


Jak z trudem i narażaniem się na niebezpieczeń
stwa polujemy na dzikie zwierzęta, a po schwytaniu nie przestajemy się ich 

bać - często bowiem rozszarpują swych panów - tak samo jest również z wiel

kimi rozkoszami: stają się one wielkim nieszczęściem i doścignięte ścigają. 

Im są liczniejsze i większe , tym nędniejszy i bardziej zniewolony jest ten, 

kogo motłoch mieni szczęśliwym. 

Żyjecie tak, jakbyście mieli żyć wiecznie, i nigdy 

nie przychodzi wam na myśl wasza kruchość, nie zważacie na to , ile czasu 

już przeminęło. Trwonicie go, jakbyście czerpali z pełnego i nieprzebranego 

zasobu, gdy tymczasem ten właśnie dzień, który podaruje się czy to jakiemuś 

człowiekowi, czy to jakiejś sprawie, jest może ostatni. Obawiacie się wszys

tkiego jako śmiertelni, a pożądacie wszystkiego, jakbyście byli nieśmiertelni. 

Choćby wasze życie, na boga, trwało więcej niż ty

siąc lat, i tak skurczy się ono do skrajnej cieśni: wasze występki 

pochłoną każdy, nawet najdłuższy okres. Ten czas natomiast , 

który natura przebywa biegiem , a który rozum może wprawdzie 

przedłużyć, prędko musi wam się wymknąć, nie staracie się 

bowiem pochwycić, zatrzymać ani opóźnić tej najszybszej ze 

wszystkich rzeczy, lecz pozwalacie, aby odeszła jak coś zbędne

go i możliwego do powetowania. 

Oczek.iwanie, nastawione na jutro, a marnujące dzień 
dzisiejszy, stanowi największą zawadę w życiu. Dysponujesz 

tym, co znajduje się w rękach Losu, a co w twoim , wypuszczasz. 

Czego wyglądasz? Dokąd zmierzasz? Wszystko, co może na

dej ść , zawieszone jest w niepewności: żyj już w tej chwili! 

Seneka Myśli , prtek lad - Stanislaw Stabryla 



WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) 

B 
iografiajes t oparta na niekompletnych źródłach dokumentalnych , zw ła

szcza skąpo informujących o latach poprzedzających jego sukces arty

styczny w Londynie. 
Angielski poeta, dramatopisarz i aktor czasów El żb iety I i Jakuba I. Pocho
dził z miasteczka Stratford-upon-Avon (gdzie corocznie odbywają się w dzi 

siejszych czasach festiwale teatralne), tam mieszka I i zmarł. Od ok. 1590 do 
1610 przebywał w Londynie. działając jako aktor i pisarz: pierwsze poematy 
(Wenus i Adonis 1593, Lukrecja 1594) dedykował hrabiemu Southampton: 

od 1594 członek kompanii Sług Lorda Szambelana, dysponuj<1cej od J 599 
własnym teatrem The Globe , a następnie Blackfriars Theatre: z wstąpieniem 

na tron Jakuba I trupa przyjęła nazwę Sług Królewskich (I 603); 1596 jego 
ojciec otrzymał tytuł szlachecki. Z biorowe pośmiertne wydanie dziel (tzw. 

Pierwsze Folio 1623) , które ustala kanon 36 sztuk (pote m przyjęto 37), dzieli 

jego twórczość na kroniki historyczne (dramaty z dziejów Anglii), tragedie i ko
medie: chronologia utworów jest sporna, brak rękopisów. Najwcześniejszy 

zespół sztuk tworzy tetralogia: 3 częśc i Hemyka VI i Ryszard l/l ( 1590-93). 
2 rn;ści Hen1yka IV 1.c s łynną postaci<! Falstaffa ( 1596-98). Henryk V ( 1599). 

