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William Shakespeare 
(1 564 - 1616) 

Biografi a jest oparta na niekompletnych źródłach dokumentalnych, 
zwłaszcza skąpo informuj ących o latach poprzedzających 

jego sukces aitystyczny w Londynie. 

Angielski poeta, dramatopisarz i aktor czasów Elżb iety I i Jakuba I. Pochodził 
z miasteczka Stratford-upon-A von (gdzie corocznie odbywają się w dzisiej
szych czasach festiwale teatralne), tam też mieszk ał i zmarł. Od około 1590 
do 1610 przebywał w Londynie, działając jako aktor i pisarz; pierwsze poematy 
(Wenus i Adonis 1593, Lukrecja 1594) dedykował hrabiemu Southampton; 

od 1594 członek kompanii Sług Lorda Szambelana, dysponującej od 1599 
własnym teatrem The Globe, a następnie Blackfriars Theatre; z wstąpieniem 
na tron Jakuba I trupa przyjęła nazwę Sług Królewskich (1603). 

Zbiorowe pośmiertne wydanie dzieł (tzw. Pierwsze Folio 1623), które ustala 
kanon 36 sztuk (potem przyjęto 37), dzieli jego twórczość na kroniki histo
ryczne (dramaty z dziejów Anglii), tragedie i komedie; chronologia utworów 
jest sporna, brak rękopisów. Najwcześniejszy zespół sztuk tworzy tetralogia: 
3 części Henryka VI i Ryszard Ili (1590-1593), 2 części Henryka/\! ze słynną 
postacią Falstaffa (1596-1598), Henryk V (1599), a także większość komedii, 
m.in. Stracone zachody miłości (1594), Sen nocy letniej (1595), Jak wam się 
podoba (1599-1600), Wieczór Trzech Króli (1600), oraz tragedia miłosna 
Romeo i Julia (1595); na okres 1601-1609 przypadają największe tragedie -
Hamlet (1601), Otello (1604), Król Lir (1606), Makbet (1606), Antoniusz 
i Kleopatra (1607); w ostatnich latach życia pisarza powstała m. in. komedia 
fantastyczna Burza (1611 ), ukazał się też cykl 154 Sonetów (l 609), należący 
do arcydzieł angielskiej liryki. 

Swym wszechstronnym talentem Shakespeare wytyczył kierunki rozwoju 
dramatu nowożytnego, czerpiąc z utworów Seneki Młodszego, Plauta i Plutar
cha, kronik średniowiecznych i nowelistyki włoskiej. Splatał rzeczywistość 
z fantastyką, tragizm z komizmem, swobodnie przekraczał reguły klasyczne; 
jego twórczość odznacza się bogactwem wątków, scen i postaci; tworzył zło
żone wyraziste charaktery, w osobowości bohatera widząc podstawowe źródło 
jego losu. 

Ogólnoludzkie prawdy zawarte w utworach Shakespeare'a, plastyczność, 
urok i wdzięk postaci, werwa dramatyczna i poetycka, metaforyczność stylu, 
dynamizm i melodyjność wiersza, obok wciąż odnajdywanych nowych war
tości, przesądzają o nieprzerwanym odbiorze jego dzieł i uznaniu Shakes
peare'a (zwłaszcza od czasów romantyzmu) za największego dramaturga w li
teraturze światowej. 

wg Słownika encyklopedycznego Pisarze Świata PWN, Warszawa 1995 



Jan Tomkowski 

W objęciach złego snu 

Mogłoby się wydawać, że o tragic znym fin ale historii Ro mea i Jul ii 
przesądza wyłącznie splot fatalnych przypadków - wszystk przec ież dzieje s ię 

tak, jak gdyby los z premedytacją wybierał najgor ·ze , choć wcale nie najbar
dziej prawdopodobne rozwiązanie. Gdyby list ojca Laurentego zdąży ł na czas. 
Romeo nie zdobyłby się na desperacki krok. Nieszczęści a m żna było też 

uniknąć, gdyby zakonnik wcześniej dotarł do grobu, a pan Kapulcti z przedziw
nym uporem nie nalegał na szybki ślub (począt

kowo w rozmowie z Par sem wyznaczał dwuletni 
okres narzeczeństwa). Wreszcie wypadki potoczy
łyby się inaczej, gdyby w wąskich uliczkach We
rony Tybalt nie spotkał Merkucja , gdyby innym 
rezultatem zakończyły się dwa szermiercze poje
dynki . Ponadto cz doszłoby do samobójstwa 
młodej pary, jeżeli aptekarz z Mantui okazatb się 

mniej pracowity, a bardziej odpowiedzialny? Inna 
sprawa, że złośliwy los początkowo jakby sprzyj ał 
młodziutkiej parze. Gdyby zaproszenia na al 
u Kapuletich roznosił służący znający al fabet, gdyby posłaniec nie zwrócił się 

o pomoc do przechodzącego akurat ulicą Romea, wiel ka i szalona miłość mogła 

w ogóle się nie narodzić. 
Jednak pierwsze spotkanie młodziutk iej pary to bodaj jedyny u śmiech ka

pryśnego losu. Od tego momentu na scenie nie oglądamy j uż szczę '·J iwych 
zbiegów okoliczności. Nadzieje , projekty, marzenia, plany na przyszło.'· ć uk ła

dane przez zakochanych i ich doradcę w zakonnym habic ie ukawją szybko swą 
iluzoryczność. Inaczej niż w późniejszych sztukach Shakespeare'a, Hamlecie 
czy Królu Learz:,e, w Romeo i Julii tragedia nie jest właściwie spowodowana 



okrntną koniecznością . Nie jest nieuchronna. Tragiczne rozstrzygnięcie przy
wołują raz po raz sami bohaterowie i ostatecznie to oni właśnie stają się najlep
szymi sojusznikami nadciągającej katastrofy. 

