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Tezeusz: 

Miłość z obłę~em ma wspólne po~łoże 
I W:9obraźnię która fantazjuje 
Więcej, niż cbło~n:9 rozum pojąć może. 
Wariat i zakocban~1 i poeta, 
WSZ;9SC~ trzej z w~obraźni są utkani. 
Pierwszemu piekło ~iabłów nie nastarcz~ -
To właśnie wariat. zakocban:9 - w szale 
Piękną Helenę zwie b~le c~9anką. 
oko poet~ natcbnione przebie9a 
Z nieba ~o ziemi i z ziemi ~o nieba. 
I 9~~ poet~ wizja ucieleśnia 
Form~ nieznan~cb rzecz~, jego pióro 
Kształt~ na~aje powietrzn~m nicościom, 
Miejsce właściwe i właściwe miano. 
A W;9obraźnia ma taki ob~czaj1 
Że wietrząc ra~ość1 już wi~zi jej sprawcę. 
Tak samo nocą, ~~~ nas lęk napa~a, 
Jakże się łatwo krzak zmienia w nie~źwie~zial 

*** Sen nocy letniej, akt V, se.I 
Przekład: Konstanty lldefons Gałczy11ski 

William sbakespeare 
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Jerzy Jasiński 

PRZED oczyMA Duszy 
SHAKESPEARE'A 

Data prapremiery Snu nocy letniej, wydrukowanego pierwszy raz w 
1600 r., jest tak sąmo tajemnicza jak przypadki przytrafiające się jego 
bohaterom błądzącym lunatycznie w księżycowej poświacie po bezdrożach 
wyobraźni Szekspira. Cóż, współcześni autorowi nie wiedzieli, że mają 
wyjątkowe szczęście być świadkami twórczej erupcji geniusza światowej 
dramaturgii. W teatrach ludowych, w rezydencjach arystokracji czy na 
dworze królewskim oklaskiwano po prostu jego efektowne pomysły 
sceniczne schlebiające gustom epoki, zarówno tym wykwintnym jak i 
rubasznym. Nikt, nie wyłączając samego Szekspira, nie troszczył się o to, 
żeby zbierać szczegółową dokumentację dla przyszłych szekspirologów. 

Mamy rok 1994. Przyjmijmy więc tę z hipotez, która lubelską premierę 
sytuuje równo 400 lat od powstania sztuki. Tym bardziej, że jest to 
jeden z wiarygodniejszych domysłów. Otóż - jak podają źródła - od 7 IX 
1592 r. do lata 1594 teatry londyńskie były zamknięte z powodu 
panoszącej się zarazy, która zebrała 11 tyś. ofiar i... przyczyniła się do 
powstania Snu nocy letniej, a wcześniej - cyklu wspaniałych Sonetów 
adresowanych przez Szekspira do Henryka Wriothesley, hrabiego na 
Southampton i barona na Tichfield. Szekspir, jako autor, nie musiał 
tułać się z aktorami. Chwilowy zastój w branży dramaturgicznej (uważanej 
wówczas za zajęcie pośledniejsze) postanowił wykorzystać na próbę zdobycia 
poetyckiej chwały (cenionej wówczas niezwykle) w kręgach elity 
arystokratycznej i intelektualnej. Szybko miał się wyleczyć z tego snobizmu, 
widząc jak w eleganckim, dworskim świecie prawdziwą ukrzywdza się 
cnotę. Zanim jednak do tego doszło, szczęśliwie znalazł się w orbicie 
wspomnianego hrabiego, a szczególnie wewnątrz jego bogatej biblioteki 
gdzie odkrył skarby literatury światowej, którymi potem hojnie inkrustował 
swe drogocenne utwory sceniczne. Ale wróćmy do owych Sonetów. 
Hrabia Southampton (1573-1624), młodszy od pisarza, był jedną' z 
barwniejszych postaci elżbietańskiej Anglii. Starannie wykształcony w 
Cambridge, modniś, cieszący się przyjaźnią faworyta Elżbiety I - hrabiego 
Essexa i łaską swej monarchini stanowił pożądaną partię na męża. I 

wiadomo nawet czyjego - wnuczki pierwszego mm1stra królowej, lorda 
Burghleya. Cóż z tego, skoro młodzieniec okazywał względy sztuce jako 
protektor schlebiających mu twórców a zupełnie ignorował sprawę 

intratnego ożenku. Wdowa hrabina Mary Southampton postanowiła 

więc wykorzystać słabość swego jedynaka do sztuki w celu wywołania 

żywszych uczuć do swatanej- mu panny. Prawdopodobnie wymogła na 
przyjacielu domu, Szekspirze, aby literackimi argumentami zaprowadził 
jej syna do ołtarza. Szekspir, owszem, starał się jak mógł, strasząc 

nieugiętego kawalera -
I ty, gdy minie południa godzina, 
Umrzesz samotnie, gdy nie poczniesz syna 

(tłum. Maciej Słomczyński) 

ale bardziej zachwycał się„. urodą młodziutkiego protektora, do tego 
stopnia, że te dydaktyczne Sonety uchodzą za arcydzieło liryki miłosnej. 
W niedalekiej przyszłości Fortuna miała się okazać niełaskawa dla 
hrabiego Southamptona. Ożenił się z jakąś damą dworu, wbrew rozsądkowi 
i - co gorsze - woli królowej. Zaplątany w słynny spisek hrabiego Essexa 
został wtrącony do Tower. Zanim to jednak nastąpiło, hrabina Mary 
przestała liczyć na syna i sama zdecydowła się na ślub z dostojnikiem 
dworskim, sir Thomasem Heneage. Było to małżeństwo z rozsądku, w 
którym mąż protestant i zausznik królewski miał stanowić zabezpieczenie 
dla majątku katolickich Southamptonów. 

Istnieją przypuszczenia, że uroczystości weselne ,,młodej pary" odbyły 
się na początku maja 1594 r. w rodowej siedzibie oblubienicy poza 
murami Londynu. Ten gotycki pałac posiadał obszerny dziedziniec 
łączący się z rozległym zalesionym ogrodem. Taka architektura sama w 
sobie stanowiła doskonałą scenerię widowiska. Na przykład„. Snu nocy 
letniej. I tę komedię prawdopodobnie odegrano tu pierwszy raz na 
świecie. Być może Szekspir, mając wyrzuty sumienia z powodu fiaska 
swej matrymonialnej miaji, postanowił zrehabilitować sie w oczach hrabiny 
widowiskową feerią z okazji jej wesela. Spektaklem zastąpił poemat 
zwany epithalamium pisany zazwyczaj przez poetów elżbietańskich dla 
uczczenia ślubu swych patronów. 