a także większość komedii, m .in. Stracone zachody mi/ości ( 1594). Sen nocy 

letniej ( 1595), Jak wam się podoba ( 1599-1600), Wieczór Trzech Króli ( 1600) , 

oraz tragedia miłosna Romeo i Julia (1595): na okres 1601-09 przypadają naj
większe tragedie - Hamlet ( 160 I), Otello ( 1604), EV.ól Lir( 1606), Makbet ( 1606) , 

Antoniusz i Kleopatra (1607): w ostatnich latach życia pisarza powstała m.in. 
komedia fantastyczna Burza ( 1611 ), ukazał się też cykl 154 Sonetów ( 1609), na

leżący do arcydzieł angielskiej liryki. Swym wszechstronnym talentem Shake

speare wytyczy! kierunki rozwoju dramatu nowożytnego, czerpi<ic z utworów 
Seneki Młod szego. Plauta i Plutarcha, kronik średniow iecznych i nowelistyki 

wloskiej. splatał rzeczyw istość z fantastykc) , tragi zm l komizmem. swobod

nie przekracza ł reguły klasyczne : jego twórczość odznacza się bogactwem 
wqtków, scen i postac i: tworz ł złożone wyraziste charaktery. w osobowośc i 

bohatera widząc podstawowe źródło jego losu. 
Ogólnoludzkie prawdy zawrnte w utworach Shakespeare'a, pla.-;tyczność, urok i wdzięk 

1x)staci, werwa dramatyczna i poetycka, metaforyczność stylu, dynamizm i melodyj
ność wiersza. obok wciąż odnajdywanych nowych wartości, przesądzają o nie

przerwanym odbiorze jego dziel i uznaniu Shakespeare'a (zwłaszcza od cza
sów romantyzmu) za największego dramaturga w literaturze światowej. 

wg Pis.1rq .,wiata. Slownik encyklopedyco1y PWN 
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Miłość mnie jak gor~czb rozsza l a ła trawi, 

Łaknąc czegoś, co jeszcle przed łu ży chorobę, 

Karmi ąc się tym. co opór zdrowia we mnie dławi, 

Sycąc dziki apetyt swój wsze lkim sposobem. 

Lekarz - rozsądek - dawno po rzuc ił pacjenta . 

Gniewny . że każdą z recept mam w tak ni skiej cenie . 

I dzisiaj ~am w rozpuczy widzę. że zawzięta 

Żądza woli już raczej śmierć niż wyleczenie. 

Za późno na ku rację zre~l l ~!'. medykament 
Ladć n tu nic pomoZc . gdy\\' mySli I w mow:c 

Nic jeno ciemność, obłęd i rosnący zamęt ; 

A prawda. którą z rzadka sobie uzmy,łowię . 

Dobija mnie: rzekomo tak promienna pani 

Mego se rca JCSt mroczna niby dno otchłani . 

William 'i ha~ espeare 
pr1.elożyl S1<101 , )aw Baranczak 

POWAŻNA RADOŚĆ SZEKSPIROWSKIEJ BAŚNI 

I 
' 'S pośród wszystkich namiętności, którymi omotany jest umysł lud zki. 

żadna nie dokucza tak dotkliwie , jak ów zaraźliwy wrzód zazdrości: wszys

tkie inne smutki bądź to rozsądną perswazją ukoić się dadzą, bądź dobn) 
radq uleczyć, w potrzebie mog<! złagodnieć, a z biegiem czasu przeminąć. Je

dna tylko zazdrość jest tak nasycona wątpliwościami pełnymi podejrzeń i do

k uczliwą nieufnością, że każdy szukający w pr7yjacielskiej radzie uwolnienia od 
tej piekielnej namiętności zaraz podejrzewa, i ż doradca pragnie własn ą ukryć 

winę. Udręczony nieustannymi katuszami wątpi we wszystko, nie dowierza 

sam sobie, jest wciąż zmrożony obawą i rozogniony podejrzeniem, uważając 

to, co w istocie przynosi mu radość , za przyczynę swego nieszczęścia. Zaiste, 
zazdrość to potężny wróg ś więtego stanu małżeńskiego , siejący między mał

żonkami śmiercionośne ziarna skrytej ni enawiści, tak że miłość raz zawziętą 

nieufnością zniszczona. często kończy się krwawą zemstą, jak tego następ ują
ca historia dowodzi ". 

