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Krystyna Skuszanka 
CZYTAJĄC „OPOWIEŚĆ ZIMOWĄ" 

„Opowieść zimowa" obok „Burzy" - dwie ostatnie kome
die Szekspira - kryją w sobie tajemnice, które podnieca
ją filologów a stwarzają kłopot inscenizatorom. 
Komedie te wiąże nie tylko fakt, że napisane zostały 

w bliskim ze sobą sąsiedztwie: „Opowieść zimowa" -1611 
(może 1610), kilka miesięcy później - „Burza". Wiąże je 
szczególny klimat, w którym najwięcej daje o sobie znać 
CZAS; on wypełnia wszystkie zakamarki świadomości 
działających postaci, jest sprawcą głównych napięć akcji. 
Igraszki losu, których jak zawsze nie szczędzi Szekspir 
swym bohaterom, wyliczane są precyzyjnie na zegarze 
komedii. Zabiegu tego dokonuje poeta równie okrutny co 
wyrozumiały, drwiący i skłonny do wielkiego ostateczne
go wybaczenia. Los i natura sprzymierzone z Czasem bio
rą odwet na wielkich grzesznikach po to, by na koniec 
mogli oni przejrzeć samych siebie i doznać wspaniałej 

łaski oczyszczenia. 
W obydwóch komediach objawia się Czas jako postać kon
kretna teatralnie. W „Opowieści" występuje Czas jako 
chór i jest osobą działającą nie tylko z nazwania. Urucha
mia akcję i daje jej poetycki komentarz. W „Burzy" me
chanizm zegara nosi w sobie Ariel, Prosperowy sługa. 

Kreacyjna magia Prospera, określona dokładnie miarą kil
ku teatralnych godzin, poza tym mechanizmem nie istnie
je; dlatego trzeba się spieszyć, nie wolno stracić żadnej 
chwili. 
Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ten wielki niepokój 
„Burzy", to ciągłe sprawdzanie zegara, pytania o godziny, 
minuty, sekundy, towarzyszyły już Szekspirowi przy na
rodzinach „Opowieści" - opowieści pozornie rozlewnej, 
gdzie czas ogarnia duże przestrzenie życia od narodzin 
po śmierć. 
Zimową opowieść zamawia Hermiona u syna: „Opowiedz 
bajkę! Smutną czy wesołą? Smutne są lepsze na zimę." 
Zanim jednak chłopiec zdąży rozwinąć opowieść, umiera 
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z woli Poety, a rolę opowiadacza przejmuje Czas jako chór 
i snuje bajkę na poły drwiąco na poły serio, bajkę prze
pełnioną dojrzałą, mądrą poezją o zwycięstwie człowieka 
nad śmiercią i lękiem przemijania. 
Czas w postaci teatralnej zaczyna żyć, rzecz jasna, 
prawami teatru: nia niejedną maskę, niejedno odbicie. 
Bywa stary i młody, określa się miarą ludzkich odczuć 
i wyobrażeń. On przenosi ludzi tam, gdzie chcą się zna
leźć: z jesiennej, opustoszałej i pogrążonej w melancholii 
krainy, nazwanej przekornie Sycylią, do kwitnącej Arka
dii - pustyń czeskich nad brzegiem morza, by tam cie
szyć się wiosną i znów powrócić na dawne miejsca. 
Tym szekspirowskim kłopotom z istnieniem zdaje się pa
tronować w „Opowieści zimowej" mit starożytnych Gre
ków o podwójnym życiu Kory-Persefony, którą Rzymia
nie zwali Prozerpiną. 
Córka Demeter, Persefona, w czasie zbierania kwiatów na 
łące porwana została i uprowadzona przez boga podzie
mia. Zrozpaczona matka ubłagała Zeusa, aby pozwolił 
wrócić jej córce na ziemię. Zeus zezwolił, by Persefona 
każdej wiosny wracała na ziemię, pozostając jednak 
królową podziemia. Odtąd Persefona wiodła podwójne 
życie: jako surowa małżonka króla śmierci i młodziutka 
dziewczyna, każdej wiosny zbierająca kwiaty na łące. 

Szekspir w „Opowieści zimowej" przenosi Hermionę do 
podziemia, aby równocześnie powołać do życia dziewczy
nę o znaczącym imieniu Perdita - Stracona: dziewczyna 
ma twarz i postać Hermiony. W bogatej galerii szekspi
rowskich kobiet Perdita jest postacią wyjątkową. Na pół 
realna, świeci odbitym, nie własnym blaskiem. Jest 
jakby naznaczona brzemieniem doświadczeń obcych jej 
wiekowi i kondycji. Ma poczucie nieautentyczności wła
snej sytuacji i lęk przed jej zdemaskowaniem. W słynnej 
scenie rozdzielania kwiatów w czasie pasterskiego święta, 
scenie, która najbardziej zaciekawia, zachwyca i niepokoi 
szekspirowskich badaczy, Perdita nie może odnaleźć kwia
tów odpowiednich do wyrażenia uczuć wiążących ją 

z ukochanym Floryzelem. „O ty, Prozerpino, gdzież kwia
ty, któreś pogubiła w lęku z wozu Pluton.a?!" 
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To pełne niepokoju, może rozpaczy, pytanie Perdity, 
rzucone w najważniejszej chwili jej scenicznego życia, 

nie wydaje się być barokowym ozdobnikiem stylisty
cznym. Sądzę, że jest pytaniem ważnym, w dużej mierze 
wyjaśniającym rodowód opowieści o „podwójnym życiu" 
Hermiony-Perdity, smutnej opowieści („smutne są lepsze 
na zimę") o ludziach, którzy w lęku przed Czasem pogu- · 
bili, czy też mogli zgubić to, co w życiu zdaje się być · 
wartością największą. 

Czytając „Opowieść zimową" jestem blisko „Burzy", cho
ciaż w obrazowaniu teatralnym są to dwa zupełnie różne 
światy. Po raz pierwszy próbuję „Opowieść" zobaczyć na 
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scenie, „Burzę" realizowałam kilka razy, za każdym ra
zem dotykając od nowa jej tajemnic, tych pytań, na które 
może nigdy nie znajdzie się odpowiedzi. W ostatniej ins
cenizacji „Burzy" (1970, Det Norske Teatret, Oslo), do 
której najbardziej czuję się przywiązana, cała materia 
sztuki ułożyła się w ciąg niepokojów i wysiłków Prospera , 
w walce z Czasem. W podobnym klimacie czytam dziś 
„Opowieść". 

