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PODSTAWOWE UTWORY WILLIAMA SZEKSPIRA 
PRZYSTĘPNYM SPOSOBEM STRESZCZONE I DLA 

" 
HAMLET'' 

Duch: bratjad wlał do ucha. 

Syn ducha: o, psiajucha! 

Str)ja w r)j? Drastyczny krok . 

Zwłoka. Jc.:i finał: stos zwłok . 

„ROMEO I JULIA" 

Rody Werony: wraży raban . 

Młodzi: hormony. Starzy: szlaban. 

Mnich: lekarstwem zielarstwo? 

~n~: trup grubą wa~~~-

„RYSZARD III" 

Garbus: knuje. 

Wokół szuje. 

Ząb za ząb . Królestwo za konia. 

Finał: zbiorowa agonia. 

CELÓW MNEMOTECHNICZNYCH w FORMĘ 
WIERSZOWANĄ PRZEZ STANISŁAWA BARAŃCZAKA 
PRZYODZIANE 

" 
OTELLO" „MAKBET" „KRÓL LEAR" 

Tło: gondole i doże. Szkot: bestia bitna. Król-ojciec: lebiega. 

Centrum uwagi: łoże . Żona: ambitna. Błazen: go ostrzega. 

Wąż: Jago. Mąż: ,Ja go! ... " Duszona: Ręce umywa. Ma gdzieś . Córki: dwie zie, jedna lepsza. 

Żona. Finał: obsada kona. Bór: marsz na mur! Finał: rzeź . Finał: wszystko się rozpieprza. 



Na fabułę Snu nocy letniej składają się cztery wątki: władcy Aten, 
Tezeusza i królowej Amazonek, Hipolity; czworga młodych ludzi -
Hermii, Lizandra, Heleny i Demetriusza - których skomplikowane 
wzajemne uczucia łączą w jedną grupę; Tytanii i Oberona, władców 
Krainy Elfów; oraz rzemieślników ateńskich przygotowujących 
spektakl, który ma uświetnić zaślubiny Tezeusza z Hipolitą. Wątki te 
przeplatają się i zazębiają w całej sztuce, ale rozwijają się w pewnym 
sensie niezależnie od siebie, by połączyć się w akcie końcmvym. W 
aktach II-IV spajają je postacie Oberona i Puka. Oni to bowiem 
odpowiedzialni są za przygody, które spotykają w lesie czworo 
młodych kochanków, amatorską trupę oraz Tytanię, i biorą w tych 
zdarzeniach aktywny udział. Całość łączy, niczym klamra, wątek 
Tezeusza i Hipolity. 

Andrzej Jankowski 

Ze Snem nocy letniej sąsiadują w twórczości Szekspira dramaty najpotężniejszych namiętności i 
nieuniknionych złych finałów. 

Namiętności wyzwalane w tej sztuce są wprawdzie równie przemożne jak w tamtych, ich 
motywacjom odebr_ano jednak wzniosłość i powagę; błysk korony zachowuje swą hipnotyczną moc, 
ale Władza jest we Sniena wczasach, przedmiotem jej zaborczości są tylko zabawy i S\vawole. M<:tj estat 
śmierci wygnany zostaje w parodię tragedii, na scenie właściwej dobre moce błogosłavvią stół i łoże. 
Stąd spostrzeżenie pierwsze: k 1 u c z e m autorskim Snu nor} letniej jest ż ar t. 
. Nazywając żartem klucz autorski sztuki mam na myśli wesołość zarazem perfidnc1 i asekurancką. 
Zartujący w ten sposób bawi się wprawdzie równie dobrze jak j ego widzowie, ale niezupełnie tym 
samym: oni śmieją się z przedmiotu igraszki, on zaś i z tego jeszcze, że oni się tak weselą. 
Bo gdyby zajrzeli głębiej „. 

