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Gdyby było d,,óch takich, wkmtce ani jednego by nie było, bo by się wzajem 

pozanrynali. Przecież ty potrafisz napaść na kogoś za to, ie ma w brodzie jeden 

wlosek więcej albo mniej od Ciebie . R zucasz się na kogoś z brnnią w ręku tylko 

za to, ż.e piwo pije i w ten sposób rzekomo robi przytyk do twoich piwnych oczu! 

( ... )Czy nie r·z uciłeś się raz na przechodnia za to, ż.e k aszlnął i obudził ci psa, 

który spał sobie w słońcu? 

Rom en i Julio. Akt III, S ce na I 



William Shakespeare (ur. prawdopodobnie 23 kwietnia 1564 w Stra tfordzie nad 
Avonem) poeta, dramaturg, aktor. Jego ojciec zajmował si<;: wy robem n;kawic oraz 
handlem zbożem i drewnem. Matka pochodziła z katolickiej. szlacheckiej rodziny 
Arden ów Dramatopisarz był najstarszy z ośmiorga rodzet1stwa. Edukacji;: zakot1czyl 
najprawdopodobniej na szkole miejskiej (odpowiednik dzisiejszej szkoły średniej). 
Brak rzetelnego wykształcenia stal si<;: potem podstawą szyderstw współczesnych 
mu, wyedukowanych dramatopisarzy. ajwi<;:kszy jego rywal i przyjaciel zarazem, 
Ben Jonson zarzucał mu nonszalancji;: wobec reguł sztuki dramatycznej i niedou
czenie ("mało łaciny i jeszcze mniej grek i"). W dramatach Shakespeare'a rzeczywiś
cie można znal "ŹĆ wiele lapsusów dotyczących realiów geograficznych i historycz
nych. 

iewiele wiadomo o latach jego w ·zesnej młodości i początkach t.łziałałności 
w tea trze. Ni e wiemy, kiedy dokładnie zna l azł się w Londynie i jak trafił na scenę. 
W ie my natomiast, że mając osiemnaście lat ożenił z Anną Hathaway i miał trójkę 
dz iec i. Przyjmuje się, że zanim zaczął występować jako ak tor w przedstawieniach 
teatrów dwor;.kich, pracowal jako nauczyciel i sek retarz na dworach. Niektórzy bio
grafowie twierdzą, że był czelat.!nikiem rze znickim albo kłusownikiem. Miał p rzyja
ciół i protektorów w najwyższych ~ferach Londynu. Świadczą o tym przyjaciels kie 
dedykacj e dla lorda Southamptona zamieszczone w poematach Wenus i Adonis oraz 
Pnnuonie Lukrecji. 

O d roku IS94 Shakespeare należał do kompanii Sług Lorda Szambelana (The 
Lord C harn herłain' s .\1en), przemianowanej pote m - p o ws tą p ieniu na t ro n Jakuba I 
- na S ł ugi Jego Kró lewskie j Mości (The King' s Men). Zespó l, którego Shakespeare 
był współudziałowcem, au to rem i aktorem, szybko uznan y został za n ajle p s zą 

trup \ aktorską Londynu. Wyst c; pował najpierw w gmachu Theatre, a od IS99 '"" 
T he G lobc. Sztu ki Sha kc spcare'a, pisane dla kon kre tnyc h ak torów z je go tru py (np. 
cl la Ri ch arda Burbage'a, uwielbianego p o .e t: pub l icznośc odtwórcy ró l tragicznych) 
ci c szvł) ~i ·coraz w i<;: kszym powoc!t:c niem. Sam Sha kt.:s p c are grywał główne role w 
szt uk ac h Be n a Jo nsona Wzbog a<.: ił si ę, kupił tytuł szl ach c ·k i ( 1596) . posiadłosć w 

łondy(1;.kicj t.ł zicl ni ' }' Hlack!riars i ok a zały dom \ V rod zinnym Stratfordzie. Inwesto
wał w zi e mię i n ic r u · homośc i. \V 1611 roku uko11 ·zyws1y swo je ostatnie sztuki: 
Opow icsc z:inwu·q i Bu rz~', wyc ofa! S i ł;' z cł z i a ł:iln osc i te a tral ne j. 

