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William Shakespeare 

SEN NOCY LETNIEJ 

Teatr Powszechny w Łodzi 



Gdyby teatr nie łączył w sobie wszystkich 
sprzeczności świata, gdyby jednocześnie nie był 
sztuką linoskoka i magią kapłańską, trybuną 
agitacji politycznej i miejscem najbardziej od 
życia oderwanych upojeń i wzruszeń, gdyby 
z równym kunsztem nie odtwarzał szpetoty co
dziennej i patosu czynów heroicznych - nie 
byłby wart naszych zainteresowań i naszych 
poświęceń. 

LEON SCHILLER 

., 
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William Shakespeare 

SEN NOCY LETNIEJ 

Premiera na scenie Teatru Powszechnego w Lodzi 
dnia 19 czerwca 1988 roku 



t anisław Bałii'1ski 

NIEBO SZEI\:SPIRA (fragrnent) 

Kiedy „Sen Nocy Letniej" w bezbłędnym ogrodzie 
Zakańcza się pogodnie akordem anielskim 
I rta ot wartej scenie, gdzie światło lśni blade, 
Oberon wypowiada ostatnią tyradę 
I kłania się widowni z umiarem angielskim 
- Nie wychodź z Regent's Parku, zaszyj się 

w ogrodzie, 

Gdzie pachną cierpkie i·{>że i rosy dri.~ dreszcze . 

Przedstawienie skończone, ale noc trwa jeszcze 
I gwiazdy błyszczą dalej w lipcowej urodzie. 
Oprzyj głowę o drzewo i patrz, jak noc żywa 
Rozwija się nad tobą i fantazj~ wzywa, 
I już tknięty czarami ów ogród panie11ski, 
Gdzie ucichł wiatr, a w ciszy zadźwięczała lira, 
Zamienia się powoli w złoty gaj ateński, 
Nad którym wschodzi niebo tajemne Szekspira. 

JAN KOTT 

SZKICE O SZEKSPIRZE (fragment) 

Trzeba sobie to wyraznie powiedzieć : jesteśmy 

dopie ro na początku drogi do odczytania r enesan
sowego i humanistycznego Szeksp ira . I d latego każde 
szekspirowsk ie p rzeds tawienie wymaga szczególnie 
czujne j uwagi, po każdym przedstawien iu szekspi
rowsk im potrzebna j.est zasadnicza dysku sja. N ie 
chodzi tutaj bowiem ty lko o szczegóły ujęcia, o p o
t ra ktowan ie te j czy inne j roli , o zaakc ntowanie tego 
czy innego pla nu. Chodzi o zasadniczą i nterpre tację. 

Bez te j fu n dam en talnej walki o nową koncepc ję 

sztuk szckspirowsl ich n ie posuniem y s i ę ani o krok 
naprzócl. 

Koni czność nowej interpretacj i z największą 

może oczyw i stością widać na sztuce tak pozornie 
proste j i tak bardzo „ogranej" jak SEN NOCY 
LETNIEJ. Nigdz ie może indzie j nie narzuca s ię bo
wiem z taką ostrością konieczność w yboru między 
Szekspirem renesansu a fal syfikatem Szekspira z 
okresu wiedeńskiej seces ji. Ze wszystkich sztuk 
Szekspira „Sen nocy letniej" najlatwiej dał się za
mienić w wiedei1 sko-be rlińską operetkę, bezstylowy 
książycowy balet i zimną, dekoracyjną feer ię . Tak 
wystawił w początkach wieku arcydzieło szekspi
rowskie Reinhardt, potem w latach międzywojen
nych spaskudzony został gruntownie „Sen nocy let
niej" w przeróbce filmowej . Spod wplywu seces ji 
nie wyzwoliło się całkowicie żadne polskie przed
stawienie, nawet najciekawsze w inscenizacji -
Leona Schillera w Teatrze Polskim w roku 1934. (.„) 