Krzysztof Wolicki 

Przy wszystkich pozorach prostoty, łatwości i nieskomplikowania Sen nocy letniej jest w istocie 
jedną z najtrudniejszych komedii szekspirowskich, gwałtownie skontrastowaną, łączącą w sobie z 
genialną i młodzieńczą beztroską najbardziej różnorodne elementy. Był to najprawdopodobniej w 
pierwszym zamyśle śpiesznie napisany weselny balet na uroczyste dworskie zaślubiny. Stąd w pierwszym 
akcie owa sztywna i uroczysta para książęcych narzeczonych. Nazwał ich Szekspir Tezeuszem i Hipolitą 
i z całą niefrasobliwością umieścił w Atenach. Ale to tylko gest, aby prolog sztuki wyszedł bardziej 
okazale. Ateny, podobnie jak Iliria, to jedna z nazw elżbietańskiej Anglii, to nawet nie klasyczny 
kostium, jak u Racine'a. Grecka królowa Amazonek, Hipoliita, dopiero co przestała być nałożnicą 
króla elfów, a Tezeusz miał miłosne konszachty z Tytanią. 

Ale to dopiero początek dziwnego pomieszania materii, to ty1lko ramy dla całej komedii. Bo 
oto już od pierwszych scen zaczyna się ·wielka historia miłosna. Dwie pary, ale w nich pełnia wszystkich 
uczuć. Pasja i trwoga, wstyd i namiętność, zaczadzenie miłosne i nagłe wybuchy nienawiści; cała 
poezja miłości wygrana od razu w najwyższych tonach, w gwałtownym jak zawsze u Szekspira 
spiętrzeniu uczuć, nie tracąca ani chwili, ani jednej linijki wiersza na przygotowanie wybuchu, na 
podprowadzenie psychologiczne, na drobne uprawdopodobnienia. 

Jan Kott 

OTTO AXER: Szkice do „Snu nocy letniej" 



TOŻSAMOŚĆ 
Tytania jest nocnym i leśnym sobowtórem 

Hipolity, jej dramatycznym i teatralnym 
„paradygmatem". Być może za czasów 
elżbietańskich grana była przez te-go samego 
chłopca na zasadzie niemal powszechnej wtedy 
teatraln ej dublury ról, jak w słynnym 

przedstawieniu Petera Brooka - przez tę samą 
aktorkę. Ale nawet, jeśli grana była prze z 
różnych aktorów, metamorfoza Hipolity w 
Tytanię i puwrót do jej pierwotnej postaci, 
podobnie jak przemiana Tezeusza w Oberona, 
musiały dla ełżbieta1i.skich widzów wydać się o 
wiele bardziej oczywiste niż dla publiczności 
przywykłej do konwencji dziewiętnasto
dwudzi estowieczncgo teatru. 

Jan Kott 

Elf): są oczywiście w samym założeniu poza 
światem ludzkim. Nie podlcgająjego hierarchii, 
wymykają się jego prawom, aczkolwiek ich 
wewnętrzna hi e rarchia jest podobna do 
atel'iskiej i da się w niej rozróżnić parę władców, 
grono poddanych, względnie służby, a nawet 
mistrza zabaw dworskich (Puk byłby 

odpowiednikiem Filostrata). Stanowią w jakiejś 
mierze przeciwieństwo trzeźwości i powagi 
Teze usza - przynajmniej takiego, jakie go 
widzimy w sztuce - przez swoje oddanie zabawie 
i błahym sprawom. Ich zwiewność to cecha 
p rzeciwna ciężkości towarzyszów cechowych. 

Władysław Tarnawski 

ŚWIAT NA OPAK 

„Sen nocy "letniej" wdzięcznie sytuuje 
się w tradycji saturnaliów - czasu 
odwracania, zderzania i przyglądania się 
sobie przeciwstawnych pojęć. 

Bachtinowski klucz do interpretacji 
pasttje tu nadzwyczaj udatnie. Zadaniem 
autora jest zacieranie lub przestawianie 
granic, zadaniem widza ich ponowne 
ustalanie. Śmiało ! 

harmonia - chaos 

prawda - złudzenie 

dzień - noc 

jawa- sen 

rozum - wyobraźnia 

natura - sztuka 

stałość - zmienność 

apollińskie - dioniZ)jskie 

wzniosłe - przyziemne 

powaga - śmiech 



PRZYJRZYJMYŻ SIĘ ICH UŁUDZIE. 
OJ, CO ZA GŁUPCY CI LUDZIE ! 

