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William Shakespeare 

Sonet CXXXT/ 

Inne mqjq zachcianki - ry masz raczi wolę, 

Więcq woli niż trzeba, i wolę w zapasie. 

Do tego - Will cię dręczy, próbi!Jqc w mozole, 

Czy do twr:J woli jego wolę dodac da się. 

Czyż nie poZJVolisz, al!J wola twa pqjemna 

Choi raz dla woli Willa schronieniem się 

stała? 

Czy rylko wola imrych zda ci się przyjemna, 

A mo/d - brzask nadziei nigcfy nie zapała? 

1\1orze, choi pełne wocfy, i w dodatku soli, 

Wchłania deszcze - w podobnr:J roli i ry, miła, 

W wolę bogata, do swef tak przestronnef woli 

Wpusc wolę Willa, l!J twq wolę uypełniła. 

Niech suplikanta twqja odmowa nie 

boli: 

Dqj mu do woli czynie zadosc two/r:J 

woli. 

przełożył Stanisław Barańczak 

William Shakespeare 
(1564 - 1616) 

Nie f?ył on z jednego rylko 

wieku, lecz po wszechczas. 

Ben J onson (XVII 11;.) 

s zekspir jest jak iwiat albo 

życie. Każda epoka znq;di!}e 

w nim to, czego sama szuka 

z co sama chce zobaczyc. 

Jan Kott (XX iv.) 



Dlaczego wciąż gramy Szekspira? Skąd 
potrzeba nowych spektakli, przekładów, inter
pretacji? Dlaczego myślimy i mówimy 
Szekspirem? Czym Szekspir dla nas, czym my dla 
Szekspira? Nie jest to zwyczajne pytanie o żywot
ność arcydzieł sprzed wieków. Sprawa jest 
poważniejsza. 

Minęły cztery wieki. Intelektualiści i 
artyści tracili życie, by głębiej, szerzej, mądrzej 
wyrazić sens życia. A tymczasem okazuje się, że 
w pewnych sprawach stary komediant ze 
Stratfordu okazuje się niezastąpiony . 

Czy udało mu się stworzyć komplemen
tarny wobec Biblii system ogólnoeuropejskiej 
mitologii ludzkiej, zawierającej archetypy postaci 
i sytuacji najczęściej powtarzalnych? Może jest 
tak a może chodzi tu o przenikliwość, genialną 
intuicję Szekspira, który zobaczył i potrafił 
zapisać prawdę o człowieku, prawdę niezmien
ną , jak nagie ciało, niezależną od kultury i 
cywilizacji. 

Dziś myślę, że taką elementarną prawdą, 
na której opiera się światoodczucie Szekspira, 
jest głębokie przekonanie o samotności i osob
ności każdego człowieka. No cóż - do takiego 
przekonania dochodzi się zwykle w okresie 
dojrzewania, konstatuje się ten stan rzeczy, nada
je mu się formę lirycznej skargi. I tyle. Banalna 
sprawa, choć przykra. 

Siła Szekspira polega na tym, że pokazu
je bezsilność człowieka, który nie chce być 
bezsilny - walczy, szarpie się na łańcuchu, chce 
pokonać fatum. jest to tragiczne albo komiczne, 
albo tragikomiczne. A mistrz z perspektywy 
teatru patrzy na to bez litości i politowania. 

X 
Piram: O, całuj mnie przez dziurę w tej 

nikczemnej ścianie! 
Tyzbe: Miast miodu ust twych, luby, ssie 

tynk moja warga. 

Między ludźmi są mury. Nie ma napo
wietrznych ani podziemnych przejść między 
umysłami, ciałami. Ludzkie monady są oddziel
nie. Ale mur ma prześwity - czy to z niedoróbki 
czy ze złośliwości losu. Prześwity budzą nadzieję 
na to, że da się przejść na drugą stronę albo 
obalić przeklętą ścianę. 