Przy wszystkich pozorach prostoty, łatwości i nie
skomplikowania „Sen nocy letnie j" jest w istocie 
jedną z najtrudniejszych komedii szekspirowskich, 



gwaitownie skonstruowaną, łączącą w sobie z ge
nialną i młodzieńczą beztroską najbardziej róż

norod ne elementy . Był to najprawdopodobn ie j 
w pierwszym zamyśle śpiesznie napisany wese lny 
balet na uroczyste dworskie zaślubiny. Stąd w pierw
szym akcie owa szlywn:i. i uroczysta para książęcych 
narz czonych. Nazwał ich Szekspir Tezeuszem i Hi
polilą i z c ałą niefrasobliwośc ią umieścił w Atenach. 
Ale to tylko gest, aby prolog sztuki wyszedł bardzie j 
okazale. Ateny, podobnie jak Ilir ia , to jedna z nazw 
elżbietańskiej Anglii, to nawet nie klasyczny kos
tium, jak u Racine'a . Grecka królowa Amazonek, 
Hipolita, dopiero co przestała być nałożnicą króla 
elfów, a Tezeusz miał miłosne konszachty z Tytanią. 

Ale to dopiero początek dziwnego pomieszania 
materii, to tylko ramy dla całe j komedii. Bo oto 
już od pierwszych scen zaczyna się cała wielka 
historia miłosna. Dwie pary, ale w nich pełnia 

wszystkich uczuć . Pasja i trwoga, wstyd i namięt
ność, zaczadzenie miłosne i nagłe wybuchy niena
wiści; cała poezja miłości wygrana od razu na 
najwyższych tonach, w gwałtownym jak zawsze 
u Szekspira spiętrzeniu uczuć, nie tracąca ani chwili, 
ani jednej linijki wiersza na przygotowanie wybu
chu, na podprowadzenie psychologiczne, na drobne 
uprawdopodobnienia. Oto drugi element dzieła: reali
styczna prawda o renesansowych kochankach. 

Trzeci element komedii jest zupełnie z inne j 
beczki. Coraz dalej j esteśmy od Aten. Na scen ę 

wprowadza Szekspir aktorską trupę londyńskich 

rzemieślników, z których sztuki wyrósł i którym 
tyle zawdzięczał. Wielka poezja miłosna ustępuje 

grubym i prostym żartom. Ale wielki mistrz nie 
tylko szydzi i naśmiewa si ę ze swoich poprzedników. 
Dobrze wie, że naiwnie odegrana przez trupę pana 
Pigwy „Najżałośniejsza komedia i najokrutniejsza 
śmierć Pyrama i Tyzbe" jest może prawdziwsza, 
bo bardziej okrutna od dzie jów Lizandra i Hermii, 
Heleny i Demetriusza. Szekspir ma wiele czułości 

dla te j prostackiej trupy, wie, że bawiła ona kraw
ców, cieśli i kotlarzy, tworzących najwierniejszą 

publiczność teatru „Pod Kulą Ziemską". 
Wszystko to jednak jeszcze nie jest snem nocy 

letniej. Arcydzieło powstaje dopiero wtedy, kiedy 

w noc świętojaó.ską spotykają się w lesie renesan
sowi kochankowie, król i królowa elfów, Puk, rusałka 
i cała trupa pana Pigwy. Ale czymże jest ten las 
z'.lczarowan y ? 

„Sen nocy letniej" dzieje się w tym samym 
Ardeńskim Lesie, dokąd chronią się kochankowie, 
wygnany władca i Jakub filozof z „Jak warn się 

podoba". Las w twórczości młodego Szekspira od
grywa szczególną rolę. Jest wielką metafo rą natury, 
którą przeciwstawia Szekspir rozkładającemu się 

feudalnemu porządkowi, jest rzeczywistym lasem, 
w którym jeszcze nie tak dawno Robin Hood polo
wał wraz ze swymi towarzyszami, jest wreszcie 
wybranym miejscem, w którym na krótką chwilę 

Szekspir ucieleśnił swoje marzenie o h::i.rmonii i peł
ni życia. 

W każdej ze szituk Szekspira inne elementy 
ideowe i artystyczn e „lasu" występują ze szczególną 
ostrością, ale we wszystkich „las" łączy w sobie 
ludowe tradycje swobodnego życia zbójców i rene
sansowe marzenia o humanistycznej harmonii . Bez 
głębokiego zrozumienia owej podwójne j wymowy 
„lasu" musi zawsze nastąpić trywializacja „Snu nocy 
letniej" i „Jak wam się podoba". 