Krystyna Skuszanka 
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Do scenariusza „Opowieści zimowej'' włączyłam kilka sonetów 
Szekspira, bardzo bliskich, jak sądzę, tonacji utworu. 
Sonet XIV w tłumaczeniu B. Drozdowskiego, sonety V, XV, 
LXXIII w tłum. Jana Kasprowicza. 

K. s. 

SZEKSPIROWSKIE INSCENIZACJE K. SKUSZANKI 

l) 1953 

2) 1956 

3) 1959 

4) 1960 

5) 1961 

'l 1K4 

7) 1961 

8) 1968 

9) 1969 

10) 1970 

11) 1970 

12) 1970 

13) 1972 

„Miarka za miarkę'', Teatr Ziemi Opolskiej, Opole . 
Scenograf - Tadeusz Kantor (Izabella - J. Nowicka, An
gelo - J. Goliński) 

Miarka za miarkę", Teatr Ludowy, Nowa Huta 
" Scenograf - T. Kantor (Izabella -: I. Olszewska, Angelo -

T. Szaniecki, Książę - J. Przybylski) 
„Burza", Teatr Ludowy, Nowa Huta 

Scenograf - J. Szajna (Prospero - J. Przybylski, Miran
.da - A. Lutosławska, Kaliban R. K?tys, Arie~ -
w. Uziemski, Trinculo - W. Pyrkosz, Antomo - F. Piecz
ka) 

„Burza'', Teatr Powszechny, Warszawa . . . 
Scenograf - J. Szajna (Prospero - A. Hanuszk1ew1cz, Mi
randa - J. Nowicka, Ariel - z. Kucówna, Kaliban - R. Ba
rycz) 

Wieczór Trzech Króli", Teatr Ludowy, Nowa Huta 
" Scenograf - J. Szajna (Olivia - A. Lutosławska, Viola -

w. Uziembło, Malvolio - F. Pieczka, Chudogęba :-- W. Pyr
kosz, Czkawka - T. Szaniecki, Sebastian - T. Kwinta) 

„Burza'', TV Warszawa 
(Prospero. - J. Kaliszewski, Ariel - St. Niwiński, Kali
ban - B. Pawlik) 

Jak wam się podoba", Teatr Polski, Wrocław 
" Scenograf - K. Zachwatowicz (Rozalinda - ~· Lutosła_wska, 

Celia - K. Dubielówna, Orlando - R. Michalewski, Ja-
kub - I. Przegrodzki) . 

„Jak wam się podoba'', Rogaland Teater, Stavanger, Norwegia 
Scenograf - H. Hoff-Monsen 

„Burza'', Teatr Polski, Wrocław 
Scenograf - Marcin Wenzel (Prospero - I. Przegrodzki, 
Ariel - A. Lutosławska, Kaliban - R. Kotys) 

„Miarka za miarkę", Den Nationale Scene, Bergen, Norwegia 
Scenograf - U. Hoff-Monsen 

Miarka za miarkę", Teatr Polski, Wrocław 
" Scenograf - H. Hoff-Mon~en (Izabella - A. Koławsk:i •. An

gelo - E. Nowiaszak, Mariana - A. Lutosławska, Ks1ązę -
I. Przegrodzki) 

„Burza", Det Norske Teatret, Oslo, Norwegia 
Scenograf - H. Hoff-Monsen 

„Wieczór Trzech Króli", Teatr Polski, Wrocław . 
Scenograf - Marcin Wenzel (Viola - A. Lutosławska, Oli
via - K. Dubielówna, Malvolio - F. Matysik, Błazen -
P. Galia) 
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William Szekspir 

SONET LXXlll. 
We mnie to widzieć możesz roku porę, 
Gdy zżółkłe liście - jest ich już tak mało! 
Drżą na gałęziach obwisłe i chore, 
Ruiny chórów, gdzie ptactwo śpiewało. 
We mnie to widzisz ów zmierzch dnia, co gaśnie 
Tam na zachodzie po odejściu słońca, 
Aż go noc czarna pochłonie, jak właśnie 
Smierć, która wszystko zabiera bez końca. 
We mnie to widzisz ogień, który ninie 
Na zgorzelisku swej młodości leży, 
Na marach swoich i od tego giitie, 
Co tak syciło jego płomień świeży. 

Widzisz to wszystko i miłość twa rośnie 
K'temu, co wkrótce masz stracić żałośnie. 

Przelożyl Jan Kasprowicz 
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Miecz}sław Jastrun· 
O CZi\SIE 

Niezgoda na bieg rzeczy i spraw ludzkich, ciągły głód 
prawdziwego życia - to początek marzenia 
o ucieczce. 
Głód prawdziwego życia, pragnienie spełnienia i kara, 

która spotyka tych wszystkich, którzy zbuntowali się 

przeciwko losowi Tantala. Widzi on nieustannie wspa
niałe pokarmy, czuje zapach potraw i owoców, widzi na
poje o smaku, który pamięta z pierwszych wrażeń dzie
ciństwa, wyciąga po nie ręce - znikają. Ale po chwili 
tortura zaczyna się na nowo, bowiem czym dla nienasy
conego ciała są pokarmy i napoje, tym dla świadomości 
cała niewidzialna, a przecież obecna sfera myśli o dosko
nalszym, znośniejszym życiu . Obrażane, wystawiane na 
próby poczucia etyczne, jak ciało Tantala znikającymi 
pokarmami, żywi się nadzieją, odnawiającą się w sposób 
okrutny i nierozumny. Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna 
noc, oczekiwanie świtu, który wreszcie spełni to, czeg-o 
nie spełniło dotychczasowe życie, oczekiwanie nocy, 
w której padnie rozstrzygająca odpowiedź [ ... ] 

* 
Początek każdego człowieka, podobnie jak początek ro

dzaju, gubi się we mgle, której niepodobna rozwiać, gdyż 
w każdym początku zawarta jest tajemnica stworzenia. 
Nasze wspomnienia z dzieciństwa nie docierają nawet do 
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pierwszych lat naszego bytu na ziemi. Więc pojawienie 
się nasze wśród tych wszystkich rzeczy, krajobrazów, ist
nień, niejasne i zagubione w przeszłości, której nie umie
my nadać kształtów widzialnych, stwarza pozór, jakbyś
my istnieli wiecznie, i równie trudno jest nam wyobrazić 
sobie czas nieistnienia przed narodzeniem, jak czas po 
naszej śmierci, której miejsce w potoku życia jest równie 
nie oznaczone jak miejsce narodzin, mimo że początek 
nasz stwierdzony został przez dokumenty biurokracji 
ziemskiej. [„.] Lęk przed czasem, który znany jest bodaj 
każdemu człowiekowi, i owo tak bliskie trwogi zdziwie
nie, w chwili gdy oglądając się wstecz uświadomimy so
bie nagle, jak wielki już w rachubach i ocenach nam 
właściwych obszar czasu jest poza nami, zmusza nas do 
szukania ukojenia w różnych formach, zarówno racjona
listycznego jak mitycznego myślenia [„.] 