Okolicznościowa treść Snu nocy letniej osnuta wokół zaślubin Tezeusza 
i Hipolity pozwala przypuszczać, że to właśnie hrabina Southampton i 
jej drugi małżonek oraz ich goście weselni byli pierwszymi widzami tej 
fantastycznej komedii. Na poparcie tezy o roku 1594 zdaje się też 
świadczyć tyrada Tytanii o tym, że z powodów jej swarów z Oberonem 
swe szaty pory roku zamieniły, odnosząca się najpewniej do trapiących 
Anglię anomalii przyrodniczych w latach 1593 - 1594. 



Z powyższego wynika, że Sen nocy letniej Szekspir napisał trzydzieści 
lat po urodzeniu w 1564 r. i 22 lata przed śmiercią w 1616 r. Miał na 
swym koncie już m.in. Ryszarda Ili i Poskromienie złośnicy, ale Romea 
i Julię, jak wam się podoba, Wieczór Trzech Króli, Hamleta, Otella, 
Króla Leara, Makbeta i Burzę miał dopiero stworzyć. 

W czasach gdy palono na stosach czarownice, gdy piętnowano 

czarnoksięskie praktyki, Szekspir wyczarował fantastyczny świat duchów, 
jakby chciał zakpić ze swych współczesnych - dając im do zrozumienia: 

Więcej jest rzeczy na ziemi i niebie, 
Niż się ich śniło waszym filozofom. 

(tłum. Józef Paszkowski) 
Parę lat później dokładnie tak powiedział duński książę Hamlet. 

Gdyby jakiś dzisiejszy dziennikarz jakimś dziwnym trafem mógł 
przeprowadzić wywiad z duchem Szekspira, to - kto wie - może wielki 
pisarz pytany gdzie toczy się akcja Snu nocy letniej, odpowiedziałby też 
słowami Hamleta - przed duszy mojej oczyma, odpierając tym sprytnym 
wykrętem wszelkie pomówienia o dowolność geograficzną miejsc akcji 
jego sztuk. Dzieją się one w najprzeróżniejszych Rzymach, Atenach, 
Wenetjach, lłiriach, a fragment Opowieści zimowej nawet na osławionym 
wybrzeżu ... Czech, ale tak naprawdę to dzieją się w teatrze czyli wszędzie. 
Przecież świat jest teatrem, aktorami ludzie, to znaczy, że świat jest 
iluzją, gdzie znany nam z Burzy Prospero magią sztuki roztacza przed 
oczami aktorów - ludzi swoje złudne widowiska. A aktorzy - ludzie, 
ulegają swoim namiętnościom, żądzom i losowym przypadłościom, tułają 
się między jawą i snem zwodzeni przez zwiewne duchy - Puka czy jego 
alter ego z Burzy - Ariela. Bo jak uczy mądry Prospero -

jesteśmy surowcem, 
Z którego sny się wyrabia, a życie 
To chwila jawy między dwoma snami. 

(tłum. Stanisław Barańczak) 

Ufając Prosperowi zanurzmy się więc w ten podateński las - symbol 
marzenia sennego, gdzie za srebrną kurtyną księżycowej mgły rozgrywa 
się zmysłowe misterium utajonych sił Natury - miłości, szaleństwa, 
pożądania, o których ludzie (m.in. Jan Kott w słynnym eseju pt. Tytania 
i głowa osła) mówią uczenie - podświadomość. 

Poddajmy się hipnotycznemu urokowi tej poetyckiej komedii. 
Wyzbądźmy się jednak - na czas trwania przedstawienia - logiki. Żeby 
nie spłoszyć nocnych widm. 

*** 
Cóż. ci Io, mila r Twan twoja pobladła. 
Cz1móż. tali sz1b/l.o róż.1 zwi,dt1 na ni•jr 



Stanisław Helsztyński 

STRATFORD 
I 

„SEN NOCY LETNIEJ" 

Właściwie ,,Sen w wigilię św. Jana'', sen w nocy z 23 na 24 czerwca, 
jak to u nas trafnie przełożył w r. 1839 wyśmiany przez Słowackiego 
Hołowiński, bo ,,Midsummer-Day" w rzędzie określeń kalendarzowych 
znaczy dzień św.Jana Chrzciciela. Mniejsza o nieścisłość zresztą, ważniejszy 
jest fakt („.), że najcenniejsze, najbardziej żywotne komedie Szekspirowskie 
biorą za punkt wyjścia święta ludowe, tak gorliwie w tym okresie w 
Anglii obchodzone. W jak wam się podoba fakt uwieńczenia rogami 
tego spośród leśnych, który zabił zwierza, jest udramatyzowaniem tańca 
ludowego z Abbots Bromley, podczas którego mężczyźni przypinali 
sobie rogi na głowę; w Nocy Trzech Króli słychać oddźwięk zwyczajów 
związanych z świętem tej nazwy; w komedii Wszystko dobre, co kończy 
się dobrze są wyraźne ślady hucznego obchodzenia drugiego po 
Wielkanocy poniecjziałku i wtorku, w którym to czasie płacono czynsze. 
W Śnie nocy letniej trudno nie widzieć związku komedii ze świętem 
lata, podczas którego w wesołej Anglii młodzieńcy i dziewczęta sposobem 
sobótkowym zwykli byli spędzać noc w lesie. Stary sztych angielski z XV 
w., ilustrujący te nocne obrzędy, przedstawia Królowę Maja, do której 
zaleca się niedwuznacznie gajowy z uszami osła. Że zaś z nią częstoktoć 
identyfikewano Prozerpinę, królowę elfów, łatwo wytłumaczyć sobie, 
skąd poeta mógł zaczerpnąć swój pomysł miłości Tytanii do tkacza z 
oślą głową. 

To uwalniałoby nas od· zbytniego, przesadnego szukania źródeł po 
autorach, których tylu się z okazji Snu wylicza, bo nie daje się spokoju 
i Northowi-Plutarchowi, i Chaucerowi (Palamon i Archytas), i Owidiuszowi 
(Piramus i Tysbe), i Huonowi de Bordeaux, Reginaldowi Scatowi ani 
Montemayorowi, choć w istocie zależności są minimalne, nieistotne, i 
słuszność trzeba przyznać Charlesowi Lambowi, który stwierdził bez 
ogródek, że Szekspir w Śnie nocy letniej sam wymyślił ten cały światek 



czarodziejskiej poezji, a nawt, idąc jeszcze dalej, zmienić to zdanie na 
stwierdzenie, że poeta cały ten świat drgający życiem w komedii, znalał 
w swym Warwickshire, swym Stratfordzie nad Avonem, w ludnym, 
bujnym mieście środkowej Anglii, gdzie spędził dzieciństwo. 

