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'llypnm , 'froo i Tanalo3 
(„.) 'W nawiedzorupn bmze„. 

'lru jl!4l izecllJWi.Jloki4 (lD lilórej wtvaczanu; wun, aby UIUCZIJWillnić dUJCje mLUZenia. To lllifj.JU r!!/f.eh4ji 
i plZtllllJih'ń. 'PwtilniA mifdzlJ cztowieltiem i 'NaLurą. lródlo odu.«cznej mqdrodd. .. 

„'lrug JU!lwpirow.>/lie Ją neczywi.Jle i zaczarowaru!. rozqt1JWClją ~w nich 6UtllJ lrfUJk:tlU! i grotalwwe. 
palllljc:tJIJ! i linjc:tlU!. 111 JzeJIJpirowMim. ~ ilJcie uleqa pruppiszeniu., Jloje ~ bardzifj inlen.lyuine. gwałtDwne 
i zarawnjaltby bardziRj pnejropU. 'WJzy.stlw ma podwójną WIJ~' ~114 i nrdojon;cm.ą. 1~ .sanw dla 
dlebie ifedlwczeinlefe41.llOOim władnym odbiciem i uoqóiniorWn. 'Niemal milt!m"' . 
'ł!Li jJ!4l zawJze u Szelf.Jpira wlJDbrażeniem 'Nalury . .. file 'Nalurąj1!41 nie t.IJllw la.t. 'Nalurą Ją in411Jn1il41, lilóre .ią w lllLJ 

MlllUJCh. Są onuównie Jzakltu!jall Jwinl. „ 

( ... ) Śnie , hJbry tzy OJUiJZCMZ MlUllJwm 
'Wyzwól mnie ze mnie choć na duvilti hróthq. 

'Oo lada, dUJOfrj ilrlw.dii, ucielwjq nieJzczę.śliwi kochanlwwie. 'Ufni w Jią .JWl!j miJ"1ici. nie wiedzq. 
i.I! arluubJjdlw dielanllil jut "Jllw iliajq. 'la "fJlllUXł- czarodziejJltieqo JlJlw. wpadnę w un wyWJQ/.ojqaJ z ich 
podJwiadotrwki 1lllllWlia i praqnienin. 'Uwalni.ajqaJ od ltJamdlw I oporów. 'WIJdcbllwajqaJ tu w.izl}łlll.o, do CWJO 
niliJ z nich nie pnyZllfllby ~na jawie. 'Na chwili! opadną z ich IU!any madlU i zobaczą~ w intupn lu.tlne. Sen, ten 
./aLMJ{tlwl Jmum··. L11J1muJ pnez blliJUJJJ:WJo brain 'ranalDila jut Wf!drówltą dwz, uwołniotuJch na chwili! ze .JWl!j 
1.ienLJltiRj powtołti. dwz llllXJlłCłJCh ujawnii w pełni /Juoiqa w nich pi,envoW in411Jn1il41. 

· 'lru awiJlti IRj llOCIJ j,eJl rozedrgany erollp1q. To nie taqodna J01110.janla4tnaipJtia. aJ.e tzeezquMIJJdć 
wy1.UJOlonJp"h z lumuieluulJu. w pełni uitviadotnUJnl/ch i realiZOWCUUJch nami.ęlnodcL To lad tUUVjCh n«mp:h <lllÓW, 

hnJilłaJch w JObie IULJzt llie4pełnienie ... 

( ... ) rOZJqdlw. prawidtn. 
'W .llUJCh ~nie Uczą - rozwn m« .JWą traci ... 

(.„) Serce MWm wieny nie tneźwemu olw.„ 

CJux:iai bohalerotdi! JzeliJpirowJhich komedii lah ILlilnie dążą do matieńdllm. mało jJ!4l u nletpl par 
majqa;ch J~ na cthuJDfrwah Jzc~ie. 'Zanim potqczą ~ dozqonną pnlJdlwł llUldząpolwnać uiell prll!du;rwki. 
.ią podiiauJwli. róimpn próbom aby udowodnić. i.I! na tę lllilo6ć zadłuŻIJli . .. 'Pruuxlziwa lllilo6ć nie zna g/aJWIJ rlrrxp"', 
móai 'lizandRr i .. .w tntpUEniu ołta zmienia obieJIJ dWOich uczuć. .. Vdtqd nie ~ widzieć c~ na oczy"", ptJWil 'Hmnii. 
wpmu;dzie "Jllw „we Jnie "", al.e ... 

Czy uczucU 'Oenwtriwza do 1felm!J pratrwa dluiJi, czy llJlllo do chwili. gdJJ zjeqo oczu WIJIXUVjt na dJJbre .tołi 
mifbw/. Czy pary le będą Jzc1J!.fliu:e? 'Milotić ID ulllda, . .Jt/U J110111 wierzy, nie tne:iwemu. o1w·· . .• 'Rozum z rniJ.ak:i4tzadho 
dwd1.q, w pant"". 'W 1UJObraini Szelidpiro niełalwo powJlawały obrazy Jzc~ "/1f!lniDnl!i miJDdci, jalfblJ na 
pneJilwdziJ! dlnwał.o ma uta.ute, nieudane :ilJcil rodzinne. 'lauroc:unU ... JZIJbAf Jlub ..•. d:dai. .. i .. .uciecz#UJ de 'fenJllpw. 