Niektóre mury wystawili nieznani twórcy 
lub nadzorcy tego świata, inne sprawiają 
wrażenie jakby je zbudowały czy umocniły same 
monady. To prowokuje do działania - burzenia. 
Przełamać własną r cudzą samotność, stworzyć 
coś wspólnego, zmusić do uległości człowieka
twierdzę. Pragnienia i intencje mieszają się, 
nieraz w nieczytelne sploty. Chęć zburzenia 
muru wynika też z ambicji poznawczych 
(odmiana zdobywczych), z chęci zobaczenia 
tego co jest po drugiej stronie, ujrzenia rzeczy 
takimi, jakimi są. 

Nic z tego. Żadne racjonalne wysiłki 
nie doprowadzą do celu. Człowiek ucieka się 
więc do złudzeń. O nich właśnie opowiada Sen 
nocy letni~/ 

Piotr Mitzner 

Sens nocy 
letniej 

Matką złudzeń jest noc - zmrok zaciera 
granice, roztapia najsolidniejsze mury, znika 
piękno i brzydota, rysy twarzy. Nie ma różnic 
między człowiekiem i zwierzęciem. Można biec 
na przełaj przez świat. Rzecz jasna, dopóki nie 
wyrżnie się łbem w najbliższy, czyli własny mur. 

Aby przekroczyć samego siebie można 
też po prostu zamknąć oczy, zaordynować swo
jej chorej duszy osobistą małą noc. Usnąć lub 
udawać sen, mając świadomość, że to wyjście 
fałszywe i tymczasowe. 

Są jeszcze napoje magiczne, które chęt
nie podsuwają złośliwe duchy. To nic, że traci 
się przytomność, że za rogiem czeka trudne 
przebudzenie i ból głowy. Zawsze pozostaje 
choć cząstkowa świadomość, że było się gdzie 
indziej, poza murem. 

Najzdrowszą trucizną pomagającą w 
pozornym obalaniu murów, zdaniem Szekspira 
jest.,.wyobraźnia - materia, z której stworzeni są 
wanad, kochankowie i poeci. Wyobraźnia, jeśli 
ją spuścić ze smyczy, szaleje nie tylko w głowie 
ale może też wprowadzić niezłe zamieszanie na 
zewnątrz ciał. Opętani nią bohaterowie Snu nocy 
letniej są kochankami lub grają kochanków, 
zamieniają się rolami, inscenizują sytuacje, a to 
już sprawia ból innym, krzywdzi tych, którzy 
zostali poddani manipulacji. 
O tyle zdrowsi są aktorzy, bo robią to dla sztuki, 
bo nie udają, że nie grają. Naprawdę są na niby. 
Ale an~ gra, ani zaniechanie gry nie prowadzi do 
wyzwolenia. Po dwóch stronach muru konają 
niezaspokojeni kochankowie. Dopiero teraz 
ściana może odejść. 

- Oczywiście, Szekspir nie jest ponurym 
egzystencjalistą i wypreparowana dziś przeze 
mnie teoria samotności nie dominuje w jego 
świecie. Tu także świeci słońce. Tu ludzie nie są 
abstrakcyjni lecz żywi. A życie potrafi zakwestio
nować samo siebie, stworzyć najbardziej 
nieoczekiwane przeciwieństwa. 

Dlatego ponad smutkiem tej komedii 
unosi się stanowczy rozkaz Hipolity: 
„Kochankowie do łożnic!" Mimo iż wcześniej 
zostało powiedziane, że miłość to .skrzydła bez 
oczu w pędzie bez pamięci". 

Piotr Mitzner 



Shakespeare stworzył typ teatru, w 
którym mieści się Brecht i Beckett, ale który 
idzie jeszcze dalej. W postbrechtowskim teatrze 
szukamy dziś drogi prowadzącej naprzód, to 
znaczy: z powrotem do Shakespeare'a . U 
Shakespeare'a introspekcja i metafizyka niczego 
nie osłabiają. Wręcz przeciwnie: obcując z jego 
sztukami doznajemy wrażeń wstrząsających i 
niezapomnianych, właśnie dzięki nie stępionej 
opozycji Prostego i Świętego, dzięki dysharmoni
cznemu zgrzytowi różnych tonacji. Sprzeczności 
są tu wyjątkowo silne - i dlatego właśnie 
zapadają w nas tak głęboko. 

