
WILLIAM SHAKESPEARE 



William Shakespeare 

(Macbeth) 

spolszczy! Jerzy S. Sito 

RElYSERIA 

Andrzej Walden 
SCENOGRAFIA 

Anna Bocek, Małgorzata Peplińska 
MUlYKA 

Piotr Salaber 
RUCH SCENICZNY 

Przemysław Śliwa 

Premiera 27 marca 1999 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 



„ Mężu, 

ta sprawa 
przyszfym dniom naszym 

i nocom 
nada ksztalt wiekopomny! " 

Tak mówi Lady Makbet do Makbeta, kiedy chce go przekonać , że trzeba zabić 
Duncana. Mówi tak, bo go kocha. Miłością wielką , szaloną i nie do końca spełn ioną. 
Czegoś w tym niezwykłym zw iązku brakuje, ich miłość mogłaby być jeszcze pełniej
za, piękniejsza, bardziej doskonała . Może to niezaspokojona ambicja Makbeta nie 

pozwala mu być do końca szczęśliwym? Może powinien wykonać 
ten krok ku koronie i wtedy wszystko będzie już dobrze, najwspania
lej? Więc robią ten krok - razem. Bo ona psychicznie idzie razem z 

nim, równocześn ie wznosi ram ię zbrojne w sztylet, równocześnie 
zadaje cios. I za chwilę staną naprzeciw siebie z rękami umaza

nymi krwią. Ten obraz już na zawsze wyryje się w ich móz
gach, nie potrafią go zapomnieć . Ich zwią· 
zek nie stanie się doskonalszy, zacznie 
się rozpadać. Samotnie będą krążyć po 

komnatach Forres, a potem Dunsina
nu. W końcu ona odejdzie w sza

leństwo , on mozolnie będzie brnął 
przez morze krwi, bo 

„ Tak dlugo brodzę 
we krwi, 

że odwrót byfby męczący; 

równie męczący 
jak brnięcie mozolne 

na drugi brzeg!„." 
I oboje pójdą w śmierć. 

Świat, w którym żyli, to świat 
podobny do naszego. Okrucień

stwo, rozpad, odwrócenie war
tości, zanik norm moralnych. 
„Siale jest czarne i czarne jest 
białe " - mówią Wiedżmy. One 
nie pchają człowieka do zbrod
ni, one tylko ujawniają to, co 
w nim głęboko ukryte, zama
skowane, ale co czeka na 
dogodny moment, by się 

wydostać na powierzchnię . I ostrze
gają, jakie będą następstwa, ale 
tak, by to ostrzeżenie nie zo
stalo zrozumiane. Pokazują 

świat złożony z oderwanych słów i obrazów, których nie potrafi
my zebrać w sensowną całość. Pozbawiają nasze umysły wrażliwo
ści, wypaczają naszą wyobraźn ię . Dlatego mylimy się w ocenach, 
podejmujemy fałszywe decyzje, wpadamy w pułapki , z których nie 
ma wyjścia. A wtedy możemy j uż tylko powtórzyć za Makbetem: 

„Przeklęte moce, 
które bawią się nami, 

które igrają sfowem wieloznacznym 
po to· 

aby dotrzymać obietnicy uszom 
i zwieść nadzieję". 

A przecież Makbet nie chciał tak wiele. Pragnął tylko, aby 

„ „. ten mord mógf zawiesić następstwa 
i odnieść skutek 

bez nich(. . .) 
przynajmniej tutaj. 

jedynie tu, na tym brzegu, 
na tej mieliźnie 

czasu". 
Wtedy "można by ryzyko-

wać nawet życiem przysz/ym ... • 

Więc odwrotnie niż Ham
let, który obawiał się tego, co 
poza grobem. Makbet żyje 
już tylko tu i teraz, w świe
cie bez Boga. I jeszcze jed· 
na różnica. Problemem 
Hamleta była niemożność 
podjęcia dzialania, Makbe
ta · niemożność jego zaprze
stania. I wreszcie - Hamlet 
mówi 

,„ .. Świat wyszedl z formy: 
i mnież to irzeba wracać go 

do normy!" 

W św i ecie Makbeta 
nie ma j u ż żadnych 
norm. W takim świecie 
nie przetrwa najmoc
niejsza miłość. 

ANDRZEJ WAlDEN 
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::I Hamlet, sarkastyczny dandys w żałobie, który powoli , w oczekiwaniu zemsty trawi m na duńskim dworze cenne, publicznie wygłaszane monologi lub bawi się trupią czasz
E ką, zawsze bardziej interesował krytykę , jako że proroczo zawierał w sobie wielu wy
N bitnych ludzi XIX wieku: Byrona, Edgara Allana Poe, Baudelaire'a oraz owe postaci z 
tn Dostojewskiego, które drażniąco lubują się w opieszałych analizach swych czynów. 
O („.) Mnie jednak król Makbet zawsze wydawał się prawdziwszy, zdawał się bardziej 

..=.:: ofiarą swego bezlitosnego losu aniżeli wymogów sceny. Wierzę w Hamleta, ale nie 
•(,) wierzę w okoliczności Hamleta; wierzę w Makbeta i wierzę również w jego dzieje. 