Pod tym względem zakochana para nie stanowi żadnego wyjątku. Postron
nemu obserwatorowi może się wydawać, że jakaś tajemnicza siła ciągnie 

wszystkie postacie do zguby. Odnosimy wrażenie, że unicestwienia poszukują 
Tybalt, Merkucjo, ich służący i poplecznicy. Czarowi śmierci ulega w końcu 
nawet spokojny, zrównoważony Parys. I nie chodzi tu wyłącznie o wiszące nad 
miastem widmo wojny domowej . Odwieczny spór skłóconych rodzin określa 
życie mieszkańców Werony , ale nie wpływa decydująco na los głównych bo
haterów. Romeo chętnie pozbyłby się nienawistnego dla swej partnerki imienia, 

a to ostatecznie oznacza, że dla miłości gotów jest 
nawet wyrzec się rodzinnych więzów. Nie inaczej 
postępuje Julia, nie dopuszczająca nawet myśli 
o uszanowaniu woli rodziców. Wojna Kapuletich 
i Montekich toczy się jakby w cieniu rozwijającej 
się na pierwszym planie historii miłosnej. Uwi
kłanie Romea, zakończone wyrokiem skazującym 
na wygnanie, zdaje się być w tej sytuacji godnym 
pożałowania kaprysem losu. 

Nie przystępując do rodzinnej bitwy o Weronę, 
zakochani stawić muszą jednak czoła na ogół nie

przyjaznemu otoczeniu. I w tej prywatnej wojnie Romeo i Julia znajdują już 
niewielu sprzymierzeńców. Nie mamy całkowitej pewności, że do tej roli nada
ją się najlepiej Niania , franciszkanin Laurenty, a tym bardziej przyjaciele 
kochającego młodzieńca - Benwolio i Merkucjo. Dramat polega bynajmniej nie 
na tym, że cała społeczność Werony staje na przeszkodzie spełnieniu uczucia 
zakochanej pary. Bez porównania ważniejsza wydaje się okoliczność, że ist
nieje głęboki dysonans między bohaterami opętanymi miłością a postaciami 
zanurzonymi w codzienności - u Shakespeare'a wyraża go najlepiej konflikt 
między poezją a prozą. 

W tym nader prozaicznym świecie trudno o miejsce zarówno dla prawdziwej 
miłości , jak i prawdziwej poezji . Niezdolni do lirycznych wzlotów są choćby 
służący i muzykanci (to dzięki na poły farsowym scenkom z ich udzi ałem 
Shakespeare mógł być ulubieńcem tak zwanej szerokiej publiczności , skł adają

cej się w znacznej mierze z marynarzy i dokerów I) . Proza życia triumfuje w do
mu Kapuletich, gdzie sprawuje rządy prostacki ojciec Julii i znacznie bardziej 
sympatyczna (choć równie obca poetyckim tęsknotom) Niania. Poetą nie jest 
nawet niefortunny reżyser szatańskiej zgoła intrygi - ojciec Laurenty . Zbudo
wany przez niego plan ocalenia zakochanej pary opiera się przecież - i na tym 
być może polega jego największa słabość - na kalkulacjach zdrowego rozsądku . 

W pierwszych scenach dramatu poezja graniczy jeszcze z literacką zabawą, 
a także - sztuką uwodzenia, tak atrakcyjną dla 
pełnych energii młodzier1ców. Benwolio porównu
je miłość do głodnej pantery, Romeo - począt

kowo do płomienia i oceanu, by wreszcie dojść do 
wniosku, że jej charakter oddaje najlepiej klujący 
oset. Efektownie włącza się do lirycznej dysputy 
Merkucjo , być może najbardziej utalentowany 
z całej trójki. Jego długi monolog wypełniający 
znaczną część czwartej sceny to arcydzieło dow
cipu i prawdziwy popis wyobrażni. Lecz dla towa
rzysza Romea poezja zaczyna się i kończy na sztu
ce układania wdzięcznych zdań, umiejętności operowania figlarnym skrótem 
i dyskretną erotyczną aluzją. W wizji Merkucja słowo graniczy z miłosnym 
zaklęciem, ale zdrowy rozsądek też ma swoją cenę. Dla Romea , zakochanego 
bez wzajemności w Rozalinie , żarty przyjaciela traktującego z dystansem 
miłosną konwencję stanowią zachętę do poetyckiego pojedynku. Przerywa go 
jednak ostatecznie spotkanie z Julią. 
Jakże myli się Merkucjo sądząc, że turniej trwa dalej, wierząc - trochę cy

nicznie - że w sercu Romea Julia zajęła po prostu miejsce Rozaliny. Niestałość 
zarzucać będzie młodemu kochankowi także ojciec Laurenty. Obaj nie mają 



racji ! Bowiem Shakespeare nie pozostawia żadnych zludzeI1 co do charakteru 
miłości zrodzonej na balu w domu Kapuletich. Jest to miłość od pierwszego 
wejrzenia , niezwykła i porażająca. Miłość zupełnie szczególnego rodzaju , jaka 
zwykłym śmiertel nikom zdaiw się niezmiernie rzadko . Pierwsza miłość w ży
ciu młodzi utki ej Julii i pierwsza prawdziwa miłość w życiu Romea. Jak 
bowiem wspomnieliśmy. Romeo był wcześniej zakochany. Ale w zestawieniu 
z obecnym gwałtownym wybuchem uczucia , jego poprzedni związek z Roza
liną wygląda na konwencjonalną miłostkę . Zresztą przeszłość, podobnie jak 
pochodzenie, a nawet charakter - to wszystko zdaje się nie posiadać wielkiego 
znaczenia dla zakochanych . którzy nie poznali jeszcze zazdrości. Czas miniony 
jest dla nich okresem najzupełniej jałowym , czas przyszły przeraża perspekty

wą nieuchronnej rozłąki . Pozostaje niezwykle 
intensywne, gorączkowe przeżywanie teraźniej
szości. 

Na balu maskowym u Kapuletich rodzi się 
miłość bez przyszłości - uczucie, którego symbo
lem mógłby się stać wybuchający gwałtownie 
płomiei1, po którym pozostaną popioły i zgliszcza. 
Rytm owej miłości pozostaje w niezgodzie z ryt
mem wszechświata: dla młodych kochanków 
poranek przybywa za wcześnie, a noc za późno. 
N a przeszkodzie staje przestrzeI1, lecz nieoczeki

wane trudności piętrzy także czas. Gdy w drugim akcie Julia narzeka na opie
szałość starej iani, wypowiada jednocześnie myśl o zwycięstwie nad czasem. 
Jej zdaniem posłaniec miłości powinien być szybszy niż światło - tak szybki 
jak myśl. Ale z taką prędkością nie podróżuje się w naszym materialnym 
świecie. To zuchwałe marzenie spełnić się może jedynie tam, gdzie nie doś
wiadcza się władzy czasu - czyli w wieczności ... 
Czyż zresztą wieczność nie jest właściwą domeną kochanków z Werony? Nie 

potrafimy sobie wyobrazić młodo zmarłych w obliczu przemijania, wygasania 
namiętności , ciężkiej próby , jaką przynosi małżeńska codzienność. Shakespeare 

ustanawia mit, który z powodzeniem przetrwa do naszych czasów, choć ostat
nio coraz częściej bywa podważany. To mit o najściślej zym związku łączącym 

miłość i młodość . Zdaniem czternastoletniej Julii ludzie starzy nie są zdolni 
do miłości , żyją bowiem w tempie wykluczającym wielkie burze emocjonalne. 
Również miłość dojrzałych ludzi wydaje się mało prawdopodobna - przynaj
mniej miłość szalona, w której otoczenie widzi symptomy groźnej choroby . 