Cytat powyższy to wstępny fragment noweli Roberta Greena Panclosto . The 

Triumph of Time (Panclosto_ Triumf c:zasu), wydanej w Londynie w roku 



1588, wznowionej zaś - pod tytułem Dorastus and Faunia - w 1608. Akurat 

wtedy, gdy po uzyskaniu przez aktorów z teatru Globe drugiej sceny w Black

-friars, niepomiernie zwiększającej możliwości inscenizacyjne, czterdziesto

paroletni Shakespeare wkraczał w nowy okres twórczości , zdominowany 

przez baśniowe tragikomedie, od Peryklesa po Burzę . Szukając zaś tematu, 

sięgną ł po niewielką książeczkę. 

2. Ze źródła Shakespeare czerpał obficie, a zarazem zgodnie z własnym za

mysłem zmieniał i uzupełniał elżbietańską opowiastkę. Na konto Greena za

pisać trzeba wszystkie niemal bajkowe anachronizmy i fantastyczną geo

grafię . Również nadmorskie Czechy , które wielu komentatorów tak miało za 

złe mistrzowi ze Stratfordu. Z przyczyn niezbyt jasnych dokonał Shake

speare lustrzanej zamiany miejsc akcji: to co u niego rozgrywa się na Sycylii, 

w noweli dzieje się w Czechach i na odwrót. U Greena czeski król Pandosto 

jest zazdrosny o sycylijskiego króla Egista, a pasterskie święto odbywa się na 

Sycylii, w tradycyjnie arkadyjskim kraju. Ten ostatni szczegół pozwala dopa

trywać się w sze kspirowskim zabiegu jednego z przejawów świadomej 

polemiki z sielankową konwencją. 

Przejmując zasadniczy wątek intrygi, zmienił Shakespeare imiona wszystkim 

postaciom prócz pasterki Mopsy (przez Barańczaka przechrzczonej na Ma

dzię). Odrzucił też tragiczne zakończenie opowieści Greena, w której Bellaria 

(czyli Hermiona) umiera naprawdę, a Pandosto (Leontes) popełnia samo

bójstwo , nie mogąc znieść ciężaru winy. Zupełnie zaś od siebie dodał trzy 

starannie przemyślane elementy: niedźwiedzia - ludożercę (i jego ofiarę -

Antygona), złodziejaszka Autolika oraz pozwalający błyskotliwie rozegrać 

finał sztuki motyw żywego posągu. Motyw, dodajmy od razu, przekształ

cony i odświeżony w stosunku do jego typowych, literackich zastosowań. To 

nie marmurowa rzeźba ożywa bowiem, jak w znanej z Przemian Owidiusza 

opowieści o Pigmalionie , lecz ukrywająca się przez szesnaście lat bohaterka 

odgrywa przez chwilę rolę posągu dla dramatycznego, teatralnego efektu . 