Rzecz jasna, nie wyczarujemy drugiego 
Shakespeare'a. Im wyratniej jednak dostrzeżemy, 
na czym polegała siła shakespeare'owskiego 
teatru, tym lepiej przygotujemy dla niego grunt. 
Uświadomimy sobie wreszcie, na przykład, że 
brak dekoracji w teatrze elżbietańskim był jedną 
z największych jego swobód. Od dłuższego 
czasu, przynajmniej w Anglii, wszystkie przedsta
wienia pozostają pod silnym wpływem odkrycia, 
że sztuki Shakespeare'a były pisane z myślą o 
inscenizacji ciągłej, że ich filmowa struktura -
zmieniające się krótkie sceny, pierwszoplanowa 
intryga przeplatana wątkami pobocznymi -
tworzyła całościową wizję. Wizja ta odsłania się 
tylko w realizacji dynamicznej, to znaczy w 
nieprzerwanej sekwencji scen - inaczej słabnie 
ich siła i wymowa; taki sam los spotkałby film 
wyświetlany z przerwami i interludiami muzy
cznymi między poszczególnymi aktami. Scena 
epoki elżbietańskiej [„.] to naturalny, otwarty 
podest - po prostu kawałek przestrzeni z kilko
ma wejściami - i to pozwalało dramaturgowi bez 
wysiłku wprowadzać widza w niekończący się 
ciąg iluzji, obejmujących w razie potrzeby, cały 
realny świat. Zauważono już także, że niezmien
na architektura elżbietańskiego budynku teatral
nego, z płaską otwartą areną (arena), szerokim 
balkonem i drugą, mniejszą galerią, był sche
matem uniwersum - wedle wyobrażeń szesnas
towiecznego widza i pisarza: bogowie, dwór i 
lud - trzy poziomy, oddzielone, a jednak często 
stykające się; ten teatr był doskonałą konstrukcją 
filozoficzną. 

Do dziś n:itomiast nie w pełni doce
niono fakt, że swoboda działań w teatrze 
elżbietańskim wiązała się nie tylko ze scenerią . 

[„.] Istotne jest bowiem, że ów dawny teatr 
pozwalał pisarzowi nie tylko swobodnie prze
mierzać świat, ale także głęboko przechodzić od 

świata zachowań do świata wewnętrznych 
refleksji. Myślę, że tu właśnie znajdujemy to; co 
dla nas najważniejsze . W czasach Shakespeare'a, 
wielkie, odkrywcze podróże były rzeczywisto
ścią , przygoda podróżnika ruszającego w niez
nane miała cudowny posmak, który daremnie 
staralibyśmy się odtworzyć dzisiaj, gdy nasza 
planeta nie kryje już żadnych tajemnic, a per
spektywa podróży międzyplanetarnych wydaje 
się nudna. Jednakże Shakespeare nie zadowalał 
się tajemnicami dalekich lądów: poprzez twory 
swojej wyobraźni, wzorowane na świecie fan
tastycznych odkryć - sięgał do rzeczywistości 
psychicznej, której geografia i dynamika do dziś 
są aktualne i zrozumiałe. 

Fragment książki Petera Brooka 
Pusta pr{estrzeń, przeł. Witold Kalinowski, WAif, 

Warszawa 1981, s. 110- 112. 
Tytuł fragmenru pochodzi od redakcji. 