W noc świętojańską święcono w Anglii pamic~ć 

Robin Hooda . Mały skrzat, Puk, Robin - Dobry 
Koleżka, wyrasta z fantazji angielskiego ludu. 
Z greckich bóstw i boginek w tym śnie nocy letniej 
nie spotykamy ani jednego ( ... ) i nawet kochankowie 
mimo greckich imion należą do jedne j ludowej 
angielskiej rodziny. Tak jak <lo jedn ej nadgoplań
skiej rodziny wyczarowanej fantazją Słowackiego, 

choć o wiele mnie j niż u Szekspira autentycznie 
ludowej , należą Grabiec, Goplana i Skierka. ( ... ) 

Szekspir buduje swe sztuki z wielkich przeci
wieństw; po wybuchach poezji następują grube 
i sprośne żarty, wzniosłość i płaskość miesza się co 
chwilę, jak w prawdziwej ludowej szopce. Ale 
świat, który ukazuje w brutalnych i gwałtownych 
przeciwieństwach jest zawsze nasycony ludzką 

prawdą. 

Szkice o Szekspirze 
PIW, Warszawa, 1961 r. 



TYLKO PRAWDZIWIE WIELKIE DZIEŁA 
WZBUDZAJĄ TAK RÓŻNE UCZUCIA ... 

29 września (roku 1662), Sw. Michała. 
Dzisiaj skończył si<~ czas, przez który ślubowałem 

był wystrzegać się trunków i teatrów. Postanowiłem 

więc zażyć swobody i poszliśmy do Królewskiego 
Teatru, gdzie oglądałem „Sen nocy letniej", 
n;ecz, której1 nigdy nie widziałem przedtem i nigdy 
więcej nie zobaczę, gdyż to jest najbardziej 
niesmaczna i niedorzeczna sztuka, jaką kiedykohviek 
w życiu zdarzyło mi się oglądać. 

Dziennik Samuela P epysa (s. 2G9) 

Zachwycający wieczór! Upaja, oszołamia i uwodzi. 
Narkotyczna cudowność, bezrozumna poezja, 
magiczna groteska, rubaszność dell'arte -
wszys tko razem natchnione bałamutnym zachwytem 
i uniesieniem. Trudno zamknąć w ga rś ci eler 
poetycki, otrząsnąć się z rozkosznej złudy, op ~d z ić 

si ę fantazji przywidzeń i zjaw. Trudno pozbyć sitt 
entuzjazmu, porozumieć się ze sobą samym 
rozważnie i chłodno. Przyznam się szczerze, 
że w moim krześle recenzenckim poczułem się 
na tym przedstawieniu tylko poetą. I nic na to 
poradzić nie mogłem. Bo kogo ono nie skusi, 
aby rzucić wszystko i popłynąć w sen księżycowy, 
przystać do tłumu widm czarodziejskich, zakołysać 
się tańcem i muzyką wysoko nad światem! Tam 
czeka lecących drogą nadziemską nie tylko to, 
cośmy tu nazwali romantyzmem. Tam olśni nas nie 
tylko widzenie tego, co chce się widzieć, a nie tego, 
co jest. 

Kazimierz Wierzyński 
„Sen nocy letniej" W. Szekspira 

Gazeta Polska, 7.X.1934 
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NAJGORSZY FESTIWAL 

Odbył się on w Stratfordzie w roku 1769. 
Zorganizował go aktor David Garrick, by 
upamiętnić dwóchsetlecie urodzin Szekspira. 

Po pierwsze odbył się 5 lat za późno 

..___ 

i w nieodpowiednim miesiącu. Ale na tym nie 
koniec. Ulewny deszcz zalał sztuczne ognie. 
Następnie zawaliła się ściana w teatrze „Rotunda" . 
Spadła ona prosto na honorowego gościa festiwalu, 
lorda Carlisle'a. Z kolei wystąpiła z brzegów rzeka 
A von właśnie wtedy, gdy pani Baddeley śpiewała 
„O, ty leniwie płynąca rzeko". Tryumfalny pochód 
odwoływano dwukrotnie, a ucz cc stnicy balu 
przebierańców tall.czyli po kostki w wodzie. 
Natomiast w drodze do domu 150 osób wpadło 
do rowu. 

Podczas czte rech dni fe stiwalu zacytowano j edną 
linijk~ z Szekspira, i to w dodat:ku błędnie. 