Na balu maskowym, w świetle pochodni , na oczach co najmniej połowy 
Werony wybucha nie tylko wielka miłość. W tym samym momencie - w ostat
niej scenie pierwszego aktu - rodzi się również nowa, najwspanialsza poezja. 
Merkucjo całkiem niesłusznie wita ją szyderstwem , wymieniaj ąc jako wzór 
niedościgniony - Sonetv do Laury Petrarki. Całkiem niesłusznie, bo Romeo, 
który odnalazł swój życiowy cel , nie zadowoli się 

już poetyckim naśladownictwem. Laura Petrarki, 
podobnie jak Dydona z Eneidy Wergiliusza, to ko
biety z różnych powodów nieosiągalne , przedmiot 
literackiego kultu, obiekt westchnieI1. Tymczasem 
w obecności młodziutkiej Julii , Romeo pozbywa 
się bez trudu trwożnej niepewności, wobec uko
chanej i kochającej żaden gest nie okazu je się zbyt 
śmiały, żadna wypowiedź zbyt bezpośrednia . 

Tym łatwiej zresztą o porozumienie, że również 
Julia jest na swój sposób poetką. Już pierwsze spot
kanie owocuje inspirowanym liryką prowansalskich trubadurów, pełnym urody 
dialogiem, w którym dochodzi do głosu symbolika religijna . Naj. łynniej sza 
w dramacie scena „balkonowa" (w rzeczywistości bez balkonu, jako że zgodnie 
z tekstem utworu Julia ukazuje się w oknie) to rozpisany na glosy poemat, przy
wodzący na myśl regiony , w jakich rozbrzmiewa biblijna Pieś1i nad pieśniami . Co 
prawda natchniony Romeo rezygnuje niemal zupełnie z bliskich biblijnemu poe
cie symboli roślinnych i zwierzęcych. Sięga po obrazy kosmiczne. porównując 
Julię do słoI1ca, a jej oczy do gwiazd. Nazywa ukochaną bóstwem i aniołem, choć 
pochwale duchowego piękna towarzyszy od pierwszej chwi li subtelny erotyzm . 



Oboje zrywają z obowiązującą w Weronie miłosną konwencją, przy czym 
Julia czyni to nawet bardz[ej świadomie. Podkreślając, że wyrzeka się starannie 
dobranej form i ozdobnego stylu, odrzuca zarówno poetyckje igraszkj w du
chu Merkucja, jak i prozaiczności najbliższego otoczenia. Znacznie dobitniej 
n iż Romeo akcentuje niebiański charakter wieJLiej miłości, dowodząc, że sam 
Bóg łącz serca zakochanych. W oczach Julii miłość upodabnia się do religii. 
a ślub zapewnia jej czystość i świętość. Ale nawet dla niej cielesny kształt 
kochanka, w niedalekiej przyszłości zaś męża, posiada ogromne znaczenie. 
W miłości dwojga bardzo młodych Judzi uroda odgrywa kapitalną rolę - znacz
nie większą ni ż majątek , pozycja społeczna, osobowość. 

Fizyczna atrakcyjność łączy się dość niespodziewanie z tajemniczą powagą, 
jaka cechuje rodzące się uczuc[e, nadając mu doj
rzałość, wzniosłość, liryczny patos. Merkucjo 
powiada (chyba dosyć rozsądnie?), że lepiej żarto
wać niż umrzeć z miłości. Romeo i Julia nie po
dzielają ani przez chwilę tej opinii. Zresztą widz 
obserwujący śmierć Merkucja też może rrueć cał
kiem uzasadnione wątpliwości : ostatecznie może 
lepiej umrzeć z miłości niż zginąć byle jak, w przy
padkowej bójce, oddając życie z dosyć błahego 
powodu . Zwróćmy uwagę, że dotychczas śmierć 
jakby nie m[eściła się w ludycznej poetyce Mer

kucja. Występowała tam ona jedynie jako konwencjonalna figura literacka, 
której najczęś ciej stosowanym symbolem mogła być na przykład strzała 
Ku pi dyna. Barokowy koncept pozwalał na porównanie zakochanego 
do umarłego . Dla skłonnego do żartów Merkucja wszystko było trochę nie na 
serio: zarówno miło ' ć , jak i nienawiść. Dlatego okrutna i pozbawiona jaLiego
kolwiek sensu śmierć tak dotkliwie go zaskakuje, wywołując bezsilną wściek
łość i poczucie ab u rd alności całego istnienia. 
Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku pary głównych bohaterów. Porów

nując Julię do anioła. Romeo nie ma chyba jeszcze świadomości, że ta stojąca 

dopiero u progu dojrzałości dziewczyna przeobrazi się wkrótce w prawdziwego 
anioła śrruerci. Zresztą z upływem czasu oboje zaczną myś leć w kategoriach 
ekstremalnych, jedyne rozwiązanie życiowych trudności dostrzegaj ąc w samo
unicestwieniu . Podobne myślenie wydaje się nie ty lko bardzo niebezpieczne, 
ale - przynajmniej w pewnych sytuacjach - zupełnie bezpodstawne. Rozwija
jącej się tak obiecująco miłości towarzyszy osobliwy r tuał śmierci, który 
rozpoczyna wypowiedź Julii padająca w zakończeniu pierwszego aktu. To naj
wcześniejsza w tragedii zapowiedź samobójstwa i pierwsze porównanie mogiły 

do ślubnego łoża. A ponadto - pierwsze świadectwo nierozerwalnego prl rrue
rza śmierci i rrulości. 
Przełomowym momentem sztuki , wikłającym w poważny sposób losy Ro