'"' O Zazwyczaj zapomina się , że Makbet - dzisiaj wykwit sztuki - był człowiekiem żyją-
c: cym w określonym czasie. Mimo czarownic , ducha Banka i lasu, który ruszył na za'8 mek, jest to tragedia historyczna. We fragmencie „Anglosaskiej Kroniki" czytamy, że 

Siward , książę Northumbrii, napadł od strony morza i od strony ziemi królestwo Szko
cji i zmusił do ucieczki Makbeta, jej króla. Ten , rzecz ważna, miał niejakie prawa do m rządzenia i nie był tyranem. Zyskał miano litościwego i pobożnego, był hojny dla bied

·- nych i byl żarliwym chrześcijaninem . Zabił Dunkana zgodnie z prawem, w bitwie. Bo-
3: hater oparł się Wikingom. Jego panowanie było długie i sprawiedliwe. Pamięć ludzka, 
ca zawsze pełna inwencji, musiała uprząść z tego legendę. Mijają stulecia i ukazuje się 
C: nam kronikarz Holinshed. Niewiele o nim wiemy („.). Mówią, że był „wysłannikiem 
:i Słowa Bożego". Przyjechał do Londynu około 1560 roku i wytrwale pracował nad re
~ dakcją obszernej, ambitnie pomyślanej historii powszechnej, z której w końcu zostały 

0 tylko „Kroniki" Anglii , Szkocji i Irlandii. Ich strony zawierają legendę, która natchnęła 

1 
Shakespeare'a - w niejednym miejscu używa nawet tych samych słów. („. ) 

_ Epoka Szekspirowska, mniej skrupulatna i łatwowierna niż nasza, widziała w 
C1) historii sztukę, porywającą sztukę opowieści i bajek moralnych, nie zaś lekcję jało
.C wych precyzji. Nie wierzyła , by historia była odzyskiwaniem przeszłości , raczej koły
~ saniem jej z pomocą wdzięcznych legend. Szekspir, gorliwy czytelnik Montaigne'a, 
::!: Plutarcha i Hol.insheda, u tego ostatniego znalazł scenariusz do „Makbeta". 

(„ .) Odwrotnie niż nasi naiwni realiści, Shakespeare wiedział, że sztuka jest za
wsze fikcją. Tragedia dzieje się równocześn ie na dwóch planach i w dwóch czasach: 
w dalekiej Szkocji XI wieku i w teatrzyku na przedmieściach Londynu w wieku XVI 
(.„) owej Anglii korsarzy i poetów, która walczyła z Hiszpanami o imperium morskie. 
Prawdą jest, że dramat jaki wyśnił Shakespeare, a jaki teraz śnimy wraz z nim, jest 
poza czasem historycznym lub, mówiąc inaczej, stwarza swój własny czas. 

(„ .) Scenom z życia zawsze może grozić malowniczość ; „Makbet" nie jest nara
żony na to niebezpieczeństwo . Dzieło zawiera w sobie z niczym nieporównywalny 
ładunek intensywności, który ani na chwi lę nie słabnie. Poczynając od tajemniczych 
słów Wiedżmy („Fair is foul and foul is fair"), które w sposób okrutny lub diaboliczny 
przekraczają możliwości ludzkiego rozumu, aż do sceny, w której osaczony i walczą
cy Makbet ginie - dramat porywa nas niby namiętność lub muzyka. To nieważne, czy 
wierzymy w demonologię jak król Jakub I, czy też odmawiamy jej tej wiary, nieważne , 

czy duch Banka jest dla nas złudzeniem zmęczonego umysłu zabójcy, czy też du
chem zmarłego; tragedia narzuca się tym, który ją oglądają , czytają lub wspominają 
z okrutną wiarygodnością koszmaru . 

JoAGE Luis BORGES 
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Wszystko jest proste w „Makbecie" prócz języka , który jest barokowy i niemożli
N wie wręcz złożony. Tylko prawdziwa namiętność usprawiedliwia taki język, nie pasja 
(,) techniki („ .) lecz namiętność duszy. Przeplatające się i splątane metafory, uniesienia 
-~ i rozpacze jakie miotają bohaterem nasunęły George'owi Bernardowi Shaw jego słyn

(,) 

ną definicję „Makbeta": jest to tragedia nowoczesnego pisarza w roli mordercy i klienta 
wiedźm. 

JORGE Luis BoRGES 

~ (.„) Przekład jest zawsze interpretacją. I to nie tylko w rozumieniu sensów. Prze
.=.:: kład jest nie tylko przeniesieniem w inny język, leksykę, składnię , jest przede wszyst
ca kim przeniesieniem w inny czas . Jeśli nawet tłumacz archaizuje i stylizuje, archaiza
~ cja i stylizacja są tak samo manierą czasu i panującej poetyki jak aleksandryn, trzy-

~ nastozgłoskowiec czy wiersz wolny. Przekład jest zawsze współczesny, nawet j eśli 
3: tłumacz o tym nie wie albo woli zapomnieć . („.) 