Zmar ł 25 k wie tni a 1616 ro ku , według t.ł u żo późn i e j szej re lac ji: po no ·y sp ·dzo
ne j na pijan:.twie z Jonso ne m i poe t ~! Mich ael m Draytonem. Zost a ł pochowa ny w 
prezbi te riu m stradtord zkiej Ko leg iaty Ś wit; tej Trójcy. Na jego grob ie wi dniał w ize
runek sak iew ki z zia rne m . do p ic ro p o s tu łat ac h zasqpiony gł;'si m pió rem . 

Prawd opodobn ie sam Shakespea re hardzi e j <.:c ni! swo j t y tuł szlach ecki . niż 
sLt\Vł;' drama to pisa rza Nie dba ł o p u bl ikac je swo ic h dra m :u ow. Dramat zreszq w je
go czasach rzad ko był uzn aw an y za nie z alc żnr ga tune k lit e r acki. 
Istniał p rzede w szys tkim na scen ic .Jc~ł i by ł pu hl ikowanv, to zazwyczaj nielegalnie. 
hcz w ie d zy a uto ra. <.:z <;s to an onimowo .. 'vl(>wi s it,: , że cz ło nkowie kon ku re n c yjn yc h 
trup teatr alnych uk rad kie m sp isywali te ksty sz tu k ze s łu c h u p od czas pro h i spe k
tak li. "k radn ąc " so bi e nawzaje m po mysly, fra zy, ca le sceny. (Wyj <1 tki e m S<! sz tu k i Ben 
.J onso na, pie czo ł ow i c i e p rzygo towa ne przez auto ra d o d ruku) \V tak ich pirackich 
WlTSj ac h (tzw. Ru d Q uarlos) u kaza ło się za życi a Shakes pe arl''a sied e m jego szt uk. 
m.in. pi erw~ 1. e wyd an ie t ragedi i R om t'o i j utia, na pisa ne j o k. Vi9 ') . Kolcj n)'cłl o .rcr
na śc ie wyszło '" po p rawio ne j we rsji ( tzw. Good Quartos w tvm ko k jne wydanie 

Romeo iJulii z 1'199) Pierwsza pełna edycja dramatów Shakespeare'a (:)6 tragedii, 
kronik króle w sk ich i komedii) tzw. First Folio - przygotow an a p rze z jego p rzyja c ió ł, 

akto rów· Johna Hemingesa i He n ry' ego Cond e ł la, ukaza!J. si<;: J opiero siede m lat po 
jego śm i e n: i. 

Duża cz<;ść biografii i spuścizny Shakespe are pozostaje tajemniq . Ni , zachowały si<;: 
ż.acłne rękopisy je go drarnat (m·. Badacze od łat p róbuj') rozszyfrować adresatów cy
klu stu pięćdzi es i ęci u czterech sone tó w mi!osn\'c h , opublikowanych w 1609 
Ogromna wię k szość wi erszy jes t adrcscrwana do młod ego mcżczyzny (w de t.ł y kacji 

znajdziemy ty lko jego inicjały : "\'\l. H. "), pozosta łe - do taje m nicze j Czarnej Da my 
(Dark Lady). Nie któ re z so net6w ~u ge rują istnien ie ucz uc iow e go t rójk ąta . To żsa

mość sam ego Sh. kcspca re 'a t eż nie d la w szystk ich szeksp irologów jest o czyw ista. 
WcLtż is tniej;! teor ie p rzypisują ce dzie ł a poety różnym wybitnym oso b is tościom 

jego ep oki od Francisa Bacona, p rzez Christophera Marłowc ' a, aż po kró lową 

El ż biet<;: I. Argu me nty na rzecz tych sp iskowych teori i są jednak wątk. 

