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ZBIGNIEW HERBERT 

TREN FORTYNBRASA 

dla M.C. 

Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę 
jak mężczyzna z mężczyzną 

chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka 
to znaczy czarne słoń.ce o złamanych promieniach 
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu 
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda 
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec 
Ręce leżą osobno Szpada leży osobno Osobno głowa 
i nogi rycerza w miękkich pantoflach 

Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie byłeś żołnierzem 
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam 
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk 
kir wleczony po bruku hełmy podkute buty konie artyleryjskie 

werbel werbel wiem nic pięknego 
to będą moje manewry przed objęciem władzy 
trzeba wziąć miasto na gardło i wstrząsnąć nim trochę 

Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia 
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką 
żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery 
łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś 
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś 

Teraz masz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie należało 
i masz spokój Reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie 
wybrałeś część łatwiejszą efektowny sztych 
lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania 
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle 
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara 

Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji 
i dekret w sprawie· prostytutek i żebraków 
muszę także obmyślić lepszy system więzień 
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem 
Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się 
gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy 
to co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii 

Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach 
a ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę 



JAN LECHOŃ 

DO SZEKSPI RA 

Szekspirze, któryś zstąpił do dusz na szych głębi 
I znasz krwi naszej żądzę i nasz lęk gołębi, 
Znasz nas od dna do szczytu! 
Coś zszedł w noce bezsenne władców krwią pijanych 
I w marzenia promienne kobiet zakochanych, 
Stęsknionych do błękitul 

Przed którym groby żadnych nie miały tajemnic, 
Ileż duchów dla ciebie z mrocznych wyszło ciemnic, 
Z posłań swoich się zwlekłol 
I niebo uchylało przed tobą obłoków 
I tobie wydawało część swoich wyroków, 
A zbrodnie swoie - piekłol 

Kto rzekł, żeś ty przeminął? Inne stroje jenol 
Dla twojego teatru cały świat dziś sceną , 
Twojego głosu żądal 
I każdy z nas, niepomny, czym jego istnienie, 
Nagle teraz znów widzi swoje przeznaczenie, 
Znowu w niebo pogląda. 

I oto Rys~ard Trzeci opuszcza swe loże, 
Jakieś światło się świeci nocą w Elsinorze, 
Cezar wstał o północy , 
Patrzy na swoją gwiazdę, co w dali dogasa, 
I żałośnie zabrzmiały trąby Fortynbrasa, 
Wzywające pomocy. 

Szekspirze! Ty, którego nic tu nie przeraża , 
Chodźl Weźmy jakąś czaszkę z wielkiego cmentarza, 
W który świat dziś zmieniony, 
I patrząc w nią, słuchajmy , iako szumią drzewa 
I ptak wśród nich ukryty jak po nocy śpiewa 
Dla kochanków z Werony! 

Daj głos władcom wygnanym, ogarniętym trwogą, 
Skamieniałym z rozpaczy, co płakać nie mogą, 
I własnej klęski sprawcy! 
I tym, co jak król Anglii w deszczu ognia stoją, 
Uśmiechnięci , bo ufni w dobrą sprawę swoją 
I w miłosierdzie Zbawcy. 

Będziemy iść za tobą spokojnie, bo któż by 
Wątpił, że się spełniają proroctwa i wróżby? 
I nie potop ze stali, 
Ale ten ma zwyciężyć, który pysznych kruszy 
I będzie, że z Makbeta las jak wojsko ruszy 
I mordercę powali. 



TADEUSZ RÓŻEWICZ 

DIALOG 
Na b rzegu cza rnego 
morza 

rozmaw i a łem z rosyjskim poetą 
o poezji o Gogolu 
Szekspirze 
Stali n ie o stra chu 
w iatr rozwiewa ł przy ustach 
nasze słowa 

zachodz iło słońce 
zal ało czerw ono 
k rw i ą 
wodę powiet rze ziem ię 

Szekspir morze 
dźw ig ał na swo im grzbiecie 
ładowne ziarn em statki 

Mówiliśmy o kryzys ie 
liryk i powieśc i drama tu 

Szekspi r zapładn ia ł Europę 

grzeba ł u marłych 
to czyt wojny 

Śmiał si ę od ucha do ucha 
pytał głosem „ biednego Tom ka " 
o smak zjedzoneg o ł ajna 
sałaty lau rowego listka 
natrząsał się dob rodusznie 