Stephe n Pile 
„The Book of Hcroic Fallures" • 

* Stephen Pfile uważa, iż trzeba walczyć z szerzycielami 
„obsesji sukces u". Jego „Księga klęsk" jest uznawana za 
oficj a lny podręcznik Brytyj skiego Klubu Nieudaczników. 
Fragment rozdziału zatytułowanego „W świetle ramp" cytu
jemy wprost za tygodnikiem „Wprost" nr 18/1988. Odżegnu
jąc się od „obsesji sukcesu" mamy nadzieję na życzliwe 
przyjęcie przez Paó.stwa naszego spektaklu. 



William Shakespeare SEN NOCY LETNIEJ (A Midsummer Night's Dream) 

przekład i adaptacja: KRYSTYNA BERWIŃSKA 

muzyka 
CZESŁAW NIEMEN 

J1mettLU0)1J obsada 51'4womir Kwto.~kou'Jl<~ 
Teze usz „„„ ....... „ . .... „ .. ............ „ JERZY KORSZTYN 
Hipolita .......... ... ..... ... ......... .. RENATA FRIEMAN-KRYŃSKA 
Ege usz . . ..... ... ....... . . . „ STANISLA W KW ASNIAK 
I-Iermia . . . . . . . BARBARA SZCZESNIAK 
Lizander „ .„„ . .. „ ... . „„ . „ ... lVIIROSLAW SIEDLER 

Helena . . ·+·· . „ . EW A SONNENBURG 
Filostrate s .. „ „„„. „ ODZIMIERZ TYMPALSKI 
Pigwowicz „. „ „„. „.„. MICI-IAL SZEWCZYK 
Tyłek .. . .... „... . .. „. „ . TADEUSZ SABARA 
Rurka „„ . .„ .. .... „ .. . ANDRZEJ FOGIEL 
Dziurka . „ .. „ „ „ ....... „„ _ .. ANDRZEJ ŁĄGWA 
Piszczek „ „ „ „ .. l'lP:'EtHH.Jl'llsA łHIXQłTQRQm iiiA'l' 0 :HHtRT 
Bidula „.. .... . . „. . . BRUNON BUKOWSKI 

Obe ron . . 

Tytania 
Puk 
Dziwunka I . 
Dziwunka II 

Gorczycka . 

MIECZYSŁAW A. GAJDA 
JERZY KRASUŃ 

GABRIELA SARNECKA 
. „.. .. . .. „ .•• ROBERT ROZMUS 
.. . .......... ...... .......... JULITT A SĘKIEWICZ 

RENAT A FRIEMAN-KRYŃSKA 
ALICJA KNAST 

Kwiatek-Groszkowska .„„„ . 

ROMANA KAMIŃSKA 

MARIA W A WSZCZYK 
ILONA BARTOSINSKA 
GRAŻYNA SUCHOCKA Cma . 

MAŁGORZATA PIETRZAK-MOTYLEWSKA 

Pajęczyńska „„ „„„.„„„ ... 
EW A HARASIMOWICZ 
DU PIQI.O 1'iHZ:SH)Tiii1' o h' ttł.) Ll!>v\t-()... 

Elfy .. 

\ ARTUR MAJEWSKI 
JRZEGORZ MARCHWICK! 

J 
JERZY KRASUN 
JACEK ŁUCZAK 

WŁO!J.lIMIERZ MACIUDZIŃSKI 
MIECZYSLA W A. GAJDA 

inscenizacja i reżyseria 
DANIEL BARGIEŁOWSKI 

scenografia 
IWONA ZABOROWSKA 

choreografia 
JANINA NIESOBSKA 

asystent scenografa 
ANDRZEJ CIEŚLIK 

sufler 
ALINA FALANA 

asystent reżysera 
JERZY KORSZTYN 

inspicjent 
KRYSTYNA SABARA 



JAN KOTT 

TYTANIA I GŁOWA OSŁA 

Według najnowszej biografii Szekspira A. L. Row
se'a pierwsze przedstawienie . „Snu nocy letniej" 
odbyło s i ę w starym londyńskim pałacu Southamp
tonów na rogu Chauce ry Lane i Holbornu. Był to 
wielki późnogotycki dom z galeriami i galeryjkami, 
które bi egły jedn e nad drugimi wokół otwartego 
prostokątnego podwórza z przyległym ogrodem, po 
którym można było space rować. Trudno wyobrazić 
sobie l epszą scen e ri ę dla rzeczywistej akcji „Snu 
nocy letnie j". Już późna jest noc i kończy się zaba
wa. Spełniono już wszystkie toasty i ustały tańce . 

