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HENRI FLUCHERE 

(.„) Miarka za miarkę uchodzi za komedię, a jest kró
lową problem plays. Atmosfera jest tu jeszcze bor
dzriej przytłaczająca: inie ·odciąży jej ani heroizm, ani 
porywy •uowć . Wszysrtko tu jest brzemienne w następ
stwa, zestrojone, wyregulowane z dr.obiazgową s.taran
nośoią. Od początku do 1końca widać tros,kę mora. l iną, 
- lee.z ja•k1ktolwi·ek ipoważna, wydaje się rn.ie·zbyt 01kreślo
rna, dając tym samym pole do rozbieżnych interpre
tacji. Długri •CZiO.S poczytywa1no tę .sztu1kę za wyraz sikraj
nego pesymiZimu, za s ztukę nieudaną, pozbawioną spo
rilsitoeśoi, CO Świradczyłoby 10 chłodnym S·bOsunku •OU•torra 
do rtematu. Współcześni 1krytycy są wręcz odmiennego 
!Zdania. WiJ•s1on K1night nie waha s•ię porównać Kisiię
cia do Chrystusa, C. J. Sisson oznajmia, że jest po
częta „w duchu głębo'ko chrześciijań1s:k1im". Dla przy
czyn podobnych opowii1ada .ją s•ię za nią gorąco D. A. 
Travers·i, F. R. Leavis 1i M. C. Bradrb ~o·ok, 10 Roy W. Bat
tenhouse w niedawno 1napisanyrm arty.kule nie waha 1się 
oprzeć swej interpretacji na chrześcijańskiej doktrynie 
odik1upieni·a. 

l1stotnie a•trnosfera SZituki jest duszna: odór więZJień, 
s1tęchl 1ima burdelu i alkowy, 1które maskuje g~sta ZiO
słona konwena.ns•U. N·ie:które z rpostaci, A·ngelo z,własz
cza, trącą k~ochma•lem swoich krez, ·a sizpargały 1ich 
dekretów - może •i smrodliwym tchnien1i·em gmsujące
go dia:bła. Habirt lub cze.peik nowiojuszikii 1wydają .s1ię 

•równ·ież .podejrza.ne, jak naciągnięte są .tu żarty, sytu
acje nad wyraz przykre, a ·.rozwiąza1nie .srztuczne ri :tra.f
rne rOŻ do przesady. MoŻina by poMried zii eć, 1iż autor us·i
ł·uje wydobyć ,z 1impa1su, •nriema1I z „błota" - za cenę 
budu1jąceg.o k1ońoa - sztukę trudną do rimcenizacJi, 
a:le wy.ka,zującą tak czy ·owaik, że tli s1ię jeszcze ja.koś 
nadzieja. P1os1t1ad główne - oraz IQilka pod~zędnych -
to 1l1udzie 1nrie'UOZCiWi, 'Złej wol1i, O przy 1tym będący W 

tarapatach ,i obcujący ze Śiwiatem rprzes1tępczym. Nie
po.dobno 1uczyinić tej sztu:ki tragedią, chooiiaż śmierć 
nęka umysły ri rbłąrka :s•ię za ·kulisami, a ty.tuf .nasuw.a 
.na myśl 1SZiarle sprawiedliwości ·i chociaż s1ios,tra ma .wy
.rzec się dz.iewiictwa, żeby uratować życoie b~atu. I .ja1k
kolw'i·ek autor nie szczędZ!i 1~0Z!Ważań momlnych, a in
d11ospekcję etyczną doprowadza do granic 1os0tatecz
nych, IZ nrieja:ktim 1irudem rwtierzymy, chociaż rprag.nąfby 
tego Wilson ~niight, Żie s·ztuika wydaj~ ·oddźwięk ewan
gelricmy, 1i to ,talk częsty li głęboki, iż należałoby dla 
rlepszego jej zroz•umieni·a 1poczytać świętych - Jana lub 
Ma1:eusZ!a. 