Trzymał nas na dłoni 
zostawił na piasku 
i za czął wchodzić w mo rze 
z otwa rtymi żyłam i 

1966 





A rno ld Kett le 

OD HAMLETA DO LIRA 
(fragmenty) 

(„ .) Ha mlet jest kró lewiczem okre su Odrodzen ia, któ ry z powodu niezwy
kle dotk liwych p rzeżyć osob istych - śmierc i oj ca i ma łżeńs twa matki ze 
stryjem - zaczyna patrzeć na świat w całkowicie odmienny sposób. To 
now e spojrzenie obeimuje wszys tko: jego stosunek do p rzyj a c i ół i rodzi
ny, odczucie, jak ie wywołuje w nim miłość mi ędzy mężczyzn ą i kobi etą , 
o pi n i ę o dworze i po lityce, wyob raże nie o sobie samym. Kryzys jest t ak 
dogłęb ny i druzgocący, że zra zu nie bardzo wierzy, iż now e spojrzenie 
jest t rafne, a j eśli t ak, to nie wie, czy pot rafi z nim żyć. Ale w m i a rę jak 
sytuacja s i ę wyjaśn ia, utw ierdza się w przekonaniu o jego t rafności i le
piej zaczyna rozumieć implikacje z niego wyni kaj ą ce . Pomagają mu 
w tym dwie rzeczy: wykszta tceni e, które ro zw i nęło w nim ludzk ie i ra cjo
nalne podejście do życ i a, oraz p rzyj aźń z Horacym ( . . ) 
Na początku sztuki Hamlet jest bliski samobójstwa, ocen ia bowiem życie 
jako całkowic ie n użące , nędzn e , szare, jałowe i bez wartoś c i. Szekspir 
n akreślił ten stan umysłu tak przeko nywaj ąco , z k li n i czną wręcz pre cyzją , 
że ju ż przez to samo zasłużył sob ie na poczesne m iejsce w histo rii psy
cho logi i. („ .) niezadowol nie Hamleta nie jest jedynie jego sprawą pry 
watną . Przeciwnie, pogłębi a je i utwierdza go w nim świadomość , że 
wartośc i i postawy ni szczące związki między l u dźmi są w istocie tym i 
samymi wartościami i postawami, które zn a jdują się u podłoża schorza
łego świata spraw pub li cznych. 
Szekspir pod kreś la na w szelk ie moż l iwe sposoby, że Ham let występuje 
nie przeciwko zagadn ieniu związków między l udźmi , lecz przec iwko 
c ałemu społeczeństwu . 
„ Jest coś cho rob li wego w pań stwie duńskim ". Ta chorobliwość , czy ra
czej zepsucie, nie jest sprawą psychologiczną (aczkolw iek przejawia s ię 
na gruncie psychologi cznym ), lecz społeczn ą , co jest w sztuce w ielok rot
nie podkreś lane. Pań stwo jest odbiciem króla, i odw rotnie. 
To „świ a t wyszedł z fo rmy", nie Hamlet . Trudność jego dy lematu polega 
na tym, że widzi on zbyt jasno, by móc zachować spokój, że jedynie przy
wracając świ at do normy odzyska sam równowagę. Tylko t a świado
mość , a nie j a kaś metafizyczna skaza, jest ową przeklętą z łośl iwością, 
któ ra kryje si ę za jego tajemn icą. 
Dlatego właś nie niewybaczalne jest g ranie Hamleta w taki sposób, jakby 
byt neu rastenikiem, a nie bohaterem.( ... ) 
Powiedziałbym , że t o, co Ham let zaczyna dostrzega ć w wyniku wypad
ków rozgrywaj ących się we własnej rodzin ie, to tylko rzeczyw isty obraz 
ren esansow ego dworu du ńskieg o w idziany oczyma postępowego huma
nisty z XVI w . Dla Hamleta Kró l, któ rego wyrozu miały krytyk współczes
ny tej miary co prof. G. Wi lson Knight potrafi ok reśli ć jako człowieka 
„ dobrego i łagodnego", jest zapitym, rozpustnym mordercą, zaś Królowa 
jest „przesiąkn ięta " zepsuciem. Politycy są oportun istami i intrygantami 
bez żadnych zasad; życie innych ludzi ma dla nich znaczenie tyl ko jako 
przedmiot prywatnych rozgryw ek o władzę. Kobiety, zawsze gotowe 
zejść do poziomu ladaczn ic, są jedynie pionkam i w dworski ch intrygach. 