mea, okazuje się zabójstwo Tybalta. Wieść o wy
roku książęcym i przewidywane rozstanie z uko
chanym znów prowokuje Julię do myśli samobój
czych. Wygłaszany przez nią hymn do nocy prze
obraża się w hymn do śmierci. Nieprzypadkowo 
zapewne przywołane zostaje tu imię Faetona -
niefortunnego jeżdźca, który omal nie doprowa
dził do zagłady świata. „Wszyscy , wszyscy nie 
żyją" - brzmią prorocze słowa Julii, przepowia
dającej niczym starożytna wieszczka Kasandra 
„śrruerć bez graruc, bez miary, bez kresu, bez dna''. 
Charakterystyczne, że zapowiedź rychłej śmierci córkj na rodzicach Julii nie robi 
żadnego wrażenia - tak jakby zakochana dziewczyna przemawiała innym 
językiem , którego nie da się przetłumaczyć na używaną w domu Kapuletich 
prozaiczną mowę codzienności. Jej partnerem i niezawodnym towarz 'Zem 
w toczącym się misterium śmierci może być tylko sam Romeo. Oboje rozumują 
podobnie, rozstanie uznając za szczególnie okrutną formę śmierci, znacznie 
bardziej przerażającą niż na przykład połączenie na wieki we wspólnym grobie. 

Trudno się zatem dziwić, że na spotkanie śmierc[ wychodzą właściwie bez 
lęku . W hymnie do nocy (przez poezję europejską kojarzonej tradycyjnie 



ze śm iercią ) Julia dość nieoczekiwanie zdaje s ię i grać myślą o śmierci Romea. 
Ale ś mierć ogl<!dana w skali kosmicznej. skojarzona z wiecznym trwaniem, nie 
budzi jeszcLe odrazy. Wy votuj<1 ją dopiero makabryczne akcesoria ś mierci. 

które Shakespeare opisuje z rzetelnośc i;) typową dla artysty barokowego. W nie
zbyt romantycznej tonacji przypomina nam. ż śm ierć to nie tylko kojący sen. 
uspokojenie i podróż w 111cznane. To również mroczny grób. rozkL1d ciata, mę
ka pot~pionych dusz. I w ! aśc iwie w tej jednej jedyn j s ·enie przygotowująca 
się do upozorowania \. ł asn go zgonu Julia zdaje sobie . prawę, że między ży
ciem a śmiercią istnieje prze rażająca otc hłań. 

Na ratunek jest juz jednak za późno. Opętanie miłością przeradza się w opę
tanie śmiercią. W grobowcu Julii rozlega s ię najbardziej może żarl iwe wyznanie 

miłosne . Z1w paczony i zagubiony Romeo przyj
muje śm i erć z desperack<i nadzieją. ale nade wszys
tko - miłością. Symbolem owego spotkania staje 
się pocałunek śmierci . Ni odpycha nawet wizja ro
baka, który wkrótce przybędzie do grobu na ucztę . 

Zatracają się proporcje, rozum wypowiada posłu
szeństwo. zanika zdolność prawidłowej oceny rze
czywis tośc i. Jednocześnie rozluźniają się więzy łą

czące bohaterów z życiem ziemskim. Grób wydaje 
się teraz latarnią, ciemna dolina śmierci - krainą 

petną światła. w którą wstępu je się bez wahania. 
Do orszaku śmierci przystępuje jeszcze pani Montek i, nie zabraknie w nim 

również Parysa. który nieopatrznie dał się wciągnąć w krąg miło snego sza
leństwa. a tych, którym wystarcza proza życia. śmierć nie wywiera już tak 
wstrząsającego wrażenia . Rozpacz po utracie córki nie przeszkodzi panu Ka
puletiemu w dokonaniu pewnego cennego odkrycia: dojdzie on mianowicie 
do wniosku , że uroczy sto ść weselna i ceremonia pogrzebowa mają wiele 
wspólnych elementów (podobną sugestię znajdziemy później w Hamlecie). 
Główną troską muzykantów stanie się niepewne po odwołaniu wesela hono
rarium. Nie oznacza to na Lczęście, że umiłowanie życia cechuje jedynie 

T 

prostaków. a wzniosłość i duchowe p iękno rodz<) ~i~ w wyniku ~po t kan i a 

ze śmiercią. 
Poezja szalonej miłości . w tym wypadku równ01nuczna l poeLj<i śmierci. 

znajd u je jedynego godnego przeciwn ika w osobie ojca Laurentego. M<idrnść 
mnicha ma swoje granice: wolno przypuszczać. że jako rzeunik zdrowego 
rozsądku wie on bardzo mało o naturze m i łości. Ale w sprawach śmierci ucho
dzić może za do skona łego ekspe11a. Franciszkan in glosi pnpularn;1 w epoce 
renesansu , być może wywodząc<) sic; ze spekulacji alchemicznych teorię o dLia
ł a n .iu dwóch sprzecznych sil. z których ,Jedna tęskni do życia . druga do mo
giły' ' . Warto zadać pytanie . jaka moc kryje s i ę za gwałtownym wybuchem 
uczucia: si!a destrnkcji czy siła tworzenia? 
Odpowiedź otrzymujemy dopiero w ostatn iej 

scenie utworu, gdy Romeo ju ż nic żyje. a Julia 
budzi się z letargu . M łodz i utki ej wdowie ojciec 
Laurenty ma do zaproponowania niewicie: ciche 
zakonne życie , cierpienie \ ukryciu. mod litwc; ... 
To bardzo niewiele, ale to mimo wsz stko - życic. 

Życie wbrew śmierci. Życi e. które jest zwyc i ęs 
twem nad śmiercią . Laurenty zdaje sobie spraw9. 
że Julia odrzuci pomocną dlo11 . Nie opuśc i „gniaz
da śmierci" (które jest równ ież ostatnim domem 
zakochanej pary) , nie wydobędzie się ze złego snu 
(który staje się być może iluzoryczn ą. ale jcdym1 szan s ą na spotkanie uko
chanego). I dlatego mnich zachowuje najdalej idąq powściąg liwość . Opuszcza 
grobowiec, wycofuje się pozwalaj<)C Julii popełn ić samobójstwo, choć wie . że 
ten Juok to wyzwanie rzucone woli nieba. Może więc nie waito pytać. czy w fi
nale tragedii zwycięża miłość, czy te ż śmierć . W k ażd 1m razie życie ponosi 
klęskę , mimo że panowie Kapuleti i Monteki padają sobie w objęcia , a nawet 
zapowiadają budowę szczerozłotego ·arkofagu. No i na ulicach Werony panu je 
wreszcie spokój, a już niebawem nad grobem zakochanych pojawią si~ pierwsi 
turyści„. 