JAN Kon 

(„.) Z punktu widzenia formy „Makbet" jest jednym z najciekawszych utworów 
Shakespeare'a. Tok dramatycznej narracji jest urywany, pośpieszny, daleki od po

- !?czystości kronik królewskich czy wczesnych komedii . Dotyczy to również wersy-
"' ftkaci1 utworu . Shakespeare w późniejszych swoich sztukach rozprzęga regularny 
Cl> pentametr jambiczny, ciążąc już całkiem wyraźnie do vers libre, wiersza wolnego . 
O Uk~ronowa_niem tych poszu~iwa~ w zakr.esie formy wiersza będzie „ Powieść zimo

.=.:: wa , ostatni lub przedostatni utwor w1elk1ego poety. W „Makbecie" wiersz szekspi
- rawski ma walor dodatkowy: fakturę chropawą, żylastą; zestawienia obrazów, me
tn tatary zdławione w zarodku, retoryka nie rozwinięta, tłumiona namiętnością i pasją. 
N Usiłowałem oddać ten walor szekspirowskiej frazy, posługując się dostępnymi w 
tn polszczyźnie narzędziami: zredukowałem do minimum użycie przymiotników za-

3:: stępując je rzeczownikiem i czasownikiem , budując zdania złożone, o rytmice zróż-
nicowanej . Stosowałem nierzadko męski spadek na końcu frazy, tnący kadencję 
wiersza jak uderzenie toporem. Jest to eksperyment dość śmialy, w polszczyżnie 
nie stosowany; sprawdzianem jego może być głośna lektura lecz przede wszyst
kim - scena. 

Odrębne zagadnienie stanowią partie Wiedżm i Hekate. Nie czułem się w nich 
skrępowany wiernością wobec sł o w a . Posługiwałem się najchętniej wierszem sied
miozgłoskowym, o rymach męskich, niekiedy inkrustując poszczególne fragmenty 
ewokacją polskich romantyków (Mickiewicz, Słowacki) i modernistów (Wyspiański). 
Bawiło mnie, że dłu9 zaciągnięty przez nich u Shakespeare ' a każę im spłacać szcze
rozłotą monetą.„ niemniej względem decyduj,ącym było maksymalne zbliżenie tych 
fragmentów do wyobrażeń ~udowych wlaściwych pol:szczyżnie . Taki bowiem charak
ter mają one w oryginale . („.) 

JeRzv S. Siro 
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Po raz pierwszy to nazwisko ·to naJchlubn1e1sze imię w 
dziejach ludzkości- zostało wzmiankowane w roku 1547, 
kiedy to ( ... ) niejaki Thomas Shakespeare został powie
szony za rozbój. Chodzi prawdopodobnie o dziadka 
W1ihama. Wszystko. co w 1 em y o zyctu W1lhama Szek
spira mozna 2 łatwością zmieścić na Jedne) stroniczce 
Mam na myśh to, co wiemy. a nie to, co dedukujemy lub 
czego się domyślamy ... Na razie tylko tyle: W11ham Szek
spir urodził się któregoś bllżej nieokreślonego dnia w 
kwietniu 1564 roku (data 23 kwietnia. będąca również 
datą jego śmierci. jest zapewne jedynie zręcznym i sen
tymentalnym wymysłem Jakiegoś wielbiciela szesnasto
wiecznych rymów) w Stratford-on-Avon, w miasteczku, 
które 1eszcze dzisiaj )est mew1elkie, a wtedy musiało być 
bardzo m;.iłe, położone nad brzegiem spokojneJ r1eczk1 
u podnóza pięknych gór odgradzających je od n·ezbyt 
odlegte1 Walii. 