W połowie XVI wieku przekonanie, że świat podobny jest do teatru, życie do gFy, a człowiek do 
aktora, znamienne początkowo dla kultury dworskiej, nabrało znamion powszechności. Autorzy 
renesansmvi \vykorzystywali rozległe możliwości powiązań i znaczeń tk\viących w toposie „theatrum 
mundi", stawiając pytania o to, kto rozdziela role, kieruje spektaklem ziemskim, czy w teatrze świata 
gra się jedną czy kilka ról, tragedię czy komedię, czy obie jednocześnie. 

K~tałtowały one pole napięć między wolnością a koniecznością, przeznaczeniem a wolnością, 
w którym ujęcie człowieka, marionetki poruszanej przez Boga lub kaprysy Fortuny, występowało 
obok koncepcji człowieka - aktora kierującego przynajmniej częściowo swą grą, działaniem na scenie 
życia. 

Renesans poszerzył zakres tradyqjnych znacze1i. toposu o teatr kosmiczny między innymi za 
pośrednictwem motywu snu. Człowiek we śnie doświadcza przeżyć w teatrze kosmicznym, przemienia 
się z aktora w widza. Boska kontemplacja teatru wszechświata staje się udziałem śmiertelnego, a 
błazen - jako komiczny sobowtór demiurga - staje się jego przewodnikiem. 

Lord, what fooles these mortals be.' 

- O Panie, czyż ci śmiertelni to nie błazny? Spojrzenie z góry na ludzkie szaleństwa jest szczególnie 
usprawiedliwione, gdy człowieka obserwują przedstawiciele innego - baśniowego - świata. Skądinąd 

podobne słowom Puka spostrzeżenie można znaleźć u Jana Kochanowskiego: „U Boga każdy błazen". 

TEATR W TEATRZE 

Wprowadzenie w obręb sztuki prostaczego spektaklu pow 
scenicznej, w której ramach pojawia się swoiste odwzorowanie r·~~g,J~fCXJr! 

THE GLOBE THEATRE 



O\SDilliam G5zekspir 
TEZEUSZ 

EGEUSZ 

- książę Aten 

- ojciec Hermii 

LIZANDER 
- }- zakochani w Hermii 

DEMETRIUSZ 

WYSTĘPUJĄ: 

FILOSTRATA - mistrzyni zabaw i ceremonii u Tezeusza 

ALEKSANDER MACIEJEWSKI 

LESZEK PERŁOWSKI 

MAREKJĘDRZEJC:lYK 

CEZARY ŻOŁYŃSKI 

ALINAHORANIN 

HILARY KURPANIK 

JAN PELIKAN * 
JERZY GORZKO (gościnnie) 

WACŁAW WELSKI 

MAREK PUDEŁKO 

JACEK BANDKOWSKI * 
KALINA BUJNICKA * 

MARZENA WIECZOREK 

PIGWA - cieśla 

SPÓJ - stolarz 

- tkacz 

- miechownik 

- kotlarz 

- krawiec 

SPODEK 

DUDA 

R\JEK 

ZDECHLAK 

HIPOLITA 

HERMIA 

HELENA 

OBERON 

- królowa Amazonek zaręczona z Tezeuszem 

- c6rka Egeusza zakochana w Lizandrze 

- zakochana w Demetriuszu 

- król elfów 

1YfANIA - królowa elfów 

PAź 1YfANII i OBERONA 

PUK 

GROSZEK 

PAJĘCZVNKA 

CIEMKA 

GORczyczKA 

- czyli Robin - Koleżka, elf 

MARZENA NIECZUJA - URBAŃSKA (gościnnie) 

ADAM DZIECINIAK (gościnnie) 

TERESA LISOWSKA 

JANUSZ KACZMARSKI * 
WOJCIECH DENEKA 

BOŻENA POMYKA.LA 

ANNA LANIEWSKA 

EDYTA MILCZAREK 

MARLENA BERNAŚ 

f 
) 
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Cl5en nócp !etnif/ 
PRZEKŁAD: KONSTANTY ILDEFONS GALCZVŃSKI 

Postaci interludium granego przez rzemieślników: 

PYRAM JERZY GORZKO 

1YZBE WACŁAW WELSKI 

MUR 

KSIĘŻVC 

LEW 

MAREK PUDEŁKO 

JACEK BANDKOWSKI * 
JAN PELIKAN * 

ELFY - w orszaku króla i królowej: 