Problem władzy, który chciałby rozwiązać Książę, 
wydaje s:ię raz jes·zc.ze, ina poc•zq;~ku, problemem głów
nym, z trudeim jedna1k ·zachowuje do końca 1komedi i 
swoją wyraili•stość 1i klarovmość, ponieważ autor 1ujmu-

je go w terminach nader osobliwych. Wy:obraimy so
bie konfl.i:kt między rozpusrt:ą a państwem - państwem 
onotliwym (lub dążącym do tego), 1które zamy.ka domy 
publ1ic:me ri ogłosza de~retem rka·rę śmiercii za 1 nie·~ząd, 
lecz prawo :to 1s·tos1uje w okolicmośoiach .szozegól1nych. 
Książę-iiifozof, pragnąc .zobaczyć, jork działa jego ~ks
peryment, przekazuje ,władzę - władzę żyoia 1i śmier
ci - sto.ronin.ie wybranemu zastępcy, a sam swobodnie 
krąży po uliczkach o złej sławie, po korytarzach pa
łacowych i zagląda do cel więziennych. Władza u:kry
wa s· i ę ·pod ·karpburem mnicha ,j sroży s1ię per rp11ocura 
rpnzeoiw natu.rze ludzkiej, z góry sikawnej :na hańbę 
występk1u lub kary. Naj1s•urowszy i pozornie najszfochet
.n.iejszy 1z dostojni1ków pań:stwowych, który sprawuje 
urząd i ma za.szczyt :szerzenia szacun·ku dla prawa, 
folguje sobie również, wpada w pułapkę, niczym nie
zręczny myśl.iwy, co s.arm 1stał SJię zwier.zy.ną. Hipokryta, 
równ·ie zaoieikły w os,zuik·iwarniu sameg·o 1Sliebie, jak 
nieugięty w cnocie, jedną dłonrią rozdz:iela śmierć, 
a drugą dyshon1or. Opęta~ go demon 11oz.puS:ty. N1igdy 
jeszcze żqdzy 1nii:kt nie wyra.ził w na1ka:z;aoh ·również 1k1a
tegoryc.mych: 

Gdy raz zacząłem, 1pus.zozam w:ol1ne cugle 
Mej ~mysł•owośoi 1szalonym popędom; 
Sikończ próiiny opór, ustąp moim żądzom, 
Pożeg1naj skromność, Z!byteczny rumieniec, 
Który odpycha . ~o. czego ·sam prag:nrie. 

Angelo gro11i z bezwzględnością, która jego ·s·ameg10 
przeraża: 

Ż.erby ·ocar lić bmta, itwoje oioło 
Wo·li meij odda1j, bo 'inaczej - .umrze, 
A śmierć tę, dz·ię.ki :twemu oporowi, 
Dł,ug •ie, okinubne 1popnzedzą męczanniie. 

Ucie:k1a, nie czekając rnawet ina odpowiedź, ·i 111ozka
,zuje wykonać wyrok. To udręczone •sumienrie zgubiła 
pycha Ji obłuda. Gnota dla U'ra•towania pozorów lkzy 
.na pozory, a·le ·i tu wszystko już p~eginiiło 'U 1po.d.Sit<J\W. 

P·oza tym wątek dramatycmy jest raczej nieipQWliq
zany. Gzy grzesmik Kla,udio, !którego penspektywo 
śmierci ina1peł1 nri·a srt:mszHwą tnwogą, rpcmiesri1e odpo
wiedziolność za ogólrne zepsucie? Czy Izabela, maj
dlJ1jąc 1s1ię poza murami k.laszto~u. zdoła 21mriękozyć 
Angela, który proponuje jej haniebny układ? A za
Sitę.pca Ksiięcia 10 cnocie ,ZJimnej ja.k ,lód, 1pał1ający tą 
samą żądzą, :za rktórą ma ka1rać ·iinnych, ·czy zabierze 
cnotę Izabeli, czy zetnie głowę Klaudia? Książę-ekspe
rymern.tator, „pokątny f,ilozof", .prowadząc skiompl1"ko
wa.ną girę ~nigdy jeszcze rozwój a1kioj1i nie zależoł ta·k 
dalece od jednE!ij rpos1taci - necz wys1tąpJ 1powtómie 
w Burzy, ale Prospero jest przynajmniej czarnoksiężni
kiem), usiłuje przywrócić zachwianą równowagę: de-



batuje, sypie maksymami, udz.iela rad, wydaje tajne 
rozkazy, daremnie krzepi Klaud ia na duchu : 

„. Z życiem •tuk rozumuj: 
Jeśli cię stracę, stracę rzecz, o którą 
Jeden się tylko może głup iec troszczyć. 

a z Izabelą knuje za m ' anę, mającą ocalić jej cn otę 
przez proceder niegodny cnoty; co zaś do Klaudia, 
przygotowuje zamianę skazańców, dzi ęk i któ rej ze n ą 
innego -- a wszystko t o, żeby wywołać teatral,ny efekt 
rozdz i ału 1kar i n agród pod koni "c sztuki, k!iedy pró
bu je nas przekonać (z wątpi iwym powodzeniem), że 
jego rządy mogą przywrócić państwu lad, a potępio
nemu ś·wiatu panowanie sprawied l iwości. 

