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Gdy oczy mi przymyka sen - widzą najbyscrzcj; 
W dzień - świat widzialny zda sit;: im niegodny wzroku, 
Lecz gdy śniy, oczy chłon<\ światłość wizji czystszej: 

Ciebie; z niejasnych przyczyn jasno widzą w mroku. 

W SZ EKSPIR. 1:RN;~tl·:N' I' SON ETl I ·B , TL. S. llAR 1\ŃCZAK 

Ś\\ · iat snÓ\1· nie jest mniej pr;:twdziwy niż Ś\1· iat jawy, choć inna jest co prawda. 

Badanie natury marz<::l'1 scnnych pozwala nam zajrzeć w głąb ludzkiej duszy. 

,\. l.lORIJELY. ' l '.\JE\I N ICI·: SNll. Tt„ \\'.I \I. SZl·:LE:\llEIH;t:RUWIE. I'\\' '>: !'J'Jll 

Za wszystko chcccie być odpowiedział ni, okrom snów swoich! Co za nikczemna 
słabość, we wnioskowaniu brak odwagi! Nic tak bardzo nic jest własnością 
wasz~!··· Tworzywem, formą, trwaniem, akrorcm, \1·idzem - w komediach tych 

wszystkim jesteścic wy sami! 

I·: i'IETSCllZl·:.JL'TRZEN K\. Tl„ S. \\'YRZYKO\VSKI, \Vc\ RSZ. \\VA 1'!1 2 





I AS: częsro symbol senny nieświadomości . Jeśli podążamy leśnymi ścieżkami 
ram, gdzie wscc;:p jest wzbroniony, mogą nas omamić i porwać siły popc;:dów oraz 
instynkcy. Las przejmuje grozą i jest niebezpieczny, dz iej<1 sic;: tam rzeczy 
tajemnicze ( ... ). Z drugiej strony obraz ten uwidacznia, że człowiek poszukuje 

kontaktu ze swoją nieświadomością. 
SZTUKA TEATRALNA: człowiek udaje kogoś, kim nie jest. Chęć wzbudzenia 

podziwu. Rozpoznanie własnych możliwości . 
TEATR: trzeba lżej traktować życic i nie robić tyle szumu. Próf. ność, żądza sławy, 
ale także symbol indywidualnych marzeń oraz ideałów. \V teatrze śniący widzi 

swój model świata . 

K. VOLL\1AR. LEKSYKO'.'.' SY~lf\OL.l SE:'\'\YCI I. TL. Il. KO\\l.\U>KA. TWÓJ STYL. \VARSZ.\\VA 1997 

Pewien czlowick roznieci I we śnie kaganek od blasku księżyca. Wkrótce stracił wzrok, a to 
dlatego, że wziął światło ze źródła , którego człowiek nie może dosięgnąć i które , jak wiadomo, 
lśni światłem odbitym, a nie własnvm. 

Śniło się komui, że wchodzi n; niebo ze słońcem i księżycem. Skończył życic na powrozie 
jako samobójca, bowiem uczes tniczy ł w wędrówce słońca i księżyca zawieszony wysoko nad 
z1cm1ą. 

Pewien człowiek we śnic miał wargi na zadku, a między nimi piękne, mocne zęby; bez 
trudu mówił, jadł i wykonywał wszelkie czynności, do których potrzebne są usra. Na jawie dość 
lekkomyślnie wyrażał swe poglądy, co sprawiło, że musiał opuścić rodzinne strony i udać się na 
wygnanie. Pomijam szczegółowe wyjaśnienia, bowiem opis mówi sam za siebie. 

Pewnej kobiecie śniło się, że trzyma w dłoniach genitalia małżonka oddzielone od reszty 
ciała. Dbała o nie jak o ludzką istotę, okazywała wiele troski i chroniła przed 
niebezpieczeństwem. Na jawie urodziła mężowi syna, którego starannie wychowała. Męskie 
genitalia symbolizowały przyjście na świat owego dziecka, taki jest bowiem naturalny porządek, 
natomiast ich oddzielenie od reszty ciała oznaczało rozstanie z męzem po odchowaniu 

potomka. 

ARTE~\lllJOR Z D!\LLJIS. ROZWAŻANIA O SNACll, CZ'1.I ONEJOKlffTYKA. TL. I. ŻÓITOWSKA, 
WYll. ALFA. WARSZAWA 199.'i 
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Sen o kolorowych, wzorzystych sukniach zapowiada pomyślność kobierom, 
szczególnie zaś heterom ze względu na uprawianą przez nie profesjt,: oraz 
zamożnym paniom z powodu ich wystawnego życia; jcdne i drugie przywykły do 
eleganckich strojów. Ubrania w naturalnych barwach dobre dla wszystkich , 
najbardziej zaś dla osób lękających się oskarżenia o zbrodnię, ponieważ takie 
kolory nigdy nie blakną . Lepiej śnić o świeżych, czystych, starannie wypranych 
ubraniach niż o przyodziewku niechlujnym i poplamionym; wyjątek stanowią 
osoby, które brudzą się przy pracy. 