I 

li 

Przyjaciołom nie można ufać. Wartość miłośc i sprowadza się do wa rtoś
ci stadniny albo giełdy. 
Wszystko to nie „ wy daje się", ale „jest" Szekspir upewnił się , że mamy 
możność sprawdzi ć sądy Hamleta, by stwierdzić, czy jest ofiarą złudzeń, 
czy też nie. W scenie teatru w teatrze nie tyl ko autentyczność Ducha, ale 
również sumienie Króla i wartości moralne dworu duńskiego poddane są 
próbie. Szekspir pozostawia wiele wyobraźni, ale nic przypadkowi, i nie 
pozwala na ucieczkę w metafizyczne ogólniki na temat „sytuacji ludz
kiej" . Nie zostaje nam poskąpiony ani jeden szczegół dotyczący stosunku 
Poloniusza do rozsmakowania się jego syna w paryskim dolce vita . Do
wiadujemy się wszystkiego o skomplikowanych posunięciach Klaudiu 
sza w kraju i za granicą. Na naszych oczach przeciąga przez Danię armia 
norweskich łupieżców w drodze do Polski ( .. ) 
Roztaczające się przed naszymi oczami państwo duńskie jest przedsta
wione z niezwykłym realizmem, pod którym wyczuwalny jest jednak 
ustawicznie ton bezkompromisowej krytyki . Ta krytyka pochodzi oczy
wiście w znacznej mierze od samego Hamleta; (.„) 
Hamlet przejrzał Poloniusza. Pogarda, jaką go darzy, jest tak zupełna , że 
nie stać go na litoś ć w obec niego naw et w tedy, gdy przypadkiem przebił 
go mieczem. („. ) Jest on bowiem zgoła poważnym człowiekiem , który 
w granicach swej działalności wie dokładnie, co ro bi, i chełpi się tym, jak 
zręcznie potrafi „boczkiem „ . zachodząc trafić do celu ". W polityce 
cechuje go makiaw elizm; pod wzg lędem moralności - jak mu to Hamlet 
mówi wprost - nie jest lepszy od handlarza ryb. Zanim „ doprowadzi" 
swoją córkę do Hamleta (dobre ok reślenie używane przez hodowców 
bydła), będzie się przed nią rozwodził szeroko na temat walorów ry nku 
małżeńskiego w obawie, że wzięła wyznanie Hamleta „bez poświadcze
nia rozsądku ( ) za dobrą monetę", i będzie o jego przysięgach mówił, że 
są „Jak kuglarze, czym innym, niż szat y pokazują". 
Oczywiście Hamlet przejrzał nie tylko Poloniusza, ale i moralność całego 
społeczeństwa , które w Poloniuszu nie dostrzega ni c złego poza jego 
gadulstwem. Kiedyś kochał Ofelię , ale teraz w świet l e swego nowego 
spojrzenia na duński świ atek widzi , że choć ona sama jest niewinna, jest 
przecież tylko pionkiem w niecnych knowaniach dworskich. 
(„ .) Problem, przed któ rym stoi Hamlet, to niezmiernie trudny problem 
znalezienia dzi ałan ia, które byłoby współmierne z jego nową wizją tego, 
co „ jest"; tj. dz iała nia , które byłoby dopasowane do owego prawdziwego 
świata , w którym żyj e. Nie lęka s ię on działania samego w sobie. Słyszy 
my wielokro tnie, że był dawn iej k rólew iczem zdolnym i cieszącym się 
popul a rnością. W ciągu całej sztuk i d z i ała śmi ało i zdecydowanie, i l ekroć 
zacho dzi potrzeba: idzie w ślad za duchem, przygotowuje przedstawie
nie, stawia przed matką całą brutalność faktów, zabija starca za arrasem, 
itd. („.) 
Określanie Hamleta jako człowieka niezdolnego do podjęcia decyzji nie 
trafia w sedno rzeczy. Można by o nim powiedzieć z większą dozą 
prawdy, że stoi w obec sytuacji, której nie jest w stanie rozwiązać przez 
samo działanie. Wyrażę to z pewnym uproszczeniem: jaką skuteczną 
działalność mógł podjąć młodzieniec , który w roku 1 600 nie potrafi 
dłużej patrzeć na społeczeństwo z punktu widzenia klasy rządzącej? 
Mógł zabić Króla (co w pięćdziesiąt lat później zdarzyło się w Anglii), 



