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Upadek Cuchulaina - rzeźba Olivera Shepparda 

... każdy człowiek ma jakąś jedną scenę, jedną przygodę, 
obraz, który wyobraża jego tajemne życie, gdyż mądrość 

najpierw przemawia obrazami, i tak ten obraz, jeśli tylko 
będzie nad nim rozmyślał cale swe życie, wyprowadzi jego 
duszę, wyplątawszy z pozbawionych znaczenia zdarzeń, ze 
świata wzlotów i upadków, ku dalekiemu domostwu, gdzie 
nieśmiertelni wrogowie czekają na wszystkich, których dusze 
stały się tak proste jak ogień. 

William Butler Yeats 
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Reżyseria i scenografia 

PAWEŁ WODZIŃSKI 

Muzyka 

MARCIN BŁAŻEWICZ 

Asystent reżysera 

BOGDAN POTOCKI 

Sezon 1994/1995 Prapremiera 21 kwietnia 1995 roku 



Pod naszymi stopami otwiera się otchłań: odziedziczone 

przekonania, nasze założenia ... wpadają w przepaść. I czy zro

bimy to, czy nie, musimy postawić odwieczne pytania: Czy jest 

gdziekolwiek realność? Czy jest Bóg? Czy jest Dusza? 

William Butler Yeats 

Część I 

/At the Hawk's Well/ 

Przełożył Leszek Engelking 

Osoby: 

Strażniczka źródła 

HANNA STANKÓWNA 

Starzec 
ANDRZEJ BALCERZAK 

Młodzieniec 

DARIUSZ BISKUPSKI 



Stoimy na skraju, między dwoma pustkowiami, które możemy 
postrzegać poprzez nasz rozum i które możemy doznawać tylko, 
a nasza sztuka jest zawsze opisem jednego z nich. 

William Butler Yeats 
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Część II 

~ 
/On Baile's Strand/ 

Przełożył Tomasz W. Brzozowski 

Osoby: 

Głupiec 

MIECZYSŁAW KALENIK 

Ślepiec 
PIOTR BRZEZIŃSKI 

Cuchulain 
DARIUSZ BISKUPSKI 

Conchubar 
EUGENIUSZ KAMIŃSKI 

Młodzieniec, syn Cuchulaina 
DARIUSZ KURZELEWSKI 

Królowie 
ADAM BIEDRZYCKI 
ROBERT CZEBOTAR 
BOGDAN POTOCKI 



We wszystkich wielkich tragediach śmierć jest radością dla 
człowieka, który umiera. Chór w greckiej tragedii tańczy. 

William Butler Yeats 
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Część III 

I The Death of Cuchulain I 

Przełożył Tomasz W. Brzozowski 

Osoby: 

Cuchulain 
DARIUSZ BISKUPSKI 

Aoife 
ANNA NEHREBECKA 

Ślepiec 
PIOTR BRZEZIŃSKI 



William Butler Yeats był Irlandczykiem. Urodził się w Dublinie 
w 1865 roku. Gdy miał dwa lata jego rodzice przeprowadzili się do 
Londynu. Po ukończeniu szkoły w Londynie Yeats wstąpił do Me
tropolitan School of Art w Dublinie, gdzie miał studiować malars
two. W tym czasie poznał osoby, które miały wielki wpływ na jego 
życie. Zetknął się z ruchem teozoficznym, propagowanym przez 
poetę-mistyka George'a Russella, jak również z irlandzkim ruchem 
narodowym, powstałym na fali wielkiego odrodzenia irlandzkiej 
tożsamości. Spotkania te zwróciły Yeatsa w stronę tradycji i prze
szłości Irlandii. Jak wielu młodych ludzi w tym czasie, uległ fascy
nacji nieznaną kulturą, ukrytą w dokumentach spisanych w nie
zrozumiałym języku gaelickim. Powstały pierwsze poematy, wśród 
nich Wędrówki Osjana /1889/. Należy tu jednak dodać, że Yeats 
nigdy nie nauczył się języka gaelickiego, a swą wiedzę o dawnej li
teraturze celtyckiej, folklorze irlandzkim, czerpał z przekładów. 