Sen o strojach wielobarwnych albo purpurowych dobry jedynie dla kapłanów, 
muzyków, artystów oraz ludzi teatru; pozostałym zapowiada niepokój 
i zagrożenia oraz wyjawienie sekretów. Chorzy poczują się gorzej z powodu 
nadmiaru soków trawiennych i żółci. 

Stroje nieprzyzwoite i kuse to zapowiedź strat i bra~u zajęcia. 

AlffEMIDOR Z l>ALDIS, l!OZWAŻAN IA O S. ACH , CZYLI ONEJOKl!YTYKA. 
TL. I. ŻÓtTOWSKA, WYll. i\ l.l•i \ , WARSZAWA 1995 

• 
Przy okazji \Vorth odkrył, gdzie przechO\vywano ogromne ilości sukien cesarzowej: 

w magazynie na drugim piętrze zamku . Na pierwszym piętrze , pod magazynem, znajdowały 
się pokoje służące cesarzowej za garderobę. Częsta się zdarzało, że w czasie transportu między 
piętrami uszkadzano krynoliny, a falbanki , falbany i drapowania bywały naderwane lub 
zabrudzone. Złościło to cesarzową, ale jeszcze bardziej jej klucznicę Pe pe Pollet, Hiszpankę , 

która wciąż musiała chw)1 tać za igłę i nitkę i naprawiać szkody. Aby ów transport przebiegał 
bez zakłóceń, cesarzowa kazała zainstalować dźwig rowarowy między magazynem a garderobą . 

W kabinie dźwigu stał wiklinowy manekin , wymodelowany według wymiarów cesarzo>vej. 
Cesarzowa przez rubę zlecała, którą suknię Madame Pollet ma włożyć na wiklinowy manekin, 
po czym dźwig zjeżdżał na dół , by cesarzowa mogła ocenić, czy suknia jest odpowiednia na 
daną okazję. Jdli tak, spuszczano jedne po drugich dessous. Najpierw zjeżdżały halki, potem 
czółenka z nosami w szpic, koszule i staniki . Zanim wybrane i ustalone zostały wierzchnie 
i spodnie czę ści cesarskiego ubioru, winda musiała cuziny razy jeździć w górę i w dół. 

Ulubionym zajęciem Eugenii stało się wertowanie albumu , w którym każda z jej sukien 
zarejestro\vana była pod odpowiednim numerem. Próbki materiałów i rysunki ułatwiały 

decyzję i oszczędzały jej krążenia po magazynie w celu dokonania wyboru . Dessous w pokoju 
z bielizną uporządkowane były według pewnego systemu, mianowicie wszystkie elementy 

jednego stroju by ły ułożone w jednym kartonie. ( ... ) 

R. Kl. 'ZEL. KRÓi.OWiE \IOllY · l-llSTORl.A I IAUTE C:OUT 'RE, TL. W 1\IONIAK, WYD. \IETR U,\I, WROCL·\W 1990 





Spójnik „i'' jako czynnik, krórv łączy. A ro znaczy: łączy coś z czymś, co ram rym nic jes r - i właśnie 

dlarego musiał być użyty. Każde połączenie , skoro ma zosrać dokonane - musi być przedtem 
rozróżni e ni em, oddzi e leni e m. Jak w Pierwszej Księdze 1vlojżcszowcj. I oddzielił światło od ciemności, 
niebo od zi e mi, ziemię od wód. Porem ustanowił rodzaje: s tworzy ł trawy, drzewa, ryby, ptaki, bvdło. Na 
konie c stworzy ł Adama. I przydał mu za towarzyszkę kobietę. Rozróżnie nie płci, rodzaj męski i że ński, 
jako ostatni akr rcgo procesu podziału, który się by ł dokona!. 