uznaiąc go winnym nie tylko krzywd prywatnych, ale równ ież demora 
lizacji państwowej i przekształcenia Danii w więzienie . Ale co potem? 
Szczególnie jeśli młody Fortynbras, powróciwszy właśn i e z udanego 
najazdu na Polskę, ma objąć zami ast niego panowanie. 
( .. ) jak to jest możliwe, by Hamlet był tym, czym każdy instynktownie 
wie, że musi być , tj. bohaterem, skoro jednocześnie niczego nie osiąga 
swym działaniem? To właśnie ten problem stworzył tenden cję do współ
czucia Hamletowi dlatego, że niczego nie osiąga. Sądzę, że tendencja ta, 
jakkolwiek błędna, jest wyrazem uznania dla trafności, z j aką Szekspir 
podkreślił ważną i ogromnie pasjonującą świat współczesny sytuację, 
dzięki której każdy dostrzega równoczesną typowość i niezwyk tość 
Hamleta. Hamlet nie jest po prostu renesansowym królewiczem. Jest w 
naszej literaturze pierwszym obok Faustusa Marlowe'a intelektualistą 
nowożytnym i jest oczywiście o wiele bardziej nowożytny, jak też o wiele 
intel igentniejszy od Faustusa. 
( .. . ) zagubiony młodzieniec , którego widzimy w pierwszych aktach sztuki, 
dotkliwie odczuwający własne wyobcowanie, pogardliwy, szyderczy, 
mający nawet w sobie coś z ekshibicjonisty, mówi ący językiem odmien
nym od języka używanego przez jego otoczenie, pasuje idealnie do 
doświadczeń współczesnego intelektualisty, który zaczyna idealizować 
nieszczęsnego młodzieńca, upatrując w nim najwyższy w yraz odwiecz
nej sytuacji ludzkiej, przedstawionej w osobie intelektua listy. 
Na takie idealizowanie Szekspir nie pozwala. Stanąwszy na samej krawę
dzi rozpaczy Hamlet wraca następnie na dwór duńs k i, od rzucając możli 
wość dalszego rozdziału myślenia od działania . Od chwili gdy śmierć 
Ofeli i przywoła go do rzeczywistości na cmentarzu, gdzie wskoczy do jej 
grobu z okrzykiem: „To ja jestem, Hamlet, syn Danii", pozostawi za sobą 
najrozpaczliwsze z prześladujących go wątpliwości. 
( ... ) Wydaje mi się , że akt piąty nie przynosi dramatycznego rozwiązania 
dylematu Hamleta w całym tego słowa znaczeniu, lecz raczej coś w ro 
dzaju ratowania ludzkiej uczciwości oraz odrzucenia idealizmu filozoficz
nego. Hamlet, królewicz, który próbował zostać człowiekiem, staje się na 
nowo królewiczem i dokonuje czynów, jakich winien dokonać królewicz 
epoki Odrodzenia: zabija mordercę ojca, przebacza głupiemu, dobrze 
zbudowanemu Laertesowi i po raz pierwszy wyrażając wprost swą 
troskę o własne prawo do tronu, przed śmiercią oddaje głos na Fortyn
brasa, delikatnego i tkliwego księcia, jakim Hamlet nie potrafiłby już 
zostać. To prawda, że Horacy pozostaje przy życiu, złożywszy wprzód 
obietnicę głoszenia prawdy, i że ma dalej służyć sprawie humanizmu, ale 
wiadomo, że bez Hamleta Horacy nie odegra decydującej roli. Koniec 
przynosi więc w pewnym sensie całkowitą niemal porażkę wszystkiego, 
co reprezentował Hamlet. Ale głosi też potrzebę działania w realnym 
świecie, a to jest wielkim triumfem człowieka . ( ... ) 

przełożyła ALINA SZALA 
(Szkice szekspirowskie. Warszawa 1 983) 
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Guido de Moor (fot. Pan Sok) 