Aczkolwiek ciężkie były przejścia Szekspira związane z miastem 
rodzinnym, pozostało ono dla niego przez całe życie czymś bardzo 
bliskim. W niepamięć puścił gorzkie doświadczenie z ojcem, który z 
ławnika, z burmistrza, przez szereg niepowodzeń, ale i z własnej winy, 
nie najmniej zaś przez zbyt gorliwe i nieumiarkowne wypełnianie 
stanowiska urzędowego probiercy piwa (warzono je w hrabstwie w 
takiej ilości i tak doskonałym gatunku!), połączone z żyłką spekulancką 
i pieniacką, stał się zwykłym, gorzej - bo niewypłacalnym mieszkańcem 
Stratfordu, prowadzącym nędzną egzystencję przy sklepiku z rękawicami 
własnego wyrobu. Nie pamiętał mu syn konieczności rychłego opuszczenia 
stratfordzkiej grammar school, rozporządzającej hojnymi legatami w 
Oksford i Cambridge i mogącej zapewnić karierę uniwersytecką temu, 
który obecnie, pod presją biedy w rodzinie, zmuszony był jąć się pracy, 
jak chce legenda, u rzeźnika. Ojca, białoskórnika, wyprwiacza skór i 
wytwórcę rękawic, łączyłyby interesy zawodowe z obranym dla syna 
zawodem. Nie ochłodziło stosunku małżeństwo ze starszą o osiem lat 
Anną Hathaway, córką rolnika z Shottery, z okolicy Stratfordu, gdzie 
dziś stoi jej rodzicielska, strzechą pokryta chata - ni, co dziwniejsze, 
wyjazd dla chleba do stolicy. Po przybyciu do Londynu około r. 1588, 
wypływa tam już w r. 1592 jako prosperujący, zazdrość kolegów budzący 
aktor i przerabiacz sztuk teatralnych. 

Odtąd przez lat przeszło dwadzieścia pięć, przez całe ćwierćwiecze, 
tworzy emigrant stratfordzki dramat za dramatem: komedie, historie, 
tragedie, dając scenie angielskiej i światu jedyną kolekcję trzydziestu 
siedmiu arcydzieł. Rodzinne miasto, do którego raz po raz wraca, 
porządkuj;\c sprawy majątkowe ojca, odwiedzając żonę i troje stale w 
Stratford mieszkających dzieci, odgrywa ciągle znaczną rolę w jego 
wspomnieniach i twórczości. W Królu Janie opisuje kowala i krawca, 
przerażonych przybyciem gońca królewskiego - kowal Richard Homeby, 
krawiec William Wedgwood byli sąsiadami bezpośrednimi jego domostwa 
rodzicielskiego. W Romeo i Julii dał wyraz uczuciom grozy, które 
Stratford przeżył w r. 1564, kiedy po otwarciu grobowca rodziny Clopton 
spostrzeżono rozbitą czaszkę Karoliny Clapton, pogrzebanej w letargu -
nie mogąc piszczelami przodków wybić drzwi, strzaskała o nie głowę. 

W Hamlecie śmierć Ofelii jest echem dobrowolnej śmierci towarzyszki 
młodości Szekspira, Katarzyny Hamnet, która po zawodzie miłosnym 

Elf 
Albo si, myl,, albo mam przyjemność 

z tym bardzo sprytnym i psotnym filutem 
Nazwisltiem Robin-Kolei.ka'! 

Puk 
Nie, trafiłeś w sedno. 

fam jest ten nocny, wesoły w,drowiec, 
Figlarr., co bawi ltróla Oberona. 



odebrała sobie życie, rzucając się w fale rzeki. Mieszkańcy miasteczka 
koncentrowali żywo starania, żeby samobójczyni zapewnić pochowanie 
ciała na cmentarzu w poświęconym miejscu; śmierć jej tłumaczyli 

tragicznym zbiegiem okoliczna.ki; rzecz działa się w r. 1579, gdy Szekspir 
liczył lat szesnaście, i zrobiła na nim głębokie wrażenie - imieniem 
Hamlet- Hamnet ochrzcił swego pierwszego syna, co prawda nosił je i 
ojciec chrzestny dziecka, Hamnet Sadler, przyjaciel poety, mający po 
latach, w r.1616, podpisywać jego ostatnią wolę. W Hamlecie opisał 
śmierć Ofelii bardzo ściśle, zgodnie z nieszczęśliwym wypadkiem w 
Stratfordzie, choć źródła literackie, na których się opierał, mówiły o 
kochance Hamleta, prototypie Ofelii, która popełniła samobój.5two rzucając 
się ze skały. 

Zaczerpnąwszy wątek z Rozalindy Lodge'a, dał poeta w komedii Jak 
wam się podoba zachwycającą sielankę, gdzie ponad melancholijnego 
Jakuba, cenzora życia, ponad trefnisia Probierczyka bardziej 
niezapomniane jest otoczenie, zieleń, głębie leśne szumiące podaniami 
o banitach, pełne zwierza, strumieni, czarów. Szekspir, syn Ardenów -
bo to nazwisko nosiła jego matka, pochodząca z naprawdę heroicznej 
katolickiej rodziny - pamiętając Stratford i leżąc..y na północ od niego 
nad rzeką Avon Las Ardeński, do dziś dnia słynący z olbrzymich 
dębów, zieloności i bogactwa zwierzyny, stwarza swój pełen życia Las 
Ardeński, arcydzieło poetyckiego opisu, po tysiąckroć odtwarzane odtąd 
na wszystkich scenach świata. Otacza zaś ten las, przenika go taka 
poezja, że tłumaczyć ją można tylko osobistym wspomnieniem, przeżyciem, 
zachwytem, który tu na widok piękna natury Szekspir odczuwał. 

Tędy może wiodła go droga do Coventry, gdzie dawano przedstawienia 
kościelne sławne na cały kraj, stąd już niedaleko leżało Kenilworth, 
gdzie w roku 1575 hr. Liecester, ubiegając się o względy królowej, 
urządzał zabawy; echo ich widzą niektórzy i w Śnie nocy letniej. 