Ale chyba żadna skrucha nie zdoła okupić zbrod
niczej hipokryzji Angela, któ rego ' m i ę stanowi sym
bol.iczną antyfrazę; żadna, choćby ,najbardzie j uległo 
zgoda no zawarcie związków małżeń s kich nie zmniej
·szy naszej nieufoośoi do nieczułej lw bel.i, której powo-
1,anie relig.ijne je:st 1równie wą!ip liwe j ak jej obrażony 
honor: żadne szczęśUwe za·kończenie nie poz.woli inom 
mpomnieć o egoiźmie Klaud ia ·i jego tchórzostw ie w 
obliczu śmierci („O, pomyś l, umrzeć .") - te postoci są 
albo zbyt ludZikie, albo za mało ludzJQi e, nie wyłącza
jąc Księcia-~ilozofa, którego mąd rość jest rernnerstwem 
zbyt wys1ilonym, aby zaba1rwić ·kaprys łaskawością. Ksią
żę jest niezdolny do prawdziw ej wspaniałomyślności 
wobec Lucja, 1który go miewa żyl, a Lu cjo nie zasł,uguje 
całkowicie na wzgardę : dochowuje przynajm niej wier
ności ZiwiąZikowi grzesZ!n ików; świ dczy o 1n1im korzyst
nie żarliwość, z jaką w n.aj bardziej nieb zp iecznej 
chwi!i broni Klaudia. W poró a niu z 1tymi postaoiami 
świat sutenerów i stręczyciel ek, który od cza u do cza 
su przeZ!iera w tej SZi tuoe, wyd aje się zd rowszy. O ni 
przynajmniej są szczerzy aż do cynizmu i ·n:ie ·starają 
się ni1komu imponować. Edykt książęcy oz.nacz.a dla 
niich ruinę 1i ,n,ie w imię cnoty protestują przeciw niemu. 
Ale ·inne po~taoi budzą już tylko n·ieufność lub odra
zę . Szeikspir wyposażył je w charakt·ery ta1k nija!<:'ie lub 
tak nikczemne, przedstawił je w sytuacjach uwypukla
jących ta,k tra~n1ie każdą niemiłą lub ni'2czystą stronę 
ich dus1zy, że głównym wąt' :.em sz,tuki nie wydaje się 
bynajmniej sprawiedliwość, honor czy miłość, ale SZipe
tota, grzech 1i podłość. Konfl .>kt między imtyniCJtem i ro
ziumem, między dobrym'i ,zamiarami i s tawiającą im 
opór ma,sowy zagmatwa1ną magmą występ ! u, os.i ągnąl 
tu fazę jeżeH nie inaj~ragiczn·: ejszą, t prtLecież najbar
dziej dernoral1izującq. Ja kikolwiek ·idsał lodu ·i szlochet

•ności inspirnwałby doświadazen i e Ksi ęcia-filozofa, pro
wadząc g'o iknoik za krok.iem wśród perypetii sikompl.i ko
wa.nego scenariusza, :i nadawał jego głosowi ton oj
cowski, życz. hiwy i milo~·iemy, jaki p rzybier.o ów mora
l:i5•ta, got ów zawsze sypać sentencjami i przebaczyć -
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dławi nas 1niepokój już od momentu, w którym zawią
zuje się akcja ,i ni opuszcza po jej s zczęś l iwym za
kończeniu. Zło jest tu waźl-iwe, lepkie i haniebne. Sta
nowcz.o jest ,negacją wszelkiej czystości, wszel kiej nie
skazitelnośoi. S dzria i of iara są jednakowo podejrza
ni. Cno tliwy ·i rozp ustni1k - jednakowo odpychający. 

Życ ie i śm ie rć - jednakowo nierzeczywiste i niepo
wabne. W yd aje isię , że i;adna szl a c hetność ,niie jest 
u dz i a ł em ·o ni życia, JQtóre zawiera , ;tys1 iąc śm i erci" pod
s tępnyc h - ani śm i erci, która rpnLedłuża •i pom1naża 
koszm ar życia . i śmierć, i życi-e ujął a utor w słowach 
pe/.nych g łębokiej wielomaczności. Nie będ zie absur
- em wn iosek, któ ry powtórzymy za panią Ellis Fe·rmor, 
że d os ięgliśmy tu dna cyn izmu i od ra zy. 