01c1ec początkowo pracowal n· roli potem został han 
dlarzem skórą 1 drewnem, a n,wvet przez pewien c.:as 
pełnił :unk• .. Ję mera, ale wkrótce po t•m cały swoj maj<l
tek 1 rio:.:yc1 społeczną u tracił. Matka, Mary Arden, po
chod11ta 1 bardzo zacne1 rowni · ~ chi ps• ei rodziny. 
ktor · mia 1ec.:ku oyta os1adł:1 oo iłwna i nie mial::i 
v&md swo1cn przodk w po l•'S:on eh Will iam 1rzec1 z 
ośmrorg;i dzit>l..I odt:brRł tak'e wy~' ::t, 1 r 1e, o jakie mog1 
zadb,1c prol:inszcz ze ::>tratiordL. a pot• m :.: żaCln<t szko 
lą me fTliał jul oo czyn erna V1.11ąc os '!mnaśc1e lat mu
siał się o · enic z Ann Hathaway d71ewczyną stars? od 
mego o lat o 1ern bo .a uwiudl. Mając lat dwadz1dśc1a 
1eden porzuci! żonę 1 tro1e dzieci które JUŻ zdążyly rzyjść 
na świat, 1 ruszył do Londynu. Logenda niezmiennie i od 
dawna powtarzana powiada. ze mus I a ł uciec z rodzin· 
nego m1aste~1ka w obaw;' przed sir lhomasern Lucy 
m1e1scowym panem, z k'orego p~rku ukradł sarenkę Po 
czym n.:istępLiJe biala p:ama całkowrty brak 1akH„n~ ol
w1ek świadectw. Biografowie robili co mogli, żeby tę nie 
wiedzę o siedmiu latach i ego życia czymś wypełnić: twier
dzono więc, że albo przebywał we Wloszech, albo stu
diował na uniwersytecie, albo był zolrnerzem i kaznodzie
ją (choć rzuca się w oczy, że w obu tych zawodach jego 
talenty nie mogły się przydać). Prawda tak wygląda. że 
nie wiadomo o rnm rnc. A szkoda, bo były to lata kształ· 
towania się jego osobowości. Natomiast w roku 1592 
pewien autor sztu~ scenicznych ogłosił drukiem pamflet 
.Żołd duchowy", w którym z zawiścią obrzuca obelgami 
.nieokrzesanego w1esrnaka, kruka, co stroi się 
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w nasze pióra i wyobraża sobie, ze potrafi układać wiersze lepiej niż ktokolwiek z 
nas, 1 choć jest tylko Jaskiem do wszystkiego (czyh parobkiem do wyna1ęcia), myśli, 
źe jest jedynym Potrząsającym Sceną w Anglii" Gra słów przejrzysta· Potrząsający 
Sceną (Shakestage) ma naprowadzać na Potrząsającego Wlóczn ą (Shakespeare). 
Znaczy to, ze już przed rokiem 1592 Szekspir p1sal sztuki teatralne. Wkrótce potem 
wydawca .żołdu duchowego" w opublikowanej broszurce usprawiedl1wial się, ze 
przyłoży! rękę do zniesławienia człowieka .• którego cywilizowane obycie (dobre 
maniery) sam mógl stw1erdz1ć, a ponadto od wielu osób słyszał o 1ego prostohnijno
śc1, uczciwości 1 uprzejmości. 

Wiadomo. ze Szekspir yl m.: l pewien czas aktorem, ale chyba aktorem miernym, 
horo jego zapdmięt ne rol - o Dur.h ojca Hamleta i stary sługa Adam w „Jak wam 

się podoba czyli role co naimme! tr Leciorzędne W roku 1594 zakupił akcie kapita
ło ~e na prowadzenie teatru; w roku 1596 umarł mu syn Hammet w tym samym roku 
złożył prośbę o prawo u"ywania ht·riJu. na co otrLymal zgod (na błękitnym polu 
z!ote ramię potrząsające włóczni <'\), ale k •l•0 11 1um herdldyczne .~araz wmoslo protest, 
że zezwolono na herb „osobie tak ni ki• ·co s anu· . W r'J~ ..1 1597 n· by! piękny dom w 
Stratfordzie, a około 1602 roku dwad:1P~c.:i hektarów ziemi wk:otce pGl:łm zo 01 
zamieszany w proces o pogróz~ i z bronią w rnku. t v 1612 w ~·011:: 1 ny proce o 
doprowadzenie do małżeńst :i z zobo . ·..\laniem posa_ u. który nigdy me .:osi 11 
wypłacony. W 1605 roku zakup11 za cenę czterdziestu szterlingów arrr1<1ty należ 1 e 
wcześniej do kościoła w Stratfordzie. 

Około 161 O roku przestał pi ·ać i powróc i na l>':l.lo do Stmtfordu, gd.:1• · przypusz
czalnie trudnił się na niewielką skalę r hw1 có; ka ·usann zo. tała ::.f..-ir.:ona o ro: 
wiązłość i wniosła ska· oę do ae1u o znre law1,;n'" c ::i·~ a Judith y"'-'1 z miż za 
Thom sa Quinceya. W ro~u 1616, 23 k 11 .Ptn d :ma• ł. Zo t.'l ł pochowCJny ci.1 C'Tienta

rzu parafia ir ym_ Nie zoqafy po nim żadn r~· o:. y a jedyni" p1 p -Jpisei :1: ·dt·n 
pod testamente'n, jeden na tytułowej stronie ksi i=i7:H Mont 1~ ne· a, trzy riJ d~.t::i ~h 

prawnych. Każdy jest skreślony innym charakterem pisma i \ .szy : I" p >pr:edLa 
kropka, która wówczas była dla analfab t w tym samym, co krzyzyk. AIP pr? c1r:iz 
podpisał się na egzemp 11zu ks iążki. Nie 1 tn eie ani 1eden jego portn,„ .v 1 h1 w;<1r;, 
godny. Popiersie nagrobn . znacznie p · zrnt;1::.ze wyszło ,pod bc.1rdz lit.hPJ rę 1 
Miedzioryt umieszczony w zbioro vym Vlydaniu jego dzieł (1 623) u~ .11 111:: tylko ma 
skę osłaniającą jego prawdziwą ale niewidzialna twarz. Portret w Jat1on I Gall•·ry 
jest doprawdy bardzo uroczy, ale wątpliwej aut ntyczno:.ci. (.„ ) Oto .'.c .viad.:irtwa kon
krE::li11 potv.it:1rd7.0nP. eh n klosv ·e:,t doo,awdy zasrn JC'ap=tc.1 