Romeo i Julia 
1est pierwszą z wielkich tragedii Shake 1, peare'a. Powstala przypuszczalnie w początkach lat 

dziewięćdziesiqtych XVI widu. a drukiem oglo'.,zono j~i w roku 1597 . .Jednak to nie Shakespeare 

stworzy! najslynniejsn) parę kochanków. lecz zaadoptował wątek obecny wcześniej w wielu 

różnych kuliurach i gatunk<lch literackich. Już w II wieku Ksenofont z Efezu opowiedział historię 

Antei i Habrokomasa. która zapewne pochodzi la z jeszcze dawniejszych czasów. lnspirowala ona 

kolejne pokolenia twórców. a imiona bohaterów ukgaly zmianie. Prawdopodobnie Shakespeare 

sięgnął do poematu Arthura Brooke'a The Trugirnl Historr of Romeus und Ju!iet. wydanego 

w roku 1562. Poemat Brooke· a opiera! się z kolei na włoskich tekstach renesansowych twórców 

- Masuccia di Salerna. Luigi da Porta i Maltea Bandella. W 1535 roku Luigi da Porto. bazując 

na wcześniejszym opowiadaniu Masuccio di Salerno Ncm:lli110, przedstawi! wzruszające dzieje 

milości młodych bohaterów \: S1" ie-;:o ~11ale::io11ej historii 

dwojga duchetmch kochanków Przeniósl akcję do Werony 

i zmienił imiona bohaterów z Mariotta i Giannozzy na Romea 

i Giuliettę. Ten Wc]tek posłużył także do napisania dramatu 

Caste/1·i11es r Monreses (nazwiska skłóconych rodów) Lope 

de Vegi i noweli Matteo Bandelh będqcej kolejnym warian

tem opowiadania Masuccia. 

Historia tragicznej milości Romea i Julii inspirowala wielu 

artystów. Szczególnie często poświęcali im swoje dziela 

kompozytorzy. twórcy oper, m. in. Nicolo Antonio Zingarelli 

(Giu!ietta e Romeo. 1796). Vincenza Bellini (I Capuletti ed 

i iV!ontecchi. J 830) i Cliarle Gounod (Romeo et Juliette. J 867). Znana jest także Symfonia dra-

11wtrc::11a Hectora Berlioza (1839). Uwertura - Janta;:ju Piotra Czajkowskiego ( 1868) oraz balet 

Sergiusza Prokofiewa ( 1938) Powstało także wiele adaptacji filmowych. Najbard7.iej znana jest 

West Side Story ( J 961) Leonarda Bernsteina i wersja brytyjsko-wioska ( 1968) w reżyserii Franco 

Zefirellego z młodziutk<J Juliq - Olivią Hussey i chlopięcym Romeem - Leonardem \Vhitingiem. 

W 1996 roku powstał kolejny głośny film. którego reżyserem byl Baz Luhrmann. Romea zagrał 

Leonardo di Caprio. a Julię - Claire Danes. 

J.S. 

Skąd bierze się miłość, 
gdzie ma swe źródło i początek, gdzie jest jej siedlisko, w którym przebywa 
i z którego wychodzi? Miejsce to jest ukryte lub pozostaje w ukryciu. W głębi 
człowieka istnieje jakieś miejsce, a z tego miejsca wydobywa się życie miłości, 
„z serca bowiem wydobywa się źycie". Ale ujrzeć tego miejsca nie moźesz. Jak 
głęboko byś wniknął - źródło usuwa się w dal i w ukrycie; nawet gdybyś 
wniknął najgłębiej - źródło pozostanie zawsze nieco głębiej, tak jak również 
początek źródła wtedy, gdy zdaje ci się, źe jesteś tuż, a ów początek jeszcze 
daleko. Z tego miejsca wydobywa się miłość róźnymi drogami, ale źadną z tych 
dróg nie zdołasz dotrzeć do jej ukrytego źródła. Tak jak Bóg mieszka w świat
łości, z której wychodzi każdy promień oświecający świat, i żaden człowiek nie 
może tą drogą postępować, by oglądać Boga, bo 
strumień światła zamienia się natychmiast w ciem
ność, gdy się zwróci oczy ku światłu - podobnie 
mieszka miłość w ukryciu albo ukryta w głębo
kości. Tak jak tryskający zdrój szepcze, namawia 
i nęci, omal nie prosi człowieka, by szedł dalej 
i nie zechciał próbować znaleźć źródła zdroju 
i objawić go całemu światu, tak promienie słońca 
zachęcają człowieka, by przy ich pomocy oglądał 
wspaniałość świata, ale śmiałka dla przestrogi ka
rzą oślepieniem, kiedy zwraca się, by natarczywie 
i zuchwale odkryć źródło światła; tak jak wiara ofiarowuje się człowiekowi za 
przewodnika na drodze życia, ale każe zdrętwieć zuchwałemu, który zmierza 
do tego, by ją pojąć, tak teź miłość pragnie i prosi, aby jej ukryte źródło i źycie 
pozostało tajemnicą i aby źaden człowiek ciekawie, zuchwale i po wandalsku 
nie waźył się ujrzeć, czego przecieź widzieć nie moźe, i by przez swą cieka
wość nie był pozbawiony radości i szczęścia. 

Soren Kierkegaard Ukryte życie mi/ości 

przckłaJ -}arosfaw lwaszkiewic; 



William Shakespeare 

SONETY 

XIV 
Nie w gwiazdach pragnę słuszność sądów badać, 
Choć astrologię znam; nie po to przecie, 
By złą i dobrą przyszłość przepowiadać , 

Zarazy, susze i odmiany w świecie. 
I losu każdej chwili nie odkryję 
Każdemu : jego wichry, deszcze, burze; 
Nie powiem także, czy los władcom sprzyja; 
Tych przepowiedni z niebios nie wywróżę. 
Lecz czerpię wiedzę z twoich oczu , miły , 

W nich, gwiazdach stałych, czytam takie słowa: 
Prawda i piękno będą razem żyły , 

Gdy zechcesz w innym zrodzić się od nowa; 
Jeśli nie, taką dam wróżbę tobie: 
Prawda i piękno zginą z tobą w grobie. 