Marlena Bernaś, Kalina Bujnicka, Beata Chorążykiewicz, 
Bogumiła Jędrzejczyk, Teresa Lisowska, Anna Łaniewska, Edyta 
Milczarek, Marzena Nieczuja-Urbańska, Bożena Perłowska, 
Bożena Pomykała, Marzena Wieczorek, Iwona Hauba, Ewa 
Lichodziejewska, Janusz Kaczmarski 

* -adepci i statyści 

Dekoracja 
ALEXANDER KOWALC:lYK 

Inspicjent 
EWA LICHODZIEJEWSKA 

Reżyseria 

RYSZARD MAJOR 

Muzyka 
JANUSZ STALMIERSKI 

Kostiumy 
EWA KRECHOWICZ 

Sufler 
IWONAHAUBA 



LAS 

Akcja Snu toczy się w maju, ale atmosfera czarów 
i fantasmagorii jest właściwa nocy świętojarl.skiej. W 
lesie spotykają się renesansowi kochankowie, król i 
królowa elfów, Puk, rusałka i cała trupa pana Pigwy. 
Ale czymże jest ten las zaczarowany? 

Sen nocy letniej dzieje się w tym samym 
Ardeńskim Lesie, dokąd chronią się kochankowie, 
wygnany władca i Jakub - filozof z Jak wam się podoba. 
Las w twórczości młodego Szekspira odgrywa 
szczególną rolę, jest wielką metaforą natury, jest 
rzeczywistym lasem, w którym jeszcze nie tak dawno 
Robin Hood polował wraz ze swoimi towarzyszami, 
jest wreszcie wybranym miejscem, w którym na krótką 
chwilę Szekspir ucieleśnił swoje marzenie o harmonii 
i pełni życia . 

W każdej ze sztuk Szekspira inne znaczenia 
„lasu" występują ze szczególną ostrością, ale we 
wszystkich „las" łączy w sobie renesansowe marzenia 
o harmonii. Bez głębokiego zrozumienia owej 
podwójnej wymowy ,,lasu" musi zawsze nastąpić 
trywializacja Snu nocy letniej. 

W tym lesie w parną noc świętojal'iską rozum i 
namiętność toczą swoje wielkie spory aż do świtu. W 
odnalezieniu się kochanków, w przebudzeniu się 
Tytanii z ciemnego snu, w którym pieściła maszkarę o 
oślej głowie, w pogodzeniu miłości z wybuchem 
zmysłów jest cała humanistyczna mądrość Snu nocy 
letniej. 

Jan Kott 

AMOR/KUPID 
Najbardziej nieodzowną, najczęstszą i najbardziej popularną „postacią" zarówno dworskiej, 

jak i weselnej maski był Kupid. 

Kupid ze złotymi skrzydełkami ma zawsze ten sam strój z parą skrzydełek i niezmienne rekwizyty: 
łuk i kołczan ze strzałami. Ten Kupid, z przepaską na oczach albo i bez przepaski, strzelał z łuku i 
trafiał w inną pasterkę, niż zamierzał, albo po prostu chybiał . 

Strzały Amora zastąpił ludmvy lubczyk. W poetyce mitologicznej lubczyk ten wzięty jest jeszcze 
z kwiatu, który poczerwieniał od grotu Kupida, na scenie jest już sokiem z ziela, którym Puk pryska 
w oczy uśpionych kochanków. 

Ten Kupid, „dziecko", psotny i wiarołomny, jest wiernym powtórzeniem postklasycznej ikony 
Kupida z oczami zawiązanymi przepaską: „Dlatego Amor jako ślepy słynie". Jak jeszcze w 
średniowiecznym (około roku 1215) poemacie dydaktycznym: ,Jestem ślepy i świat oślepiam". 

Po słynnym eseju Panofsky'ego Ślepy Kupid, Szekspirowskiego Kupida ze Snu nocy letniej 
(„Skrzydła bez oczu to pęd lekkomyślny") można zapewne jeszcze bardziej precyzxjnie zidentyfikować 
z ikoną Kupida z rozwianymi skrzydłami galopującego na koniu. Ale ten sam ślepy Kupid albo z 
przepaską na oczach, spowinowacony w średniowieczu z alegoriami wszelkiego zła i ciemności, ze 
Śmiercią, Synagogą, Nocą, Niewiernością i ślepą Fortuną, w renesansiejestjuż znakiem o dwóch 
przeciwstawnych walorach i semantycznej opozycji. „Ślepy" Kupid jest również „widzący", tylko widzący 
inaczej, ·widzący „bezcielesnym okiem". 