Jorge Luis Borges, Przedmowa do .Makbeta·'. przelożyla Zofia ChądZyńska, Dialog nr 9/1986 
Jan Kott, Przedmowa do „Szekspira współczesnego'', Dialog nr 6/88 
oraz "Mniej i więcej niż teatr ", Teatr nr 12/1990 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Szekspir. Biografia udol<Umenrowena .Teatr nr 9/1998, 
przełozyl Stanisław Kasprzysiak 
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Duncan Lech Łotocki (gościnnie) 
król Szkocji 

Donalbain Robert Kibalski 
Malcolm Wojciech Świeboda 

synowie Duncana 

Makbet Zdzisław Wardejn (gościnnie) 
Banco Jacek Różański (gościnnie) 

Macduff Andrzej Słabiak (gościnnie) 
Lennox Wojciech Kalwat 

Ross Wiesław Kowalski 
Angus Piotr Siciński 

panowie Szkocji 

Fleance Mateusz Goliński (SP nr 58) 

syn Banka 

Siward Włodzimierz Matuszak (gościnnie) 
hrabia Northumberland 

Młody Siward Dominik Sierzputowski 
syn hrabiego Northumberland (Akademia Muzyczna) 

Seyton Andrzej Stendel 
rękodajny Makbeta 

Dzieci Macduffa Mateusz Salaber (SP nr 47) 

Kaja Kruger (SP nr 37) , Piotr Walden (SP nr 

Kapitan Włodzimierz Matuszak (gościnnie) 

Doktor szkocki Eugeniusz Rzyski 

Odźwierny Maciej Ferlak 

Starzec Piotr Milnerowicz 

Morderca I Waldemar Czyszak 

Morderca li Piotr Siciński 
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Posłaniec I Robert Kibalski 

Sługa Jan Szopa 

Posłaniec li X X X 

Lady Makbet Ewa Dałkowska (gościnnie) 
żona Makbeta 

Lady Macduff Alicja Mozga 
żona Macduffa 

Dama dworu Roma Warmus 

Wiedźma I Magdalena Ostrouch 

Wiedźma li Sab1ina Studzińska 

Wiedźma Ili Teresa Kwiatkowska 

Lordowie, oficerowie, 
żołnierze, posłańcy i służba 

Rze z dzieje się w Szkocji i w Anglii 

Asystent reżysera Alicja Mozga 

Inspicjent Maria Walden 
Sufler Zofia Woźniak 

Sceny telewizyjne zrealizowali: 

Jarosław Baran, Krzysztof Gietka, Grzegorz Górski, 
Wiesław Pawlak, Przemysław Wiśniewski 
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Ukończył Wydział Aktorski i Reżyserski warszawskiej PWST. Rola Makbeta, 
grana obecnie na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy, jest kolejną w 
dorobku aktora rolą szekspirowską. Spośród wcześniejszych najważniejsze 
to: tyłulowe role w „Ryszardzie li" (reż. M. Okopiński) , „Hamlecie" (w reż. J. 
Wróblewskiego oraz w reż. K. Brauna) i w „Ryszardzie Ili" (reż. J. Machulski). 
Inne ważniejsze role teatralne: Renatus w „Zejściu aktora" Ghelderode'a, Marat 
w „Marat-Sade" Weissa, Konrad w „Wyzwoleniu" Wyspiańskiego, tyłulowa 
rola w „Płatonowie" Czechowa, Bajan w „Pluskwie" Majakowskiego, Chle
stakow w „Rewizorze" Gogola, tyłulowa rola w „Ubu Królu" Jarry' ego. Waż
niejsze filmy z udziałem Zdzisława Wardejna: „Królowa Bona" w reż. J. Ma
jewskiego, „Bo oszalałem dla niej" w reż. S. Chęcińskiego, „Ballada o Ja
nuszku" w reż. H. Bielskiego, „Pismak" w reż. W. Hasa, „Lalka" w reż. R. Bera, 
„Kroniki domowe" w reż. L. Wosiewicza, „Nocne graffiti" w reż. M. Dutkiewi
cza oraz filmy w reż. R. Załuskiego „Kogel-mogel", „Komedia małżeńska', 

„Och, Karol! '', „Galimatias". Ważniejsze role w teatrze telewizji: Negri w „Be
atrix Cenci" w reż. G. Holoubka, Markiz Pasa w „Don Carlosie" w reż. M. 
Bordowicza. Ostatnio Zdzisław Wardejn gra w Teatrze Dramatycznym w War
szawie w sztuce Z. Herberta „Listy naszych czyłelników" . 