GUIDO DE MOOR (ur. 1937.08.31) akto r, reżyser i sceno
graf holenderski. Ukończył Szkołę Teatralną w Amsterdamie 
( 1960). W latach 1970 - 1985 należał do kierownictwa arty
stycznego Royal Theatre w Hadze, a w ci ągu ostatnich 5 lat 
byt jego dyrektorem artystycznym. 
Do najbardziej znanych kreacji aktorskich GUIDO DE MOOR 
należą role w sztukach Szekspira, m.in. Sir Andrew (Wieczór 
Trzech Króli), Benedict (Wiele hałasu o nic), Lysander (Sen 
nocy letniej), Coriolanus (Koriolan); Moliera, m.in. Alcest 
(Mizantrop), Don Juan (Don Juan); Czechowa: Wierszynin 
(Trzy siostry), Trigorin (Czajka); Goethego - Mefistofeles 
(Faust); Brechta - Mackie Majcher (Opera za 3 grosze); 
Jansona - Volpone (Volpone), a także w sztukach Feydeau, 
Goldoniego, Will iamsa, Pintera, Anouilha, Marivaux, Shawa, 
Gorkiego, Geneta itd. 

Interesujące są również jego role telewizyjne oraz filmowe 
(Flanagan, Love in Amsterdam i inne). W iele z wyżej wymie
nionych kreacji zostało nagrodzonych, m.in. w 1970 GUIDO 
DE MOOR otrzymał n agrodę pub li czności za rolę Kamila w 
sztuce Feydeau La puce a L'oreille, w 197 1 nagrodę Louis 
d'Or za rol ę Ju liana w sztuce Anouilha Nie budźcie pani, w 
1982 za rolę w sztuce Taylora, w 1985 za rolę w sztuce Ruth 
Wreff. 
GUIDO DE MOOR współpracuje w Hadze z Royal Theatre, z 
HOT Theatre, ze Studio Theatre. Wyreżyserował tam wiele 
sztuk, przede w szystkim Szekspira: Komedię pomyłek 
(1969, HT), J ak wam się podoba (1975, RT), Juliusza 
Cezara (197 6, RT), Hamleta (1983, RT, gośc i nna realizacja 
w Cent rum Sztuki STUDIO), Romea i Julię { 1 984, RT), Sen 
nocy letniej ( 1985, RT), a t a kże Goldoniego: Sługa dwóch 
panów (1970, RT), Wachlarz (1978, RT); Moliera - Uczone 
białogłowy {1979, RT); Schitzlera - Korowód (197 2, RT); 
von Horvatha - Opowieści Lasku Wiedeńskiego (1977, 
RT), Ibsena - Nora (197 1, RT); Gorkiego - Letnicy (1974, 
RT); Shaffera -Amadeusz (1980, AT). 



inspicjent MACIEJ POPŁAWSKI 

sufler HANNA SZUMACH ER 

kierownik techniczny OLGIERD RODZIEWICZ 

kierow nictwo pracowni: 

akustycznej Roman Pu chalski 

elektrycznej Andrzej Bochenek 

krawieckiej damskiej Danuta Cisłowska 

krawieckiej męskiej Adam Popławski 

malarskiej Jan Szawliński 

modelatorskiej Ireneusz Sołtysiak 

perukarskiej Halina Cieślak 

stolarskiej Krzysztof Nicewicz 

ślusars k i e j Ryszard L i piński 

tapicerskiej Wiesław Dalba 

garderoby Halina Piłkowska 

brygadier sce ny Zbigniew Romankiewicz 

kierownik administracyjny KRZYSZTOF ŻEBROWSKI 
kierownik organizacji pracy artystycznej JOL.A.NT A BONIEWICZ 

kierownik organizacji widowni KAZIMIERZ KOWALCZYK 

kierownik widowni KRYSTYNA RETKE 

wydawca CENTRUM SZTUKI STUDIO im. SU.Witkiewicza, Warszawa, maj 1986 

Sprzeda ż biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem. 