• .• 'lalotlJ.zaJlubinyii.aL . ." 0,mówi'lłeaJrvczew 'Wltlehała.luonic. 'T"allijut/DJJ~zalwduuup:hpar. Świalje41 
o11rubuJ dla prauxlziuJych lwdwnhów. 'Pfram i Tyzbe przebijają~ d'ZllJll!ll!m. 'IJvdona dpłDnie na J/DJie. 

~u SuNpirofeM albo llllJzcl{Jliwa albo bardw nietrwała. 'Nawd iJlDty nieziem.We, .. le ulotni! duduj. 
wiec~ lala'', nie l1ID9IJ zaJrnpnaćjti na 1Llll1'TJ!, bo i w czarodziRjJ/fąrnilodć.t.eż nie wierzy. „'Fa/olnJ/ ltJifiJ,Jt lciqqnąl na.i 

hu ""1ie. dumna Tytanio ... "", tyJJw llJIE ma do pc!Uialzeni,a. po laJoch. .JWf'j l1IDl:ima 'Oberon. 1dl m.iJDdć dalmo ~ llJl/Pąliłll. 
'Nk n11 lnDa ui.ecznie... / 



( •.. ) CUlA, lt1óry WiJztpJl/w nLJzczy i pożera. .. 

SzehdpirołJ>cb.y ~ Sen nocy 1R1niti mianmt noJbardzUi erolłJCYIRj, oboli 'froiUIMl i 'ffrauply. Jztu/ii 
miJlna znad 11oonu. 11Le ty1lw fXYlOl1llljeM. Io Jztu/w o milo.id. 'W~ w nil'j ~~edu i paemijaniD. 
niż cuplJ!qo ucr.ucia. 

'Tylan.in. 'Oberon i ich Clfy, widzqcy Lepi.t:j i w~ od zwyJdlJch JmierteJni/tów, mqdny mqdrodcią dl!jrzabp:h 
ludzi, mają Juiadonwdć przemijania. 1ch Juialem foli Letnia noc, ldóra trwa „cluvi.IJ( i lwńczy ~ wraz z pierwmpni. 
protni.J!niwni. Jlońca. Cza.iu nie moi.na~ 

CULJ „Len ot}l'OflllUJ polWór nil!Wdzlęczrwdci", „CZCIJ, ltlóry WJziµllio ni.Jzczy i poraża. CULJ iarłocUUJ" -
Io nienazwatUJ bohaler WJZIJMllich JZe/t4pirow4hich dramaJów. 

Slwro nie moi.na zalnymnć czCLJU a miloóć przemijll. cći w~ pozo3loje„. 'Tęiluwta w juzcze jedną 
odrobiną pi.ęlinn, ltlórą doJE mkidD.ić.„ 'To 'Pai 'Ty/Dnii - ich Wł llilj(Ul)ie, lwnli!lnpla.cjo. pi{hna„„ . .Spiw te oJlalni 
raluru!h„." 11Le ~foli Lei Jwial dnia rodziRllnei/D. z lfMre1Jo lali lruLlnc odclwdziL .. 'Tall w~, gdlJ 

. .Jwil przez obtolU przenika 
'l~ udawać w llJch gojJJJ:h LeJniJw 
1 4{Jacerować • aż flil wJchodzie wrota 
Vgni.4k buchną potołwmi ztola„. 

· mówipe/81 goryczy i JmUlJiU Vberon, abyjuzcze flil momenJ zaJn11mać ucie/tającą chwi.IJ:. 

( ... ) 'fańcmtlJ hról.owO', 
'Niech ziemia drży pod każdą Jpiącą głową! 

. .Srni.uć to ZffWQll/e noj6ilniRjJZ!lch wil;zów Jwiala, więzów mitoiicr, mówił {lend. frru i'Tanatru ztqczeni 
Ją ze .wbą nierozerwalną nicią. VtaktJo '1ijlania praqnie ptzeiyć razjuzcze dziltą~ :Jti miloóć do 'Oberona 
to jui llJUto irupomnienie. 'Tezeu.iz ponucilją dla 'Hipolilg. 'Nie fXZIJPadlwwo 'Pult ugtafej lwcJwnJw VJłn. „ Vd anhJltu 
do rl!flffCUIAU, OJłowi przlJPi4ywanafoll najwil;h.sw poten.tja JeliduaJna i w.iród WJZtplltich czworonoqów obdanonlJ 
ma być ntVtflużdz1J111 i nojlwarcUz1J111/al1Udem („.). 'Tali.ieJJo lwdtanlia chdala. V laliim lwchanJw. manrjla. 'TIJllw 
nilJdlJ. nawet przed .iamą .wbą nie chciała Jil; do lelJC przyznać. Sen ją wyzwala z oporów. fu.ez poehp:lią 'T!Jlanif, 
hJóra nie pnal,ojE JZCzebiotać O lwialJwch, gwałccny foli 11W1Lllrualny OJiJJt'' • 