Na podwórzu stoją jeszcze pachołkowie z latarniami. 
Ale w sąsiednim ogrodzie jes t ciemno. Przez bramę 
powoli przemykają splec ione pary. Wino hiszpar1skie 
jest c i ężkie, kochankowie zasn ęli . Ktoś przeszedł, 
prys n<il sok z jagód, chłopak się obudził. Nie widzi 
dziewczyny, która śpi przy nim: wszystko zapomniał, 
zapomniał nawet, że to z nią wyszedł z zabawy. 
Obok jest in na dziewczyna, wystarczy wyciągnąć 
ramię : JUZ je wyciągnął , już za nią biegnie. Już nie
nawidzi z tą samą s iłą, z j aką przed godziną po

żądał... 
U Szekspira zawsze jes t wspaniała nagłość miło

ści. Fascyn acja zjawia s ię od pierwszego spojrzenia, 
zaczadzenie od pierwszego zetknięcia się rąk. Miłość 
spada jak jastrząb , świat się zapadł, kochankowie 
widzą ty lko siebie. Miłość u Szekspira wypełnia 

cał ą is tot ę , jes t zachwyce niem i pożądaniem . W 
„Śnie. „" z tych miłosnych pasji zostaje tylko nagłość 
pożądania. 

• 

• 

„ 

• 
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„Sen„." jest najbardziej erotyczną ze wszystkich 
sztuk Szekspira. I w żadnej chyba z tragedii i ko
medii poza „Troilusem i Kresydą" erotyka nie jest 
tak brutalna. 

Tradycje teat ralne „Snu.„" są szczególnie nie
z nośne , i to zarówno w swoim wzorcu klasycystycz-
11ym, z kochank ami w tunikach i marmurowymi 
schodami w tle, jak i w wariancie drugim : opcrowo
-tiulowo-linosko czkowym. Teatry od dawna w ys ta
wiają „Sen„." jako bajkę Grimma, i może dlatego 
o stro3ć i brutalność sytuacji i dialogów zos ta je na 
scenie całkow i c ie za tarta. Niemal się je j nie widzi, 
niemal s i ę je j nie sł yszy . (.„) 

Helena kocha Demetriusza. Demetriusz kocha 
He rmię. I-Iermia kocha Lizandra. Potem Lizander 
ściga He le nę. Helena ściga Demetriusza, Demetriu sz 
ściga Hermię. To m echaniczne odwrócenie pożądań 
i wymienność kochanek jest nie tylko założeniem 

intrygi. Redukcja postaci do miłosnego partnera 
wydaje się najbardzie j charakterystyczną cechą tego 
okrutnego snu . I może najbardziej współczesną. 

Partner nie ma już imienia, nie ma już nawet 
twarzy. Jest tylko najbliżej. Jak w niektórych 
sztukach Geneta nie ma jednoznacznych postaci, są 
tylko sytuacje. Wszystko staje się ambiwaletne. („.) 



Rozszyfrowanie aluzji i odnalezienie wszystkich 
kluczy i kluczyków do „Snu„." nie jest chyba możli
we. I nie jest nawet potrzebne. Nie jest chyba 
również najważniejsze ostateczne ustalenie na jaką 
to uroczystość weselną Szekspir pośpiesznie wykań
czał i dostosowywał swój „Sen nocy letniej". Dla 
aktora, inscenizatora i reżysera konieczna jest tylko 
świadomość, że „Sen" był współczesną sztuką mi
łos ną. Właśnie współczesną i właśnie miłosną. I to 
bardzo prawdomówną, bardzo brutalną i bardzo 
gwałtowną ... ( ... ) 

Tytania układa się do snu na łące pośród dzikich 
róż , powojów, fiołków i stokrotek, ale kołysanka, 

którą przed zaśnięciem nucą jej towarzyszki, wydaje 
się dość przerażająca. Taka kołysanka nie zapowiada 
najprzyjemni jszych snów .. . 

Wiotka, czuła i liryczna Tytania pragnie zwie
rzęcej miłości. Puk i Oberon przemienionego Spodka 
(w przekładz i e K. Berwińskiej - Tyłka - przyp. red.) 
nazywają potworem. Krucha i słodka Tytania po
twora ciągnie do łóżka , niemal siłą, niemal gwałtem . 