Sha kespea re. clziabjąc w teatrze publ icznym, odwi edzanym p rzez c ały Londyn, 
był kim ś , kogo dzisiaj nazwa l iby.~ my twórq masow ym . Nawe t wtedy, gdy opowiadał 
o wyda rze ni ac h historycznvc h (kroniki kró lt: w sk ie ) al bo um ieszc zał akcj ę swoich 
dramatów w d alekic h k rajach, na baśniowych wyspac h i w za<.:za rowanvc h lasach. 
jego historie b rz miały dl a wi t.łz a ży·wo i współcześ ni e . J ego dramaty, od j 3k ichś 

dwóch wieków za mkni<;:t t.: ' kanonie kultury wyso kie j. w tamt yc h czasach n ic były 
niczym elita rn ym. Londyt1czycy traktowali je jak ź ródło rozry wki, se nsacji i komen 
tarz na aktualne tematy. 

"\V teatrze sa zawsze dwa czasy pisał -Jan Kott - czas widzów, który nie przesta
je istnieć nawet wtedy, kie t.!y gasn;! światła na widowni i czas, albo nawet wi ele szyb
ko zmieniających się czJsó w, na scenie. Współczesność. ws p ó ł/t: ze s n oś ć je st 
związaniem się wzajemnym tych dwóch czasów. » Aktorzy to krótka, ale pelna treści 
kronika naszych czasów. < Cz as \V tej przern<rwie Hamleta do Połoniusza jes t sł o 

wem najważniejszym. Dla Shekespearc'a był to czas jego widzów, zarówno ar ys tokra
tów i ksi l(.i:n iczek w dworskim teatrze u Dominikanów, jak mieszczan, przekupek i 
cłziwek w Globe. Ale wizerunkiem ja kiego czasu i kroniką jaki e j > prawdziwej 
historii« mog<! stać się aktorzy innego czasu, wszystkich innyc h czasów w szeksp i
rowskich kroni kach ta m tego czasu' W idzow ie musz;! w aktorach dojrzeć własny 

Opracowanie: Joanna \Vichowska 

Scena teatru the Globe 
szkic wg modelu dr J.C. Adamsa 



panorama :\.'Vll-wieczncgo Londynu, Wencelaus Hollar, 1647 

Teatry w Londynie 

'Jeszcze w polowie XVI wieku aktorzy wędrowali z tobołkami na plecach. zabiega
jąc o pozwolenie odegrania sztuki w jakimś zajeździe , stodole lub dworze magnackim, 
a ki edy w 1676 James Burbage, aktor i przedsiębiorca teatralny zbudował pierwszy stal)' 
teatr (zwany po prostu >>Teatrem«), wzniósł go poza granicami stolicy, aby nie podle
gać restrykcjom i zakazom rady miejskiej Londynu. Władze miejskie niechętnie patrzyły 
na rozkwit teatrów nie tylko dlatego, U: wśród rajców byli purytanie upatrujący w przed
stawien iach teatral nych :fród la grzechu (w argumentach swych purytańscy kaznodzieje 
posługi \vali ::.ię uczonymi sylogizmami typu: »przyczyną zarazy jest grzech„. a przyu:yną 

grzechu są sztuki teatralne, a więc przyczyna zarazy są sztuki <<). ale gównie dlatego , U: 
byli to na ogól pracodawcy przeświadcze ni , że przedstawienia teatralne odciqgają czdad
ników od pracy. („. ) Dwó r i możni panowie popierali teatry i trupy aktorsk ie;: i na tym tle 
toczyla się między nimi, a radą miejską Londynu nieustanna walka." 

Anna Sta n iewska, Przedmowa do tomu: Dramat elżhietmiski 

"Powstawały nowe ze::.poly i nowe style. Ich pres tiż podniósł się oficjal nie w 1583, 
kiedy to kró lowa objl,'la patrona t nad własn ą trupą . Wci:17 jecJnak odczuwa li zagro7..e nie 
ze strony wład z i strach przed wy buchami zarazy, kiedy to zamykano teat ry w miastach. 
Aby ch ron ić swój byt, zac:z i,·li tworzyć zespoły pracuj<jce na zasadzie dz i ałowej członko