Chyba, że wspomaga nych refl eksją urzeknie miraż 
intenpre tacji symboli cmej ·i w sztuce tej dostrzeżemy 
dramatyczny obraz dzi ejów odkupienia . Przebrony 
wtadca miesza s1ię między swój lud - jak Bóg zstąpił 
na z:ie mię, aby wa lczyć z ~zatanem i wyswobodzić ludz
kość z n iewoli d iabla . Pozostawiwszy swemu „wysłan
nikowi" (Angelowi) wykonywanie przepisów prawa, sam 
lagod z.;i równacz ś n ie jego surowość. Powstaje przez to 
konfli kt dwóch zasad niczych pierwiastków - Prawa 
i Łas'ki. Prawo jest na rzędziem, dzięki któremu Łas1ka 
przejawi się i rwyc1 ęzy . dramatycznej waice. Fary
zeusze okażą się g rzesznikami, będą zdemaskowani 
i uka r ni. Grze m :icy są obdorow ni l aską wysta rcza
j ą c , a by uzy::.ka ć przebaczenie i m:lkup ienie. Tym sa
mym ofi ro Księ ia M iłości wyda owoce. Symboli ka 
imion (Mar ian na = Maria + An no = Najświętsza Pan
na i Jej Ma tka ; Angelo = An io ł - a Szatan to anioł 
u padły ; Książę- V1 i centio = zwycięsk i wódz, etc.), lkrne 
obrazy b iblijne (gwiazda zara nna, pasterz, ryba•k, okup); 
wątk i z przy.powieści - a zwłaszcza o połowie (cudow
nym), oblubieńcu, kuszeniu, grzech u; uzasadnienie 
kłam stw i .wykrętów , służących .celom zbawiennym; pe
rypeti e: Izabela, świę1t a, 1 tóra ujmuje s ię za grzesz:ni
k1iem; zachęca·na do śmierci duchowej, odrzuca pokusę 
·skalania się dla •słusz;nej sprawy, po czym za radą Ks1 ię
ci1a zgadza s0 ię liOtować honor brata ,i wiosny manew
rem (k1tóry symbol icznie możn a i·ntenpre~ować jako pod
stęp ducha bos,kiego walczącego z szatanem jego wla
s,nq bronią), aby wres·zoie ot r.zymać nagrodę w postaci 
połqczenria z symbolic.zmym O lubień cem - dzięki temu 
wszystk iemu s1kłan1iamy się przyjąć mistyczny kontekst 
sz;tuki , który wzbog aca 1i uszlache•tn i::i jej sens. Niczego 
tu właści wie nie bmk: nawet kuszenia łmki, ~tóre 1od
czuwa Izabela stanąwszy wobec tra g ·cm j a llernatywy 
- a!e i wtedy 1nri e j est zdolna do p.orywu miiłosi erdz,ia. 
Z to rozmowa z ~si ę iem (a kt Ili, scena 'I) czyni ją 
przystępniejszą dla uoz uć bardziej ludzkich: zgadza się 
na fortel z podstawieniem na jej miejsce - Marianny, 



~ortel, 1który ratując Izabelę od hańby, ·ocal1i równ1ez 
gnzeismilka będącego w fli ebezpi eczeństwie . „Ręka, ~któ
ra ·dała ci piękność, dała oi itakże 1j ddbnoć, mówi Ksiią
żę. - Dobroć, która frymarczy wdz iękami, wkrótce zmar
notnawi wdzrięki pięikno•Ści, arie cnota, :która jes.t duszą 
twojej i1s.toty, zach•owa także piękność twojego oiała ina 
za,ws1ze„." Słowa te parsują do mistycznej i•nter:pretacji 
te•nmi,nu „Łaska". Życie duchowe wzrbogacone przez 
Łas kę osiąg n i e swą pełni ę , w której niespożyte mistycz
n e pi ę !mo ch ron'i ciało rp nzed wsw lkim s1kalaniem, to
też lzabel·a, powolna na mowom dobrego mnicho, bez
wiednie przygotowuje związek id ealny, który pod ko
niec zap rOlpo nuje jej K s1 i ą żę: „Twoje ·i moje 1nasrzym rpo
wsta·nie". Sztukę tę, tak pojętą, należy włączyć d10 :tra
d ycji misteniów 1i moralitetów. W sfonze 1spmw doczes
nych ~s1iążę, pobłażliwy ,i nader mi/.osiemy, umie p·o