Pierwszy grzech ludzi: zerwanie owocu z drzcwa wiadomości dobrego - i - złego. N ie wiadomo 
tylko, jak w rym podzielonym, spolaryzowanym świecie mogli rego grzechu uniknąć; jak mie li wielbić 
Boga dobre m, j eś liby nie wiedzieli przedte m, co jest zł e . Powiada się, że ze rwawszy owoc, zyskali 
świadomość. A ro znaczy zawsze: świadomość czegoś - a \\ ięc ,/';a wic;c i świadomość tego, co tamtym 
nie jest. \~iraz ze świadomością pojawił sic; \\'styd: zakryli swe genitalia. Ich wstyd by ł zdaniem sobie 
sprawy z odmienności - by ł uświadomie niem różnicy. Na początku by ł a różnica. N awet Bóg z Biblii, 
umieszczony na początku Księgi, je st pore m. Inaczej nic mogliby Go poj,1ć. Po ro, żeby wielbić· Jedno 
- musieli przedtem znać różność. 

A prze d rym „przedtem", u zarania? Był jakiś niezróżnicowany zes raw rzeczy martwych i żywych, 
mic;d zy nimi prze dstawicieli rodzaju ludzkiego. Na l eży wnosić, że tamci u zarania byli wyposażeni już 

w potencjalną zdolność różnicowań, że mie li wszys tkie potrzebne ku temu narządy i właściwości. Że 
mieli oczy ku patrzeniu, lecz ni e widzie li jeszcze tego, do zobaczenia czego zostali porem zmusze ni 
jako ludzie. Przed rym „przedtem" było dzieciństwo gatunku. I kol ejne d ziecii'isrwa każdego z jcgo 
osobników. Przed rym „przedrem" było wielkie nieograniczone pole dla fantazji, dla fantas tycznych 
i sprzecznych domniemań rycz<1cych ge nezy. Była ciemność nad przepaścią, a duch Boży unosił się nad 
wodami. ( ... ) 

( ... )Na przykład nic wspomniałem dorychczas o micie Androgyne i jego kulrurowych 
implikacjach, chociaż wciąż prosiły się mi pod pióro. Nie wspomniałem, poniewai. w moim 
prze konaniu(„.) komenruję zapis faktu źródłowego - fakru, który odnaleźć można zarówno 

u początków tamtego miru, jak we własnym organizmie . Można tropić ren fakt w pinakorekach, 
w obserwacjach etnografów czy antropologów, w historii muzyki i rearru, w dzisiejszych radykalnych 
ruchach polirycznych, w rewelacjach psychoanalizy (Bruno Bette lheim!), w podręcznikach seksuologii 
i psychiarrii, we współczesnym ruchu fe ministycznym, itp., - można zjawiska te porównywać z sobą 
pos ługując sic; erudycją i fachową wiedzą. Ale po ro, żeby je rozumieć naprawdę, rozumieć \V isrocie 
n ależy przyjąć, iż jedynym ich źródłem jestem ja sam: moja intymna psychofizyczność, psychofi zyczn a 
narura człowieka. ( ... ) 

Płcie, bc;dące dla siebie czymś upragnionym, wzaje mnie pragną i zazdroszcn1 sobie swych cech 
szczególnych. 'vV każdym erotycznym marze niu o partne rze płci przeciwnej jest prze to ju ż zawarta chęć 
znalezienia się w jego skórze . W doświadczeniu rym przejawia się rakże pewna męcząca i niezbywalna 
sprzeczność: pragnąć kobiery, to chcieć być kobie tą , lecz być kobie tą, to nic móc posiąść kobiety -
i uczucie takie może sic; wydać przerażające, może prze rodzić sic; w obsesję własnej niedostateczności, 

nicdopłciowości, kalecrwa. Co stwierdziwszy, dodać należy, że właś nie głównie na tych niepokojach 
zasadza się człowieczość erotyki, polega ro ludzkie i duchowe w seks ie. Polega na rym - ;i:e kobicra 
(nigdy nie bc;dąc pewną i nigdy nie będąc w pełni) oswaja mc;żczyznę swoim 'Ncwnę rrznym mężc1;yzną 

i że mężczyzna zbliża sic; do kobicry mając już kobiet<; w sobie. (. .. ) 
(. .. ) Tak, ra kulrura wie (za dużo w i e) o dawnych mirach i rytuałach, zna (za dobrze zna) mir 

Andro6•yne - al e wcwnęrrzne doświadcze nia osobników, które by ją w tamto miejsce podprowadziły, 
oddaje patologii , kładzie je pomiędzy anomalie, i dumna ze swej tolerancji, w poczuciu ni e ulegania 
przesądom, anomalie te, jako anomali e właśni e , wybacza lub aprobuje. A przeci eż tu wcale ni e idzie 
o zakres swobód obyczajowych , lecz o coś dużo bardziej subtelnego i zarazem ogólnego. Proszę zwrócić 

uwagę, że w micie Androgyne, j e śli go potraktować poważnie, przesądem jest właś nie podział, rozdzi a ł 

obu płci - przesądem i jedyrnJ anomalią je st sama płeć. I każda inna dwoistość. ( ... ) 