11Le "61 mija i nie moi.na żądać tzet:zy niemożliwych. 'TaflilloJ, JIJll 'Nocy i frebu. ltaie odPjJć, gdy lll1.dl!jt1zie 
Jwil. Cza.i zalańczyć JU;ój o.Jlalni taniec„. Sea/IJJJ/wńczony. 'Oberon iwzając w drofX pozrulawia 'Pulwwi odczarowanie 
w.iZIJ4lltich Jpiących, czyniąc go 'Panem 'lCLJU, /dónpn <llal Jil;jai/alWJczniE Lej nocy. 'PrzljJzlo.ićfoll w ręlwdr. mtododcL 

( ••• ) 'PCJtrach minJl i iJiót •.• 

'Pult. 'Wodzirej nocnych MÓW. 'lfrealor, Jwiaddt i JUJni.enie 1e1JC „nawiedzonego bmu", iruceniwp I id/da 
inlrlJ'łf. „(„.) pociqga W Jznure/i WJZIJdl}iie poJlalie. 'Wyzwala inAhjnAfy i ruuchamia lllffhanizm lelJC Jmala. 
'Pwzcza go w ruch ifednoczeJnie WIJdZIJdza." 'To nie .iiuuJdlaly, fJt1C1tU1 chLJzell.,jall utrwaliła go teaJralna lraJbpja · 
gtóimie w JfJt'awą muzyJU 'Felill.Ja Meru1eLJJohna - 'BartlwldlJ' ego w ""Jl.u eJ/enromanlk. 'Pult te diabeł., 'Hobgoblln. 
laltllilzywago Szell.4{Jir. 'PotrojiprzybiuaćróWpOJlaci, byćji!iln.oczeJnie „widzem ialtlorem". 'Bawiągo .. II'tldlJaliN 
raJllbJ nieportąd/tu", „gdy logilfa calAfem znilfa" 1Lei !Wwcza.J ma „uciechy z luzylw. i jazgotu" Jmime1nlltów. :JetJD 
,.diabeLl/w .lita, jego władza nad nami. ma JUJe .liedlWtc w ironii. :Jeqo uwodzicieWw mDC to ty1lw jego clJµlan.I wobec 
IUIZ~", mówi demonologia. 'Prowadzi JWCfe ofiary flil nocne „łowy", nucając W~ miłcwi orgii. 'W fe'JD 

\ 

.iMMciJ! nie liczą Ji1; dawatu? naj(Ul)it? pn~. zwycil;ża „zew 'Nalury". SzaloroJ 11mor Jlnela flil oólep. Co.i~ lwńczy, 
ro4 Jil; zacZIJflil- froJ i 'T allilloJ zbierają JWCfe żniwo. ..S mieJzni Ją d .imierlelnicy" - pod.!unwlwj.e miłbJlte Jzaleń.ltwo 
'Wid/ii 1roni.Jta. 

( ... ) Czy aby te jt!M nec~Uciejmva? 

<Jdy lwńczy Ji1; „IWC czarów" WJZljJCIJ ptzei.ywają Jw/t pnebudzenia. 'Nit? chcą pa.rni.flai tJef Jza.Leńcuj 
nocy. ani o niPj móuić „laltjall ~ przy}lnjdl MÓW nie przypomina". Owciai la noc wyzwolila ich od nich Jamych i b!lli 
w .uooich Jflilch prawdziwi. 'llandi wkracza triumf almJ, JwietlLJUj wJród grania roqDui myJliw.Jhich. ldónpn przewodzi 
'Tezeu.iz -~ neczyuidlc4ci. Vn fedJ!Jl nie przeilJl Iii IWClJ żadnlJch . ..wiw", bo jego miloóć jl!Jl czyJlą lranM1lu:ją. 
'Wraz z nim WIZIJdC'J wclwdzą w JZllJWne ramy dwor.Jltili ellJltiely. w Ju:ial JChemalów i pozorów. Je.Jzcze lljllw obejną 
„tragedii? do Jmieclw" 'ffrólJw ciągnącą~ /ZOCZ O 'Pirwnie ijeqc 'fyzbe, paJn.ąc flil minwwo/ną parodii; milbJiuJch 
perypetii wiernych JUC. 'To kraina J11U powraca prz1JP011111ieniem, bo młodzi fali zapomnieli w jallich rolach moi.na ich 
blJlD oglqdać lali niedawnD. . .S wiał foli JZalony i Jw/ona foli mito.iL 'W llJm uiełltim Jzaleń.!lwie 'Nalury i 'HWorii 
cJuvil.e Jzczęida Ją· hrólAf.e: 

:Jall cieli przelDtne • kruche jall matzenie, 
'Niltle jall w cwrnfj IWClJ /JlyJliauica · · 

„SzeltiJpirowiJlia łza" 

:ft,JJ w . .S nie nocy Le1niRj „oJzatamiający IUjbuch ~ ( „ .) i bardzo gonll.af dozofi.a -plial :Jan 1foU -

to Jztu/w oparta na IJlllCdioluuJch dydOflllllJllCh, wieloznaczna i gorzlta. tinJczna i ironiczna zarazem". 'TaJUe Ją WJZIJdl}iie 

lwmedje S~dt.Jpira, h.lóre J/udeczniE opierają Jię wJzelltim próbom ftlaMJ{litacji. 'Tc najbardziej złożony CIJld jego 
ulworów. S wial lwmroii nie j.eJI talt proJly ani JZCzęJliwy jallby w Jię mogło flil pierwJzy nul o/ta wlJdaWać. 
'W Jw.id.ej .Jmiech pomieJzanq jut ze łzami. 'Ta „Jzeli,JpirowJ/ia tza" Io nie l.radlJaJjne nieJzczęJcia lwchanJu)w, 

ale pobroniewająu mocni.ej tub JłabiRj ech.a ludzltieqo do.iwiadczenia. wprzeczające idlnieniu Jzczf.Jliuiej 11rh.adii. 
:Jeqc /tcmedie tqczą w wbie elmtenly tragiczne, dramahJczne i dużo gorzhi.l?j ironii, pnlJPOfllllwJ4c 
udramahJzowane hidlcrie mitoJne, mWdramaly i tragilwm.edh pneddlawiajqu „Jtodlw - IJblZkie U4{Jelt1'/ życia 
i n.ahlry ludzhi.l!j". 