Royal Shakespeare Company 
Sm no0· letnie;, reż. Peter Brook 



(„.] Sen nory letnięj jest przedziwnym, 
chyba jedynym w literaturze świata połączeniem, 
stopieniem w jedną i organiczną całość miłosnej 
poezji i miłosnego komizmu. Szekspir nie śmieje 
się ze starych, słabych, upośledzonych, z tych co 
przegrywają walkę; źródłem zabawy czyni 
najbardziej triumfalną i słoneczną młodość; 
zgodne z naturą grawitowanie młodych serc. 
Hermia i Helena, Lyzander i Demetriusz są w tej 
komedii w inny sposób, ale równie zabawni jak 
Spodek [w naszym przedstawieniu bohater o 
imieniu Podszewka - przyp. red.), Pigwa i ich 
towarzysze. Tylko że ich komizm, w 
Szekspirowskiej chemii poetyckiej wcale się nie 
rozpuszcza, nie zdziera uroku poezji. Można 
więc śmiało powiedzieć, że owe ośle uszy bied
nego Spodka nie są wcale ciosem satyrycznym, 
wymierzonym przeciwko jego godności ludzkiej. 
Wydają mi się raczej skrótem komediowym 
całego erotycznego kontredansu, w którym 
Lyzander raz walczy o Hermię, a raz ją odpycha; 
Demetriusz chwilami nienawidzi Heleny, a kiedy 
indziej pragnie jej jak najgoręcej. [. .. ] 

Raz po raz w twórczości Szekspira 
powraca motyw rehabilitowania błaznów, walki 
o godność tych, którymi pogardzano. ''.Ja 
powinienem być królową, a tobie by należało 
zająć moje miejsce", mówi Trefniś w Wieczorze 

Trzech Króli. To uporczywe odwracanie społeczne1 
skali wartości znajduje wyraz także i w Hamlecie, 

którego bohater serdecznymi, choć surowymi 
słowy przemawia do aktorów i wyraźnie 
wywyższa ich, moralnie przeciwstawia intry
ganckim dworakom. Otóż wszystkie utwory 
Szekspira łączą się mocnymi węzłami: tworzą 
one jedność, której nie dosłucha się tylko litera
cko zupełnie niemuzykalne ucho. L. .] 

Dziecinna radość, z jaką ateńscy 
rzemieślnicy przygotowują swe widowisko, jest 
zjawiskiem nie tylko zabawnym, ale i uroczym. 
Nieporadność, z jaką zabierają się do grania, nie 
umniejsza ich w oczach poety i nie powinna 
poniżać w naszych. 

Fragment książki Wojciecha Natansona 
Szkice teatralne, Kra.ków 1955, s. 57 - 60. 
Tytuł fragmentu pochodzi od redakcji. 

Wo;.ciech 
Natanson 

Rehabilitacja 
aktorów 



[.„) Tradycje teatralne Snu są szczególnie 
nieznośne, i to zaróno w swoim wzorcu klasy
cystycznym, z kochankami w tunikach i z mar
murowymi schodami w tle, jak i w wariancie 
drugim: operowo-tiulowo-linoskoczkowym. 
Teatry wystawiają Sen najchętniej jako bajkę 
Grimma, i może dlatego ostrość i brutalność 
sytuacji i dialogów zostaje na scenie całkowicie 
zatarta. Niemal się jej nie widzi, niemal się jej nie 
słyszy . [. .. ) 

Rozszyfrowanie aluzji i odnalezienie 
wszystkich kluczy i kluczyków do 51111 nie jest 
chyba możliwe. I nie jest nawet potrzebne. [. .. ) 
Dla aktora, inscenizatora i reżysera konieczna 
jest tylko świadomość, że Sen był współczesną 
sztuką miłosną. Właśnie współczesną i właśnie 
miłosną, to bardzo prawdomówną, bardzo bru
talną i bardzo gwałtowną. Po Romeo i Julii był Sen 
jak gdyby "11011ve//e vag11e' teatralna. 

Skrzydła elfów i greckie tuniki są tylko 
kostiumem, i to nawet nie poetyckim, ale kar
nawałowym. 1...1 Na dworze włoskim, a potem w 
Anglii, aż do reakcji purytanskiej, bal maskowy 
był ulubioną rozrywką i nosił nazwę "improntpt11 
mas king'. [„ .) 