wie kom pani na równi ponosili ryzyko klęsk i , ale za to midi fin ansowy udzial w suket:
sach. Ak to rzy-udziałowcy nabywali sztuki, v.rynaj mowali pomocników i ukladali s i ę z wła
dzami. Okrze pły z ··s pół tea tralny mógl liczyć poci koniec XVI wiek u o~miu a kcjona ri u ~zy, 
garderobianl'go, biblioteka rza odpowiedzia lm:go za przepisywanie nabyt ych tekstów, 
sześciu chłopców-adeptów do grania ró l kobi ·cych i w ielu srałych współpracowników 
sta tys1ów, muzyków, inspi <.: jentów, kasjerów. kopistów itp.(__) 

adgorl i·wo~t' cenzo n'nv dramat u popycha ła pisarzy \V stron ·me ta for y, a metafory 
domaga ly sil,'. objaśnieó. Piszący, czytający, słuchający i oglądaj<jcy dzicla, chocby nie \Vi<:

dzieć , jak »starożytne« , rzad ko zapominali o wizji wlaśc iwego sprawowania władzy w 
nowoczesnym pa11stwie. („.) Sto pieó zaangażowa nia zespołu Sha kespc;are'a w politycz-
ne intrygi osiąg nął niebc;zp i<::czne apogeum w 160 1. Zaplaco no im Ledy za odegranie 
Ry~zarcla 11 w przeddzień nieudanej rebel ii hrabiego F.ssc:. a. (_ „) Wp rawdzie aktorzy 
unikn · li bezpośredniej kary, ale caly teatr znalazl sic; na ·zas osta tnich lat rządów Elżb iety 

pod St:is lą cenzurą. Pod Ju pi,: trafiły w szczególnośc i ~ztu k i dotycz~1ce historii Angli i. 
(.. .) Niepodo bna, hy Sha k1.:spea re mógł swobodnie pisać akurat to, co mu sic;: podohalo . 
Mógł proponować tematy, ale decyzja należał do rady teatra lnych udziałowców. 
Najlepszy hyl zrównoważony repe rtua r." 

Pete r Tho mMll1, Angielski teatr okresu Renesansu i Restauracji 

"Czyż plugawa sztuka nie ściągnie dźwiękiem swych fanfar tys i<1 ca ludzi łatwiej niż 
kościelna sygnaturka jedne j :,etki na kazanie ' Nawet tu, w mieści .„ gdz ie obok prostego 
ludu znajduje si · także najle psze towa rzystwo' i'vl iejsca tak ie jak 77ieatre, Curtain i te, któ
rych naz nic po mnę, wypelnia stłoczona ciżba. Jest także wie le innych, które odciągają 
wiernych od Slowa Bo7..ego .. . Cóż można rzec o o hydnych sztukach, przeciw którym wiel
kim głosem wola każdy. kro tam nie uczęszcza? Czyż nie mamy mnogości gmachów, któ
rych utrzymanie kosztuje fortunę, a takie bud bez żadnego splendoru, jakby zapraszają
cych: » iech gadaj<!, co chcą. my wam będziemy grać« . Nie wiem, jak z dobrym skut
kiem odstręczyć pobożn:i trzod c;: od '\\')'Stawnego budyn ku wznit:sionego na hloniu, któ
ry z upodobani em zwą 1heotre. To teatr wzorowany na rozpalającym popędy dawnym 
teatrze rzymskim, istny jarmark, gdzie pokaznje się wsze I kie sprawy występne i niskie, 
czego nikomu nie pocJobna polecać , jako że czlek powinien żyć w czystości i bez 
zepsucia„-" 

Fragment kazania Johna Stockwooda, 1978 rok 
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Sł 11 1-·"6 J I ·I ·Ił o w em po KOJ rzy zę s1ę taK samo Ja K. p1eK em ... 