3. "Po co wprowadzać do sztuki niedźwiedzia?" - zżymał się w 193 l r. wy

dawca dramatu , sir Arthur Quiller Couche . "Łódź, na której Antygonus do

płynął do Czech, opuszcza czeskie brzegi, po czym z całą załogą pochlania ją 

morze ... Czemu więc, w imię zwartości struktury dramaturgicznej, Anty

gonus nie ginie z innymi? Gdyby mnie ktoś spytał o osobisty pogląd , rzekl

bym , iż dzieje się tak dlatego, że w niedźwiedzim cyrku w Southwark mieli 

do wynajęcia tresowane zwierzę , a kierownictwo teatru wykorzystało okazję 

ukazania popularnego widowiska". Rzeczyw i śc i e, jeś li przyjąć, że zwierzę

cia nie grał przebrany statysta (na elżbi etańskiej scenie bywało i tak, i tak), 

wypożyczenie niedżwiedzia nie nastręczało żadnych trudności. Arena do 

szczuc ia niedźwiedzi s tała tak blisko teatru Globe, że na panoramie Londynu 

Wacława Hollara pomylono oba budynki , zamieniając podpisy. Walczące czy 

tresowane niedźwiedz i e stanow iły silrn:i konkurencję dla przeds tawie r1 (o bear

-baitings, szczuciu niedźwiedzi psami, wspomina nawet pasterz w rozmowie 

z Autolikiem). Do dworskiej maski Oberon, król wróżek Ben Janson wpro

wadził aż dwa niedźwiedzie. Inny pojawiał się w prezentowanej w 1610 r. , 

czy li tuż przed powstaniem Zimowej opowieści, anonimowej sztuce Mu

cedorus. 
A jednak sir Couche mylił się i zarazem nie docenia! pisarskiej precyzji Shake

speare'a. Niedźw ied ź. - ź.ywy czy przebrany - nieprzy padkowo znalazł s ię w sa-
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Jako fale dążące ku żwirom wybrzeży -

Tak nasze chwile śpieszą ku odleglej mecie; 

Każda zajmuje miejsce tej, co przed nią bieży, 

T bieg jej podejmuje w odwiecznej sztafecie. 

Czlowiek , gdy na świat przyjdzie, w świetlistej orbicie 

Krąży , lecz wkrótce pełznąć pocznie w wiek dojrzały - r 
A odtąd przeciwności ćmią słoneczne życie. 

Aż ręce Czasu zniszczą. co same wpierw daly. 

Czas wszelką młodość w koticu z powabu odziera, 

Zlośl iwie żlobi bruzdy w najpiękniejszej twarzy. 

Najrzadszy skarb Natury z ochotą pożera, 

Aż wszystko wokół zetnie, najsroższy z kosiarzy: 

I. wbrew zagładzie, tylko mój wiersz ma n adzieję, 

Że w nim eh wala twa będzie jaśnieć, Jak jaśnie Je. 

William Shakespeare 
prz.elożyl Stanisla w Bara1iczak 

mym środku utworu. Rzecz w tym, że odwołując się za pośrednictwem Greena 

do szesnastowiecznej poetyki dramatu pasterskiego, autor Hamleta nie mógł 

z nią nie polemizować. Nie do przyjęcia dlań była wizja natury ckliwej , ście

lącej się człowiekowi do stóp jak kwietny dywan. O kwiatach - symboli

cznych oczywiście - wiele się w Zimowej opowieści mówi i obficie je rozda

je. Najpierw jednak niedźwiedź rozszarpuje i pożera człowieka. Kluczowe 

znaczenie mają słowa pasterza, naocznego świadka: "One (niedźwiedzie) nie 

są złe, chyba że głodne". Zatem zachowują się zgodnie z prawami natury ista

nowią jej część w równym stopniu jak kwiaty czy owieczki. 

W ten sposób unieważniona zostaje niejako renesansowa wizja świata bez

piecznego i bez reszty poddanego ludziom. Natura może być gwałtowna, gro

źna, wymykająca się arkadyjskim mitom i racjonalnym formułkom. Także 

natura człowieka - zdolnego do reakcji nieprzewidywalnych aż po granice 

obłędu. Leontesa opętanie zazdrością jest nie mniej nagłe i przerażające niż 

atak dzikiej bestii. Tym bardziej, że - jak sztylet widziany przez Makbeta -

jest ono "tworem fałszywym, zrodzonym z gorączki mózgu", bez żadnej 

zewnętrznej przyczyny i cudzych podszeptów. Król Sycylii nie ma swego Ja-



gona, Shakespeare pozostawił go sarn na sarn z udręką nieokiełznanych urojeń. 