A. J.; \L KI E\VICZ. COŚ Z ~ l c\IJROŚCI I LEN IS'IW1\. SNll l'RA\VI E. ŚWl ,\ I' l'IS.·\RSKI M I EC:ZYSI A W1\ l'IOTRO\\"SKI l·:(;O, 
T O\Vr\RZYST \\'O l'RZYJAC:l(JL P()l ,O '.\' ISTYKI \\'({()( :l . \\VSKI EJ I 'J'JS 



ZASTl~PCA DYRfXfORĄ: MIROSŁAW GAWĘ:DA 

STANOWISKO OS. KON' I AKTÓW Z MEDIAMI: EWA MADRLJJ, TEL. 434 54 14, FA)( 434 17 77 

ZESPÓŁ TECHNICZ Y 

KIERO'WNIK TECHNICZNY: WLODZIMIERZ BOJAKOWSKI 
OPERATORZY Ś\.\TJATEL: ROBERT SKHZYNIARZ, I IUBERT BOCZKCNlSKL MARCIN LECH 

AKUSTYCY: ANDRZEJ BANAŚ, ADAM DZIDZI SZEWSKI 
GŁÓWNY BRYGAlJIER SCENY: BRlJNON 1'.IELKIS 

OBSLUGA SCENY: ANDRZEJ \HSZKURKA. KRZYSZTOF CZECHOIJŃSKI , KAROL STRUGALSKI 
PRACOWNIA ŚLUSARSKA: ANDRZEJ KRZYŻANOWSKI 

PRACOWNI.'\ STOLARSKA: 1111..ARY STRÓŻ't , SKI 
PRACOWNIA KRAWIECKA DAMSKA: IRENA BLOŃSKA 

PRACOW>:TA KRAWIECKA \H~SKr\: JERZY BLJRMISTRZAK ZOFIA KAZIMIERCZ,\K 
PRACOWNIA 'JAPICERSKI\: S'Cl\NISLAW F'-\LKOWSKI 

l'RACO\VNI \ PLASTYCZ1 A: ADAL\ I WIEWlÓRSKI 
l'RACOV. "Ir\ FRYZJERSKA: RE. ',\TA SZ\:VED. ELŻBIETA WIŚ ' IEWSK 

GARDEROBIANE: KRYSTYNA STOROŻYNSKA. RSZLL\ JASTRZl~BOWSKA 
REk.'WIZYTORKA: BARBARA CIEŚLUK 

KIEROWCA - ZAOP/\l'RZENIO\.VIEC: JAROSLAW PIOTROWSKI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE PROGR-\1'.łl.I: RYSZARD KAJA 
RED. KCJ:\: Jl LI.A KIERC-WIERZCHOWSKA 

\~/YDAWCA: TEATR WSPÓLCZESNY, Wc\LY Cl IROBREGO 3, 70-.'iOO SZCZECIN 



InFtytut Teatralny 
ie tl,, row Polskiego Ośrodka ITI ZAPRASZAMY NA NASZE PRZEDSTAWIENIA 

DUŻA SCENA 

Antoine de Saint-Exupery 

MALY KSIĄZĘ 

Witold Gombrowicz 

IWONA, KSif~ŻNICZKA BURGUNDA 

Werner Schwab 

MOJA W.ĄTROBA JEST BEZ SENSU ALBO 
ZAGLADA LUDU 

Stanisław Ignacy \Virkiewicz 

WMALYM DWORKU 

Woody Allen 

SEKSKOMEDIA NOCY LETNIEJ 

Eugene Ionesco 

KRZESLA 

Carlo Collodi 

PINOKIO 

Ben Elton 

POPCORN 

Adam Mickiewicz 

DZIADY. CZr~ŚĆ: DRUGA 

MAŁA SCENA MAljARNIA 

Friedrich Durrenmatt 

GRY ŚMIERTEI NE 

Marek Koterski 

KOCHAM. NAS TROJE 

Stig Larsson 

POWRÓT SKl\ZAŃCA 

w przygotowaniu: 

Olgierd Kajak 

PRZYSTANEK 

Pablo Picasso 

CZTERY MALE DZIEWCZ\'NKI 

Biuro Obslugi Widzów: 
Bolesław Pyzdrowski (kierownik) , Bccina Pawicka 

tel. 489 23 23 
Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje od 8.00 do 15.00, w soboty od 10.00 do 13.00 

Kasa czynna zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu , tel. 489 23 23 