Warto [. „] bliżej przyjrzeć się całemu 

bestiarium przywołanemu przez Szekspira w .fnie. 
Pod wpływem romantycznej tradycji - utrwalo
nej, niestety, w teatrze przez muzykę 
Mendelssohna - las w S'nie wydaje się ciągle 
powtórzeniem Arkadii. Tymczasem naprawdę 
jest to raczej las zamieszkały przez diabły i strzy
gi, w którym czarownice i wiedźmy mogą 
znaleźć bez trudu wszystko, co jest potrzebne do 
uprawiania ich praktyk. [. .. ) 

Tytania układa się do snu na łące 
pośród dzikich róż, powojów, fiołków i 
stokrotek, ale kołysanka, którą przed zaśnięciem 
nucą jej towarzyszki, wydaje się dość 
przerażająca . Po żmijach o rozdwojonym języku, 
kolczastych jeżach, padalcach i nietoperzach 
wymienione zostają z kolei długonogie i trujące 
pająki, chrząszcze i ślimaki. Taka kołysanka nie 
zapowiada najprzyjemniejszych snów. 

Bestiarium Snu nie jest przypadkowe. 
Wysuszona skóra żmii, utarte na proszek pająki, 
chrząstki nietoperza występują w każdej far
makopei średniowiecznej czy renesansowej jako 
leki na niemoc erotyczną i różnego rodzaju przy
padłości kobiece. Wszystkie te stworzenia są lep
kie , śliskie i kosmate, nieprzyjemne w dotknięciu 
i często budzące gwałtowny wstręt. Ten wstręt 
podręczniki psychoanalizy określają jako psycha 

Jan Kott 
' Natura w Snie 

nory letni~ 
nerwicę . Zwierzęta wymienione w tej kołysance 
nuconej przed snem dla Tytanii: węże, ślimaki, 
nietoperze i pająki, należą również do ulu
bionego bestiarium freudowskiego sennika. W 
takim właśnie śnie każe Oberon pogrążyć 
kochanków: 

By na ich czoła zszedł podob'!J' imierci 
Sen ołowiarry, 11ietope1z_oskrzydtJ1. 

[.„] Oberon wyraźnie zapowiada, że za 
karę Tytania będzie spała ze zwierzęciem . I 
znowu dobór tych zwierząt jest bardzo charak
terystyczny. [„.) Pawian, buhaj, kocur, żbik dzik i 
wieprz - wszystkie te zwierzęta wyobrażają 
jurność, a niektóre z nich odgrywają doniosłą 
rolę w seksualnej demologii. Spodek [ w naszym 
prz~dstawieniu bohater o imieniu Podszewka -
przyp. red.) zostaje ostatecznie przemieniony w 
osła . Ale osioł w tym koszmarze nocy letniej nie 
symbolizuje wcale głupoty. Od antyku do rene
sansu osłowi przypisywana jest największa 
potencja seksualna i wśród wszystkich 
czworonogów obdarzony ma być najdłuższym i 
najtwardszym fallusem. [. .. ) 

Tytania ze wszystkich osób dramatu naj
dalej i najgłębiej wchodzi w ciemną strefę seksu , 
gdzie nie ma już piękna i brzydoty i zostaje 
tylko zaczadzenie i wyzwolenie. [„.]. 

Miłosne sceny między Tytanią i osłem 

powinny wydawać się jednocześnie nierzeczy
wiste i realne, fascynujące i odpychające . Budzić 

zachwyt i obrzydzenie, przerażenie i wstręt. 
Powinny być dziwne i straszne zarazem. [. „] 

Tytanię pieszczącą osła namalował 

Chagall. Na tym obrazie osioł jest smutny, biały i 
bardzo czuły . Myślę, że Szekspirowska Tytania, 
która pieści maszkarę o oślej głowie, powinna 
być raczej bliższa groźnym wizjom Boscha i 
wielkiej grotesce nadrealistów. I że właśnie teatr 
współczesny, ten teatr współczesny, który 



przeszedł przez poetykę nadrealizmu, absurdu i 
brntalnej poezji Geneta, potrafi po raz pieiwszy 
tę scenę pokazać. Wybór malarskiej inspiracji jest 
tutaj szczególnie ważny. Wśród wszystkich 
malarzy Goya jest może jedynym, który w swojej 
fantastyce wszedł może jeszcze dalej niż Szekspir 
w ciemną zonę zwierzęcego erotyzmu. Myślę o 
Caprichos. [„.] 