Ukończyła Wydzial Aktorski PWST w Warszawie oraz filologię polską na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Debiutowała w Teatrze Śląskim w Katowicach. 
Pracowała na tej scenie przez dwa lata, a do najważniejszych ról z tego 
okresu należy Rachela w „Weselu" Wyspiańskiego w reż. Z. Bogdańskiego 
i Abigail w „Czarownicach z Salem" Millera w reż. L. Wojciechowskiego. 
Kolejnym teatrem z którym związała się aktorka (1 w którym pracuje do dziś) , 

jest Teatr Powszechny w Warszawie. Ważniejsze role grane przez Ewę Dał
kowską na tej scenie: Anna w .,Barbarzyńcach" Gorkiego, Kate w „Tańcach 
w Ballybek" Friela, Siri w „Nocy trybad" Enquista (nagroda na Kaliskich 
Spotkaniach Teatralnych) , Matka w „Balladynie" Słowackiego (nagroda 
aktorska na Opolskich Konfrontacjach - Klasyka Polska) , Inspicjentka w 
„Garderobianym" Harwooda. Wystąpiła też w spektaklu „Pan Cogito szuka 
rady" wg tekstów Herberta oraz w recitalu „To śpiewała Ordonka" w reż. K. 
Zaleskiego. Spośród innych teatrów, w których pracowała Ewa Dalkowska, 
trzeba również wymienić Teatr im. Słowackiego w Krakowie, gdzie wystąpi
łam.in . w spektaklu „Sceny z egzekucji" Barkera oraz Teatr Prezentacje w 
Warszawie, gdzie zagrałam.in. w „Intermediach" Cervantesa. Ważniejsze 
filmy z udziałem Ewy Dałkowskiej to: „Noce 1 dnie" w reż. J. Antczaka, „Spra
wa Gorgonowej" w reż. J. Majewskiego, „Kobieta z prowincji" w reż. A. Ba
rańskie\)o . „Bez znieczulenia" w reż. A. Wajdy, „Szpital Przemienienia" w 
reż. E. Zebrowskiego, „Rok spokojnego słońca" w reż. K. Zanussiego. Ak
torka występuje również w spektaklach teatru telewizji, a do najważniej
szych przedstawień z jej udziałem należą. „Czarownice z Salem '' w reż. Z. 
Hubnera oraz „Węzeł" w reż . K. Kutza. Od 1981 r. aktorka związana jest z 
kabaretem Jana Pietrzaka „Pod Egidą". Uczestniczyła też wielokrotnie w 
Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wystąpiła tum.in. z recita
lem „Zziębnięte serce". Grana obecnie na scenie Teatru Polskiego w Byd
goszczy Lady Makbet jest w życiorysie aktorskim Ewy Dałkowskiej drugim 
spotkaniem z dramaturgią Szekspira. Wcześniej zagrała rolę Gertrudy w 
telewizyjnym przedstawieniu „Hamleta" w reż. M. Englerta. 
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Ukończył PWSFTviT w Łodzi. Jeszcze w czasie studiów zagrał w filmach: 
„Ojciec" (reż. J. Hoffman), „Szkice warszawskie" (reż. H. Kluba), „Kto 
wierzy w bociany" (reż. J. Stawiński). W 1970 r. został zaangażowany do 
Teatru Nowego w Poznaniu. Pracował tam do 1988 r. Ważniejsze role: 
Wacław w „Wacława dziejach" (reż. A. Hanuszkiewicz), Pomylony Józek 
Śmierć w „A jak królem, a jak katem będziesz"T. Nowaka (reż. J. Nyczak; 
za tę rolę otrzymał nagrodę aktorską na Festiwalu Sztuk Współczesnych 
we Wrocławiu) , Xawery w „Turoniu " Żeromskiego (reż. I. Cywińska- na
groda aktorska na Opolskich Konfrontacjach - Klasyka Polska), AA w 
„Emigrantach" Mrożka (reż. W. Szułczyński), Pan Miody w „Weselu " 
Wyspiańskiego (reż. J. Nyczak) , Segismundo w „Życie jest snem" Cal
derona (reż. W. Szulczyński). Zagrał też główne role w spektaklach Ja
nusza Wiśniewskiego: „Koniec Europy", „Modlitwa chorego przed nocą", 
„ Olśnienie" , „ Życie jest cudem". W 1988 r. aktor podejmuje współpracę 
z Centrum Sztuki Studio „Zespól Janusza Wiśniewskiego", Teatrem Roz
maitości , Teatrem Szwedzka 2/4. Ważniejsze role warszawskie: Pijak w 
„Slubie" Gombrowicza, Józef w „Szale łowienia motyli " Schulza. Brze
chajlo w „Bziku tropikalnym" Witkiewicza, Ksiądz w „Historii o miłosier
nej'' Suassuny. 

- Urodzi/em się przed czasem - wtedy, gdy stolice i księżyc stafy w znaku 
Skorpiona. Wedlug galijskiego kalendarza moim drzewem jest orzech. 
Twórczo ukierunkował mnie Kraków - teatr Konrada Swinarskiego, Tade
usza Kantora, Piwnica Piotra Skrzyneckiego i „zaczarowana dorożka" ... 
Dzisiaj próbuję rolę Macduffa. więc „ Trwaj chwilo, jesteś piękna! .. 