Już w pit?rWlzych lwmediach 7.UJanych JzcZfdliu;ymi tub Jlonffm.rpni. w łlJDrych dominuje pogodna IR?ja 
JuWa dużo wbawy i radDJci fJ'?ia.uioją Ji1; „tzy" i dramallJczne ZUX"OtlJ ałirjl Są Io ulU!onJ powcllab! w lalach 1592 - /(J(}2, 
należą do nich 'Owoj pan.owie z 1łlerony. 'ffomedia Of1UJłelt, 'l'rultrOtni.olie ztodnicy, Stra.corw zac/wdy miJodci. Sen nocy 
ldni.l!j. 'ffuprec wenecAf, 'We.sole ltunuMzlti z 'WuuLJoru, 'Wiele halaJu o nic, :Jall 'Wam~ podoba i 'Wr«zór 'Trzech 'llróli. 

Szel;J/ir doJlwnale ldedzial czego oczelwfe pubtic'l.IWdi i jall dawkować enwr:jR. &my dramallpne 
tonował dowcipem i zabawną Jljluacjq. 'Oo Jwiala dwor.W.ej e1Rqanqi. wprouxulzał . .proJ/aczJWw' · z trupy 'Piotra 1floca. 
lqct.ąe po tni..llnowJltu twrnedU! „wy.witą" i „ni.iltq". 'To .iprcudato, ie wrótmo loże wljdOłw urodzoroJch.jalt i part« 
zn.ojdi>wab,J w jl!qJJ ulUiorach c& dla Jiebie. 

Sen nocy Le1niRj bawL WZIUJW, pobudza do rl'j/df.Jji ale pnedi! WIZl}llJiim ltaie pamięJal ie w „Jwiecie 
jam} ptaJ/Wn „. nie może wbrallnąć, barWlllJch blaJlu)w. 
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'lO<Jlha dwchliha. 

1lovnowa z t1rturem 'TYJzh.iBJicwn. chJn'ldotl'm arliJ.lllJc1J111111 'fealru im. :JuliuAw V4lmlJy w 'lublinie. rei.tptran Stw ruxy IRlniief 