4. Niedługo po prapremierze, 15 maja 1611 r. Zimową opowieść oglądał w te

atrze Globe londyński lekarz i astrolog Simon Forman. Po powrocie do dornu 

zanotował zwięźle treść sztuki, pisząc między innymi: "Pamiętam też, jak 

wszedł włóczęga kulejąc, i przedstawił się jako chory, którego ograbiono, i jak 

wyłudził wszystkie pieniądze od biedaka, a potem poszedł do pasterzy jako 

wędrowny handlarz i też wyłudził od nich wszystkie pieniądze, a potem za

mienił się ubraniem z synem czeskiego króla i przeobraził się w dworzanina". 

Wizerunek ów podsumował wyniesioną ze spektaklu praktyczną nauką: 

"Strzeż się obłudy żebraków i chytrości włóczęgów". 

Nic dziwnego, że Autolikus zrobił wrażenie na uczonym doktorze. Ta cał

kowicie przez Shakespeare'a wykreowana postać wyróżnia się żywiołowym 

autentyzmem i aż nadmiern<i (wobec widzów) szczerości<.j. Zł odziejaszek -

przekupień bez oporów ujawnia s zczegóły biografii (by! nawet lalkarzem!) 

i środków utrt:ymania: "Moim iródłem dochodu jest drobne oszustwo". Jego 

przybycie w dniu strzyżenia owiec nie tyle zakłóca. co paradoksalnie wzbo

gaca barwni:) scenę pasterskiego święta. Przede wszystkim dlatego. że swym 

\vygl<.jdem i pos tępowaniem Alllo likus · postać mało arkadyjska - rozbija 

skostniał<) konwencję ~ielanki. pozwalaj<1c autorowi ukazać szczerą radość 

7.ycia prawdziwych ludzi. Jeśl i zaś beztroska wieśniaCLej zabawy kontrasto

wać ma z mrocznymi problemami dworu, to i n i egodziwości Autolika wy

dawać się nwsz<1 naprawdę drobne wobec poczynar1 monarchy. 

5. W Polsce Z imo wa opo wie~('. długo znana była tylko z lektury oryginału lub 

przck ladó\ obcych. Na sce n<; t rafiła doś ć późno. bo w drugiej połowie XIX 

wieku - wu esnie j jednak niż Wieczór Trzech Króli czy B urza. Zan im do tego 

doszło , za spra w<! angielskiego bacl acza Jakuba Caro , Po lska zosta ła " wp l ą-
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Milośc i nie odmieniq chwile. uni . rnicsi:1ce: 

Ona trwa - i trwa.:: h~uzic po 'lam ' kraj zaglady. 

Jc \ li 'i i~ mylę. wszy>tku inne też mnie lud t i: 

Ze pi \t<; to: że kocha I choc raz który~ 1 ludzi . 

William S lia ' ~'pe"re 
przelożyl S1"11i sla11 B"ra1icza' 

tana" w dzieje utworu. Caro wysunął przypuszczenie, że osnowę fabuły Greena 

i Shakespeare'a stanowiły zdarzenia na dworze księcia mazowieckiego Zie

mowita III, opowiedziane w Anglii przez tamtejszych rycerzy w służbie krzy

żackiej i przechowane w kronikach . U nas pomysł ten relacjonował w paru 

artykułach Stanisław Koźmian, odnosząc się doń ze zrozumiałym scepty

cyzmem. 