Renesansowy Kupid, który w dyskursie poetyckim Snu nocy letniej 
występuje ośmiokrotnie obok trzykrotnie wymienionej Wenus, ma 
na scenie inne imię, inną postać, inny kostium i inne atrybuty. Kupid 
został zanglizowany, „przetłumaczony" na Puka, Robina - Koleżkę. 
Na najdawniejszym z zachowanych drzeworytów przedstawiających 
ludowego Robina - Koleżkę, z Figli i żartów do śmiechu, z roku 1628, 
trzyma on w prawej ręce ogromną falliczną świecę, a w lewym ręku -
wielką miotłę. Ma koźle rogi i koźle kopytka, a na sobie tylko 
postrzępioną spódnicę ze zwierzęcej skóry. Towarzyszą mu ciemne 
postacie mężczyzn i kobiet w strojach angielskich chłopów i chłopek 
tańczące wkoło niego . Ludowy Robin - Koleżka jest metamorfozą 
klasycznego Satyra tańczącego z nimfami. 

Jan Kott 



'ZWODZICIEL 

Figura zwodziciełajest najbardziej niezmienną, powszechną i trwałą wśród wszystkich mitologii 
i w folklorze. Zwodzicieljest pośrednikiem między bogami i ludźmi, górą i dołem, ale pośrednikiem 
spegalnego rodzaju: zwodzi bogów i oszukuje ludzi.Jest uosobieniem ruchu i przemiany. Przekracza 
granice i obala hierarchie. Przewraca wszystko do góry nogami, ale w tym świecie na opak rodzi się 
z chaosu nowy lad i odnowiona zostaje rozrodcza siła życia. 

v\T zadziwiającym i zachwycającym synkretyzmie Snu nocy letniej Puk jest jednocześnie 
„uziemieniem", przekładem „na dno", na „bottom", przełożeniem na postaci karnawałowe Kupida, 
Satyra i Merkurego. Arlekin, Błazen i Lord of Misrule, Mistrz Nieładu, nazwany również w Szkocj ~ 

Opatem Bezrozumu, należą do teatralnej rodziny Zwodzicie li. Practical joke Puka - „I ozdobiłem go 
wnet oślą głową" wywodzi się z najstarszych tradycji ludowego święta: przebieranki połączonej z 
czernieniem lub bieleniem twarzy albo nakładaniem masek groteskowych i zwierzęcych,jakjeszcze 
często dzisiaj na Trzech Króli i Popielec. 

Nałożenie oślej czapki na Spodka nie jest tylko teatralnym 
powtórzeniem drwin i żartów ze Święta Błaznów, jest w tym jeszcze 
inny równie powszechny rytuał ludowego święta. Prostak, „rzecz licha 
i nędzna", koronowany zostaje na króla karnawałowego szyderst\va, 
aby po krótkim panowaniu zostać obitym, wydrwionym i 
zdetronizowanym. 

Spodek wprowadzony zostaje na dwór Tytanii, gdzie wieniec z 
róż jak koronę upną mu na głowie i słudzy spełniać będą jego 
wszystkie zachcianki. I jak wszyscy królowie karnawałowej drwiny, 
wyszydzeni i przywróceni do swej pierwotnej kondycji, obudzi się 
ze swojego snu, w którym okazało się, że był tylko osłem. 

Jan Kott 

CHOCHLIK 

Skłócenie między Tytanią a Oberonem obrazuje rozpętanie czynników anarchicznych, 
tkwiących potencjalnie w ludzkiej miłości . To rozpętanie osiąga swoje apogeum w noc czarów 
(zwłaszcza miłosnych), noc „środka lata" , midsummer, czas świętojański, sobótkowy. 
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SHAKESPEARE 

Quince 

Snug 

Bottom 

Flute 

Snout 

Starveling 

O ważności przekładu i znaczeniu kompetencji tłumacza nikogo nie trzeba 
przekonywać. W przypadku Szekspira do starego sporu dotyczącego wierności i 
urody tłumaczenia doszły jeszcze emocje. Jak wielkie, dowodzą choćby dzieje 
najnowszych przekładów. Już samo znalezienie dobrych odpowiedników dla nazwisk 
niektórych bohaterów Snu wywołało i uczone komentarze, i polemiki wokół nich. 