Ukończył w 1970 r. Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Ważniejsze 
role: Morga! w „Krakowiakach i Góralach" Bogusławskiego , Doktor w 
„Kordianie" Słowackiego (Teatr Polski w Poznaniu), Przełęcki w „Uciekła 
mi przepióreczka" Żeromskiego (Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu), 
Hufnagiel w „Operetce" Gombrowicza, Skapen w „Szelmostwach Ska
pena" Moliera, Tajny radca-Książę w „Dyrektorze Teatru" Mozarta (Teatr 
Muzyczny w Słupsku), Parobek C w „Zabawie" Mrożka , Kirkor w „Balla
dynie" Słowackiego, Michał Kątny w „ Życie czyli miłość , śmierć, zmar
twychwstanie" Stachury (Teatr Nowy w Poznaniu), Doktor w „Do Damasz
ku" Strindberga (Teatr Szwedzka 2/4 w Warszawie), Jakub w „Szale ło
wienia motyli" wg Schulza (Teatr Rozmaitości w Warszawie), Cześnik w 
„Zemście" Fredry, Kostryn w „Balladynie" Słowackiego (Teatr im. Mic
kiewicza w Częstochowie), Tejrezjasz w „Antygonie" Sofoklesa (Teatr 
Studio w Warszawie). 
Jacek Różański przez wiele lat współpracował z Januszem Wiśniewskim, 
a także wielokrotnie uczestniczył w Przeglądach Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu , co zaowocowało jego dwoma recitalami, opracowanymi na 
podstawie tekstów Włodzimierza Wysockiego i Edwarda Stachury. 
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Ukończyła Studio Aktorskie przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Po dy
plomie została zaangażowana przez Krystynę Meissner do toruńskie
go Teatru im. W. Horzycy, gdzie zagrałam . in. Klarysę w „ Słudze dwdch 
panów" Goldoniego , Irinę w ..Trzech siostrach " Czechowa, Szczurzy
cę w „Powodzi" Grassa, Żonę w „Nie-Boskiej komedii" Krasińskiego, 
Marusię w .. Zmierzchu '· Babla oraz Klarę w „ Ślubach panieńskich " Fre
dry. W Bydgoszczy pracuje od 1991 r. - z dwuletnią przerwą na go
ścinne występy w Koszalinie. Zagrała na scenie Teatru Polskiego m.in. 
kilka ról w cieszącym się ogromną popularnością spektaklu „ Kubuś 

Fatalista" Diderota, Klarę w „Ślubach panieńskich ", Matkę w „O, beri
beri " wg „Matki" Witkacego, Tłustołęka w „Pożądaniu schwytanym za 
ogon" Picassa, Mańkę w „Karierze Nikodema Dyzmy" Dołęgi-Mosto
wicza, Goplanę w „Balladynie" Słowackiego i Jane Tate w farsie Co
oneya „Wszystko w rodzinie ". 

Związana z Teatrem Polskim w Bydgoszczy od 1988 r. Jest absolwentką 
Studia Wokalno-Aktorskiego im . D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycz
nym w Gdyni . Pierwsze znaczące role zagrała w spektaklach: ., Kolęda

Nocka" w reż. K. Bukowskiego i w „Widmach" Moniuszki wyreżysero
wanych przez R. Pery1a. Kolejne role to: Gerda w „Królowej Śniegu" 
Szwarca, Rózia w „ Pierścieniu i róży" Thackeraya, Marianna w „ Świę
toszku " Moliera, Mela w „ Moralności pani 'Dulskiej" Zapolskiej, Stefania 
w „Karykaturach" Kisielewskiego, Aniela w „Ślubach panieńskich" Fre
dry, Lizelotta w „Dwóch teatrach" Szaniawskiego , Donna Pasqua w 
„Awanturze w Chioggi" Goldoniego, Anna w „Madame de Sade" Mishi
my, Skierka w „Balladynie" Słowackiego . 

Do spektakli , które aktorka wspomina ze szczególnym sentymentem, 
należą „Róbmy swoje" wg tekstów Młynarskiego i „Fortynbras się upił"' 
Głowackiego oraz „Kabaret" Kandera/Masteroffa, gdzie zagrala Fraułe
in Kos! i „Kariera Nikodema Dyzmy" Dolęgi-Mostowicza z rolą Niny. 
- Liczę, że najważniejsze role są jeszcze przede mną, a moje życie aktor
skie jest jak książka - mówi Sabina StudzińsKa - książka, w której „nie ma 
początku, środka ani końca, nie ma sensacyjnej fabuly, mora/u, przyczyn 
ani skutków. My cenimy w naszych książkach gfębię, jaką daje jednocze
śnie oglądanie wielu pięknych momentów życia " (K . Vonnegut) . 