Jak wiernie z natury kreślł Szekspir swoją baśń o Lesie Ardeńskim w 
Jak wam się podoba, świadczy fakt, że poeta, historyk i wydawca 
Szekspira, sir Artur Quiller-Couch, zwiedzając ( ... ) las Ardeński z komedią 
Szekspirowską w ręku, znalazł do aktu II, do sceny, w której Jakub 
ubolewa nad rannym jeleniem nad brzegiem strumienia u korzeni 
dębu, odpowiednik: dąb o obwodzie czterdziestu stóp, rosnący nad 
Avonem u brodu, gdzie z brzegu na brzeg przeprawia się zwierzyna 
leśna. Dopiero od tego aktu właśnie komedia żyje, nabiera tempa , 
zachwrca - Szekspir, jak Anteusz, tu dopiero - bo wedle komentatorów 
Jakub jest maską samego poety - nabiera rozmachu, cu, wspominając 
rodzinne lasy, poczuł się w swoim żywiole. Warwickshire stato się 

Pigwa 
O rany! Koniec świata! Nas tutaj zaczarowali. Mistrzowie, błagam 

was, zwiewajmy jalr. wiatr! Ratunlr.u! 
Puk 

A ja pójd, z wami, śladem waszej drogi, 
Przez moczary, zarośla, przez ciernie i głogi. 

Spodek 
Dlaczego oni czmychn,li7 



źródłem natchnienia dla poety. 
Istniała jakaś dziwna łączność między sercem, umysłem, wyobraźnią 

Szekspira a krajem jego młodości i nigdy tak nie błyskał tęczami 
najczystszej poezji jak w zetknięciu z tym spłachciem ziemi, z której 
pochodził. Sen nocy letniej potwierdza to: z trzech akcji dramatu 
związek Tezeusza i Hipolity, pokazanych raczej z daleka - to ukłon, być 
może, w stronę nowożeńców, których ślub sztuka pragnęłą uświetnić; 
oblubienicą miała być matka hrabiego Southamptona, wdowa, wchodząca 
w powtórne związki; obie pary ateńskie, dwór księcia to postacie bliższe 
konwencji teatralnej. Na grunt mocny, nowy, na rumieńce życia natrafiamy 
dopiero przy rzemieślnikach mających odegrać farsę: Szekspir zbliżył się 
do swych sąsiadów, których wspomina w Królu Janie, a którzy zapadli 
mu na zawsze w pamięć swym sposobem bycia, mówienia, snobizmem i 
próbami teatralnymi na popularnej scenie. Pierwszy biograf Szekspira, 
John Aubrey, pisze, że poeta notował wszędzie, gdzie przyszedł, dziwadztwa 
ludzi i ich język, stąd charaktery przeniesione z rzeczywiscośc.i są na 
scenie tak żywe - w tym wypadku zbędne było zbieranie notatek: znane 
typy stratfordzkie wyrastają mu spod pióra każdy z inną, sobie właściwą 
fizjonomią. Spój będzie człowiekiem umirkowanym, skromnym, 
przyznającym z góry, że mu trudno idzie nauka. Głodniak echem 
powtarzającym sądy drugich, Pigwa przewodniczącym bez siły woli, 
gadułą, którego, jak i wszystkich innych, przegada, przekabaci, na swoje 
przerobi enfant terrible, tkacz Spodek alias Denko. 

Trzeci dement komedii, świat cudowny, boginie, rusałki, elfy, mimo 
pompatycznych nazw jak Oberon i Tytania, jest żywcem wzięty z folkloru 
rodzinnego, dostępnego poecie od wczesnej młodości w domu rodzinnym. 
Zasłuchiwał się do niepamięci zapewne mały Will, gdy mu w dzieciństwie 
opowiadała służba o psotach Robina-dobrego druha, czyli Puka, dla 
którego dziewki zwykły wieczorem odstawiać kubek mleka jako nagrodę 
za to, że im śrutował słód i gorczycę lub zamiatał dom o północy. 

Gdyby tego nie zrobiły, wtedy dnia następnego albo polewka w garnku 
by się przypaliła, albo mleko się nie zsiadło, albo masło nie zrobiło, 
albo piwo w beczce przestało musować. On to, duszek figlarny, kulił się 
w ciemnym kącie na kształt stołka, a gdy nań siadła plotkarka w miłym 
gronie, usuwał się i powodował niespodziewany upadek siedzącej, on w 
lesie, to tu, to tam się odzywając, wodził po manowcach podróżnika, 
myśliwego. Może młodzik z ulicy Henley w Stratfordzie padał jego 
ofiarą, gdy się zapędził zbyt daleko w lasy nad Avonem ... A te psy, bure 
psy PfSkate, którym ze łbów wiszą uszy, co ranną zamiatają rosę, co w 
głosie są jak dzwonki, każdy o ton niższy, psy, którym na Krecie, w 

Tytania 
O, • 11go lasu wyj.U naw.i ni1 próbuj, 
Tutaj zaslani1sz i wbr1w swoj1j woli. 

/•.<lim boginltq ni.wca/„ga rodu 
l wi1c•n1 lato iwiui w moim państwu. 

Kocham ci1, pragnt, ubyi za.rial u mnq. 



William sbakespeare 

SEN 
NOCY LETNIEJ 
(A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM) 
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ReŻ;9Seria - ROMANA PRÓCHNICKA 
Dekoracje - TERESA PONIŃSKA 
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Przy9oto111a1tie wokal1te - MICZYSŁAW MAZUREK 
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P11k czyli Rofrin-Koleżka,elf - WOJCIECH DOBROWOLSKI 

Groazek, elf - TERESA PILARSKA 

Paj9czynka, elf - HANNA PATER 
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Hipolita, krdlowa A111azonek zar~czona z Tezewue111 - ANNA TORONCZYK 
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D11ba, 111iecho11111ik I Tyzlie - MAREK PABIAN 
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Ryjek, kotl11rz I Mu - HENRYK GONDA 
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Sparcie i Tesalii nikt równych nie słyszał, czyż to nie ogary i odgłosy 
polowań okolicznych możnowładców? A te wzgórza i rozłogi, krzaki, 
płoty i ogrody, kępki na rosistej łące, kręgi nocnych pląsów zataczanych 
przez orszaki elfów i pierwiosnków, śpiew rusałki, i rudobiodre trzmiele, 
i bratek zwany przez lud ,,miłością w bezczynności", i księżyc jaśniejący 
noc całą, ukazujący wciąż nowe, nieznane, coraz bardziej chimeryczne 
zjawiska natury, czy to nie okolica Stratfordu, rzeczy widziane na 
drodze do Shottery, gdzie stała, jak dziś jeszcze stoi, cicha belkowaniem 
czarnym pośród jasnych ścian świecąca podłużna chata, mie~e miłości 
dwudziestoletniego Willa? Puste, melancholijne stoi w niej do dziś łoże 
Anny Hathaway, opuszczonej tak szybko przez dążącego do metropolii 
po sławę i majątek męża. 