KOźMIAN TARNAWSKI SŁOMCZVŃSKI BARAŃCZAK GAŁCZVŃSKI 

Pigwa Pigwa Pigwa Kloc Pigwa 

Spój Spój Klin Framuga Spój 

Spodek Spodek Dupek Podszewka Spodek 

Dudka Piszczała Flet Piszczała Duda 

R)jek R)jek R)j Dzióbek Ryjek 

Głodniak Gł o dzik Głodomór Chudzina Zdechlak 

Ciągle mam wątpliwości do „Spodka". Bottomjest tkaczem i gdybym sam przekładał, nazwał -
bym go Spodem. W tym „spodzie" są wielorakie konotacje i cielesne, i metafizyczne. I jakże wspaniale 
by brzmiał wers: „Spodzie, Spodzie, ale cię przerobiono!". Ten Spód pasuje do imion innych 
rzemieślników „ateńskich". 

Stanisław Barańczak proponował, aby Spodka nazwać Podszewką. I później się przy tej 
nieszczęśliwej przezwie uparł. I wtedy: „A niech cię licho, Podszewko! Aleś ty przenicowany!". A mój 
własny syn wymyślił na Spodka - Dołek. I wtedy pan Pigwa, cieśla i reżyser leśnej krotochwili, 
powiedziałby: „Dołku, Dołku, ale cię wykopano!". 

Jan Kott 

Za ideał współczesnych polskich przekładów Szekspira uznać by należało 
tłumaczenie poetyckie, pozbawione jaskrawych neologizmów i gazetowa -
nowoczesnych zwrotów, posługujące się wszakże możliwie najbardziej klarownym 
językiem dzisiejszym. Największymi przestępstwami tłumaczy jest spłaszczenie 
znaczeń i jawne kłamstwa wobec oryginału oraz takie ukształtowanie tekstu, iż się 
on - jak to się grubo, acz plastycznie mawia za kulisami - nie mieści aktorowi w 
gębie. 

Gałczyński zaczął pracować nad Szekspirem 
kiedy wpadł w niełaskę . „Sen no(,y letniej" ukoriczył 

latem 1950 roku. Przymus sytuacji jest w literaturze 
często zbawienny - wiadomo, że wiele dziel nio·dv tl I 

by nic powstało, gdyby ich autorzy nie mieli noła 
na gardle, długów, żon i dzieci do "J'żywiei~ta . 
Gałczyńskiego trudno było posądzić o zdolności ,(.lo 
dłuższego równomiernego wysiłku, a te 253 stra'\{i 
wierszem stanowią dowód, że był do niego zclol. y ~ i 

/ ' . 
że wkładał w ten trud wiele miłości. J . t I 

ł \ •) 

Tom czyta się jednym tchem i 
zwycięstwo Gałczyńskiego: nareszcie 
dostępny. 

\?; \ 



SHAKESPEARE KOŹMIAN 

If we shadows have offended, Gdybyśmy zbłądzili, my, cienie, 

Think but this (and all is mended) Rzecz się cała wraz ocali, 

That you have but slumber'd here, Tylko myślcie , żeście spali, 

While these visions did appear. Gdy się snuło to marzenie. 

And this weak and id.le theme, Na czczy przedmiot, liche baśnie, 

No more yielding but a dream, Co się tylko kończą na śnie, 

Gentles, do not reprehend. Miejcie wzgląd. Gdy przebaczycie. 

If you pardon, we will mend. Odpłacimy wam sowicie . 

And as I am an honest Puck, Puk uczciwy, ręczyć gotów, 

If we have unearned luck, Że gdy szczęściem, nie zasługą, 

Now to scape the serpent's tongue, Unikniem dziś wężych grotów, 

We will make amends ere long: Nagrodzim wam niezadługo; 

Else the Puck a liar call. Inaczej - łgarzem mię głoście. 

So good night unto you all . Więc dobranoc, mili goście. 