Las jest zawsze u Szekspira 
wyobrażeniem Natury. (...]Ale Naturą jest nie 
tylko las. Naturą są instynkty, które są w nas 
samych. Są one szalone jak świat. [. „] 

Świat jest szalony i szalona jest miłość. 
W tym wielkim szaleństwie Natury i Historii 
chwile szczęścia są krótkie: 

Jak cień pr-:z.elotne, kmche jak marz.enie, 
Nikle jak 11• czamej 11001 b(yska11Jica. 

Fragmenty eseju Jana Kotta Ijta11ia i g/01110 osia, 
zamieszczonego w tomie: Szekspir wspólczes11J•, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 249 - 268. 
Tytuł pochodzi od redakcji. 

Francisco Goya, z cyklu „Caprichos" 

Monolog Puka 
J ei/i nasze ZJl!iewne czeme 
Budzc; twe zniecierpliwienie) 
Pomyif) widzu) żel spal chwilę) 
Żei te zjairy inii - i ryle. 
J ei/i zai i do marz.enia 
Masz niechętne zastrz.eżenia) 

]ei/i patrzysz niełaskawie 
Na te letnie sny na jawie) 
Niech to zl:Jtnio cię nie zloici: 
Poprawimy się w przyszloici. 
Ale co ja mówię? ]ei/i 
spektakl nasz widzowie znieifi 
I z tej teatralnej sali 
Jeszcze nas nie irygwizdali) 
To ju~ dobrz.e. Daję słowo) 

J akem Puk) że ruszę glowc; 
I irymyifę sny ciekawsze) 
Takie) które odtc;d zawsze 
Będc; na iwiat jairy plaski 
'Rz.ucac swoje barwne blaski. 
To - w przyszloici. Lecz w tej chwili 
Pocieszcie nas) moi mili) 
I) jeifi nie wieczna sława) 

Niech nas choc nagrodzc;. brawa. 

Prz.eklad Stanisław Barańczak 



- Jakie jest zasadnicze stanowisko Pana wobec 
dzieła Szekspirowskiego? 

- Niepodobna było - odpowiada Wierciński -
dawać pospolitej feerii, niepodobna było zatopić 
całego tekstu i sensu widowiska w jej efektach. 
Założeniem moim jest: dążyć do wydobycia ze 
Sm1 nie poezji przyrody, ale poezji teatru. Nie ma 
to być baśń o lesie, ale bajka - o teatrze. Las, 
przyrodę, koncepcję panteistyczną stawiam na 
drugim planie, jako element wtórny: czarodziej
stwo przyrody ma się objawić przez czarodziej
stwo teatru. Idzie mi o stworzenie, o pokazanie 
czarodziejskiej magii teatru. Rzeczą filologów 
jest badanie i oświetlanie problematów ftlo
zoficzno-poetyckich, dla nas, ludzi teatru 
Szekspir jest przede wszystkim poetą teatru, 
czarodziejem rzeczywistości teatralnej. Inna 
rzecz, że rzeczywistość teatralna jest dla niego 
skondensowaniem artystycznym rzeczywistości 
życia, ukazuje "duchowi wieku postać jego i 
piętno" . 