W Londynie spotkał Szekspir przyjaciół, ziomków, rodaków, 
mieszkańców Stratfordu, którzy przed nim wyruszyli i znaleźli złote 

runo w stolicy; włączył się w nurt kulturalnego życia Londynu dzięki 
współpracy w teatrze, przez kupno własności, wkłady pieniężne w 
przediebiorstwa teatralne, a przecie natura ciągnęła go zawsze do 
Stratfordu. Zda się, jakby dawny burmistrzowicz nigdzie nie odczuwał 
takiego zadowolenia ze zdobytego majątku jak tu, wobec łudzi, którzy 
widzieli jego początkową biedę. Poeta, człowiek, który rok w rok schówki 
teatru ,,Pod Kulą Ziemską" („The Globe") w Londynie napełniał nowymi 
rolami, foliantami świeżych sztuk, w sprawach finansowych działał jak 
najzimniejszy businessman - zda się, że robił wysiłki, aby stać się pierwszym 
obywatelem Stratfordu: skupuje domy, domki, place, grunta po 20, po 
107 akrów, spekuluje z dzierżawą dziesięciny stratfordzkiej, którą bierze 
na trzydzieści dwa lata, procesuje się na lewo i prawo o pożyczone 

przez siebie drugim bodaj drobne sumy. Stara się o nadanie herbu, 
osiąga cel: kamienicznik, obszarnik, kapitalista, zajmuje pod koniec w 
rzędzie mieszkańców Stratfordu trzecie co do zamożności mie~e, córki 
wychodzą dobrze za mąż, magistrat zwraca się do niego w sprawach 
zyskania kredytu dla miasta, dom poety, później jego zięcia, doktora 
Halla, gości przy okazji królewskie głowy. 

Gotycki, piękny, nad wodami Avonu stojący kościół Św. Trójcy odniósł 
zwycięstwo nad OpaĆtwem Westminsterskim u brzegów Tamizy: w nim 
spoczął ten, który w dziełach swych zamknął smutek i radośc, życie i 
baśń Stratfordu i hrabstwa Warwick, i całej środkowej Anglii, a przez 
nią - w ogóle ludzkości. 

*** Przedruk z: „Wiadomości Literackie" nr 2/1929 r. 

Helena 
Toć przysi,galeś Hermii. Chcesz ją zdradzić1 

Nie mają i.adnej wagi twoje słowa, 
Dla niej czy dla mnie rzucone na sza-I,, 

Jednak.o b,dą wai.yć, bo to bajlci. 
Lizander 

Niepoczytalny byłem, gdym jej pnysi,gal. 
Helena 

Niepoczytalny jesteś, gdy ją rzucasz. 



Wilam Horzyca 

SEN 
O ,,ŚNIE NOCY LETNIEJ" 

Szalone to były czasy, kiedy na tronie Wilhelma Zdobywcy zasiadła „dziewicza 
królowa", Wielka Elżbieta, pani niemałych pasji ale też i niemałej mądrości, 

spencerowska „The Faerie Queene". Natchnienia jak jastrzębie spadały wówczas 
na serca albiońskich wyspiarzy, morze, dotychczas mur nieprzebyty dokoła 

Anglii, stało się teraz drogą w nieznane światy ku niewidzialnym jeszcze 
kontynentom, a u steru każdego z galeonów, wyjeżdżających w tajemnicę, stała 
tak sławiona przez późniejszego poetę, Williama Blake'a - Pani Wyobraźnia. I 
wszyscy czuli, od najmizerniejszych gburów po lorda kanclerza i jego prześwietnej 
władczyni, że świat zaczyna się dziś na nowo. Czuł to Drake, admirał J. K. M., 
który korsarskim sposobem opłynął świat, czuł to sir Francis Bacon, rzec-Lony 
kanclerz, ciemna w gruncie rzeczy figura i - twórca podstaw nowego poznania 
naukowego (posądzony zresztą niesłusznie o autorstwo dzieł szekspirowskich), 
czuł to i szaławiła hrabia Essex, co głową przepłacił nadmiar żywotności, czuli 
to wreszcie oberwusy i dybidzbany, persony lichego autoramentu, zbierające się 
w szynkowni ,,Pod dziewicą morską", gdzie mieściła się wówczas giełda literacka 
i gdzie w dzień , a raczej nie! - noc w noc odbywły się zażarte walki słowne, w 
których na przyjaciołach nie pozostawiano suchej nitki. Wśród tych oberwańców 
literackich, dostawców sztuk scenicznych, pisanych nieraz na kolanie, bo 
przedsiębiorcy teatralni potrzebowali repertuaru, prym wodził niejaki Christo
pher Marlowe, którego tylko śmierć gwałtowna, bo zakłuto go w sporze o 
jakąś damulkę z deptfordzkiej szynkowni, uchroniła od zapoznania się z ojczystą 
odmianą świętej inkwizycji. Szalone to były czasy! Świat się zaczynał na nowo! 
A nad wszystkim czuwała mądra, diabelsko nieraz mądra królowa Elżbieta. 

Nie tak znów bardzo jednak opiekowała się wielka królowa ową bandą 

pijaniców i urwipołciów, zaludniających londyńskie szynki, gdzie na zlanych 
piwem stołach najświetniejsze tworzono dzieła ówczesnego teatru angielskiego. 
Lecz miała dość rozumu, by im nie przeszkadzać, tolerowała ich, a w chwilach 
szczególnej faskawości raczyła ich nawet dostrzegać. Ale to rzadko się 

zdarzało i nic zapewne nie wiedziała, że wśród owych oberwańców parających 
się pisaniem sztuk, żyje niejaki William Shakespeare, ( ... ) który kiedyś sławą swą 
miał zaćmić sławę nawet Jej Królewskiej Mości. 

Bo i czym było się interesować? Uciekł ponoć z rodzinnego miasta, bo to 
Oberon 

Witaj, Robinie, widzisz słodką scenę 7 



i z małieństwem nie było coś w porządku, i kłusownictwem się splamił w 
lasach znakomitego sąsiada- ziemianina. W Londynie ponoć konie z początku 
trzymał przed teatrem, gdy dostojni widzowie siedzieli na przedstawieniu, 
potem zabrał się do przerabiania obcych sztuk, a wreszcie sam zaczął pisać. 

Pisać? Gdzie się dało, tam i odpisał z korsarskim sposobem nabytego rękopisu. 
Naprawdę nieciekawe indywiduum. Nie godne spojrzenia królewskiego. 