Prapremiera polska dramatu w przekładzie Gustawa Ehrenberga odbyt się 22 
grudnia 1877 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie . W dwa lata później cenzu

ra rosyjska w Warszawie zabroniła wystawienia go, gdyż "podważa w nie

stosowny sposób zasadę władzy monarchicznej". Nie przeszkodziło to na 

szczęście słynnemu teatrowi z Meiningen pokazać "niebezpieczną" sztukę 

w Teatrze Wielkim w maju 1885 r. We Lwowie Zimowa opowieść trafiła na 

afi sz w roku 1887, w Warszawie - po zmianie cenzorskiej decyzji - dopiero 

w 1903. W Łodzi publiczność mogła ją najpierw, już przed J 875 rokiem 

oglądać na scenie niemieckiej. Premiera w teatrze polskim pod dyrekcją Ma

riana Gawalewicza miała miejsce 25 marca 1904 r. 

6. W 1972 r. WisJawa Szymborska ogłosiła tomik poezji Wszelki wypadek. 
Wśród głośnych potem wierszy znalazł się też niewielki utwór pod znamien

nym tytułem Pewność: 

- Więc jesteś pewien, że nasz okręt przybił 

do pustyń czeskich? - jestem pewien, panie. 

To jest z Szekspira , który, jestem pewna , 

nie był kim innym. Kilka faktów, data, 

portret omal za życia„„ Twierdzić, że to mało? 

Czekać na dowód, który wielkie już morze porwało 

i rzuciło na czeskie brzegi tego ś wiata? 

Jarosław Komorowski 
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P
ierwszym dyrektorem teatrn przy ul. Ce
gielnianej (obecnie Jaracza) mianowa
no Aleksandra Zelwerowicza. Za jego 

dyrekcji ( 1909-1911) Łódź. jako pierwsze 
miasto Królestwa, oglądała dzieła Wyspiań
skiego: Klątwę i Wesele. W złotej serii drama
tu narodowego znalazly się ponadto Mickiewi
czowskie Dziady. Fantazy. Sen srebrny Sa
lomei i Samuel 

dzibę obrał budynek przy ul. Cegielnianej. Łó
dzką działalność rozpoczął 22 marca 1945 ro
ku inscenizacją Wesela Wyspiańskiego. Teatr 
Wojska Polskiego skupial znakomitych akto
rów, reżyserów i scenografów. m .in.: Aleksan
dra Zelwerowicza. Jana Kreczmara. Juliusza 
Osterwę, Henryka Szletyńskiego. Edmunda 
Wiercińskiego, Józefa Węgrzyna, Jacka Wo

Teatr Zborowski Słowa
ckie go oraz Iry
dion Krasińskiego. 

W okresie mię
dzywojennym/Tea
trem kierowali m.in. 
Boleslaw Gorczyń
ski. Karol Adwen
towicz, Karol Bo
rowski, Stanisława 
Wysocka. Kazi
mierz Wroczyński. 
Koloryt i rozmach 
zapewnily łódzkiej 

im. Stefana Jaracza 

szczerowicza, Ja
dwigę Chojnacką. 

Jana Świderskie
go. Czesława Wol
łejkę. 

Przez kilka po
wojennych sezo
nów fascynowal 
swoimi spektakla
mi nie tylko Łódź, 
lecz i caly kraj. Swo
iste i niepowtarlał
ne piętno na artys
tycznych dokona-

jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą ponad stuletniej tradycji 

polskiej sceny w Łodzi. 
Zanim zyskał obecną nazwę, 
znany był jako Teatr Polski, 

Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

scenie przede wszystkim inscenizacje Schil
lerowskie, będące najśmielszą i najkonsek
wentniejszą manifestacją teatru politycznego 
(Szwejk Haska, Cjankali Wolffa. Krzyczcie 
Chiny Tretiakowa. Nie-Boska komedia Kra
sińskiego, Kordiw1 Słowackiego). 

W zespole aktorskim pojawiły się takie sła

wy, jak: Biegański. Adwentowicz, Jaracz. Kra
snowiecki, Wysocka. Zelwerowicz, Znicz, Mie
lewski. wśród scenografów - Andrzej Prona
szko. Władysław Daszewski, Konstanty Ma
ckiewicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miej
ski zamieniony został na niemiecki Theater 
zum Litzmannstadt. \V 1944 roku. w atmos
ferze niepokoju i szybkiego wywożenia urzę
dów niemieckich. teatr został zamknięty. 