.stępować łagodni•e, używając p ers1wmji, a jego bystra 
rintel,igencja wy1tycza z aitwością d nogę a nooie zdążają
cej 1prz·ez ba gin o występk;u; odwołuje s1ię il:aikże do swo
jej królewsik•i·ej wład zy, p ragnąc mpewnić •każdemu 
sp nawiedliwą nagrodę. W rsferze nadprzyrodzonej sym
boltiZJuje władcę 1idea lnego, 1który w swo im poozu
oiu sipnarwiedliwośoi, w miłos•ierd ziiu, ·swym 1i mąd rości 
wreszcie u s iłuje położyć kre:s n i eładowi p ows·zeohne
m u. I stąd Wi lson Knight konkluduje: „Czy~ając tę 
S. ZJtukę 1t naktujemy ją inie jako obmz .nonma1lnych rSpraw 
lud zl~i oh, aile ja k·o przypowieść - tak jaik czytamy przy
powieśoi Jezus·a". 

Niezależnie od naszych upodobań ta dwojaka inter
pretacja osobliwie rozszerza zakres Miarki za miarkę 
i umożliwia co naj mniej postawienie dwóch twierdzeń. 
Pierwsze jest jakby natury historycznej, nie należy zbyt 
ściśle wyznaczać „krzywej" moralnej czy filozoficznej 
dzieła Szekspirowskiego. G dyby trzymać się najbardziej 
prawdopodobnej chronologii kanonu dzieła, Wieczór 
Trzech Króli {1602) i Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy umieścilibyśmy pomiędzy Troilusem i Kresydq 
{1602) - po której to sztuce powstały bezpośrednio {lub 
niewiele ją wyprzedziły) Wesołe windsorskie kobiety -
a Miarka za miarkę {1604). Jest to okres wahań i nie
zdecydowania, w którym poeta przerzuca się wciąż z te
matu na temat i zmienia wciąż mood, a nieutrudzenie 
badając świat, porywa się pełen inteligencji płomien
nej i przenikiiwej, na każdą problematykę - i za cenę 
bolesnych doświadczeń próbuje skonstruować wizje lo
giczną i zwartą. Wszelka klasyfikacja sztuk z owego cen
tralnego okresu zmierzaj ąca do sformowania jakiej
kolwiek doktryny, była by zatem dowolna. Zwarty blok 
„ sztu:< posępnych" nie istnieje pod względem chrono
logicznym - prócz Otella, Makbeta i Króla Lira, sku
piających się wokó ł roku 1606. Kl'ytyk nie ma prawa 
wymagać dla ułatwienia sobie dowodów, aby poeci nie 

odstępowali w swej twórczości od podziału na wycinki 
tak wyraźni e rozgraniczone. Wątki, poglądy mogą do
skonale wracać, ścierać się i łączyć - stosownie do 
twórczej inspiracji. Nieskończona złożoność Szekspi
rowsk iego dzieła nie da się nigdy uwięzić w sztywnych 
ramach krzywej geometrycznej. 

Drugie stwierdzenie brzmi następująco: dramat po
etycki odznacza się ni mniej, ni więcej tym - i jest to 
właściwa mu funkcja - że poza słowami, faktami 
i strukturą zawiera kręty nurt domyślników oraz pewien 
margines niezdecydowan ia między sensem oczywistym 
a przekraczającą go intencją, między materią i duchem. 
Poeta przemawia do nas posł ugując się na przemian 
znakami zrozumiałymi i zagadkowymi, a doświadczenie 
poetyckie, tak samo jak religijne, dochodzi do głosu 
za pomo c::i owych dróg okrężnych, zwanych obrazem, 
metaforą, symbolem i w ogóle wszelkich sposobów 
chytrzeni a w stosunku do wytyczonego celu, którym jest 
wyraz ludzkiej prawdy, trwa łej i postrzegalnej pod od
miennymi formami piękna.· Nic zatem dziwnego, że 
sztuki Szekspira dały pole do tylu różnorak i ch interpre
tacji, z których każda wzbogaca duchowe doświadcze
nie czyte lnika lub widza. Rozmaitość wątków i środków 
ekspresji osiągnęła u pisarza bogactwo tak ogromne, 
że trwającym już od trzech wieków badaniom daleko 
do końca. Zaczynamy dop iero rozeznawać się jasno. 
Miarka za miarkę, o której rozwodziliśmy się nieco dłu
żej, to typowy przykład owej poliwalencji, która winna 
stanowić dla krytyka zarówno zachętę, jak ostrzeżenie. 