'PIJllinh. dlatU!f/C w czerwcu cdb!Juxl 4i( Sen llOCIJ lttniej Sułupira nic należy do JZCZl!lj/ÓlniE prll!lliAfiJJJych cmi glf;bcłcldL 
Jl'drwlt z IUOOIJi. i.e feJl ID rroli1L1Cja, klilra w 1JLladzic .lllUwwi wlll.iciwą inauqurcuk 'Pana dJp"elicji arlyMyczlll'j w lubtUIUm 
ll:ulrLe ID jRdnnJi wdaije napoczqldt w!JllllikL · 
'Pnetk WdZIJdlhim dln/RqD, :iejRAI ID IStAI W dużl!j miuze o lrolr7i!, teh.JI, W klilrym J{XJłlJlwm.y 4i( z tealrem W /rolne, dzif/li 
czemullWUfXJUWaĆmdalealralna,JzlwluiJwwaJljhlai'jn ilD bardzo p<LWW<llo mi do roznwwy z widzami na /RJniJJ,ja/l len 
lealr, 'fealr im. :JuliuAza V.ilenpy w ~. ma wwJqdać. % clnJJJre, laJt .i4 zhrUJW, :że przyjąłem do ze"fXJhl. dp<lf"O 
mlodJp:h aldorów, a wminie wS nic nocy lelniq Szeli.lpir 4hllorz1Jłdla nich wide ról do zaqrania i cJu:iaWn połtazać 4 młodą 
czędć zedpCllu. 'Po trzecil! wmzcie mój wljbór ma zldqzdt z llpn.ja/lja ten tdiJI SzelL!pira chcialbym odcZIJIDi doJć, wiernie 
zaclwwujqc uJdad i liluę IHlJllinału. 'Mam jednali lalW! poczut:ll, Żl! nic jt!dl ID tdiJI o mifuici, dla mniJ: jRAI ID bardziR,j tdiJI 
o przemijaniu, o llpn. U! nic nic llWU LJlrlii?ć na dlah, opróczfeiJnej neczy -Jmiuci. hlćrajRAI pewna. 
'/Jnmi ID bardzo pou;ainie ... 
'8o ID jRAI powairuJ IOOl,ja nic czrpam IRj lwmedii wytqczniEjalw lwmfliil 'To jRAI racuj w .itrii8JZ1UJ J(JOJÓb opowiedziana 
hi.tloria. kJiJra .itrii8Jzna wcale nicjedl. Szeh6pir zredzlif nicjRAljednb'UlllJ:ZIUJ galunlwwo - nic llJUw w 11Jm dUllllJin alu:il!. 
ak naweJ w IRj dal1U'j dalii€ mamy lrcupZ111 i lwlllbm. Cztowidt w życiujRAI i lratJil:ZIUJ. i lwmiczngjednlxreinie. 'To jRAI ~ 
co mniE inlrylplje w Md i ID, w mniE inlrylplje w /rolrze. Szehdpir ID doJlwnale rozumiał, dln1J!qb llażdo.fego lwnu!dfujRAI 
podJzykl traqedią i llażdo. lraqedin lwrnRdiq.. Cl{dlo Sen flOClJ ldniRjjRAI inli!rprelowangjalw baJń dla dor03ł!Jch potqczona 
z /elenowe1q - on ją lwcha, a OfUI nic lub odwrolnie i nic z teqo nie IUplilw. Można uobić z teqo bardzo banmJJ i kuUq/ 
dpeldahl, llJUw. nie wiem. czy mqdry. · 
'l.ldmojqtt w S nie lllXf/ ldniRj jllJI uiiJdE lrolro do peliamnin IH]o. i.e nie llJlhD nadze n«T1UJ i T.fWJliy. ale i na.im .JuiadcllloJć 
IH]o, h.imjeJ/l'ŃlllJ ii.ew oq&jeJ/l'ŃlllJ.jRJI bardzo luudw. 'H1n11iajużnapocUjllw.dztuliiJruzcze przed uciealiq do la.Ju, o dWO}ej 
mi/JJJddlJ 'lir.andramilldjalw ~by zad1"'4przelwnai~ i.e ID uciucUjtJI właJniJ!}alt lrolrulDlnc. 'Wy.llarczy łulpnJ" 
'Obtrona i 7.łJJdliwodi ?'ulw. by wit1J61lw, w WIJdatmło ,JU: prum i niew1.1UJzone uteqtD diaJru!lrabuj lJllinnh>. 
'Moi 'Oberon, 'f rpania i ich cJwćr ID .Ją.slang ahlorzy, ltlńtzy przeżyli o!p«ą Cl{Ji,JWefJD i.ycia i .Ją zdolni już llJllw dlJ oówuxuji teqo, 
w młode. w ja ze ze ma ambiJję. ro jazcze ma dui.o c1L1JUprzed dObq. CztlilU, klóreqo oni.już nie mąją. 'Dla nich 1Lllem /a/IJJC ID~ 
ipiew, tuż przed ich OJ/alJ!clJll/ffl ~ ujJciem ze dCl!lll/· Mam wrai.enie, :że w /ohiJn lwnJdUciE Il! pcJloci nabiercY4 gtiµ 
1nqjdują JU: przet:iEi wJród mkx1IJdl ludzi. hlix7lJ dopifro uM!cwją w nie111ClfU! JObie rrjong. podc1.lld gdy dla 'Oberona całe ID ich 
.ith.!ualnepoOOdzenielD bardzo przi!bnminlnlWloria,fenwjaljuż WUJ dD 'fanaloaaniż dD '&wa. t1 ~nimiptjawiayzci.e 
'Puli, hJóry w.iztpllw mieJw i w.i11J61lw Zlllienia. 1Jo ID nie p WtJm „leJny dwzelt ... 
Jan 'Kott widział w 'Pulw diabla i tlrteltina. teqo, k1ónJ buny WoJzelliic porządlii. 
'Puli IUJPOUiadabardzo ważne zdanie: „1/ojMnieJ"UURj4zedla dwchlilw,gdy /JJqUw. mlJiim1. zniha", odwraca 1Lllem neczyuilloiii, 
w jeJI Wdwlt dzialanitm diabeJ.lhim. SzeMpir nazywa eify duchami fu4żvccw1Jmi. iJlniRją wylqczniE w IWCIJ. boją .i4 dnia. 
ro IDJTllŹllk wtJ/tazujE ich poclwdzmiE. 'fen ku wcale nie jRAI net:ZIJWi.llooidą milą i prz!JiRmn4, bohaJNów otacza 
.. baldachim dJLJZllJ?j WOIU„ - mówi Vberon :Jt!dl ID zalem. necZIJWMlodć /rodu; piekiRlna, lrodu; narlwtlJczna, w llJm lruie jRAI 
ro4 cienwqo. 'Poza llJm jt!dl tam jruzcze jedni1 peiwerJljjnn J!Jhlai'jn - Szehdpir calq od dramahJCznq opiRra na celJ!bracji 
6lubu 'fezeww i 'Hipolilq, hlóry będziJ!/ekl na czeJć mifuici, kJiJra nie iJlniefe. 'l'rzecrei 'fezeu.iz po proJlu wziqt 1/ipoli4jalw 
lrof eum nuptiw.JkiJ!. 'Dlateqo Jwial Snu flOClJ 11!1JtUi ID u mniE Jwial nieUdlantuJCh łowów, a nie mifuici, hlón!j iJlnienie 
Szeli.lpir podważa na wide .ipoJObów. 'To w robi 'Puli z młodymi lei o 11Jm Juiadczy. l.apeuxriają .i4 pr!J!f:llż. il! .i4 hochąją 
na całe ilJcie, a ~zyjJ!di!n magil:ZIUJ .wli, by Il! miloJne lwnfUJurarjf! 1.llCąły .i4 zmieniać /all, U! wydaje .i4, :że za dwA4 
hażdy mógJ:by być z kaidJpn. 'fahbJczna powJlojJ! w llJm Jwiffk zalem. llJUw Jrnierć -Vberona, 'f 1J1nnii i ich dwom :Jean genet 
móuil, i.e czlouielt JlojJ! 4i( prawdzimJ tgllw tuż przed .itnierdq, wledy .ipadqją z niefJD WJZl}llllll maJlii. 
'Bii.lko tq inlapfl!tlu11 Stw nocy IJ!lniRj db '&ulwnu fjetu:ta ijl!IJo pylań o ID,jalt długo 111.lY.łna qrać,jalt bardzo '!WiJul 1/JJau.Jać 
ijalt ID J4 mada il11Jo. w~dmlJnazywaipranxki, 'Wnu:ajqc nu licniec db p/uu»WJo PIJlaJliQ. CZIJ poS niellDCJJ l"1niiij 
u;idz 'foolJU im. JuliJuza VJll!rwy b(dziJ! już wiatzial.ja/li kiRIUlll!ll. obiene /ubelJlw Jcena pedc1.lld dyrelu:ji arllJJIJjclmj 
tlrtura 'fq~'lllh!wkw? 
1la pewrw nie będzie Io talti tealr.ja/li robią w trują Jzlu.a! alt!ńJaj nemieJlnicy ( MniRch). :Jeili chodzi o~ ID cha:, 
żtby i zrupćt, i uidzowk 4llJlw1i J4 z odmWuupni. .ipo.wbami robienia tealru. 1Jlateqo bfllę dlaral.J4 d.obU!rać zróżni.cowan.y 
reperl.uar i zaprwzać dD realimcji Jpeh1aJdi reprezenlanlów róUup:h JlJJl,ów CZIJ połloleń, bo Io ma być lealr pe proJlu dla 
lublinian - bez w~ na wielt i arlJpll/CZIU! pref erenrje. Mój tealr będziJ! ptMzuAfwat prowdIJ o człouWw. bo lealr, móu,iqc 
lrodtę {irotowMlim.jRAI laJtilll ~ zblii.ojqapnnaJdD fJ01Jlllltin Mll1UJCh diebie. 1laweljeJli dlaWiapglania. nahlćre 
nie 1Jlą.nvJ odpowiedzi. a pe wviJciu z IJ!alru wqlpliwo.ici mamy ui.ęcf'j niż wczdniRj. 