Pomagała mu w pracy wieloletnia protektorka - Lady Gregory, 
która sama zbierała i publikowała opowieści i legendy irlandzkie. 
Choć zasłynął jako poeta, najwięcej energii twórczej poświęcił tea

trowi. Napisał 26 dramatów, założył wraz z Lady Gregory i Geor
gem Russellem Towarzystwo Irlandzkiego Teatru Narodowego 
/Irish National Theatre Society/ - Abbey Theatre, gdzie miały miej
sce premiery jego sztuk. 

Zainteresowanie kulturą celtycką, przeszłością i tradycją było wi
doczne również w jego dramatach. Wystarczy wspomnieć Deirdre 
- historię miłości i śmierci nieszczęśliwych kochanków, Jajo czapli 
- opowieść o królu Connachtu Congalu, czy wreszcie cykl sztuk o 
Cuchulainie - najdzielniejszym, najwaleczniejszym herosie legend 
irlandzkich, który przez los - fatum zmuszony został do zabicia wła
snego syna. 
Postać Cuchulaina zajęła w twórczości Yeatsa miejsce szczególne 

Towarzyszyła autorowi przez prawie czterdzieści lat, od roku 1904, 
gdy miała miejsce premiera Na wybrzeżu Bailego, aż do roku 1939, 
do śmierci poety. Stała się czymś więcej niż tylko tematem litera
ckim. Cuchulain kochał i cierpiał wraz z Yeatsem, starzał się wraz 
z Yeatsem i wraz z nim umierał. 

Osobisty stosunek autora do swego bohatera przenosił Cuchulaina 
niejako automatycznie w zupełnie inną przestrzeń. Przestawał przy
należeć do legendy, a nabierał cech uniwersalnych. Stawał się sym
bolem człowieka, a jego droga - symboliczną drogą człowieka 

przez życie, pełną poświęceń, okrucieństwa, cierpienia. 
Inspirowana tradycją irlandzką, choć również filozofią W schodu, 

twórczość Yeatsa dała mu pozycję jednego z czołowych poetów 
angielskich XX wieku, a całokształt działalności i twórczości 

teatralnej przyniósł w roku 1923 literacką Nagrodę Nobla. 
Dopiero z perspektywy czasu możemy w pełni docenić wyją

tkowość dramatów Yeatsa. Jego twórczość pokrewna jest poszuki
waniom, na innym polu, Junga czy Eliadego, w teatrze Artauda i 
Grotowskiego. Mit, w który wpisane są ekstremalne emocje czło
wieka, rytuał przeżywany przez wielkie społeczności, to pojęcia, 
bez których nie można zrozumieć jego teatru. 

/opr. P. W.I 



W programie wykorzystano fragmenty następujących esejów 
Williama Butlera Yeatsa: First Principles, 

Irish Dramatic Movement, Modern Poetry: a Broadcast, 
A General Introduction For My Work, A People's Theatre 

w tłumaczeniu Tomasza W. Brzozowskiego 
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LECZNICA 

Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki Warszawskiej) 

OFERUJE WSZYSTKIM PAŃSTWU: 

Leczenie w zakresie: 

chorób wewnętrznych, bioenergoterapii, chirurgii, 
chirurgii plastycznej, dermatologii, endokrynologii, 
foniatrii, gastrologii, ginekologii, kardiologii, laryn
gologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, psychiat
rii, seksuologii, stomatologii, urologii. 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analityki lekarskiej, histopatologii, cytologii, USG, 
EKG, Holter, echokardiografii oraz audiometrycz
ne. 

Badania wstępne do pracy, badania okresowe oraz zaświad
czenia do prawa jazdy. 

Zabiegi: 

chirurgiczne, Esperal, iniekcje, fizykoterapia, reha
bilitacja ruchowa oraz masaże lecznicze. 

LECZNICA ZASP czynna jest codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 8°0 do 19°0 

Telefony: informacja i rejestracja - 628-44-17 
stomatologia - 628-89-48 




