jenseg, 
Ksiądz Olivier Psujka - Ivar Norve, Koryn - Alf Nordvang, Syl
wiusz - Gustaw Adolf Hegh, William Dag Sandvig, Rozu
linda - Gerdi Schjelderup, Celża - Sigrun Enge Nagelstad, Audrey -
Ragnhild Vannebo, Febe - Anne Karin Paaske, Dworzanie - Oystein 
Langelar.d, Trond Lie 



BURZA - WROCŁAW Teatr Polski 24 X 1969 

scenografia - Marcin Wenzel , muzyka - Adam Walaciński 

OBSADA : 

Prospero - Igor Przegrodzki, Ariel - l\.nna Lutosławska, Antonio -
Erwin Nowiaszak , Aionzo - - Piotr Kurowski - Sebastian - Czesław 

Wojtala, Ferdynand ~ Paweł Gcilia, Gonzalo - Ludomir Olszewski 
Trinkulo - J ózef Skwark, St efano - Ferdynand Matysik , Miranda -
Danuta Lewandowska, Kaliban - Ry szard Kotys, Duchy - Marta Ła
wińska (Iris), Ewa Kamas (Cer2s), .Jadwiga Ziemiańska (Junona), Zyg
munt Bielawski , Jerzy Fornal Al eks:mder Gierczak, Wojciech Malec, 
Janusz Peszek , Andrzej Wilk 

MIARKA ZA MIARKĘ - BERGEN (Norwegia) 
Den Nationale Scene 10 III 1970 

scenografia - Helge Hoff Monscn, muzyka - Adam v'ialaciński 

OBSADA: 

Wincencjo - Sigurd Werring, Eskalu > - Johan Sverre, Lucjo - Lothar 
Lindtner Mnich Piotr - Peter Breda! , Zaufany Angela -- Ulf Borge, 
Kat -Si~mund Saeverud, Izabella - Eli Lindtner, Julia - Inger Marie 
Andersen Pani Przepieczona - Hjordis Ring, Angeio - Rolf Berntzen, 
Klaudio .:_ Bjorn Sothberg, Stróż wię;:; icniu - Svend Svendsen, Łokieć-~ 
Lars Gasdal, Pompejusz - Arne Jacobsen, Bernardyn - Nils Ulsi, 
Mariana - Karin Hox,, Franci.~zka - Astrid Schwab 



BURZA - OSLO (Norwegia) Det Norske Teatret 3 IX 1970 

scenografia - Helge Hoff Monsen, muzyka - Adam Walaciński 

OBSADA: 

A'.onzo - Oyvind Oyen, Sebastian - Odd Furoy, Prospero _ ,Johan 
KJelsberg, Antonio - Sv0in Erik Broda! , F erdynand _ Bjorn Skage
s tad, Gonzalo - Harad Heidc Steen, KaUban - Torgeir Fonnlid Trin
kulo - Lasse Bartnc3s, Stefano - Eri k Oksnes, Miranda _ \.~enche 
Medboe, Ariel - Ola B. Johannessen , oraz - Ulrikke Greve (Iris), 
Eva Solbakken (Ceres) , Inger Lise Westby (Ju no na), Ivar Hansen , Magne 
Lmdholm, Hans Petter Meirik 

MIARKA ZA MIARKĘ - WROCŁAW Teatr Polski 10 IX 1970 

scenografia '-. Helge Hoff Monsen, muzyka - Adam Walaciński 

OBSADA: 

Książę Wincencjo - Igor Przegrod:>:ki, i lngelo - Erwin Nowiaszak , 
Eskalus - Piotr Kurowski, Kr.aw:lw -- Wojciech Malec, Stefan Le
wicki, Lucjo - Józef Skwark, Stróż więzienia - Jerzy F'ornal, M n ich 
Piotr - Artur Mlodnicki, Zaufany Ang<? La - Andrzej Erchard, Łokieć
Aleksander Gie rczak, Ludomir Olszewski, Rajfur Pompejusz - Andrzej 
Mrozek, Andrzej Wilk, Kat -, Ad a m Dzi eszyfo:ki , B ernarclyr>. - Ce
zary Kussyk, Czesław Wojtala, I zabel!.:i - Anna Koławska, Mariana -
Anna Lutosławska , Julia - Danuta Lewandowska, Jadwiga Ziemiańska, 

Zakonnica Franciszka - Janina Zakrzewska, Zdzi sława Młodnicka , Pani 

Przepieczona - Łucja Burzyńska , Halina Romanowska, Rozpustne dziew
czyny - Łucja Burzyńska , Danuta Lewandowska, Zdzisława Mlodnicka, 
Halina Romanowska, Janina Zakrzewska, Jadwiga Ziemiańska, Ro.zpustni 
panowie - Aleksander G ierczak , Cezary Kussyk, Stefan Lewicki , Woj
ciech Malec, Andrzej Mrozek, Ludomir Olszewski, Czesław Wojtala, An
drzej Wilk 

WIECZOR TRZECH KROLI - WROCŁAW Teatr Polski 
10 Il 19Tl 



Z-CA DYRC!iTOH,\ 
d i> TECHNICZNYCH 
I -~DMINISTR1~CYJI\'YCH 
Zl31GNIEW .JAWOHSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 
MIROSŁA"~V DZIKI 
BHYGADIEt ( SCENY: 
ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWra c Y PRACOWNI: 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: 
WANDA PHCEKALO 

.KRA WIECKIEJ MĘS KIEJ : 

P ERUK."t.RSKIEJ DAMSKIEJ: 
ZOFIA HEJNt: 

PERUKARSKJE.J M r;S KIEJ: 
MIECZYSŁAW WOJCZYNSKI 
SZEWSKIEJ : 

MIKOŁAJ lJHł\TA SZ 

MODELATORSKIEJ : 
ALOJZY CZE:l'UŁKOWSKI 
STOLARSKIEJ: 

MICHAŁ PRAJSNER 
MALARSKIEJ: 

TADEUS Z C!If\DZ\'NSKI 
TAPICERSKIEJ : 

RYSZARD TKACZYK 
SLUSARNIA: 
KAZIMI E RZ BAflIEC 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowt>. dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. Za
polskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, listowne i telefoniczne. 
Ceny biletów 

I strefa 
II strefa 

III strefa 

norm. 

21 zł 

17 zł 

13 zł 

ulgowe 

15 zł 
12 zł 

9 zł 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEIGO 

W. SZEKSPIR - „WIECZÓR TRZECH KRÓLI" 
SIUDRAKA - „WASANTASENA" 
E. SZWARC - „NAGI KRÓL" 

W PRZYGOTOWANIU 

S. WYSPIANSKI - „WYZWOLENIE" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

S. BECKETT - „KOŃCÓWKA" 

T. RÓŻEWICZ - „POGRZEB PO POLSKU" 
C. GOLDONI - „l\IOMOLO" 

szkolne 

IO zł 
8 zł 

6 zł 

W programie wykorzystano reprodukcje obrazów (oraz fragmenty) Salvatora 
Dali, Juana Miró, Felix a I abisse•a, Yvesa Tanguy, Francisa Picabii, Rolanda 

Peurose, Victora P.raunera. 

CENA 4 zł 
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