W styczniu 1945 roku przybyl do Łodzi zes
pól Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 
Wladysława Krasnowieckiego. Za swoją sie-

niach teatru wy
cisnęla indywidualność Leona Schillera. który 
kierował łódzką sceną w latach 1946-1949. 
Dorobek jego lódzkiej działalności był im
ponujący. W ciągu trzech sezonów przygo
tował dziesięć inscenizacji. Do najwybitniej
szych należy zaliczyć: Krakowiaków i górali 
Bogusławskiego. Celestynr; de Rojasa, Burzę 
Szekspira, Igraszki z diablem Drdy, Kram 
z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera były kontynua
cją zarówno nurtu politycznego jak i umiło
wanej przez niego fonny teatru ludowego. Sca
lały wielkie tradycje rodzime z aktualnymi 
treściami, które niósł bieżący czas. 

W 1949 roku część zcspolu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schillerem przeniosła sil( do 
Warszawy. dyrekcję łódzkiej sceny objqł Iwo 
Gall. a Teatr zyskał patrona w osobie Stefana 
Jaracza. 
Następca Galla. Feliks Zukowski. akcentowal 

I 

. . 
' 
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przywiązanie do schillerowskich tradycji i wo
lę ich podtrzymywania. W pamięci pozostala 
inscenizacja Zbójców Fryderyka Schillera. 
dokonana po raz pierwszy po wojnie przez 
Czesława Staszewskiego. 

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli 
kolejno: Emil Chaberski (1956-1957). Ale
ksander Bardini i Konrnd Ła szewski ( 1957-
1958) oraz Karol Borowski ( 1958-1960) 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow
skiL"go ( 1961-1971) w repertuarze dominowały 
sztuki reprezentuJ')ce nurt polityczny: T/'zecia 
Patetyczna Pogodina, Strach i nędza "Trzcciei 
Rzt'szy" Brechta. Caligu/J Camusa. i równole
gle do tej linii - cykl "klasyków wspólczcs
ności" zainaugurowany Ondymi Giraudoux i SLt'
.~cioma postaciami scenicznymi w poszukiwa
niu autora Pirandella. Od listopada 1965 roku 
drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stal si ę Teatr 
7. 15. Prezentowano tutaj komedie. farsy, wido
wiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejow

skiego ( 1971-1978) interesowal przede wszys
tkim dialog z widzem o wspólczc sności. a tak
że uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji 
w ujęciu klasyków. Do ciekawszych spektakli 
należaly m.in.: Hamlet. Hemyk IV Szekspira. 
Oskarżycie! publiczny Hochwaldera. Nie
-Boska komedia Krasińskiego. Warszawianka 
Wyspia1iskiego. Bolsze wicy Szatrowa. Dni 
Turbinów Bułhakowa. adaptacja Popiolu i diil
mentu Andrzejewskiego. Od połowy lat szc.;ć
dzicsi;itych z Teatrem wspólpracował krzy 
Grzegorzewski - reżyser Kaukaskiego kre
dowego kola Brechta, Wesela Wyspiariskiego. 
Antygony Sof'okba. Balkonu Geneta. Szew
ców Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 
Malej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne. w których bliski kontakt z wido
wnią tworzył nowe) pkość kulturową. Grano tu 
m .in„ Tc twoje chmury Westphala. Alfa Bet;; 

Whiteheada, Rosenkrantz i Gildenstern nie 
żyją Stopparda. Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakow
skiego (I 979-1992) Teatr prowokował reper
tua1·em. w którym realizm i obyczajowość są
siadowały z metafizyką. bulwar z poetycką 
metaforą. Uznanie krytyki i publiczności zys
kaly premiery: Trans-Atlantyku Gombrowicza. 
Pamiątek Soplicy Rzewuskiego. Obywatela 
Pekosicwicza Slobodzianka (wszystkie w re
ż yse rii Mikolaja Grabowskiego). Pana Jowial
skiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki), Dzia
dów \1ickiewicza (reż. Maciej Prus) oraz dyrek
torskie - Zdziczenia obyczajów po.<imiertnych 
Leśmiana. Wielkanocy Strindberga. Adrianny 
Lecouvreur Scribe'a i Legouvcgo. 