W upływie czasu zmienia się wszystko wokół nas, zmie
niają się twarze naszych najbliższych i my nie jesteśmy 
już sobą sprzed lat, a jednak odczuwamy tożsamość wła
sną i osób, z którymi odbywamy podróż ziemską. Zmar
twychwstanie to zarazem wielkie odmłodzenie ludzkości. 
Dzieje się ono bez przerwy, zatraca dla nas - gdy pa
trzymy ma wciąż rosnące pokolenia - rysy indywidual
ne, ukazuje nam każdy z tych rysów w świetle idei pla
tońskich bytujących realnie na ziemi, gdzie tylko jedno
stkowe zjawiska wydają się zatracać realność. Przeszłość, 
która poręcza jedność naszej osobowości, przeszłość, ta 
jedyna ankieta personalna, bez której bylibyśmy jak 
drzewa bez korzeni, staje się, w miarę jak postępujemy 
w czasie, coraz bardziej niepewna, mimo że jej obrazy 
zdają się nabierać przewrotnie żywych kolorów, wiemy 
jednak, że ich żywość jest złudna i mamiąca. Możemy 
z równym powodzeniem „wskrzeszać" wydarzenia i obra
zy, których nigdy nie przeżyliśmy, a te, które rzeczy
wiście zachowały się w pamięci, nie dostarczają nam 
żadnego dowodu, że powtarzają wiernie to, co przeży
liśmy. 

Bez pamięci nie bylibyśmy sobą, ale przeszłość jest 
w nas tak niepewna, że nie możemy jej uważać za rze-
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czywistość, z którą trzeba się poważnie liczyć. [ ... ] 
Formuła Sartre'a, że przeszłość organizuje się wciąż na 

nowo wraz z teraźniejszością, wydaje się bliższa praw
dy od ujęć Bergsona, który nie pozbawiając przeszłości 
bytu w nas, odmawiał minionemu zdarzeniu „dziania 
się"; wspomnienie odradza się w teraźniejszości, obleka 
się na nowo w ciało, coprawda widmowe; przestrzeń, 
w której rozgrywa się, jest naszą wewnętrzną przestrze
nią, ekranem naszej świadomości; czas, w którym się 
dzieje, nie ma już nic wspólnego z czasem zdarzenia. 
Czym jest czas wspomnienia? Jest naszą mijającą te
raźniejszością i nie jest nią, posuwa się w przyszłość 
wraz z biciem serca, z oddechem. Jest to jakby dodatko
wo wystawiony ekran w kinie naszej świadomości, ekran 
cieniów. 

To samo zdarzenie z przeszłości może być wyświetlane 
w sposób nie całkiem identyczny na tym widmowym 

„Trzy etapy życia ludzkiego", szkoła wenecka 
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ekranie. Potwierdzałoby to myśl Sartre'a ·o organizowa
niu przeszłości przez teraźniejswść, która jest przecież 

zmienna, gdyż staje się co chwila przeszłością, dogania 
przyszłość i spycha ją gwałtownym ruchem w przeszłość, 
która była niedawno przyszłością. Ale ta przeszłość, mi
mo że może, jak widzieliśmy , oddziaływać na naszą te-

. raźniejszość - nie jest już poza nami niczym ; to jakby 
w myśl tezy egzystencjalistów aktywizowała się dla 
nas lub przeciw nam - nicość. Osaczona dwiema nicoś
ciami teraźniejszość czym jest w istocie? Co jest trwa
łego w naszych poczynaniach, w naszym istnieniu rozry
wanym ustawicznie przez śmierć i sprzeczność? Szekspir 
w Miarce za miarkę mówi przez usta sprawiedliwego 
Księcia te niepokojąco prawdziwe słowa: 

-.nie jesteś sobą, 
Albowiem żyjesz dzięki ziarn tysiącom, 
Powstałym z prochu. Nie jesteś szczęśliwym, 
Bo czego nie masz, wciąż do tego dążysz, 
A zapominasz o tym, co posiadasz, 
Nie jesteś niczym stałym, bo natura 
Twoja zmienia się według księżyca ... 

Młodości 

Ni podeszłego nie posiadasz wieku -
Popołudniowej jest to rodzaj drzemki, 
Gdzie śnisz o jednym i drugim; twa ćała 
Kwitnąca młodość jak wiekowy nędzarz 
Żebrze jałmużny u zwiędłej starości; 
A kiedyś stary i bogaty, wówczas 
Brak cl już żądzy, ognia, członków, wdzięku, 
Aby używać swych bogactw. I cóż w tym 
Godne nazywać się życiem? W tym życiu 
Smierci ukrywa się tysiąc ... 

Przelożyl Jan Kasprowicz 

Ten fragment rozważań Księcia jest chyba jedną z naj
bardziej wstrząsających wypowiedzi, na jakie zdobył się 
człowiek w ciągu swych dziejów. 

Na wskroś nowożytna wrażliwość Szekspira wyprzedza 
pod wieloma względami Dostojewskiego. W nowożytnej 
literaturze ci dwaj pisarze sięgnęli chyba najgłębiej, zdar
li najwiecej masek z twarzy ludzkiej. Edyp Sofoklesa 
walczy jeszcze z ciemnymi siłami mitu, człowiek Szek
spira zdaje sobie sprawę z chwiejności każdej egzysten-• 

13 



cji, stoi on na pograniczu realności i pozoru, jawy i snu, 
i kiedy usiłuje wyplątać się z tych sieci, zazwyczaj gi
nie. 

W alkę z widmami zaczynamy od chwili uświadomienia 
sobie dwuznaczności naszego bytu. Całe cywilizacje prze
chodzą tę drogę, która jest równocześnie drogą indywi
dualnych zmagań. Według Heideggera starożytni Grecy 
musieli wydzierać własny byt pozorowi, tworzyć własną 
realność. W istocie ich wyobrażenia o świecie były tak 
ściśle przerośnięte wyobraźnią mitotwórczą, że doszli do 
przyznania jedynie ideom realnego bytu. W pewnej mie
rze rozwój pojedynczej osobowości idzie tą samą drogą. 
W każdym okresie naszego życia usiłujemy uwolnić się 

od złudzeń, które żywią nas i równocześnie nam zagraża
ją, albo też zmęczeni walką ulegamy pozorowi, przyjmu
jąc go jako konieczność nieodłączną od istnienia. 