Takiego kochanka chciała . O takim kochanku ma
rzyła . Tylko nigdy, nawet przed samą sobą nie 
chciała się do tego przyznać. Sen ją wyzwala z opo
rów. Przez poetycką Tytanię, która nie przestaje 
szczebiotać o kwiatkach, gwałcony jest monstrualny 
osioł. 

Tytania ze wszystkich osób dramatu najdalej 
i najgłębiej wchodzi w ciemną strefę seksu, gdzie 
nie ma już piękna i brzydoty i zostaje tylko zacza
dzenie i wyzwolenie . ( ... ) 

Noc już dogasa i zbliża się świt. Kochankowie już 
przeszli przez ciemną zonę zwierzęcej miłości. .. 
Tytania budzi się i widzi nad sobą gbura z głową 
osła . Spędziła z nim tę noc . Ale teraz jest dzie11. 
Już nic nie chce pamiętać. Rano zawstydzeni są 

wszyscy. 
W gwałtownych kontrastach miłosnego szaleń

stwa, które wyzwala noc, i cenzury dnia , która każe 
o wszystkim zapomnieć, Szekspir wydaje się naj
bardziej współczesny i prekursorski. Koncept „ży

cie - snem" nie ma tutaj nic w sobie z barokowej 
mistyki. Noc jest kluczem do dnia ... 

• 

• 

Szaleństwo trwało całą czerwcową noc. Kochan

kowie wstydzą się te j nocy i nie che<~ o n iej mówić, 
„ tak jak się przykrych snów nie przypomina". Ale 
ta noc wyzwoliła ich od nich samych. Byli w swoich 
snach prawdziwi. Wolni od kłamstwa i oporów. 

Las jest zawsze u Szekspira wyobrażeniem Na
tury. Ucieczka do Ardeńskiego Lasu jest ucieczką 

od okrutnego świata, w którym droga do korony 
prowadzi przez zbrodnie, brat pozba\via brata dzie
dzictwa, a ojciec domaga się śmierci córki , jeś li wy
bierze męża wbrew jego woli . Ale Naturą jest nie 
tylko las. Naturą są instynkty, które są w nas sa
mych. Są one równie szalone jak świat. 

Temat miłości powróci raz jeszcze w starej tra
gedii o Pyramie i Tyzbe, odegranej na zako11.czenie 
„Snu" przez trupę pana Pigwy. Kochankowie roz
dzieleni są murem, nie mogą się dotknąć, widzą 

się tylko przez szparę. N.igdy nie połączą się ze sobą. 
Na miejsce spotkania przyjdzie głodny lew. Tyzbe 
ucieknie w popłochu. Pyram odnajdzie jej skrwa
wioną chustkę i przebije się sztyletem. Tyzbe wróci, 
odnajdzie trupa Pyrama i przebije się tym samym 
sztyletem. Świat jest okrutny dla prawdziwych 
kochanków. 
Świat jest szalony i szalona jest miłość . W tym 

wielkim szaleństwie N a tury i Historii eh wile szczę
ścia są krótkie. 

Jan Kott 
SZEKSPIR WSPÓŁCZESNY 

PIW, Warszawa 1961 



KRONIKA 

A. Czechow „Trzy siostry", reż. Adam Hanuszkiewicz 
na zdjc;ciu: iV!agdalena Cwenówna (Masza) 

TRZY SIOSTRY Antoniego Czechowa to czwarty 
spektak] zrealizowany na naszej scenie przez jednego 
z najw ybitniejszych polskich reżyserów - Adama 
Hanuszkiewicza. Podobnie jak trzy poprzednie in
scenizacje, także i to przedstawienie cieszy się wiel
kim zainteresowaniem krytyki i publiczności. Fakt, 
iż - idąc za głosem autora - nadał Hanusz•kiewicz 
TRZEM SIOSTROM kształt wodewilu, spotkał si<~ 

z wieloma sprzecznymi opiniami. Recenzent Dzien
nika Łódzkiego pisał: „Zobaczyliśmy przedstawienie, 
jak często w wypadku tego twórcy - niecodzienne, 

• 

zaskakujące, budzące momentami zachwyt dla roz
wiązania jakiejś sceny, kompozycji scen iczne j czy 
prowadzenia aktorów, a za chwil ę znów - - zdecy
dowany sprzeciw„.". Żadna jednak recenzja nie za
s~ąpi Państwu Waszej własnej opin ii, żadna n ie 
przekaże wrażeń i doznar1, jakie pozwala prz żyć Lo 
przedstawi 0 ni · . Obe jrzyjcie je Pa r1 two sarni . 
Se rd ' cznic :uiprnszamy . 