Give me your hands, ifwe be friends, Klaśnijcie, gdyście łaskawi, 

And Robin shall restore amends. A Puk lepiej wnet się sprawi. 

TARNAWSKI 

Gdybyście z nas, zwiewnych cieni, 

Byli niezadowoleni, 

Łatwo rzecz naprawić całą, 

Byle tylko wam się zdało, 

Że na chwilę sen was zmroczył, 

Że mamidła swe roztoczył 

I że w widowisku tern, 

Tak.iem marnem, tak.iem mglistem, 

Niklem i nierzeczywistem, 

Wszystko było jeno snem. 

Bez przygany, moi mili! 

Byleście nam wybaczyli, 

Pomyślmy o poprawie. 

Honor Puka w zakład stawię, 

Jeśli dziś niezasłużenie 

Syk wężowy nas ominie, 

To nim krótki czas upłynie, 

Damy zadośćuczynienie. 

Jeśli w tym was Puk oszuka, 

Łgarzem zwać możecie Puka. 

Więc dobranoc, mili widze, 

I prZ)'.jaźnie się rozstaniem: 

Wy okażcie to klaskaniem, 

Aja już się nie powstydzę. 

SŁOMCZYŃSKI BARAŃCZAK 

Jeśli duszek ile was bawił, Jeśli nasze zwiewne cienie 

Sprawcie, by wszystko naprawił. Budzą twe zniecierpliwienie, 

Pomyślcie, że wszyscy śnili, Pomyśl, widzu, żeś spał chwilę , 

Gdybyśmy tutaj z wami byli. Żeś te 1jawy śnił - i tyle. 

A marny obrazek ten Jeśli zaś i do marzenia 

To po prostu był wasz sen. Masz niechęU1e zastrzeżenia, 

·więc nie patrzcie z miną gniewną, Jeśli patrzysz niełaskawie 

Naprawimy rzecz na pewno. :\a te letnie sny na Jawie, 

Klnę się na Pucka uczciwość: Jl\iech to zbyLnio cię nie złości: 

Jeśli znalazł ktoś zelżywość, Poprawimy się w przyszłości. 

Wynajdziemy sposób nowy, Ale coja mówię? Jeśli 

By zamilkł j ęzyk wężowy ; Spektakl nasz widzowie znieśli 

Lub „Pucek łgarz'" niech każdy krzyczy. I z tej teatrah1ej sali 

Dobrej nocy on wam życzy. Jeszcze nas nie wygwizdali , 

Kto zaklaszcze , ten nie straci, To już dobrze . Daje;: słowo, 

Robin pięknie warn odpłaci. Jakem Puk, że ruszę głową 

I wvmyślę sny ciekawsze, 

Takie, które odtąd zawsze 

Będą na świat jawy plaski 

Rzucać swoj e barwne blaski. 

To - w przyszłości: lecz w tej chwili 

Pocieszcie nas, moi mili, 

I, jeśli nie wieczna sława, 

Niech nas choć nagrodzą brawa. 

GAŁCZYŃSKI 

Jeżeli my, duchy płoche 

Obraziliśmy was trochę, 

"Wiedzcie, że to sen jedynie 

I zaraz j ak sen przeminie. 

Niech ta cala sprawa błaha 

Nad wami jak sen się waha, 

Trwajcie w tym śnie jak w zabawie, 

A co zie, to ja naprawię. 

Bo ja jestem Puk - Koleżka 

'We mnie wielka radość mieszka, 

A tym większa będzie przecie, 

Jeśli mnie nie wygwiżdżecie. 

:-\icch nikt mnie kłamcą nie zowie. 

Dobranoc, drodzy widzowie, 

Dajcie nam brawo łaskawie , 

A co zie, to ja naprawię. 



Zastępca dyrektora: Emil Czepulonis 

Koordynator pracy artystycznej: Roma Kobus 

Kierownik techniczny : Piotr Steblin-Kamiński 

Kierownicy pracowni: 
plastycznej 
elektrycznej 
akustycznej 
fryzjersko - perukarskiej 
brygadier sceny 
krawcowa 
garderobiana 
stolarnia 

- Aleksander Kowalczyk 
- Bogdan Giżycki 
- Jan Szołomicki 
- Alfreda Nowak 
- Ryszard Jarek 
- Anna Żurawska 
- Maria Murawska 
- Ireneusz Ługowski 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - Lidia Paukszto 

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów 
indywidualnych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, akademii, 
koncertów, itd. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, w soboty w godz. 11 - 15 
oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. 
Telefon (0-95) 20-25-16. 