Monolog Księcia w komedii Szekspira, zaprzeczający 

temu, co uważamy za naszą najpewniejszą własność, mó
wiony jest z wysokich i zachwianych stopni, na których 
stoi starość . Jest to monolog u końca drogi. Podobne my
śli znajdujemy w jadowitych monologach Schopenhauera. 
Nie może być inaczej, jeśli kategorie naszego uznania są 
w nas tak chwiejne. Przestrzeń zaofiarowuje nam nie
ustannie swoje łudzące miary, będąc równocześnie w nas 
i poza nami, czas - tak znikliwy i nieuchwytny, że mo
ment obecny przechodzi ustawf'.:!znie w nieobecność -
sprawia, że nasze obcowanie z życiem jest zarazem cią
głym obcowaniem ze śmiercią. Ogrom wysiłków, woli, 
nadziei, które wkładamy w każdą sprawę, nie .jest w ża
dnym stosunku do „obiektywnego" znaczenia tej spra
wy.[ ... ) 

Człowiek jest zmuszony wydzierać swój kształt rze
czywisty lub przynajmniej wyczuwalny jako taki ota
czającej go mgle po·zorów. W starych przysłowiach jest 
niejasne przeczucie tego zjawiska, ale człowiek jest w 
mniejszym stopniu „kowalem swego losu", jest przede 
wszystkim kowalem i rzeźbiarzem swego bytu, wymyka
jącego mu się nieprzerwanie wśród nieustającego popło
chu czasu i przestrzeni. Materiał, z którego tworzy wła-

14 

„Taniec codzin'' 

sną osobowość, jest płynny i niełatwo poddający się for
mie. Zalewa go wszechobecna nicość, przed którą musi 
się bronić, by nie stać się jej żerem przed wyznaczonym 
w niedostępnych obliczeniach terminem. 

Usiłuje ustalić nie tylko swój byt indywidualny, naro
dowy, społeczny, tworzy formuły dla czasu historyczne
go, by nadać wyraźne kontury własnej umykającej mu 
formie. [ ... ] 
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Mit złotego wieku jest mitem, który począł się z do
świadczenia starości, z pospolitej u ludzi starych ideali
zacji tego, co minęło. Psychologia dawno wyjaśniła, w ja
ki sposób następuje to przesunięcie sprawdzalnego na 
niesprawdzalne, raniącego na bezbolesne. To, co się dzie
je, nie tylko wymaga wysiłku, nie tylko rani; to, co się 

dzieje, jest w istocie swej mało uchwytne, zbyt płynne. 
W późnych latach wschody słońca, zamiast być przed 
nami, oświecają obszary przeszłości; nikłość nowych pro
jektów źyciowych przerzuca ich światło na to, co zniknę
ło. Nie każdy zdaje sobie sprawę z iluzoryczności takie
go odczuwania, całe okresy dziejów ludzkich skłonne 

były do tego rodzaju dość prymitywnej idealizacji. Ba
dania naukowe, postęp we wszystkich dziedzinach myśli 
ludzkiej nie pozwoliły na konserwację zbyt naiwnego 
mitu, który krytykowano i zwalczano juź we wcześniej
szych okresach. Ale mit wygnany posłuży się podstępem, 
wróci - jako przyszłość, jako odłożenie terminu speł

nienia na czas nieokreślony, który nadejdzie. I ten pro
jekt źycia, szczęścia jest uzasadniony psychologicznie, 
jest mitem młodości. W tym rzutowaniu prawdziwego 
życia w przyszłość jest prawda psychologiczna młodości, 
jest wola działania. Moźna jutro przybliźyć niemal na 
wyciągnięcie ręki, można nawet w świecie opanowanym 
przez ciemne siły cofające w przeszłość czuć się obywa
telem przyszłości, jak markiz von Poza Schillera. [ ... ] 

Czas i przestrzeń współgrają w tych koncepcjach szczę
ścia w przeszłości lub w przyszłości, w jednym i drugim 
wypadku potwierdzając poczucie braku „prawdziwego 
życia". 

To przekonanie o możliwOści stworzenia lepszego życia, 
uczucie, iż nasze istnienie może być czymś bez porówna
nia, większym, piękniejszym, moralniejszym od bytowa
nfa, na które jesteśmy skazani, jest od wieków zarze
wiem buntu przeciw rzeczywistości. Bunt może przyjąć 
różne formy, zarówno czynne, jak bierne. Te bierne 
zwłaszcza są ciekawe, gdyż bunt zakłada - zdawałoby 

się - tylko działanie. Tymczasem bywa inaczej, bunt · 
może przejawiać się również w ucieczce przed rzeczy-
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w. Veronese, „Alegoria Czasu" 

wistością. Jest to forma opozycji, która nie zmierza do 
zmiany rzeczywistości. T€n stan niepokoju i niezadowole
nia, który zmusza do pozornego wyjścia z bierności, opi
sał w sposób nieprześcigniony LukTecjusz, pierwszy po
eta starożytny, któremu nie były obce bardziej złożone 
stany psychiczne. Wie on, że w tego rodzaju ucieczce 
jest nadzieja znośniejszego życia przez zmianę przestrze
ni, miejsca pobytu. 

Ale na próżno zakładasz konia, by uciec z miasta do 
swej posiadłości wiejskiej. Już w progu willi czeka cię 
rozczarowanie. Niepokój jest w tobie, nie w przestrzeni, 
dlatego jej zmiana nie zda się na wiele. Uczeń Epikura 
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przenosi c1ęzar świata do wnętrza człowieka. To, co mo
żemy uczynić - wyzbyć się namiętności, zachować mo
żliwie długo stan bezbolesnego trwania. Brak cierpień -
to wszystko co możemy uzyskać. Aż po Schopenhauera 
będzie się przewijała .ta myśl w różnych wersjach. Bę
dzie to odłożenie życia przez przeniesienie w przeszłość 

lub przyszłość albo zniesienie woli życia, która zadaje 
cierpienia i nie zna szczęścia. Dla Lukrecjusza jedynym 
bytem, który przynosi ulgę, jest myślenie filozoficzne, 
dla Schopenhauera - sztuka, przede wszystkim muzyka, 
w jednym i drugim wypadku doświadczenie wewnętrzne: 
„Nie pragnę więcej" ... Lecz nauka Epikura i Lukrecju
sza nie mówi o tym, że poznanie może być również cier
pieniem. 