• 

10 maja 1988 roku odbyła się w naszym teatrze 
szczególnie miła uroczystość: Teatr Powszechny 
w Łodzi i Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie 
reprezentowane przez swych dyrektorów naczelnych 
i artystycznych podpisały wieloletnią umowę o wza
jemnej współpracy artystycznej. Mamy nadzieję, iż 

różnorodne formy realizacji tej umowy (wymiana 
zespołów realizacyjnych, gościnne prezentacje naj
ciekawszych spektakli, współpraca repertuarowa) 
przyczynią się do zacieśniania więzów przyjaźni 

i ożywiania życia kulturalnego Łodzi i Wilna. Na 
zdjęciu: podpisanie umowy. 



Repertuar Teatru Powszechnego 

Antoni Czechow 
TRZY SIOSTRY 

Czingiz Ajtmatow 
DZIEŃ DŁUŻSZY NIŻ STULECIE 

Pierre Chesnot 
PANIENKI MADAME TINY 

Zdenek Masek 
FANFAN TULIPAN 

Aleksander Fredro 
MAGNETYZM SERCA 
CZYLI ŚLUBY PANIEŃSKIE 

William M. Thackeray 
PIERSCIEŃ I ROŻA 

Igor Sikirycki 
NIEDŹWIEDŻ KROLA GNIEWOBORA 

repertuar „sceny wędrującej" 

TEATR ANTYCZNY 
TEATR ŚREDNIOWIECZNY 
TEATR RENESANSOWY 
TEATR WILLIAMA SZEKSPIRA 
TEATR MOLIERA 
TEATR WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 
TEATR ROMANTYCZNY 
TEATR STANISŁAW A WYSPIAŃSKIEGO 
MAJAKOWSKI 
TEATR STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

redakcja programu 
EW A PANKIEWICZ 

opracowanie graficzne programu i projektu plakatu 
JAROSŁAW ZDUNIEWSKI 

w programie wykorzystano rysunki 
PABLA PICASSA 

Biuro Organizac:ji Widowni - Łódź, ul. Obr. Stalingradu 21, 
tel. 33-50-36 - przyjmuje zamówienia na bilety (na miesiąc 
wcześniej) codziennie w godz. 8.00-16.00. 

Kasa 'Featru Powszechnego - Łódź, ul. Obr. Stalingradu 21, 
tel. 33-50-36 - czynna cały tydzień (z wyjątkiem ponie
działków) od godz. 11.30 do 19.15, we wtorki od 13.00 do 19.15. 
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PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY 
ul. Obrońców Stalingradu 21 
91-069 Łódź 
tel. 33-25-20, 33-50-36, 32-38-87, 36-18-14 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
BOGDAN PAWŁOWSKI 

Zastępca Dyrektora 
ZDZISŁAW KIEROŃSKI 

Kierownik Literacki 
EWA PANKIEWICZ 

Pia n ista-korepetytor 
TERESA STOKOWSKA-GAJDA 

Kierownik Techniczny 
ANDRZEJ TYRA 

Brygadier sceny 
MAREK DUDACZYK 

Akustyk 
BOGDAN GADOŃ 

Swiatło 
EUGENIUSZ TYCHEK 

Prace krawieckie 
BOŻENA STANGRECIAK 

Prace stolarskie 
ANTONI POPIOŁEK 

Szewc 
JÓZEF JAWORSKI 

Slusarz 
MAREK JAROSŁAWSKI 

Prace perukarskie 
ANNA KOCHANSKA 

Prace modelatorskie 
ANDRZEJ CIESLIK 

Prace malarskie 
BERNARDYN PIKORA 

Tapicer 
LONGIN LICHA WSKI 

Modystka 
DOROT A ROGALSKA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
DANUTA OLESIŃSKA 

Kierownik Działu Adm.-Gosp. 
ZBIGNIEW PIECZYŃSKI 

Kierownik Działu Ogólnego 
ILONA SUROWIEC 
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