Wydawca programu: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 
Redakcja programu: Małgorzata Jach, Anna Korytowska. 
W programie wykorzystano: szkice Marcina Giedrowicza i Zbigniewa Olchowi ka 
oraz zdjęcia Mariana Łazarskiego . 

Druk: Z.U.P. „Druk" ul. Wał Okrężny 36, tel. (0-95) 22 44 27; 255 - 82 

Funduszy na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych 50 lecia Teatru w Gorzowie udzielili: 

URZĄD WOJEWÓDZKI w Gorzowie Wlkp. 
i ZARZĄD MIASTA Gorzowa Wlkp. 

BARBARA KOROŚCIK 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKOR" 
66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Śląska 58 

TERESA ROMANIUK 
66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 121 

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S.A. 
66-400 GorLów Wlkp. , ul. Sikorskiego 60a 

PIOTR 1YBORSKI 
Zakład Usług Leśnych 

66-432 Wysoka 14 

ANDRZEJ MARESCH 
66- 400 Gorzów Wlkp., 
ul. Norwida 9a 

JERZY zysKOWSKI 
Zakład Remo n lawo-Budowlany 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 239 

BARBARA SCHROEDER i BOŻENA GRALEWSKA 
Zakład Produkqjno-Handlowy „Chlebek" s.c. 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska Boczna 14 

JÓZEF WRÓBEL 
Hurtownia Handlowo-Usługowa 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Poprzeczny 2 

JANUSZ PASZKOWSKI i JAN NOWIK - PPHU Baza Gobex 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Małorolnych - Cicha 1 

„BROKER - BAZGO" 
66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Małorolnych - Cicha 1 

JAN KONIAREK - „SERPOL" 
66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Małorolnych - Cicha I 

WALERIAN ARABCITK - „WARBI" - Sprzedaż Paliw 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Małorolnych - Cicha I 

NOWACCY - Firma Handlowo - Usługowa 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Małorolnych - Cicha I 

NOWACKI i BURAK- Firma Handl. - Usług. Hurtownia Cytrusów 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Małorolnych - Cicha I 

MIROSŁAW KĘCIK - PPHU ,JAMA" Sp. z o.o. 
66 - 400 Gorzów \Nlkp., ul. Małorolnych - Cicha I 

ZBIGNIEW PAWLAK- Zakład Masarsk<>-Wędliniarski 
Lipki Wielkie 

IZABELLA STACHOWIAK - „Karczma Słupska" 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 

MAREK NAGÓRKA - „MARGO - AM" Przeds. Wielobranżowe 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Okólna 46 

zyGMUNT ZIOŁEK - „POLTRANS" 
66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Nowa 18 

SOLARIUM „CALIFORNIA" 
66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego (Dom Usług I-piętro) 

JÓZEF GRZĘBA - „UMBRELLA" Zakład Ślusarsko-Parasolniczy 
Częstochowa, ul. Krótka 33 

RYSZARD WATRAL- Watra! Sweet Center 
66 - 400 Gorzów \Vlkp., ul Kwiatowa IO 

KARCZMA „RITM" 
66 - 400 Gorzów ·wlkp., ul. Wodna 



W REPERTUARZE: 

Miron Białoszewski 
Pamiętnik z powstania warszawskiego, reż . Wiesław Górski 

Fiodor Dostojewski 
Zbrodnia i kara, reż. Stanisław Kuźnik 

Carlo Gozzi 
Księżniczka Turandot, reż. Ryszard Major 

Christiane F. 
Odlot, reż. Teresa Lisowska 

Sextet o miłości , reż. Marek Jędrzejczyk , Cezary Żołyński 

Janusz Rudnicki 
Trzecia w prawo i druga w lewo od księżyca, reż. Grzegorz Mrówczyński 

PROGRAMY EDUKACXJNE: 

Interpretacje, real. Teresa Lisowska, Beata Chorążykiewicz 

Zabawa w słówka, real. Teresa Lisowska 