Nie wiedziała tylko wielka dziewica, że ów chłopak od koni przybywając ze 
Stratfordu przyniósł w swej głowie i sercu - cały świat, który miał niebawem 
ukazać na scenie. Nie wiedziała i wiedzieć nie mogła, że ów Mr. Shakespeare 
to jeden kłębek natchnień , że uniesienie nieustanne tak włada jego sercem jak 
żadnego z jej znakomitych poddanych, że poezja rozsadza mu duszę i że 

1.amglonym ekstazą oczom tego mizernego skryby świat wydaje się jedną wielką 
nieprzebraną litanią cudów. Nie słyszała też, a jeśli słyszała, to wnet zapomniała, 
że z tych swych uniesień i wizji spowiada się ów przybłęda sztukami, jak 
Stracone zachody miłości, Komedia omyłek, a nawet Romeo i Julia . A on, 
poeta niskiego urodzenia, błądził tymczasem po mglistych uliczkach Londynu 
i wszystko mu się wydawało jednym wielkim kolorowym snem. Cóż dziwnego, 
że pewnego dnia kazało mu jakiś dajmonion, które żyło w jego piersi, zacząć 
snuć sen o Śnie nocy letniej? 

Niby to jeszcze jedna komedia. Ale to coś więcej niż komedia. To wyznanie. 
To akt nieprzepartej wiary, że człowiek, że życie, że istnienie nie jest złośliwym 
przypadkim, lecz przejawem i dziełem jakichś odwiecznych sił kosmicznych, 
które raz objawiają się przez miłość, to znów przez natchnienie, to wreszcie 
przez myśl. Świat nie jest tylko padołem płaczu, jak w średniowieczu sądzono, 
ale niepojętym cudem i niezgłębioną tajemnicą, sięgającą aż tam, gdzie „graniczą 
z sobą Stwórca i natura". Wszystko jest tym cudem i tajemnicą i my sami tym 
też jesteśmy. Bo i człowiek jest zdarzeniem kosmicznym . Inaczej jakże mógłby 
śnić o sobie? Jest nim tak samo, jak ów las podateński, i w ogóle wszystkie lasy, 
które ,;i. tego samego są co my materiału" i które wydźwiga z niebytu ta sama 
niepojęta siła kosmiczna, która jest sprawcą wszystkich słońc i gwiazd nad nami 
i wszystkich natchnień i ekstaz w nas samych. Kto bowiem nie umie tak myśleć 
o życiu, jako o niezgłębionym misterium, ten myśleć o nim musi jak o 
śmietniku . A tak niech sobie myślą może władcy świata, ale nie - poeci. Bo dla 
poety jadna jest tylko droga: myśleć o swym istnieniu jako o czymś 

nadprzyrodzonym, jak o śnie Boga o nas i jak o śnie nas o Bogu. Innymi słowy: 

jak o ,,śnie nocy letniej". Oto dlaczego pewnej księżycowej nocy wpadło do 
głowy Mr. Shakespeare 'owi z podłego cechu skrybów i aktorów, napisać ów 
cud i objawienie, ktore my znamy pod nazwą Sen nocy letniej. 

*** 
Tekst z 1946 r. Tytuł od red. programu. 

Przedruk z: W. Horzyca., O dramacie, Warszawa 1969 r. 
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Owidiusz 
PIRAM I 1YZBE 

- Przenoszący urodą całą młodzież Wschodu 
Piram i Tyzbe żyli w sąsiedztwie od młodu, 
Tam gdzie cudów stolicę, jej berłu podległą, 
Semiramis paloną opasała cegłą. 
Sąsiedztwo ułatwiało im pierwszą zażyłość; 
Wzrosłą z wiekiem, na wieki chcą zaprzysiąc miłość. 
Bronią rodzice, czego wzbrania się daremnie: 
już oboje miłością płonęli wzajemnie. 
Znakami rozmawiali, gdy świadków nie było; 
Im więcej tłumią ogień, tym większą wre siłą. 
Stykały się ich domy; przez złe ich stawianie 
Wąska została szpara w wspólnej obu ścianie. 
Czas mijał, na tę wadę uważano mało. 

Lecz czegóż by miłości oko nie dojrzało? 
Pierwsi ją odkryliście, tkliwi kochankowie, 
I przy niej czas spędzacie na słodkiej rozmowie! 
Tu, bezpieczni od świadków, szczęśliwi oboje, 
Miłosnymi szeptami koją troski swoje. 
Przysięgli, że się kochać nie przestaną stale, 
I tak się. uskarżają w miłości zapale: 
- „Czemu dzielisz kochanków, nieżyczliwa ściano! 
Gdy nam węzłem hymenu złączyć się nie dano, 
Dozwól nam choć uściski wymieniać nawzajem. 
Lecz i tak wdzięczność naszą chętnie ci wyznajem, 
Że choć poufałymi możem mówić słowy" 
Takimi to dnia długość skracali rozmowy. 
Przyspiesza pożegnanie pora nocy bliska; 
Każde zamiast kochanka ścianę ściska. 
Ledwie jutrzenka gwiazdy spędziła jaskrawe, 
A słońce z kropel rosy osuszyło trawę, 
Schodzą się w zwykłym miejscu i szepcząc do ucha, 
Układają, że skoro noc nadejdzie głucha, 
Wymykną się z swoich domów i śmiałymi stopy, 
.Zmyliwszy straże, wyjdą za miejskie okopy. 
By zaś żadne długo po polach nie błądziło, 
Mieli się zejść pod pyszną Ninusa mogiłą, 
Przy morwie, dotąd owoc wydającej biały, 