(Romeo if11/ia. Akr I. Sccn;i J) 

Kultu ra musi używać w szelki c h środ ków, aby ograniczyć agresywne popędy 
cz lowi ,b. St; d wi ęc obfitość metod , które maj ą skłaniać ludzi do wzajemnego 
upoda b n ian ia · ię („ .), a także idealny nakaz milO\vania bl i źniego swego jak siebie 
s amego , któ ry' i:;tocic można usprawiedliwić t m, że nic ba rdziej n ie sprzeci
wia się pkrwotncj naturze ludzkiej. („.) 

llyło b . rzeczą niesłuszną zarzuca ' kulturze , że ch ce usunąć wa lkę i współza

wodnictwo z dz ia łaln ości lu dzkie j. (.„) Oczywi, ie lu d zi m ni c p rzyjdzie łatwo 
zrezygnować z za p okojenia swych agreS) nych skło nności; bez n ich n ie czują 

się oni d obrze. ie należy l e kceważyć korzyśc i , jaka płynie dla malcgo kręgu kul
tu rowego stąd, ze pozwala on luuziom zn al eźć u;: ie: dla popęd u agresji we wro
gośc i wobec innych ludzi zna jd uj:! ych si c; poza cym kręg i m. Zaw sze można 

pewną i lość ludzi zwi:!z:1 ć ze sohą m ił ośc ią, j eś l i tylko pewna ich ilość pozosta
n ie jako p il ·dm iot uzcwnc,:tr zn ie nia popędu agresji. 

Zyg mum Freud , Kullumjaku ±ród/o cier/>il'ń 

Wys pa Oohu wchodzi w skład arch ipelagu d'E n tr ca ·-teaux pobliżu po-
łud ni owego brzeg u wschodniej Nowej Gwine i. (.„) Dob uaI'lczycv (. .. )Są zdra
dzi ·ccy i nie uznają żadnych praw. a e t mi t;dzy nim i panu je nieogra niczo ne 
prawo pi ęści. ( ... ) Nie dlatego , że Dobuańczycy żyją w j a ki mś sran ie anarchi i, j:J k 
"człowiek natur y" Rousseau , nie skrępowani jeszcze umow .. spoleczną , lecz dla
tego . że fo rmy społecz ne i tn iejąee na Dobu stawiaj wysoko w rogość i zdrad i;: 
ja ko szanow an e w tym społccze 11stwie cnoty . 

. „) ajw i ksze funkcjo n uj ące 7.grupowa nia I obu stanowią jed nostki lokal
ne z lo ~o ne z cztc rech do dwudzic tu wsi określanych wspólną nazw<. Jest to za
raze m jednostk a w ojskowa, pozostająca w sta n ic perma ne n tnej "mi t;dzygru p o

c j" wrogości w stosunku do wszystkich innych podobnych zgrupowail. 
(. .. ) Ce ntra lnym miejscem każd ej wsi jes t cm ntarz zarośni ty krzakami ry

cynusa o błyszcz:.icych liściach. ( „ .) 1 a Dobu nie ma przypadkowego prz c hod ze
n ia i wy ·hocl ze nia ze wsi. Wnkó ł każdej wsi biegnie ścieżka i ci, którzy mają przy
wikj podchodzenia rak blisko, po nitj chodzą. (.„) Wszy. cy inni obchodz;i ją 
bocznymi ścieżkami i nie wolno im si zatrzymywać. 

(.„) Kiedy członkowie grupy pana mloclego zgromadzą dary ślubne, zanoszą 
je uroczyście do wsi panny młodej. (.„) Jednakże dwie grupy nie łączą się w przy
jacielskiej zgodzie . Grupa panny młodej oczekuje na tę drugą na najdalszym 
krańcu wsi . Goście zatrzymują sit; na skraju własncj. Ostentacyjnie zachowują się 
tak, jakby nie zdawali sobie sprawy ze wzajemnej obecności. Dzieli ich duża 
przestrzeó. Jeśli zauważą drugą grupę , spoglądaj<1 na nią z nienawiści<! . ( ... ) 

Ruth Benedict, Dohu [w:] W'zo1:v Kultury 

Żyć w takim kraju trudno. Bo ciągle jest du:lo wiosek i miasteczek o lud
ności mieszanej. Jedni i drudzy mieszkają obok siebie, mijaj<! się na drogach, pra
cują w jednym miejscu. A po cichu spiskujiJ. Bo w takim klimacie podejrzliwoś
ci, napięcia i lęku odradza sit;: stara , plt:mienna, afrykańska tradycja tajnych sekt, 
sekretnych związków i mafii. Rzeczywistych i urojonych. Każdy do czegoś w 
skrytości należy, a także jest przekonany, że ten drugi, ten Inny, należy na pewno. 
I to , oczywiście, do przeciwnej, wrażej organizacji. 