Konstrukcje myślowe na temat bytu, szczęscia, tragiz
mu istnienia i umierania mają wadę wszystkich konstruk
cji: usiłują generalizować, ujmować w całość to, co z na
tury rzeczy jest rozproszone. Teorie, które skazują nas 
na zadowolenie z życia lub na rozpacz, są jednako dale
kie od odczuwania życia przez większość ludzi. Mieszczą 
się one w godzinach, nie w latach, nie w wieku ludzkim. 
Życie jest bardziej kompromisowe; ten fakt może wy
wołać obrzydzenie, może prowadzić do rozpaczy i samo
bójstwa, w zasadzie jednak mnóstwo spraw, nawet tych, 
które zdają się zdążać nieuchronnie do tragicznego roz
wiązania, rozpływa się, traci ostrze, przenosi się na inne 
plany, kompensuje - można by mnożyć czasowniki tej 
czynności ochronnej, ich bogactwo wskazuje na bogactwo 
rozwiązań [ ... ] · 

Życie nasze nie upyłwa ani na ustawicznej rozpaczy, 
ani na trwałym zadowoleniu; wszelkie nazwy ogól·ne, 
wszelkie uniwersalia tracą właściwie sens w zetknięciu 

z jego płynnością i ciągłą przemianą. To, co nas wiąże 
z życiem, to zazwyczaj nie są ani idee obejmujące całość, 
przeszłość i przyszłość, mimo że zdają się zajmować tak 
dużo miejsca w duszy każdego człowieka. Są to rzeczy 
błahe, odgrywające jednak ogromną rolę w codziennym 
odczuciu. Oczekiwanie i nadzieja, niekonieczne określone, 
o barwie nieuchwytnej, konkrety drobne, tak drobne, że 
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dziwi nas ich istnienie w życiorysach wielkich ludzi, któ
rych przywykliśmy widzieć w przeobrażonej przez le
gendę przestrzeni. To, co w życiu najbardziej czaruje, 
mieści się jak gdyby poza nim, mimo że posługuje się 
powszechnie znanymi symbolami. Ogromna, nie zapisa
na stronica niespełnienia, margines, który zajął miejsce 
głównego tekstu. W tych marzeniach, które są samym 
życiem, wyraża się tak czy owak wola istnienia, wbrew 
następującej nam na stopy śmierci [ ... ] 

* 

Czas jest - jak to już tyle razy stwierdzałem - nie
materialny, choć skutki jego działania, z początku nie
widoczne, zadają nam najcięższe rany. Toczy nas od 
wewnątrz. 

[Teksty Mieczysława Jastruna przedrukowano z tomu Ese
je, PIW 1973, z rozdziałów Mtt śródzłemnomorskt, Labirynt, 
Ucłeczlca Lwa Toistoja, Złudzenia neczywtstolcł ł rzec:qf
wtstość zrudzeń, Metamorfozy czasu; Htstorta Fausta - Roz
dział o czasłe .] 
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William Szekspir 

SONET \'. 

Chwile, w łagodnej utworzywszy drodze 
Piękność, spod której powieki świecącą, 
Grają tyranów rolę, skoro srodze 
Jasność w posępną brzydotę roztrącą. 
Czas, wiecznie chyży, do lata się bierze 
I pcha ku zimie, tu ono zamiera: 
Mróz sok tamuje, giną liście świeże, 
Piękność, spod której powieki świecącą, 
I gdyby lato nie było, jak owy 
Wyskok, śród szklanej uwięziony flaszy, 
Z jego pięknością byłby też gotowy 
I koniec samej piękności, że w naszej 

Jużby zagasła pamięć. Atoli 
Kwiat li swój pozór traci z zimy woli. 

Przelożyl Jan Kasprowicz 
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Seneka 

O llRÓTllOŚCI Żf CIA 

Nie za mało mamy czcisu, ale za wiele go tracimy. 
Dość długie jest życie i w obfitej ilości nam dane do 
wypełnienia naszego najpoważniejszego zadania, jeżeli 

z całego uczynimy należyty użytek, ale jeżeli upływa 

w zbytkach i gnuśności, a nie zużywa się na żadne szla
chętne dzieło, wtedy dopiero w obliczu ostatniej koniecz
ności zauważymy, że życie, którego upływania nie spo
strzegliśmy, już upłynęło. Rzecz ma się następująco: nie 
otrzymaliśmy życia krótkiego, ale czynimy je krótkim, 
pod względem zaś jego posiadania nie jesteśmy nędza
rzami, ale marnotrawcami. I podobnie jak ogromne i kró
lewskie bogactwa, gdy tylko przejdą w posiadanie złego 
właściciela, natychmiast się rozpraszają, a pr~eciwnie -
nawet skromne majętności, jeżeli powierzone są dobre
mu gospodarzowi, powiększają się przez należyty uży

tek, tak samo wiek życia naszego rozciąga się daleko, je
żeli ktoś dobrze nim rozporządza [ ... ] 

Na trzy okresy dzieli się życie: na przeszły, teraźniej
szy i przyszły. Z tych trzech, ten w którym żyjemy, jest 
krótki, ten, w którym dopiero będziemy żyli - wątpliwy, 

ten, w którym już żyliśmy - pewny. Jest to okres, do 
którego los stracił wszystkie prawa, i nikt już nie może 
na niego rozciągnąć swej władzy [ ... ] Czas teraźniejszy -
najkrótszy, do tego stopnia, że niektórym ludziom wy
daje się wręcz rzeczą nie istniejącą, ponieważ ciągle trwa 
w pędzie, ciągle płynie i zapada się w przepaść, zanim 
nadejdzie, już istnieć przestaje, i tak samo nie znosi za
stoju, jak świat lub gwiazdy, których wieczna ruchli
wość nigdy nie przechodzi w spoczynek i nigdy im nie 
pozwala zatrzymać się w tym samym miejscu [„ .] 

Najkrótszy, a zarazem najbardziej niespokojny wiek 
życia jest udziałem tych ludzi, którzy zapominają o spra
wach przeszłych, nie dbają o teraźniejsze, lękają się 

przyszłych. Ale kiedy nastanie dla nich ostatnia godzina, 
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Cranach, „Studnia młodości" 

wtedy zbyt późno, nieszczęśni, uświadamiają sobie, że 
przez tak długi ciąg czasu byli zajęci wszystkim - nicze
go nie czyniąc [.„] 

Nie masz wszak takiej rzeczy, której by nie zdruz
gotała lub nie zachwiała w posadach potęga czasu. A jed-
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nak szkody nie jest w mocy wyrządzić niczemu, co 
uświęcone zostało mądro§cią. Tego nie zburzy żadne stu
lecie, żadne nie zwątli. Każde następne stulecie i każde 
pokolenie żyjące w coraz późniejszej epoce przyczynia 
się w jakieś mierze do uczczenia pomników mądrości. 
A ponieważ zazdrość obraca się wokół tego, co bliskie, 
tym szczerzej będziemy podziwiać je z odległości. Sze
roko rozpościera się życie mędrca: nie zamykają go te 
same granice co innych. Jest wyzwolony spod praw ro
dzaju ludzkiego, jemu jednemu są podległe wszystkie stu
lecia jak gdyby jakiemuś bogu. Przeminął czas jakiś? 