H. Fluchere: Szekspir, dramaturg elżbietański. 

Przełożyła Violetta Komorowska, 

Warszawa, 1965 s. 310-318. 



Sztuki Williama Shakespeare'a 
na scenie Teatru Nowego 

ZA MIARKĘ 
MIARKA 

DWAJ 
PANICZE 

Z WERONY 

HAMLET 

JULIUSZ 
CEZAR 

BURZA 

JAK WAM 
SIĘ PODOBA 

HENRYK VIII 
CZYLI WSZYSTKO 

TO PRAWDA 

OPOWIESć 
ZIMOWA 

Prze<kład: Leon Ulrich, •imcenizacja 1i reży
senia: Kazii mierz Dej mek, scen•ografia : Iwo
na Zaborowska, p1rem iera: 23.Xll .1956 r.; 
Duża Sa·lra, lriczba przedstawień: 82, ·liczba 
widzów: 46.061 
Pnekład: Le1on Ulrich, reżyseria: Jarnusz 
Kłosiń s1ki, muzyka: Tomasz Kiesewet.ter, sce
nograf·ia: Iwona Zaborowska, premierra: 
18.Vll.1958 r.; Duża Sala, liczba przedsta
wień : 33, liczba widzów: 17.799 
Przekład : Józef Pasz,kows•ki, inscenizacja 
i reży;seria: Janusz Wa·rmiński, scenogra~ia: 
Józef Rachwalsi!Gi i Iwona Zaborrows,ka, pre
mie-ro: 28.V. 1960 r.; Duża Sala, liczba przed
stawień: 613, liczba widzów: 39.986 
Przekład: Zofi1a Siwicka, 1inscenizacja ·i re
żyse nia : ~a.zim i erz Dejmeik, soenografia : Iwo
na Zaboro.wsl:a ·i Henri Poularin, premiera: 
12.Xl. 1960 r. Duża Sala, liol!ba przedsba
wień : 34, liczba w idzów : 17.781 
Prl!ekład: Czesł,aw Ja strzęhiec-Kozłows1ki, in
scenizacja wg pomysłów Leona Schi llera, 
reżyseria : Jenzy Merunowicz, scenografii a : 
Władysław Daszewski, muzyka w opra
oowa1niu Tomasza ~iesewettera, Władysła
wa Raczkows·kiego, Kazimierza W·ił1komir
s1kiego, u~ład tarnecm y: Jadwiga Hryniewiec
ka, premiera : 14.X.1962 r. ; Duża Sala, 1lioz
ba przedstawień : 79, liczba widzów: 45.668 
Przeikład: Czesław Mi łosz, reżyser.i a: Lech 
Komamickti, 1scenografia: Hen ni p,oula<in, 
muzyika: R·oma:n Czubaty, premiera: 15.VIL 
1972 r.; Duża Sala, ·liczba przedstaw1ireń: 39, 
lriozba widzów: 18.447 
Prze,kład : Zof1io Siw ioka, 1oipracowa,nie iteks:t:u 
,i 1reżyise11i a: Jenzy GoHńsikli, scenog rafira: Ur
s.Z!ul1a Ke:nar, muzyrka : Marek Wri lozyń slkii, p re
miera: 10.1.1975 r.; Dufo Sal1a, Licz.ba prrzed
iSlbawień: 22, l;icziba widzów : 7.071 
P111z€1kłrad: Bohdan Dnordowsiki, opracowanie 
tekstu •i 1reżysenio : Krys,tyna Sikus,za,nka, sce
n:ogmrfii a: Heilge Hoff-Monsen, muzy,kra: 
Adam Wdaoi ńs,!Gi, u;kład tańców: z,ofii.a 
W1ięc/a1wóiwnra, :nadzór nad wyikonainiem de
i<io·nacji 1i 1kCYStiumów: Morek Tomasirk, pre 
miera : 24.1.1979 r.; Duża Sala, liczba przed
stawień: 30, liczba widzów: 12.144 