'liozmawiat :Jar(t.1łiJw Opnennan 



'lleiqJu. 11oczniA 1973. Qd I WfZeJrua 201/r. dlyddcr 
artJpllp:UUJ 'T"ealru im. J V.Jlerwy w 'lubllnlR. 
'Lłlalczvł'11!pz.iat '~ tl/wdBnii'T"lłllralntef w'\ IW-J7llllit. 
'W cWJil! Jludiów był aJlflll!nliin 'fruina /luro i Machja 
'fnq/a1a w 'T"eaJne '11~Wl111J111 w '\1'amauk. ldtirzy 
wqlOOrli duiq wpływ najeJJo widztnit! IL'lllru. 
W 19'Jlr„ wJ.a!jchjplrJmowJJ{H'hlahlreiqJerJlii, :łfalibda 
Szdi.lpira zrealiwwany w warJ1.flIDJAfm 'rea/lu' 'lalha. 
zoJlal ulwnorowaruj {ff'f S'l'f'M, s uiadedwem '\ 111JM!łtilii 

:JaJwdci i 'i'<Yliotrw /lrlljJlycllWJl1 w dziffl:zinll lrohu dla 
dziai i młodzieży. 
'Wl!E&-.~ ~nt!OJldnifiW.(łlsra 
w'T"mtne'W.ipó/cUllllqlllW Szczl'dnie. wrokpóini'!i Shqpca 
'Molifraw 'T"mtne'i'oo:.ili'duupn w 'l!!dzi ina/WJtalnl rmllDl 
~z lro1rem. 'loJmowal~ m.in. dyJ/n,/ooqqfdmt!w. reży,Jcrią 
dubbinqu. 
'Oo lroliu pow,-ódt w widltim Jlylu w 2005r. realiwjqc 
w 'T"ea.tneim. :J. s~ w'\\lalbnydw,~ 
naqrodnmi1WOfU!, 'lf.l4żni1:~1Jurgunda'\łl. Qombrowicza 
Szlulw zdobyła aż piJ!i naqród. w tym za reżqMrk; na 
'X'X'X1 'OpcWUch 1ion/ronlacjach 'T"ealralnlJch w 2006r. 
'W 2007r. za jej re~ /lrlur 'fi/d'lidEwicz olntJmał 
druqą lllllJIVdę na r\ 'OgólJwpol.JAfm 'fl!Miwalu Szlulti 
'ileiqJl!l'JhiRj „ 1nll'lpf"etnrje" w'lfaLouUa.chiw2008ro/w 
~ QraruJ.1'rU: pcdczaJ '\lffl ~narodllweqo 
'fe.ltiwalu fjombrowiczow.illllqo w 'lladomiu. 
,'}eqb Jwbinc realizacji! ID: 'lfrawU!t· S. 'Mrożka /2006/ 
i 'ferdlJclur#u! W. t;}ombrowicza /2007/ w 'realne 1'oi.Jllim 
w 'Poznaniu. 1JaJJwn j. t;}eru>la w 'T"ro/Ju' j. SWlliLlw.lhkqo 
w'Wallmpiu/200l/. 'T"IJ"lłllin 1'. lamliiw'T"rom'U~lEllllł'I 
w 'Wanzauk /2007/, 'Dmlwla wg. 'Il. SIDiw'a w 'rea/lu' 
:J. SltxroclfiRqo w 'lfralwuM /2008/. :łłvll 'M. 1JidińJldcqo 
f20Cll/ i'8alhywj. ~ {2WJ/ w'T"llllnf'llarodouym 
w'WarJZUWie,8prll'flawaJIJlll1U!lt:11. 'lwinawux1mauuhim 
'T"roJnel/'M/f/I /2010/, za rety~ fdóni dmJmDl ltWiną 
~za reŻlfll!rlli na 'Xm 'fe.ltiwalu Szluhi 'lieŻlJMl"Jhit?J 
„'łllirprelatjt" w 1ialowimth. oroz SIWz 'H.1f.Ww wJIDIITT.rupn 
'T"rolne t1lenaun /2011 /. 
&um 111JC1J 1Rtnią'lł1• SułlJpiro {lrtur 'T"y.izldewicz iiuuuJun!jt 
~<l/pY!luX w '/yblinie. 