Zamów ienia na bilety zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA W IDOWNI 

tel . 20 2 102 w godz. 9-1 6, oprócz w o lnych sobót, niedziel i świąt. 

KA SA T EATRU tel. 200-211 w. 29-41 czynna w godz. 1 0-14 i 1 5.30- 19, 

w poniedziałek w godz. 1 0-1 6, w woln e soboty, ni edziele i święta w godz. 1 4-1 9. 

Przedsprzedaż biletów prowa dzi również ZASP, Al. Jerozolimskie 25, 

tel. 21 -93-83 w godz. 1 0-1 7 .30 oraz SYRENA. u I. Krucza 1 6/ 22 tel. 25-72-01 

w godz. 1 0-1 7 .30. 

GALERIA STUDIO 

wystawy czasowe i zbiory sztuki współczesnej 

czynna codziennie oprócz poniedziałów w godz. 11.30-17, 

w wolne soboty, niedziele i święta w godz. 1 4-1 7 .30 

oraz przed każdym spektaklem i w czasie przerw 

opracow anie programu Ewa Wrońska 

opracowanie graficzne Elżbieta Magner 

zdjęcia Zygmunt Rytka cena 75 zł 

„ 

RANI< XEROX 
NIEZAWODNlE POMOCNY 

XEROX 1038 

Oto najnowsza, uniwersalna kopiarka o pro
stej obsłudze . System optyczny zoom ko
piarki pozwala zwiększać i zmn iejszać kopie 
co 1 % w odskalowaniach od 64% do 1 56%, 
gwarantując wysoką jakość kopii . Czuta. pię
ciostopniowa kontrola kontrastu pozwala na 
wykonanie czytelnych kopii ze słabych ory
ginałów albo usunięcia tła na kopiach z ory
gi natów kolorowych. 
Rank Xerox 1038 pracuje z szybkością 25 
kopii na min utę formatu A-4 i 1 2 kopi i na 
minutę formatu A -3. 
Skomputeryzowany system sterowania 
i diagnostyki wyświetla na czytniku 190 in
formacji i przypomina o konieczności uzu
pełnienia papieru czy toneru. 

Informacji udziela Rank Xerox 
Oddział w Warszawie 

0()-020 Warszawa, ul. Szpitalna 1 p. 38, 

Zoom 

tel. 27-23-26, tlx: 816312 ze zbiorów 



Plakat JOHNA SORBIE (ur. 1928 r I. profesora malarstwa I grafikr w Colorado State Univer 
sity w Fort Colhns. USA. dla Centrum Sztuki Studio I 198 51 

Plakat JANA JAROMIRA ALEKSIUNA dla Wrocl<11111sk1ego Teatru Pantomimy ( 1979). 
,Na1lepszy plakat Warszawy~ w lutym 1981 

Plakal WIESŁAWA ROSOCHY dla Teatru Ateneum w Warszawie ( 1983). Zloty mP.dal na VI 
Biennale Plakatu w Lahti (Finlandia), 1 985 

Plakat JERZEGO CZERNIAWSKIEGO dla Teatru Dramatycznego M.St. Warszawy (1980l 
,Na1lopszy plakat Warszawy· w marcu 198 1 

Plakat AN DRZEJA KRAUZE 1 MARCINA MROSZCZAKA dla Teatru Narodowego (1970), W\ 

rózniony w konkursie ogh.o;;zonvm przez Teatr Narodowy wśród studentów ASP w Warsza 
wre oraz „Najlepszy plakat Warszawy" w kwietniu 1971 

Plakat Holendra RAINALOA VAN LAMSWEADE do p1erwsze1 rea li zacji „ Hamleta (rez 
GUIDO DE MOOR) na scenie „ Heagse Comedie" w Hadze w 1983 

PLAKATY WYDAWANE PRZEZ CENTRUM sztffeKI STUDIO SĄ DO NABYCIA 
W BIURZE OBSŁUGI WIDZÓW TEATRU CODZIENNIE W GODZINACH 9-16 
ORAZ 18-21 [TEL 202-102]. 