(„.) Można było w czasie trzech miesięcy systematycznego strzelania zgła
dzić o wiele więcej ludzi. A jednak w większości ginęli oni nie od bomb i cekae
mów, tylko padali rozsiekani i zatłuczeni bronią najbardziej prymitywną ma
czetami, młotami , dzidami i kijami. Bo też( ... ) nie tylko chouziło o cd ostatecz
ne rozwiązanie . ( ... ) Ważne bylo , aby („.) przez masowy udział w zbrodni 
powstało łącz;Jce wszystkich jedno poczucie winy, tak by każdy, mając na swoim 
koncie czyj;r:i śmierć, wiedział, że odtąd wisi nad nim nieodwołalnie prawo 
odwetu, za którym dostrzde o n widmo swojej wlasnej śmierci. 

Ryszard Kap u iilski , \Vykład o Rumul ie [w:] Jlef}an 

rzeź hugenot6w w 1587, 
rycina Jeana Arnould 



postacie Shekespeare'a na scenie, anonimowa rycina z ok. 1662 

Krzysztof Rekowski , ur. 1970, absolwent Wydziału Architektury Politechniki 

Gda11sk iej i Wyd z iału Reżyse rii krakowskiej PWST (2002). Prowad ził Teatr Studencki 

CHICHOT i alternatywny Teatr Dwunastu Braci. Jego dyplomowy spektakl - Zima 

pod stołem Rolanda Topora zrealizowany w Teatrze Ludowym w Krakowie był po

kazywany na Międzynarodowym Festiwalu Mittelfest w Cividale del Friuli we Wlo

szecl1. Reżyserował m.in. Zwyczajne szalel1.stwa Petra Zclenki w Te:nrze \'\fybrzeże 

w Gda !'Isku (2003 ), Merlin lvlongoł N i koła ja Ko lady (2003) i Żabią królową Kersti n 

Specht w Teatrze im . J.Koc hanowskiego w Opolu (2005), Porucznika z lnishmore 

Martina McDonagha w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (2004), Ii7 dni Rober

ta Bolesto w Teatrze Powszechnym w \Varszawie (2005), Chiny Miłogosta Reczka 

w Teatrze Polskim >ve Wrocławiu. Współpracował także z Laboratorium Dramarn 

Teatru Narodowego w \Varszawi e, realizując dramaty młodych polskich autorów, 

m.in . "Uroj enia" Pawła Jurka , pokazy-wane na tq4orocznych Krakowsk ich Rem inis

cencjach Teatralnych. Przedstawienie niulogi o Ztl' ierzętach Aleksandra Żelezcowa, 

przygotowa ne w Teatrze Jeleniogórskim (2004) zdobyło nagrod ę Loży Przyjaciół Te

atru Powszechnego na ,' X I Fe~tiwalu ' z tuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łod z i. 

Maciej Chojnacki, ur 1977, eta towy scenograf Teatru Wy brzc7.c w Gdal'lsku, gdzie 

projektował scenografie m.in. do spe ktakli: fffica Gagarina Gregory 13urke'a w reż. 

Feliksa Falka (2003), Zu'.J'cza;ne szalel1strl'C1 w reż . Krzysztofa Re ko\ sk iego (200 3). 

Przed odejściem u· stan sjJOCZ"J' l1ku T homasa Bernharda w reż . Grzegorza Wiś ni ew

skiego (2 004), Szeks sh ow presents: Yorick czyli sprnuied.ź blaz na w reż. Moniki 

Strzc;:pki (200')) , Pamiętnik z dek((c/J • bezdomności Anny Łojewsk ie j w rcż R. \\liczy

-Pokojskiego (200';). 13 yl asys t ntc m sce nografa prą spektaklach: Mewa Antonie

go Czech owa (2002) i JV/utlw Stanis l:.i w a Ignacego Wi tkiewicza (2003) oba w re ż . 