I , 

Scrrwqro/. f/bJDIJLml 'Wydziału (/hlorJhkqo f/lwdmlii 'T"ealralruj w '1 Yamlllllie. 
Sludiowal lllhi.e w 'liakllrtf &enoqrofti warJZCW!dAfr.j f/lwdanii Szluli 'Pięluup:h. 
'Oebinlou:aldllllOtJIYlfiądoS ~o 'MilwtQja 'MCl'htorJOruJw reż. {lqnfulzltit;}/ińJIWj 
w 'Tcalni! (/lt'MUJll w 'H'ar6zawic, z /Wirą zrealizował li!ż prapremiRrOWIJ 
'Tc,JloJIRron f/. Saramonowiaa w 'T"ealtze 'Monlownia. 1ł'.!pĆłpmCOWal~dzy 
innymi z 'i'lt!lrem 'lirUJzczgń.IAfm. 'Markiem 'f"ll!dorem, 'Piotrem (Jq>lakicm, 
(/damem 'Tlakpą, 1qorem 9orzJwulJllim. 'Marcbwn '@Jerem. Vlli1rfjem Splwhiem 
Cli} f/UJDIU{ 'f"i.qurq. 
Z (/rlHrfm Ty.i1liiluic1.l'lllJPOlhali~po razpiffw.JllJprll/ rrollzarjiJzluhi :!łvłt :łl. 'Bidiń· 
Jhi.eqll w Tea.tne11arodouxpn. qdzic rótmiei zrealiwwali~ j. SlowacAft.>qo. 
'&mm w.ipótprocowali fJIZIJ realiuuji duxJc/i Jz/uli 11. 'lroina, Sprwluwcadi IJUl11d>. 
w 'realne 1mlfLI i Shilzu w 'T"rolni! /lli!neum. 
'Ma na JWOinl lwtlJ!ic lllhi.e JCl!llJJłłfllfu; do JPdduAfu balt.1owefp! 'TIU! ab1Jo1J uilJtin 
IUJ'lhuniuru!qo li.!ifPa 'Il. '&u1d<nwrei. '~llti 'tłłlqclcmw'realne 'Merlinw'/Judape.Juk. 
Za M:J'JIJN/Iafif do Jf>ddnhlu 'Malka :Joanna od {lnwłćw wq. :J. 1wlLlzlliwicza 
z Teatru im. :J. 'lfocluuwwJJtieqo w 'Dpo/ll , otnymal naqrodę na 'X'X'Ytl 
'Opollllich 'lionfronlacjach Tealralngch i1 'Ogó/nopollllim '/flillluuJie na 'realrallU{ 
11L1Certizację '/Jau;nych 'Dziel 'lilerahulJ furopl'faltiej. 
11a 'X'N VqJilnopol.łAfm 'honliur.Jie na 'l\ltplawimie 1'o/Jltil:j Szlułli 'lll!pótcll\llU'j 
otrornl lllllJfT!'4 111 JCl.'llOfJl"Clfu; do J(JL!ls/Llhlll '\ł~~ l1Jll1IUlll1om m4'ctaJ IXllJ!!! 
'M. SimiJ!u,icza z 'T"enlnt 'l'ot.JAfeqo we 'lłlvdnwiu. 
:Jeqo proce z fX!WJŻIZIJCh J{1ddaJlli blJllJ ~na prlLl}lim '[/uadriauwk 
Scl'llJJ'łlV!ii w 200'/ i 2008 roku. 
11ominouxuuJ do 'i'o/Jltiq1lmp'och.J1ilmowej, 'Drzel, zakoJliumy dojiltrw'i'ótJl'rio, 
do hlÓffiJD rÓUillki robił .JCellJ>fJl"efu;. 