LXXV 
Jesteś dla myśli jak dla życia jadło 
Lub słodkie deszcze wiosenne dla ziemi; 
Toczę o ciebie walkę tak zajadłą 
Jak czasem skąpiec ze skarbami swymi; 
Dumny posiadacz, którego lęk chwyta, 
Że skarb mu skradnie starość nieuczciwa, 
Więc chce, by sprawa z tobą była skryta, 
Lecz swą uciechę przed światem odkrywa. 
Czasem na widok twój jawnie świętuję; 
Za chwilę konam , spojrzenia spragniony; 
Radości żadnej nie chcę, nie znajduję , 

Prócz darowanej lub tobie skradzionej. 
I tak jest co dnia: sytość wałczy z głodem, 
A nadmiar z pustką biegną korowodem. 



CXXVII 
ikt się przed laty czernią nie zachwycał; 

Choć piękna była, lecz tak jej nie zwano. 
Dziś w czerni widzą piękności dziedzica, 
A piękno musi nieść bękarta miano. 
Gdyż dziś dłoń każda Naturę odmienia, 
Cudzą twarz piękną nakłada brzydocie; 
Nie ma więc piękno nazwy i sclu·onienia , 
Lecz jest shańbione i tonie w sromocie. 
Kochanka moja ma brew krnczoczarną 
I oczy płaczkom w żałobie podobne, 
Opłakujące tę brzydotę mamą, 

Drwiącą ze Stwórcy przez fałsze nadobne. 
Lecz tyle piękna dojrzysz w ich żałości, 
Że wszyscy zwą je obrazem piękności. 

przekład - Maciej Słomczyński 
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P
ierwszym dyrektorem teatru przy ul. Ce
gielnianej (obecnie Jaracza) mianowa
no Aleksandra Zelwerowicza. Za jego 

dyrekcji ( 1909-1911) Łódź. jako pierwsze mias
to Królestwa. oglądala dziela Wyspiańskiego: 
Kią/wę i Wesele. W zlotej serii dramatu naro
dowego znalazly się ponadto Mickiewiczow
skie Dziudy, Fantuzr, Sen srebrny Salomei i Sa-
11wel Zborowski 

Wladyslawa Krasnowieckiego. Za ~woją sie
dzibę obral budynek przy ul. Cegielnianej. 
Łódzką dzialalność rozpocząl 22 marca 1945 
roku inscenizacją Wesela Wyspiańskiego. 
Teatr Wojska Polskiego skupiał znakomitych 
aktorów. reżyserów i scenograt'ów, m.in.: 
Aleksandra Zelwerowicza , Jana Kreczmara, 
Juliusza Osterwę, Henryka Szletyńskiego, Ed-

munda Wiercińskie

S lowackicgo ornz ln
clion Krasińskiego. Teatr go, Józefa Węgrzy

na, Jacka Woszcze
rowicza, Jadwigę 
Chojnacką, Jana 
Świ d'erskiego. Cze
sia wa Wołłejkę. 

W okresie mię
dzywojennym Tea
lrem kierowali m.in. 
Boleslaw Gorczy1\
ski. Karol Adwen
tO\v i(L. Karol Bo
rowski. Stanislawa 
Wysocka. Kazimierz 
Wroczyński. 

Koloryt i rozmach 
zapcwnily lódzkiej 
scenie przede 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą studziesięcioletniej 
1tradycji polskiej sceny w Łodzi. 

Przez kilka powo
jenrnych sezonów 
fascynował swoimi 
spektaklami nic tyl
ko Łódź, lecz i caly 
kraj. Swoiste i nie
powtarzalne piętno 

Zanim zyskał obecną nazwę, 
znany był jako Teatr Polski, 

Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

wszystkim inscenizacje Schillerowskie. będące 
naJsmielsz::i i najkon se kwentniejszą manil'es
t a cją teatru politycznego (S~H'e)k Haska, 
Cja11k11/i Wolffa. Krzvczcie Chinr Tretiakowa, 
Nie-Boska komedi11 Krnsir'1skiego. Kordi11n 
Słowackiego). 

W zespole <Jktorskim pojawily się takie sła
wy. jak: Biegański. Adwentowicz, Jaracz, Kras
nowiecki. Wy;,ocka. Zelwerowicz. Znicz. Mie
lrn ski, w śród scenogrnfów - Andrzej Pronasz
ko. Wladyslaw Daszewski. Konstanty Mackie
wicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miej
ski zamieniony zostal na niemiecki Theater 
zum Litzmannstadt. W 1944 roku. w atmo
sfe rze niepokoju i szybkiego wywożenia urzę
dów niemieckich. teatr zostal zamknięty. 

W stycw iu 1945 roku przybyl do Łodzi zes
pól Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 

na artystycznych 
dokonaniach teatru wycisnęla indywidualność 
Leona Schillera. który kierowa! łódzką sceną 
w latach 1946-1949. Dorobek jego łódzkiej dz,ia
łalności byl imponujący. 

W ciągu trzech sezonów przygotowal dzie
sięć inscenizacji. Do najwybitniejszych należy 
zaliczyć: Krakowiaków i górali Boguslaw
skiego, Ce/esrmę de Rojasa, Burzę Szekspira. 
Igraszki z diablem Ordy. Kram z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera byly kontynua
Cją zarówno nurtu politycznego jak i umilo
wanej przez niego formy teatru ludowego. Sca
lały wielkie tradycje rodzime z aktualnymi 
treściami, które niósl bieżący czas. 

W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schil I erem przcniosla się 

do Warszawy. dyrekcję łódzkiej sceny objąl 
!wo Gall. a Teatr zyskał patrona w osobie 
Stefana Jaracza. 

Następca Galla, Felik' Żukowski. akcentował 
przywiązanie do schillerowskich tradycji i wo
lę ich podtrzymywania. W pamięci pozostala 
inscenizacja Zbójcóil' Fryderyka Schillera. do
konana po raz pierwszy po wojnie przez Czes
lawa Staszewskiego. 