G \'V' i śn i ewskiego. SjJra1.1•a miasta E!fmitt In gma ra Villqista w reż. autora (2003), 

Wujusz ekwania.txt wg Antoniego Czc::chmva w reż . i\'lon iki Pt;c ikiewicz (20 04). 

Pracowal takze z Vinzcnzem Gcrtkrem przy C:::ulostkach Sergi lklb<.:la w reż . G ra

żyny Kani (2003). z Mirkie m Kaczmarkiem przy Fanta .~1 1 111 -..vg Słowackiego w reż. 

Jana Klaty (2005). z Pawłem Wodzi11skim przy Weselu Wyspiai'lskicgo w reż. Rudol

fa Zio ly (200 '; ) . Jest auto r t·m sct: nografii do p rzedstawienia Teatru Oad a vo, : Bzd ii

Jov.' K ilka blyskotfiu'.) 'Ch spustrze:f:e1i \Vg \X'itolda Gombrowicza w re ż. Leszka Bzdy

la (200·4). W Teatrze Jeleniogórskim proj ktowal scenog rafię i kostiumy do Hon oru 

sam uraja Adama Rap pa w reżyserii Moniki Strzt;pki (200 '; ) . 



Borys Somerschaf, ur. 1968, śpiewak, dyrygent, kompozytor, absolwent Szkoły 

Chóralnej im. A.Swiesznikowa, Wydziału Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium 

im . P.Czajkowskiego w Moskwie (1991) i Akademii Muzycznej im . F.Chopina w 

Warszawie (1996). Jako solista, śpiewak i aranżer nagrywał liczne płyty z muzyką 

klasyczną i rozrywkową . Współpracował m.in. z Grzegorzem Ciechowskim, Micha

łem Bajorem, Jackiem Kaczmarskim. Uczestniczył w nagraniach polskich wersji 

językowych filmów wytwórni Disney'a, XX Cen tury Fox, Dream Works . Jest auto-

rem muzyki i opracowań muzycznych m. in. do przedstawienia Wszystko w ogro

dzie Edwarda Albee'ego w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza (Teatr Współczesny 

w Warszawie , 1998) oraz do nagradzanych spektakli Teatru Provizorium z Lublina 

w reżyserii Janusza Op ryńskiego i Witolda Mazurkiewicza: Ferr~pdurke wg Witolda 

Gombrowicza ( 1998), Sceny z żpcia Mitteleuropy wg Roberta Musila (2001 ), 

Do piachu Tadeusza Różewicza (200:)). Jako kompozytor \Vspólpracowal z Krzysz

tofem Rekowskim nad spektaklami: Porucznik z lnishmore (Teatr \Vspólczesny 

w Szczecinie, 2004), Dialogi o zwierzętach (Teatr Jeleniogórski , 2004), Żabia 

krr)lowa (Teatr im. J.KochanO\vskiego w Opolu, 2005), Chiny (Teatr Polski we 

Wrocławiu, 2005) . Tworzył też muzykę do seriali telewizyjnych , m.in: "Klasa na 

ohc1sach" (2000) , "tvliodowe lata (1998) i "Całkiem nowe lata miodowe" (2004). 

Maciej Andrzej Maciejewski, ur. 1974 w Poznaniu, kaskader filmowy, choreograf 

walk scenicznych i szermierki teatralno-filmowej. Współpracował z wieloma reży

~erami filmowymi i teatralnymi, m.in. z Janem Jakubem Kolskim (jasminum), 

Januszem Józefowiczem (Romeo ijulia, Panna Tulli Putli \V Teatrze Studio Buffo) , 

Wojciechem Kościelniakiem (West Side Stor)' w Teatrze Muzycznym Capitol we 

Wroclawiu), Przemysławem Wojcieszkiem (Cokolwiek się zdarzy, kocham cię 

w Teatrze Rozmaitości w Warszawie) oraz z Konradem Imielą, Cezarym Studniakiem 

i Samborem Dudzińskim, reżyserami i amorami scenariusza do Gali Przeglądu Pio

senki Aktorskiej Wiatrv Z" mózgu \V Teatrze Polskim we Wrocławiu . W Teatrze Jele

niogórskim pracował z Robertem Skolmowskim nad widowiskiem Widma (1994). 
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