Blisko krynicy, czyste toczącej kryształy. 
już słońce dla kochanków zbyt wolno gasnące, 
Znikło, już gwiazd na niebie zabłysło tysiące, 
Kiedy Tyzbe, twarz grubą okrywszy zasłoną 
Mimo straż, mimo ciemność, ścieżką utajoną 
Przyszła do grobu Nina, a miłością śmiała 
Pod drzewem umówionym Pirama czekała. 
Wtem postrzega, jak wołów krwią zbroczona lwica 
Przybliża się i w zdroju pragnienie nasyca. 
Księżyc jej to odsłonił. Pomieszana, zbladła, 
Zaledwie drżącą nogą jaskini dopadła; 
W ucieczce upuszczone zgubiła odzienie. 
Nasyciwszy już swoje do woli pragnienie, 
Wracając w lasy lwica, nowych łupów chciwa, 
Znajduje szatę Tyzby i w sztuki rozrywa. 
Później niż ukochana wyszedł Piram z miasta. 
Widzi trop lwicy. Co krok trwoga jego wzrasta. 
Postrzega krew na piasku i rozdartą szatę; 
Wszystko nieszczęsnej Tyzby zwiastuje mu stratę. 
- „Nocy zgubna! - zawołał z rozpaczy zapałem -
Jam jest winien, ja przecież Tyzbę namawiałem, 
Aby w to miejsce nocą przyszła śmiało, 
A pierwszy nie przyszedłem. Moje szarpcie ciało, 
Lwy srogie, co w tych strasznych skałach przebywacie. 
Lecz podły wzywa śmierci po kochanki stracie!" 
To rzekłszy, krwawą Tyzby porywa zasłonę 
I zanosi pod drzewo w miejsce umówione. 
Gdy ją do ust przyciśnie, gdy łzami obmyje: 
- „Niechaj ta krwawa szata i moją krew pije'' -
Rzecze i topi w sercu śmiertelne narzędzie. 
A załedwie je z piersi z całych sił dobędzie, 
Na wznak pada na ziemię i krew z jego rany 
Tak tryska, jako woda z rury ołowianej, 
Gdy przez częste użycie otwór w niej się przetrze 
I strumień wód wysoko wytryśnie w powietrze. 
A zaledwie krew doszła do morwy korzenia, 
Natychmiast biały owoc w szkarłatny się zmienia . 
Nie chcąc zwodzić kochanka, choć jeszcze trwożliwa, 
Tyzbe Pirama głosem i sercem przyzywa. 
Wszystko milczy. Myślami miotana smutnemi 



Idzie dalej i ciało postrzega na ziemi. 
Cofa się, drży z przestrachu i blednieje cała; 
Lecz gdy w nim przedmiot swojej miłości poznała, 
Oddaje się rozpaczy, szarpie sobie włosy, 
Drze szaty, a okrutnie przeklinając losy 
Klęka przed martwym ciałem, z zapałem go ściska, 
A dając mu kochanka i męża nazwiska, 
Wśród jęków łzami swymi krew jego obmywa. 
- „Słuchaj, Piramie - woła - Tyzbe ciebie wzywa, 
Piramie! Niech cię płacz mój, niech cię rozpacz wzruszy. 
Spojrzyj na swą kochankę, duszo mojej duszy! '' 
Na głos Tyzby raz jeszcze otwiera powieki, 
Widzi ją, i szczęśliwy zamyka na wieki. 
Teraz Tyzbe dostrzega zdartej swojej szaty; 
widzi miecz i przyczynę męża swego straty. 
- „Miłość i własna ręka w grób ciebie wtrąciły, 

Lecz i mnie nieszczęśliwej starczy tyle siły. 

Pójdę ja w twoje ślady, kochanku mój drogi; 
Miłość moja do serca nie dopuści trwogi. 
Ten miecz krew twoją wysączył, i moją wysączy; 
Śmierć co nas rozłączyła teraz nas połączy . 
W zgryzocie strasznej kary za nas doświadczycie, 
Rodzice, których srogość wydziera nam życie . 

Przynajmniej tych, co miłość, tych co śmierć złączyła, 
Pozwólcie, niechaj jedna połączy mogiła. 
A ty, morwo, pod której rozłożystym cieniem 
Srogim dwoje kochanków ginie przeznaczeniem, 
Co masz swymi konary dwa osłonić groby, 
Okryj twój biały owoc kolorem żałoby". 
To mówiąc, krwią skropionym mieczem zbroi ramię, 
Przebija się i pada przy lubym Piramie. 
Ich los ojców i bogów wzruszył do litości. 

Złożono w jedną urnę zmieszane ich kości, 
A na wieczn_ą pamiątkę zaledwie dojrzały 
Przywdział barwę żałobną morwy owoc biały . -

*** Przemiany, księga IV 
Przekł. Brunon Kiciński 

Przedruk z: Owidiusz, Przemiany, Wrocław 1953 r . 

Pigwa 
To Spodek! O, dniu niesłychany! O, najszczęśliwsza godzino! 

Spodek 
Mości panowie, cuda się ze mną działy, ale nie pytajcie, co. 

Nie byłbym prawdziwym Ateńczykim, gdybym wam opowiedział. 
I wobec tego opowiem wam wszystko po kolei. 

Pigwa 
Słuchamy cię, słodki Spodku. 



*** 
Wyobraźnia. To jest nasz ratunek. Nasza 

wyobraźnia podpowiada nam, gdzie są granice, 
a potem pomaga nam wyjść poza te granice. 
Wyobraźnia mówi: posłuchaj mnie. Ja jestem 
twoim najcenniejszym głosem, który cię budzi 
i mówi: tego się boję. Nie słuchaj mnie, jeśli 
to cię naraza na niebezpieczeństwo. 

Wyobraźnia jest twoim głosem z godziny 
dwunastej w południe, głosem, który widzi 
wszystko wyraźnie i mówi: tak, tego w życiu 
pragnę. Istnieję po to, by wyjaśnić twoje 
koszmary nocne, by pokazać ci wyjście z 
labiryntu twoich koszmarów nocnych, by 
przekształcić koszmary nocne w sny, które 
staną się twoją opoką. Jeśli nie słuchamy 

tego głosu, on zamiera. Kurczy się. Zanika. 
Wyobraźnia nie jest naszą ucieczką. Przeciwnie, 
jest miejscem, do którego wszyscy usiłujemy 
dotrzeć. 

*** 
John Guare 

Szósty stopień oddalenia 
trum. Michał Ronikier 
,,Dialog" nr l/1994 r. 

Puk 
Jeśli my, duchy płoche, 
Obraziliśmy was trochę, 

Wiedzcie, że to sen jedynie 
I zaraz jak sen przeminie. 

Niech ta cała sprawa błaha 
Nad wami jak sen się waha, 

Trwajcie w tym śnie jak w zabawie, 
a co złe, to ja naprawię. 



ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE od 13.00 do 3.00 

DO WYKWINTNEJ RESTAURACJI, 
BARÓW, SALI BILARDOWEJ 

I KAWIARNI ARTYSTYCZNEJ 

HADES 
TO NIEZAPOMNIANE CHWILE 

W NIEPOWTARZALNEJ ATMOSFERZE 
ZABYTKOWYCH WNĘTRZ 

ORGANIZUJEMY 
BANKIETY, PRZYJĘCIA 
OKOLICZNOŚCIOWE, 

WYSTAWY, RECITALE, KONCERTY, 
SPEKTAKLE, SPOTKANIA TOWARZYSKIE 

LUBLIN 
PEOWIAKÓW 12 

TEL. 287-61 

Spółdzielnia Niewido~ych 

im. Modesta Sękowskiego 
ul. Głowackiego 35 

20-060 LUBLIN 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Spółdzielnia nasza istnieje na 
rynku od 1946 r. 