Po odejściu Zukowskiego dyrektorami byli ko
lejno: Emil Chaberski (1956-1957). Aleksan
der Bardini i Konrad Łaszewski ( 1957-1958) 
oraz Karol Borowski (1958-1960). 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow
skiego ( 1961-1971) w repertuarze dominowaly 
sztuki reprezentujące nu11 polityczny: Trzecio 
Paretyczna Pogodina. S1rach i nędza „ Trzeciej 
Rze.q"' Brechta, Caligula Camusa, i równo
legle do tej linii - cykl „klasyków współczes
ności'' zainaugurowany Ondyną Giraudoux 
i Szefrionw postaciami scenicznymi 11' poszu
kiwaniu autora Pirandella. Od listopada 1965 
roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stal się 

Teatr 7 .15. Prezentowano tutaj komedie. farsy, 
widowiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejow

skiego ( 1971-1978) interesowal przede wszyst
kim dialog z widzem o współczesności. a także 
uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji 
w ujęciu klasyków. Do ciekawszych spektakli 
należały m.in.: H111nlet. Henryk IV Szekspira, 
Oskarżycie/ publiczny Hochwaldera. Nie
Boska komedia Krasińskiego, Warszawianka 
Wyspiańskiego, Bolszewicy Szatrowa, Dni 
Turbinów Bulhakowa. adaptacja Popia/u i dia
me/1/u Andrzejewskiego. Od polowy lat sześć
dziesiątych z Teatrem wspólpracował Jerzy 
Grzegorzewski - reżyser Kaukaskiego kre
dowego kolo Brechta. Wesela Wyspia1iskicgo. 
Antygony Sofoklesa, B11/ko11u Geneta . Sz.ew
CÓH' Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 
Malej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne, w których bliski kontakt z widow
nią tworzyl nową jakość kulturową. Grano 

tu m.in„ Te tirnje chmun· Westphala. Alfo 
Betę Whiteheada, Rosenkranr: i Gildensrern 
nic ~_,ją Stopparda. Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hu ssakow
skiego ( 1979-1992) Teatr prowokował reper
tuarem. w którym realizm i obyczajowość S<J 

siadowały z metafizyką. bulwar z poetyck<J me 
taforą. Uznanie krytyki i publiczności zy skały 

premiery: Trans-Atlantyku Gombrowicza. Pa
miątek Soplicy Rzewuskiego. Obrwatc/a Pe
kosiell'icza Słobodzianka (wszystkie w reżv 

serii MikolaJa Grabowskiego). Pana Jmviols
kiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki). D~iu
dów Mickiewicza (reż. Maciej Prus) ornz dyrek
torskie - Zdziczenia obyc;,ajów po,fo1iert11rch 
Leśmiana, Wielkanocy Strindberga. Adrianny 
Lecoul'reur Scribe'a i Legouvego. 

W 1988 roku Teatr utracil Scenę 7 .15 
na rzecz Filhannonii Łódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldema1· Zawodziński. re
żyser, scenograf. pasjonat teatru. Jego prace 
wyróżnia poetycki nastrój budowany znrówno 
slowem. obrazem. muzyką i światlem. Zreali
zowal m.in. Dvbuka Anskiego, Celest\'nf de 
Rojasa, Woyzecka BUchnera. Sen noc1· letnie; 
Shakespeare'a. 

29 października l 995 roku rozpoczęla dzia 
łalność trzecia scena Teatru im. Stefana Ja
racza. Pomyslodawcą i inicjatorem budowy by
ła Sabina Nowicka - wieloletni dyrektor teatru. 
Nawiązując do tradycji. Scenę Kameralną za
dedykowano pamięci Leona Schillera. a na 
inauguracyjną premierę wybrano Klątwę 
Wyspiańskiego, sztukę, którą rozpocząl swoją 

lódzką dzialalność pierwszy dyrektor teatru -
Aleksander Zelwerowicz. 
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Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
2001/2002 

Aktorzy 
Monika Badowska 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Róża Czap lewska 
Ursz ula Gryczewska 
Han na Grzeszczak 
Dorota Kiełkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
bv<1 Mirowska 
Hanna Molenda 
Gabrie la Muskala 
Matylda Paszczenko 
Bog:uslawa Pawelec 
Ka~1il a Samm ler 
Anna Sarna 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia l zclac 
Grażyna Walasek 
Barbara \Valkówna 
Ewa Beata Wiśniewska 
Aleksander Bednarz 
Sambor Czarnota 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzc j Herder 
Marius/ Jakus 
Marek Kaluż.y 11ski 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 
Robert Latusek 
Mac iej Małek 
Wojciech Medyński 
Dariusz Siatkowski 
Mariu sz Słupiński 
Boguslaw Sochnack i 

Redakcja programu 
Joanna S mdw\ska 

Projekt programu i plakatu 
Zbigmew Koszalkowski 

Zdjęcie do plakatu 
Ryszard Warcholiński 

zdjęcia zal\tnil'n.ia slor\r;J 7 11.08.1999 r. 

Tomn<t Borl.o" ~k 1 

Oruk · HO"'" - Dntk 
t,ódi . ul. Chocianowici:a :n 

td (ll-41\ 680 IS l'l 

Henryk Staszewski 
Micha! Staszczak 
Bogusław Suszka 
Piotr Szrajhcr 
Dariusz Taraszkiewicz 
Mariusz Wi tkows ki 
Bronisław Wrocławski 
Bohdan Wrób lewski 
Józef Zbi róg 
Współprarnją 
Ewa Wichrowska 
Cezary Rybi1\ski 
Dariu-;z Toczek 
Andrzej Wichrow~ki 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wieslawa Ada mczyk 

Rei~'ser światła 
scenicznego 
Krzys7.tof Sendke 

Inspicjenci, suflerzy 
Alicja Ć:wik l i 1iska 
Zd7is lawa Gloskow<;ka 
Jadw iga Król-Wc;gierska 
Jadwiga Paul 
Ewa Wie l gosińska 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichliński 

Z-ca kierownika 
literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna S iud zi1iska 

Pełnomocnik dyrektora 
dis sponsoringu 
Zb igniew Szatkowsk i 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warchol iń ski 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Gu.egorz Nowah. 