Więc go ogarnia pamięcią. Nastaje? Więc z niego korzysta. 
Nadejdzie? Więc go wita z oddali. Przez zespolenie wszy
stkich czasów w jedną całość życie jego przedłuża się 

w bezkres. 

L. Cranach „Raj ziemski" 
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O życiu szczęśliwym 

Zyć szczęśliwie, bracie Galionie, wszyscy pragniemy, 
ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym 
polega życie szczęśliwe [ ... ] Trzeba więc najpierw dobrze 
się zastanowić, czym jest w rzeczywistości dobro, które
go pragniemy, następnie trzeba rozejrzeć się wkoło, jaką 
drogq możemy najszybciej podążyć do celu, a już w cza
sie samej drogi, jeżeli tylko prowadzi we właściwym 
kierunku, zauważymy, jak wiele jej codzień przebywamy 
i o ile bliżsi jesteśmy kresu, do którego nas wiedzie 
wrodzone pragnienie [ ... ] 

Szukajmy zatem jakiegoś dobra, nie takiego jednak, 
które się mieni pięknymi pozorami, ale trwałego i praw
dziwego, od strony zaś bardziej ukrytej - tym wspanial
szego. Wykopujmy je z ziemi. Naprawdę niedaleko znaj
duje się od nas. Musimy tylko wiedzieć, gdzie ręką sięg
nąć. Na razie jak gdyby w ciemności przechodzimy tuż 
obok tego, co bliskie, a nawet depczemy nogami po tych 
przedmiotach, które są właśnie celem naszych pragnień 
[ ... ] 

Cóż nam bowiem przeszkadza powiedzieć, że życie 

szczęśliwe polega na tym, że duch jest wolny, wzniosły, 
nieustraszony, niezłomny, niedostępny dla lęku, niedo
stępny dla żądzy? Istnieje dla niego tylko jedno dobro -
prawość, jedno zło - nikczemność, wszystko zaś inne 
jest dla niego kramem bezwartościowych rupieci, które 
szczęścia w życiu ani nie powiększają, ani nie pomniej
szają, ~ ich przybytek, jak i ubytek następuje bez ko
rzyści, równie jak i bez szkody dla najwyższego dobra 
/„.] W dniu, w którym ktoś dozna rozkoszy, dozna rów
nież cierpienia. Sam widzisz, w jak srogą i zgubną nie
wolę wprzęgnie się człowiek, którym na przemian władać 
będą rozkosz i ból, dwaj najkapryśniejsi, a zarazem naj
okrutniejsi tyrani. Trzeba się więc z poddaństwa wydo
stać na wolność. Tą zaś wolnością obdarza tylko obojęt-
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Bronzini, „Alegoria Milości" 

ność na doświadczenia losu. Z niej się zrodzi nieocenione 
dobro - pokój duszy, schronionej do bezpiecznej przy
stani, i wzniosłość myśli, po odżegnaniu zaś lęku z pozna
nia prawdy zrodzi się radość wielka i niezmącona, życz
liwość usposobienia, pogoda ducha [ ... ] 

O nikim bowiem nie można powiedzieć, że jest szczę.
śliwy, kto się znajduje poza granicą prawdy. · 
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William Szekspir 

SONET XI\'. 
Nie z gwiazd układu sądy moje wiodę 
Lubom przeniknął tajnie astrologii. 
Nie - bym znał wszelkie zła i dobra drogi, 
Wróżył mór, suszę, czterech pór urodę, 
Ani nie rzekę co się kiedy stanie, 
Komu deszcz, wiatr komu, w kogo grom upadnie, 
Ni pomyślności nie przepowiem snadnie, 
Choć nie bo daw a pewne rozwiązanie. 
Ja z twoich oczu tę świadomość biorę, 
Z tych gwiazd najstalszych, w nich patrzę tej wiedzy 
że prawda z pięknem z jednej wzrosną miedzy, 
Gdy jedno zechcesz wsiać nasienie w porę. 

Lubo horoskop stawię w tym sposobie: 
Z twoim końcem walory twoje sczezną w tobie. 

P1'zelożt1l Bohdan Drozdowski 
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Michel de Montaigne 
PRÓBY 
(lragment) 

To , co zaczyna się rodzić, nie dochodzi nigdy dosko
nałości bytu, dlatego że te narodziny nie kończą się nig
dy i nigdy nie zatrzymują jakoby u swego kresu, jedn_o 
wszystko od samego początku nieustannie porusza si~ 

i zmienia z jednego w drugie. Z nasienia ludzkiego czyni 
się najpierw w żywocie matki owoc bez kształtu, potem 
ukształtowane dziecię, potem poza obrębem żywota nie
mowlę przy piersi; to staje się chłopcem, młodzieńcem, do
rosłym mężczyzną, potem wiekowym, w końcu zmurszałym 
starcem; tak iż nastęrmy wiek i pokolenie nieustannie pso
wa i niweczy poprzedzające. I oto my w głupocie swojej 
obawiamy się jednego rodzaju śmierci, skorośmy już prze
byli i przebywamy ciągle tyle innych. Nie tylko bowiem, 
jak powiadał Heraklit, śmierć ognia jest narodzinami 
powietrza, śmierć zasię powietrza narodzinami wody; ale 
jeszcze oczywiściej możemy to widzieć w samych sobie. 
Wiek dojrzały umiera i mija, kiedy przychodzi starość; 
młodość znajduje kres w kwiecie wieku dojrzałego męża: 
dziecięctwo - w młodości; niemowlęctwo - w dziecięc

twie. Dzień wczorajszy umiera w dzisiejszym i dzisiejszy 
pomrze w jutrzejszym, i nie ma nic, co by trwało i ciągle 
bylo tym samym. Gdyby tak było, gdybyśmy zostawali 
ciągle jedni i ci sami, czemu teraz cieszymy się jedną 