Ukończył Studio Wokalno-Aktorskie im. D. Baduszkowej przy Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. Debiutował na scenie tego teatru w przedstawie
niu K. Bukowskiego „ Kolęda-Nocka". Ważniejsze role to: Guślarz w „Wid
mach" Moniuszki w reż. R. Peryta (Teatr Muzyczny w Gdyni) , udział w 
przedstawieniu „Róbmy swoje" wg tekstów Mlynarskiego {Teatr Drama
tyczny w Płocku) . Z Teatrem Polskim w Bydgoszczy związał się w 1988 
r. Zagrał tutaj m.in. Bradshawa w „Kabarecie" Kandera/Masteroffa, Żor
ża hrabiego Ponińskiego w „Karierze Nikodema Dyzmy" Dołęgi-Mosto
wicza, Genezypa Kapena i Toldzia w „Nienasyceniu" Witkacego, Kirko
ra w „Balladynie" Słowackiego i doktora Conolly w farsie „Wszystko w 
rodzinie" Cooneya. 
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Electronics 
NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE 

Telewizja Polska S.A. w Warszawie 
Oddział w Bydgoszczy 

~ SOLBET ~ ,'1~~"~ 

LIDER W PRODUKCJI 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Solec Kujawski, ul. Toruńska 71, tel. 052/ 387 41 oo. 387 41 80 
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Relacje z najważniejszych wydarzeń kulturalnych. 
Każdego dnia znakomita muzyka i bieżące informacje kulturalne. 

UKF 1OO,1 I 72,62 MHz 
POLSKIE RADIO POMORZA I KUJAW, Bydgoszcz, ul Gdaaska 48/50, tel. 052/ 327 40 oo Biuro Reklamy tel. 327 41 35 

JMJ 
Spółka z o.o. 

• Kompleksowa organizacja narad, konferencji i kongresów naukowych 
• Bankiety, pikniki , imprezy okolicznościowe 

Sle~ziba Spófki · Palacyk BTW, 85-030 Byduszcz, 11. Floriana 6a, 
tel.fax 052/ 349 38 65. tel. ko11. m 032094, 501 032095, 501 032097 

MICROCOMPUTER 
85-021 Bydgoszcz. ul. Gdanska 69, tel. 052/ 349 32 57, 349 34 52 

W naszym sklepie świece na każdą okazję 

Za•rmamy 1a ul. ś1ia~ecklc~ 4 w By~1oszczy 
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Dyrektor 
Zastępca 

Kierownik muzyczny 

Koordynator pracy artystycznej 
Sekretarz literacki 

Specjalista ds. promocji 
Kierownik Działu Upowszechniania Teatru 

Organizator 
Organizator objazdu 

Kierownik techniczny 
Brygadzista sceny 

Kierownicy pracowni : 
krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 
fryzjersko-perukarskiej 

malarskiej 
Zaopatrzenie 

Reklama 
Główny akustyk 

Akustyk 
Główny elektryk 
Oświetleniowiec 

Rekwizytorzy 

Szewc 
Tapicer 
Slusarz 

Stolarze 

Garderobiane 

Andrzej Walden 
Piotr Szymański 
Piotr Salaber 

Bernadeta Fedder 
Agnieszka Okońska 
Marek Goliński 
Bogdan Grzelak 
Zofia Górnik 
Andrzej Lewiński 
Piotr Rzepecki 
Mariusz Pawlikowski 

Ewa Strzępek 
Wiesław Komajda 
Halina Rzepecka 
Barbara Górecka 
Bożena Snopek 
Janusz Karsznia 
Rafał Heinrich 
Piotr Rakowicz 
Robert Łosicki 
Eugeniusz Wiśniewski 
Eugeniusz Baranowski, 
Artur Ekwiński 
Ferdynand Roguszka 
Bernard Noculak 
Jarosław Andrysiak 
Krzysztof Pawlak, 
Grzegorz Luty 
Olga Betańska, 
Jadwiga Kamińska, 
Katarzyna Wysocka 

Opracowanie literackie programu Ewa Adamus-Szymborska 

W programie wykorzystano projekty kostiumów do „Makbeta" 
Anny Bocek i Małgorzaty Peplińskiej 

Okładka wg projektu plakatu f'1 2 ; r /, ,,,,' J 4 4 

W REPERTUARZE: 

„Balladyna" Juliusza Słowackiego 
reżyseria - Andrzej Wa/den 

„Wszystko w rodzinie" Raya Cooneya 
reżyseria - Wiesław Rudzki 

„Lot nad kukułczym gniazdem'' Date'a Wassermana 
reżyseria - Wojciech Adamczyk 

„Dziady" Adama Mickiewicza 
układ tekstu i reżyseria - Andrzej Wa/den 

„Sonet" („Kraina kłamczuchów") Macieja Wojtyszki 
reżyseria - Jacek Andrucki 

„Tomasz Mann" Jerzego Łukosza 
reżyseria - Aleksander Berlin 

„Panna Margarida" Roberto Athayde'a 
monodram Aleftyny Gościmskiej 

„Przygody Koziołka Matołka" Kornela Makuszyńskiego 
reżyseria i choreografia - Violetta Suska 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 
„Szkoła mężów" Moliera 
reżyseria - Jan Bratkowski 

RESTAURACJA 

„Teatralna" 
otwiera swoje podwoje w gmachu Teatru Polskiego 

1 O kwietnia 1999 
Zapraszamy 



'Bank Pocztowy 5.7! w~iera kufturt 
Tradycją Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy 
jest opiekowanie się sztuką. 
Szczególną troską Bank otacza instytucje kulturalne 
regionu bydgoskiego. 
W ich gronie znajduje się Teatr Polski w Bydgoszczy. 

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17, tel. 34 99 100, Wydział Obsługi Klienta, tel. 34 55 212 
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