[. .. ] Za motto mojej inscenizacji biorę to, 
co Szekspir sam mówi u końca Snu: "Najlepsze z 
widowisk są omamieniem a najgorsze stają się 
dobrymi, jeżeli je wyobraźnia podniesie." Ta 
sama postać komedii [Puk] w innym miejscu 
utrzymuje, że zdarzenia nocy, dziwaczne i 
śmieszne powikłania losów ludzi przez kaprysy i 
cnoty bogów - były tylko sennym marzeniem, 
urojeniem, złudą. Widowisko moje ma być 
"omamieniem" przez teatr, które "podniesie", 
wspomoże, umożliwi pobudzoną wyobraźnię 

widza, jego aktywność, jego współtwórczość z 
organizatorami widowiska. 

- To ujęcie znajdzie oczywiście odpowiednik w 
realizacji scenicznej. 

- Tak. I tu także pragnę wyjść z istoty teatru 
szekspirowskiego, z jego umowności. 

[...] Prostota sceny, na której Szekspir 
grał i oglądał swoje sztuki, połączona, ale nie 
zabita przez możliwości techniczne nowoczesnej 
sceny - to jest założenie mego ujęcia 
scenicznego. W ten sposób można osiągnąć 
ciągłość , jednolitość wrażenia scenicznego, które 
jest kanonem Szekspirowskiego teatru. W ten 
sposób można by i powinno by się grać całe 
widowisko bez przerwy, bez rozbijania iluzji, jak 
to się praktykuje dziś w kinie, jak to w zas
tosowaniu do Szekspira i Goethego sam 
widziałem w Berlinie. 

Tymon Terlecki 
Rozmowa 
z Edmundem 
Wiercińskim 

Przed premierą 
Snu nory letnięj 

- Styl widowiska - ujęcie aktorskie? 

- Nie o życiową prawdę szczegółów iść będzie, 
ale o świadomą, jednolitą kompozycję rzeczywi
stości scenicznej. W myśl tego założenia i strona 
choreograficzna, i ilustracja muzyczna - ani 
taniec więc, ani muzyka nie będę wkładka~ 
luźnymi, częściami autonomicznymi, ale zostaną 
zespolone organicznie, mają być integralną częś
cią widowiska na równi ze słowem. Wynika z 
tego też pewna stylizacja kostiumów oraz. ryt

miczno-plastyczne ujęcie gry aktorskiej. 

Rozstaję się z Wiercińskim przeniknięty 
prądem jego szczerego entuzjazmu i z głębokim 
przeświadczeniem, że czeka nas widowisko 
niezwykłe . 

Słowo Polskie 1932, nr 41, s. 6, 



Tezeusz: 
Ze zb1u r uw 

Działu Dol<umen1dc1 

ZG ZA ·i:: 

DODJC już J rozpogódź czoło} 
Nasza zabawa skończona. Aktorzy 
Byli duchami zgodnie z zapowiedz!c;J 
I rozpłynęli się w zµ;iewnym powietrzu. 
A jak ulotna materia tych wiZJi~ 
Jak nasze bezcielesne widowisko} 
Tak i pałace swietne} wieże w chmurach} 
W)niosłe iwiqrynie} ba} cały ten glob 
Ze wszystkim} co ma na swej powierzchni} 
Kiedyi rozµ;ieje się} nie zostawiając 
Strzępu mgły nawet. J esteimy surowcem} 
Z którego sny się wyrabia} a życie 
To chwila jawy między dwoma snami. 

Fragment 'Burzy Williama Shakespeare' a 
wykorzystany w naszym przedstawieniu. 

Kierouwik 11Jokal11)' 

Ewa Mentel 
Krztalcmie 11-'oka/11r solistó11• 

Anna Kościelniak 
Kierow11ik zespo/11 wokall/i'go 

Grzegorz Czaja 
Kinwmik zespo/11 baletowego 

Janusz Krzypkowski 
Koorrfp1ac;a praC)' a11)·styz!1ej 

Ewa Nowiaszak 
Aleksandra Kajewska 
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Barbara Chodacka 
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Roman Osadnik 
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Kinga Knapik 
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Paweł Gabara 
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Dariusz Nowak-Nova 
,\Ta pimvsze; stronie ok/adki za111iesz,czo110 prq;i•kJ plakatu 

Romana Kalarusa 
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