Posiadamy bogate tradycje i 
doświadczenia w produkcji: 

- wyrobów szczotkarska-pędzlarskich 
- wyrobów elektrotechnicznych 
- wyrobów metalowych 

Posiadamy wolne moce 
produkcyjne na: 

- prasach mechanicznych mimośro
dowych 

- automatach tokarskich 
- wtryskarkach do tworzyw termo-

plastycznych 
- prasach do tworzyw termoutwar

dzalnych 
- stanowiskach montażowych (mon
taż podzespołów elektrycznych) 

Świadczymy usługi narzędziowe 

KUPUJĄC NASZE WYROBY 
UZYSKUJESZ ULGI OD OPŁAT 
NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 

REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

NASZA OFERTA 
*SZCZOTKI: 

do: zamiatania, mycia rąk, mycia 
naczy1i, szorowania 

* PĘDZLE: 

ławkowce, chlapaki, płaskie, 

angielskie, kalorrferowe 

* KOMPLETY SZCZOTEK 
Z ALUMINIOWYM KIJEM : 
zamiatacz, szrober, ulicówka 

* SZNURY GRZEJNE 

* PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE 
l i 4 wtykowe 

* ODGAŁĘŹNIKI INSTALACYJNE 

* SPIRAL.A DO PRODIŻA 

* WYŁĄCZNIKI DŹWIG:'l/IOv\iE 
SIECIOWE WD-2 WD-3 

* STACYJKA CIĄGNIKOWA 

* BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE 
8A 16A 25A 

* L.\MPKI SAMOCHODOWE 
PRZENOŚNE 

Informacji udziela 
DZIAŁ SPRZEDAŻY 

Lublin ul. Głowackiego 35 
pokój 340, tel. 309-67 

lub 320-71 w. 274 
fax 307-31 tlx 643171 



Drukarnia 

" 
ALF-GRAF" 

LUBLIN, UL. KOŚCIUSZKI 4 

OFERUJE SWOJE USŁUGI 
W ZAKRESIE DRUKU 
TECHNIKĄ OFFSETOWĄ 

I TYPOGRAFICZNĄ: 

•:• Książek •:• Folderów 
•:• Plakatów •:• Afiszy 

•:• Kalendarzy •:• Etykiet 
•:• Druków reklamowych •:• Zaproszeń 

•:• Faktur •:• Rachunków 
oraz wszelkiego rodzaju druków na papierach 

własnych i powierzonych. 

Zapraszamy!!! 

•:• KRÓTKJE TERMINY REALIZACJI •:• 
•:•CENY KONKURENCYJNE •:• 

~----- Zapamiętaj nasz adres: ----~~ 
LUBLIN, UL. KOŚCIUSZKI 4, TEL./FAX 215-12 

Zastępca dyrektora 
d/ s administracyjno-technicznych 

JERZV KUŚ 

Konsultant literacki - Danuta Bilińska 
Konsultant muzyczny - Mieczysław Mazurek 

Kierownik techniczny - Piotr Krawczak 
Brygadierzy pracowni: 

krawieckiej damskiej - Elżbieta Paradowska 
krawieckiej męskiej - Stanisław Iwanek 

fryzjersko-perukarskiej · Ewa Rzepa 
stolarskiej · Piotr Woźniak 
plastycznej · Ewa Litwiniuk 

elektrycznej - Edward Ciechoński 
Pracownia ślusarska - Eligiusz Skrzypek 

Rekwizytorzy - Tomasz Karandys, Anna ł.ączewska 
Brygadier sceny - Andrzej Gawroński 

Światło - Andrzej Biliński, Jan Witkowski 
Dźwięk - Janusz Cieślik, Krzysztof Duński 

Teatr składa serdeczne podziękowanie lubelskim firmom: 

Fabryka Maszyn Rolniczych ,,AGROMET" 
„SIPMA" SA. 

za bezinteresowną ·pomoc przy realizacji zapadni scenicznej. 

Program ilustrują drzeworyty Henry'ego Courtney'a Selousa (1811-1890) 
zaczerpnięte z XIX-wiecznej książki: 

W. Shakespeare, The Plays. The Comedies, London, Paris & Melbourne 
(bez roku wydania) 

Podobizna Williama Shakespeare'a z 1588 r. (tzw. Grafton Portrait) 
reprodukowana za: St. Helsztyński, Człowiek ze Stratfordu, Warszawa 1964 

Redakcja programu 
Jerzy Jasiński 

Skład komputerowy K. Miszczak & B. Gągola 
Druk - Lubelska Drukarnia Alf-Graf 



Ponadto w sezonie 1993/94 
Teatr im J. Osterwy w Lublinie 
przedstawił następujące premiery: 

Benedykt Hertz 
CZUPUREK 

reżyseria i choreografia - Tomasz Grochoczyński 
scenografia - Ireneusz Salwa 

muzyka , interpr tacja 1 kstów muzycznych 
i współprnc:a choreograficzna - Zbigniew Rymarz 

Premiera 18 IX 1993 r. 

Alek.wnder Fredro 
PAN JOWIALSKI 

reżyseria - Romana Próchnicka 
scenografia - Teresa Ponińska 

choreografia - 1-łanna Kosiewio: 
opracowanie muzyczne - Mieczysław Mazurek 

Premiera 13 XI 1993 r. 

janu.1z Glawacki 
ANTYGONA W NOWYM JORKU 

reżyseria - Pawe ł Łysak 
scenografia - Aleksandra Semenowicz 

Prem iera 17 XII 1993 r. 

Gal1r{e,ln Zapn l 1kn 
MORALNOSC PANI DULSKJEJ 

reżyseria - Andrzej Zamecki 
scenografia - Łucja Kos.s."lkowska 

Premi ra 26 li 1994 r. 

Alan Ayckboum 
JAK SlĘ KOCHAJĄ W Nii.sZVCTf SFERAOI 

( I-low th Oth r Half Loves) 
prz kł;id - Kazimi rz Pio1row ki 
reżyseria - Tomasz Grochoczyński 
•· en grafia - Magdalena Dipom 

Pr mi r;i 19 Jll 1994 r . 

Teatr im . .Juliusza Osterwy w Lublini 
ul. Narur.owicza 17, tel. 242-44, 229-35, fax 207-27 

Biuro Organizacji Widown i 
przyjrmtie zamówienia 

na sprz dai. hile rów indywidualnych i zbiorowych . 
Czynne: p ni<·d7i;iłek-piąt k, w godz. 8.00-16.00. 

Tel. 244-36 
Kasa biletowa czynna rodzi nnie 

z w;jąrkiem poniedziałków w godz. 12.00-19.00 
pm·rwa 14.00-14.30. Tel. 244-36 