rzeczą, a za chwilę znowuż inną? Czym się dzieje, iż mi
łujemy rozmaite rzeczy lub ich nie znosimy, chwalimy je 
albo ganimy? Dlaczego mamy ciągle różnorakie skłonno
ści, zabarwiając tęż samą myśl odmiennym uczuciem? 
Nie jest prawdopodobne, iżbyśmy, nie zmieniając się, 

brali w siebie inne namiętności. To, co ulega zmianie, nie 
zostaje tożsamym, nie jest tym samym; odmienia po pro
stu swą istotę stając się nieustannie innym i z innego. 
Dlatego też mylą się i kłamią przyrodzone zmysły, biorąc 
to, co się zdaje, za to, co jest, dla braku dobrej wiedzy, 
czym jest, co jest . 
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Jeśliście wykorzystali w pełni ·wasze życie, syci je
steście: odejdźcie tedy zadowoleni. Jeśliście nie umieli 
z niego korzystać, jeśli wam było bezpoiyteczne, na cóż 
go chcecie jeszcze? Zycie samo w sobie nie jest ani dobre 
ani złe; jest miejsce na dobro i na zło, wedle tego czym 
je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście 

poznali; jeden dzień podobny jest do wszystkich. Nie ma 
innego światla ani innej nocy. To słońce, ten książyc, te 
gwiazdy, ta przędza świata to te same, którymi cieszyli 
się wasi przeodkowie i które zabawiać będą waszych 
prawnuków. 

Non alium videre patres, aliumve nepotes 
Aspicient. 
Nic innego ojcowie nasi nie widzieli. 
I wnuki nie zobaczą. 

A już najściślej biorąc, układ i przemiana wszystkich 
aktów mojej komedii rozgrywa się w jednym roku. Je-

' śliście rozważyli bieg moich czterech pór, owo składają' 
się na nie dziecięctwo, młodość, wiek męski i starość 

świata: wygrał swoją sztukę; nie zna już innych cudów, 
jak tylko zacząć na nowo; już zawsze będzie to samo. 

Kręcimy się dokoła i tkwimy w tym kole. Nie mam 
ochoty dostarczać wam innych nowych rozrywek: Ustąp
cie miejsca innym, jak inni wam ustąpili. Równość jest 
pierwszą podstawą sprawiedliwości. Kto może się czuć 

pokrzywdzony, iż podlega temu, czemu podlegają wszy~ 
scy? 

[M. de M o n t a i g n e, Próby, warszawa 1957) 
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William Szekspir 

SONET X\'. 
Jeśli pomyślę, jak to doskonałość 
Trwa tylko krótko we wszystkiem, co żywie, 
I że li złudą jest świata wspaniałość, 
W gwiazd tajemniczym pogrążona wpływie -
Jeśli rozważę, iż ludzi i zioła 
Tłumi to niebo, które je rozplenia, 
Że młodość, życia sokami wesoła, 
Spada z swych wyżyn na dno zapomnienia -
Gdy tę niestałość mam w myśli, bogata 
Młodość twa staje wówczas przed mem okiem, 
Patrzącem właśnie, jak Czas i Zatrata 
Drą się, by ciemnym ogarnąć cię mrokiem. 

I, w walce z Czasem, to, co on ci bierze, 
Ja ci utrwalam, miłując cię szczerze. 

Przelożyl Jan Kasp'l'owicz 
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Bogdan Suchodolski 

O lilozolii Szekspira 

Podstawowym pytaniem humanizmu tragicznego było 
pytanie o ludzką wartość ludzkiego świata, jego podsta
wowym dążeniem - ocalenie wiary w godność i wiel
kość człowieka w tym świecie i wbrew niemu zarazem. 
Cervantes ukazał tę problematykę krytyki i nad:lliei 
w monolitycznym obrazie rycerza i jego giermka wybie
rających szaleństwo, aby nie ulec trzeźwości, która 
w tych warunkach musi zabić człowieka. Szekspir -
podejmując ten sam podstawowy problem humanizmu -
stworzył wieloraki obraz życia, bogaty jak życie samo, 
różnorodny i sprzeczny, zachwycający i przerażający za
razem. Była to prawdziwa epopeja ludzkiego życia, pierw
sza i jedyna renesansowa replika na dantejską wizję 

ludzkiej komedii, reżyserowanej przez Boga, dziejącej się 
w piekle, czyśćcu i niebie. Szekspir pokazywał tę samą 
komedię ludzką, tylko dziejącą się już na :lliemi, gdzie 
piekło, czyściec i niebo, zstąpiwszy z zaświatów, szalały 
w walce toczonej przez ludzi z ludźmi na scenie historii 
i społecznego życia. Teatr, w którym grano te sztuki, no
sił dumną nazwę „The Globe" - bo ukazywał rzeczywi
ście świat, ludzki świat. 

W tych rozległych horyzontach wszystkie zasadnicze 
problemy renesansowej filozofii człowieka znalazły swój 
wyraz i dopełnienie w sztuce Szekspira. Pokazała ona 
osiągndęcda tej filozofii, a zarazem tkwiący w tych osiąg
nięciach dramat; pokazała odsłonięte przez nią sprzecz
ności świata i rozbudzone nadzieje ludzi, którym rzeczy
wistość odbiera złudzenia; pokazała siłę ludzi i ich sła

bość, wynikające z tego samego źródła. i stawiała drama
tyczne pytania o przyszłości ludzkiego świata i o przysz
łość człowieka, ukazując perspektywy utopii i zniszcze
nia, beznadziejnej powtarzalności kołowrotu zdarzeń 

i arkadyjskiego lasu złudzeń. W radosnym i okrutnym 
odkryciu ludzkiego świata, w dotarciu do głębokich 
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Projekty kostiumów -
Władysław Wigura 

31 



32 

sprz.eczności, które przenikają społeczeństwo i ludzi sa
riych, pełnych niepokoju i dwuznaczności znakach za
pytania stawianych nad wszystkim, co mogłoby się wy
dawać godne radości i zaufania - sztuka Szekspira po
kazała doświadczenia renesansowych ludzi, jako doświad
czenia człowieka, uogólnione, a zarazem konkretne, wy
kraczające poza rzędne czasu i miejsca, a zarazem zako
rzenione w ziemi i epoce, w której powstawały . 