Główny elektryk 
Marek Desput 

Kierownik scen 
Marek Klimkiewicz 

Brygadzista 
Pawel Rawicki 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jaros ł aw Makowski 

Prace krawieckie 
Krystyna Rajchert 
Zygmunt Ciesie lsk i 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolan1a Fi<los 

Prace stolarskie 
Marian Michalak 

Prace ślusarskie 
Wi es ł aw Brol 

Pi-ace tapicerskie 
Stani sław Wosiecki 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stuni sławska 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Widzów 
(ul. Jaracza 27) 
zapraswją od ponied z i a łku 
do pi41ku w godz. 8' ' - 19'" 
w soboty i niedzie le 
w godz. J 6'~ - 19"' 
tel. (0-42) 632 66 18 

(0-42) 633 15 33 
fax (0-4 2) 633 30 35 
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Ty też zyskasz 
niejedną taką furę 



ŁÓDŹ 91- 4 
ul. Zbąszyńska 3 
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B ea t a Rutkow s ka 
Dtl•ł Sprud•iy 
MEDICINES sp. z o o. w lodzi 



POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM !!! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

•komunikacyjne 
•odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 

•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 6317 600 

kwiat· serwis 
tut. plas;L JANINA KWA.PISZ 
91-485 ł,6dt. aL Frrut<dzlca 2 

teUfax (0-42) /14 1 I 15 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNl~TRZ 

hot c I 

restauracja 

wysra wa 

s k Ie p 

wesele 

przyję:clc 

hankict 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

hi ur o 

g a hi n LO I 

teatr 

targi 



Mamy 

Tt•afru 

90-61 8 Łódź, ul. Pogonowskiego 48, 
Tel. (0-42) 637-57-11, 637-54-72; 
Tel./fax 637-54-67. 

lak 
Wam 

-~~o~d~oba? 

1750 l<olorów NCS 
farby DYRU P przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93·231 LÓOŻ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 



O FIRMIE 
- Organizator targów. wystaw gospodarczych. 
- Organizator sympozjów I konferenCJI. 

10 LAT DOŚWIADCZENIA 
- 86 zorganizowanych imprez 
- 7800 obsłużonych podmiotów gospodarczych 
- 102 OOO m2 przygotowanej powierzchni wystawienniczej 
• odwiedziło nas ponad pól miliona osób 

INTERSERVIS W ŻYCIU REGIONU 
Sponsorujemy kulturę . zdolną młodzież. współorganizujemy 
liczne konkursy I iniC)atywy uczniów 1 studentów. 
Jesteśmy fundatorami nagród w Ogólnopolskim Konkursie 
na Najciekawszy Program Komputerowy, w Konkursie Grafiki 
Komputerowej .Malowanie na Ekranie". oraz w Konkursie 
• Mam Sw1etny Pomysł na Biz.nes" 

1t 
@1 rrrERSERVIS 

WSPÓŁPRACA 

90-456 ŁÓDŻ 
ul. Plolrkowska 2491251 
tel (0-42) 637 13 59 
fax (0-42) 639 79 80 

Jesteśmy przedstawlclelem na Polskę Targów Królestwa 
Holandfi JAARBEURS w Utrechcie. 
Reprezentujemy w Polsce Targi AMSTERDAM RAI 
w zakresie organizacji Targów Morskich EU ROPORT 
Wspótorgantzujemy Międzynarodowe Targi Fotograficzne 
POLFOT 

ZABUDOWA 
Reallzujemy projektowanie I kompleksową zabudowę 
stoisk wystawienniczych w systemie OCTANORM na 
targach w Polsce I za granicą . 
Posiadamy tytuł Partnera Serwisowego OCTANORM . 

Według danych Polskle1 Korporacji Targowej lnterserv1s Sp. z o.o. znajduje się w pierwsze1 dziesiątce firm w rankingu 
organizatorów Imprez targowych w Polsce . 

/KrFllllll 

-%::· 
info bit 

~ 
REHABILITACJA 

L 
BOATSHOW 

P1·ograr11 i111prez targowych w roku 2001 

Targi Budownictwo 
22-25 lutego 

--------~~~~~------------------~ Krajowe Targi Nieruchomości 
i Inwestycji 

Targi Mo1oryzocyjne 

Konferencjo i Wystawo Promocji Jakości • ISO 

Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy 

22-25 lutego 

19-22 kwietnia 

6·8 czerwca 

3·6 pa±dziemika 

------------~~~~~~~------------Targi Usług Medycznych 
11-13 października 

--~~~~--~-------~---------------Targi Komputerowe 
SIECI, INTERNET, BIURO 

Ta rg i Sprzęłu Rehabil itacyjnego 
oraz Sprzętu dla Osób N i epełnosprawnych 

Targi Żeglarstwo i Spoliów Wodnych 

18-20 paździemika 

15· 17 listopada 

22-25 listopada 

www.inlerservis.lodz.pl ZAPRASZAMY 



PPH Linda 
Biura I Salony Sprzedaży 
91-4971:.ódź, ul. Zgierska 21 1 
te l . (0 42) 58-84-17. 
58-84-55. fax 58-91-45 
l:.ódź. ul. Rzgowska 232, 
tel . CO 42) 46 - 37 -94 

V 

)WI L Al MINI M 

MINIM 

Materiały wykończeniowe dla budownictwa: 
blacho dachówkowa I trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryczne i aglomormur, 
włosk ie okucia budowlane, wloskie drzwi harmonijkowe, dachówko bitumiczna, kominki wolnostojqce, 
szafy "STANLEY", wonny "RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, dorodztwotechniune, transport no terenie Łodz i · gratis 
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••• 
(EDEN) ODKRYJ 

, 
SWIAT 

NAJLEPSZYCH 
ALl<OHOLI 

P. P. H. U. 11 EDEN 11 S. C. 
HURTOWNIA ul. TuwiMA 8 ~ 
TEL ~0,72,57 do 59 9~, O~l Łódź 

Procter&.Gamble 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac 

. . . 
SWOlffll 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDENSOWA ~(10@~!?0& 

Łódzka Drukarnia Akcydensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywaniu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do podstawowego asortymentu produkcji 

offsetowej należą: 
• Opakowania kartonowe o różnej konstrukcji, wykonywane z kartonu 

o gramaturze do 650 g/m2
, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do podstawowego asortymentu produkcji 

rotograwiurowej należą: 
• Opakowania miękkie jedno- lub wielowarstwowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub międzywarstwowym z możliwością naniesienia kleju 

zimno- lub termozgrzewalnego. 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA !P@11.:J@:;;J&~& SP. z o.o. 

90-648 Łódź, ul. A. Struga 63 
tel.O 42 637 67 77, fax O 42 637 06 59 

zo„o 
92-320 Łódź ul. iciarniana 33/39 

tel. (O 42) 67419 67, fax 674 07 66 

!JlVa ra ntoi,vana 

!tAZIEl rr~ DRZ ~ iVJEBLE k7UCHE 7E 
PA. ELE PODŁOGOWE, KORE 7 
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