<;jrudzień Maćlw 'PTUJah I iv Pawli.h 
tlhlor, mim. cJwreoqrof 'iJebiuJowołjnJw ahtor l,ojnwp Jięrmliwtjq Jwialta i d:J.u4łw, l«hniltq 
we wrocJnw.IAfrn 'rea/lu' 'i'Cllllomim!J 11enryhn lffl/ro/nąorozprodlllują.!pddałdi. jaJw reiJJM'r 
'T"OllUIJ~ w ldónpn J{Jęd7i.l fedmaich JwiaJJn tmpólprocowal m.in. z {lqa141Judą fjrocz 
/QJ. 'W~ w niezakżnym 'rea/lu' 'rańca 1JaJJwn t;}eru>la /2008/. Vli!Uo ShaJU'Jpenre'a. 

.. (/rlw'', :Jacha fifbw'IJ. t;}ralw'fealne'lł'.ipó/cWIUJlll /2009/, t;}alqenbtrg t;}lu!likmkqo /2007/, 
u'l!Wroctawium. In. w 'lfwpanewreż. '8arbwy 'Prze(d}Jlauimie'DorJ/iJ/2006/, 'lłVJ.ronit;}auW 
WIJJlldliej. 'Od IO /QJ wjmuje d4 twoneniem /200'//, 'Mają'lf/J.>czew.sllą 'MaJibe/ ShaJIJ!Jpeare'a 
clwrooqrą{ti i rudw JCellicmeqo w lealrach /2()()ll/,'llobettem C1.l!dwwJhim '/fa.Jpar11awtr 
clramahJcZIUJCh. ,Jrut 6labprl w.ipółpracou;lliltiem 'lł'aJ.lmlUllW /2009/. :Jait uwn .się podoba 
:Jana 'lilałlJ z ldónpn zrealizowatjeqo u;,izq.il}tie, ShnJwJpearr ·a /2003/, t;}n.eqorzem :Jantp14 
zwvją/AfemTrWL!fuu..ipdllahle. 'WJPÓ/pracap 'llzih tropiJw/nlJ 'lt"llłtiruicza /199'1/, futm 

także z t;}IZflłDrll'lll :Janqnq, 1'iolrem 'KrwuupiJJtim. 'lWerlierqn i 'fluJwva /2001 /. 'lirIIJdztofem 
'Pnetruplawem'W~zllimlif/rtJJron'r1pzltieiL'i· 'WartilwwJAfm11amld~are'a/1999/. 
czem. Za JUJ6j pierWJZIJ aulordlti Jpddahl 'W'rrolne1/mitJouvn~ze 71iqiieu.mr 
'lflalLJ der fjrlWt , otngmal t;}rand 'l'rilt 'Tlurlu llJmadrru;J/tim 'laby /lripJoflllli'Jll /2002/ oroz 
Vjf na 'X'X'X111 'Pruqtąctzie'/'irumhi f/hlorJllllj /lrtJJron'T"WJ7Newicwn 'iJalladyna SlouxuidR1JD 
we '\Vrodau;iu. W p/eOOaJcie ~1.tliJw /2009/. 1JgrehJor leduticZlllJ feJliwalu 'rańcn 
'rl!lllr, "'flnjkpJzy, 1lajlepdza, 1lnjJep.li w ,ieZDttiJ! 'H~ze.wqo Cialo(Unuplw lala.cń2001·2008. 
2010/11",jurOrtlJ llilJ1'Óillili len ,ipehlnJd w dwu w 2009 roku był chJrr'hlmm ledutic1IllJlll 
lintelpJriach - najlepdze przulJlauienie lroliu feJliwalu WarJZllllllhie SpotJumia 'rflllralne. 
fTWZIJCYWJO oroz najlepdze pnniJtawienie li!aJIU 'Prodm:l'lll przeriJlrudeń ~fllJliUJalu 
lańcn. 'laurt'tll 1lnipvdy 'liulluralnFj 1Wł'ii'1'V. '\ł'am.aUXJ CenJralna w roku 2008. 1kaliwU>r 
W /inllqorii /ealr, priJJ1nllllXllllef f'l"JeZ urrxlawJhi licztUJCh produluji „Jwinlto i dźwjef." tn./n. 
odd1iat flamy 'Wr/Jorczq. 'Poe?ja 'Wilraży u 'frand.izhanów w 'lfralwwiJ!. 
Sen llOaJ lelniej ID 6Zluhn ltlóra zaważyła na 'fflJPlyh Slarli.lJawcwJIU w 'Ka/edne 'Wau;dJJURj. 
callJmjeqo życiu. 'ro dz4Jti nUj pcmnl 'Henrylw. 'imnk zuiqzuny z'lidran'l'rMxtiaw 11U-Jzwie. 
'f DmlLlzew.ihllqo. fdótit w .i«Jo rodzlnrupn !]nie init 
reali7.0WIJI. IJ; J~ lwtru>dU:c i zuródl 
waux na~ w bajJwdl naJiolnlhn, 
proponując nw w.ipó/praC{. t;}dyby nie ID J{XJIJianit!, 
Ido u.iE jnlt poWt:DJbłby .się dn/Jze IDJjJ 'Maa.o 
'l'ru.!nha. bqć może w.llqpilblJ do SdwbJ O;riwmi. 
bo llOJil .się z laJdm zamiarem ... 
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