Kim jest człowiek w tym świecie i jak można go po
znać - oto wielkie pytanie szekspirowskie. Dziedziczy 
ono całą tradycję renesansową, od liryki Petrarki, ufa
jącej zwierciadłom nastroju i uczuć samotnych, i od lu
dowej literatury, zdzierającej maskę dostojeństwa i god
ności z twarzy ludzkich, aż po wyrafinowane rozważania 
Montaigne'a, którego książkę czyta Hamlet spacerując 

po krużgankach piekielnego zamku, symbolu ludzkiego 
świata, który „wypadł z kolein". Dlatego jest w tym py
taniu równocześnie diirerowskie doświadczenie Apoka
lipsy i brueglowska wizja śwfata „na opak", w którym 
masy tańczą przed szubienicą i biegną z radością na wi
dowisko Golgoty, a nędzarze i pomyleni szukają na próż
no sensu życia; ale jest również pełen gorzki.ej zadumy 
uśmiech Leonarda nad powikłanymi losami ludzi, któ
rych „burzę" szekspirowski Prospero uciszy wprawdzie, 
ale - jak sam wie dobrze - nie na zawsze [ ... ] 

Szekspir me tylko potrafił - po raz pierwszy z taką 
siłą - ująć człowieka jako istotę uwikłaną w prawdach 
i maskach własnego i społecznego życia ; potrafił on rów
nocześnie ukazać człowieka jako istotę uwikłaną w nur
cie płynącego czasu. Myśl, iż czas stawał się w coraz 
większej mierze czynnikiem warunkującym samą istotę 
ludzkiego życia, dojrzewała od początków renesansu, któ
ry tradycyjnej, średniowiecznej orientacji prowadzącej 

do wieczności przeciwstawiał autonomiczną wartość te
raźniejszości, jak również i wartość czasów, które minęły, 
a także czasów, które miały nadejść. Wspomnienie i ocze
kiwanie stawały się obok radości z chwili bieżącej nowy
mi wymiarami ludzkiego istnienia [ ... ] 

Szekspir pierwszy wskazał na to, czym czas płynący 
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staje się rzeczyw1scie w życiu ludzri.. Czas w jego ujęciu 
przestawał być ogólną, metafizyczną kategorią, stawał się 

nrieuchronnym losem człowieka, a zarazem główną ma
terią jego życia, rodzącą uczucia ,i myśli, konflikty i oka
zje, cnoty i grzechy, smutki i radość. Tę rolę czasu poka
zywał Szekspir wielokrotnie w bezpośrednich wypowie
dziach - nie tylko w utworach dramatycznych, ale także 
i w Sonetach - jak również i w konstruowaniu losu bo
haterów, którzy bądź „stawaH się" w czasie, bądź prze
jawiając w nim swą istotę ulegali zdarzeniom, które spo
wodowaE. 

Ogólne ramy życia ludzkiego w cza1sie przedstawił „me
lancholijny fiilozof" Jakub z Jak wam się podoba. Malar
stwo renesansu pokazywało wielokrotnie fazy życia ludz
kiego, ale nie wykraczało poza alegoryczny obraz mło
dzieńczości, męskości i starości. W tym ujęciu wczesny 
renesans uwydatnił rolę młodości, symbohzowanej ntie
jednokrotntie w urokach wiosny . Powszechnie znany 
obraz Botticellego był jednym z wielu obrazów apoteozu
jących młodość . Podobnje przedstawiano ją często w po
staci młodej dziewczyny trzymającej kwiat w ręce: tak 
widział swą Giocondę Leonardo i tak widziało młodość 
wielu ó.nnych malarzy. Ale wiosna jest zapowiedzlią lata 
i jesieni, ito jest dojrzałoścó. i · owocowania ludzkiego ży
cia; po jesieni nadciąga zima, będąca kresem. Podobnie 
kwiat jest symbolem radości, ale kwiat zapowiiada, że 

zwiędnrie. W symbol!ice narodzin czaiła się więc śmierć. 

I renesans odchodził powoli od 'radosnego symbolu wios
ny, ukazywał coraz chętniej następujące po sobie fazy 
życia ludzkiego, otaczał cieniem melancholii młodość, 

clieniem zgorzknienia starość [ ... ]. 
Jeśli jesteśmy takimii, jakimi się stajemy w ziiemskJim 

strumieniu naszego życia, oznacza to, że świat zyskuje 
wobec nas zupełnie inną rolę . Stwarza nam sytuacje, 
przymusza do uległości lub do wyboru, otwiera możli
wości - tworzy wraz z nami nasze życie. Jest naszym 
żywiołem, jest nami. 

Świat staje się przed nami i w nas pełen urody i pe
łen grozy w tym wszystkim, co nam ofiaruje, do czego 
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zachęca, czego wymaga. Niemal jak na obrazach Boscha 
jest on zaludniony przez zj~wy anielskie i monstra, tyl
ko że nie pochodzą już one z zaświatów, ale są z tego, 
7Jiemskiego świata i są równie dobrze w nas samych, jako 
nasze pożądania i nadzieje, nasze lęki i namiętności, jak 
i poza nami, w zdarzeniach, sytuacjach, okazjach. Posta
wa człowieka wobec świata staje się w tych warunkach 
postawą zachłannej żądzy wykorzystania wszystkiego, 
a zarazem postawą trwogi wobec wirów, które porywają 
ludzi. 

(Bogdan Such od o 1 ski, Narodziny nowożytnej 
filozofii człowieka, Warszaw a 1968) 
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W repertuarze: 

Juliusz Słowacki 
„LILLA WENEDA" 
UKŁAD TEKSTU I REŻYSERIA: 

KRYSTYNA SKUSZANKA 

„LILLA WENEDA". Scena finałowa. 
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Jan August Kisielewski 
„KARYKATURY" 

OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA: 
PIOTR PARADOWSKI 

PRZY WSPÓŁPRACY MARTY STEBNICKIEJ 

„KARYKATURY". Od prawej: Halina Wyrodek (Dziewczyna I), Stanisław 
(Chłopak), Renata Kretówna (Dziewczyna U), w głębi Romuald Micbalew

lewski (Relski), Anna Sokołow~ka (Zosia) 
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Aleksander Fredro 
„REW OL WER" 

REŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 

„ REWOLWER". Maria Nowotarska (Pa mela), Marian Cebulski (Baron Mor
tara), Jerzy Kopczewski (Barbi) 
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Samuel Beckett 
„KOŃCÓWKA" 

„AKT BEZ SŁÓW" 
REŻYSERIA: JERZY KRASOWSKI 

„KORCOWKA" - „AKT BEZ SŁOW". Maja Komorowska (Hamm) Kry-
styna Hanzel (Neil), Edward Rączkowski (Nagg) ' 

William Szekspir 
„OPOWIEŚĆ ZIMOWA" 
OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA: 

KRYSTYNA SKUSZANKA 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

Stanisława Przybyszewska 
„SPRAWA DANTONA" 

OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA: 
JERZY KRASOWSKI 
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