W 1988 roku Teatr utraci I Scenę 7. 15 na 
rzecz Filharmonii Łódz kiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldemar Zawadziński. re
żyser. scenograf. pasjonat teatru. Jego prace wy
różnia poetycki nastrój budowany zarówno slo
wem. obrazem. muzykq i światłem. Zreali
zowal m.in. Dybuka Anskiego. Celestyn<; de 
Ropsa, Woyzet:ka Blichnera. 

29 października 1995 roku rozpoczęła dzia
lalność trzecia scena Teatru im. Stefana Jarcza. 
Nawiązując do tradycji. Scenę Kamernlną za
dedykowano pamięci Leona Schillera, a na 
inauguracyjną premierę wybrano Klątwr; Wys
pimbkiego. s?t ukę. któr<i rozpoczął swoją ló
dzk<! dzialalność pierwszy dyrektor teatru -
A lcksander Zelwerowicz. 



Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1995/96 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Dorota Kiełkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawc zykówn a 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska
Mastalerz 

Malgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammłer 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zoli;:i Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Walkówna 
Ewa Wichrowska 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusz Jakus 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Pawel Kruk 
Piotr Krukowsk i 
Stanisław Kwaśniak 

Roben Latusek 
Maciej Małek 
Andrzej Mastalerz 
Cezary Rybiński 

Dariusz Siatkowski 
Bogusław Sochnacki 
Henryk Staszewski 

Bogusław Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bronislaw Wrocławski 
Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 

ReŻ)'Serzy 
Zbigniew Br1oza 
Waldema r Zawodziński 
Tomasz Zygadło 

Koordynator praC)' 
artystycznej 
Wiesława Adamczyk 

Reżyser światła scenicznego 
Krzysztof Senclke 

Inspicjenci 
Suflerzy 
Alicja Ćwiklińska 
Zdzislawa Głoskowska 
Jadwiga Paul 
Ewa Wie lgos ińska 

Korepetytor muzyczny 
Elżbiew Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichlińs ki 

Z-ca kierownika literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna Siudzi1\ska 

Pełnomocnik dyrektora 
dis sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Redakcja programu 
Joanna Siudzińska 

Projekt programu 
Zbigniew Koszałkowski 

Zdjęcia 

Tymoteusz Lekler 

Montaż elektroniczny 
Tak i TAK Studio 

Uustracje 
z wydawnictwa "Pictorial Edition 

of the Works of Shakespeare" 
Londyn 1867 

Druk - Hossa - Druk 
Łódź . ul. Chocianowicka 27 

Szef reklamy 
Agnieszka Sasiak 
Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholi1iski 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczys law Kowalski 

Główny elektryk 
Marek Despur 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrcia 
Adam Forysiński 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Grzegor7 Nowak 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt C iesiebki 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanla Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczu r 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brol 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bilski 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara S1anislawska 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Widzów 
(ul. Jaracza 27) 

zapraszaj <! 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8'" - 19"' 

w soboty i niedziele 
w godz. 16"' - 19'" 
tel. (0-42) 32 66 18 

(0-42) 33 IS 3:1 
fax (0-42) 33 30 15 

Specjalna oferta dla teatromanów 

Dwa bilety w cenie jednego 
na każdy spektakl w sezonie 95/96 

W zyscy widzowie, którzy dotychczas kupowali 
bilety normalne, będą m gli w sezonie 95/96 

korzystać z 50% ulgi. 

Przywilej ten zapewnią sobie posiadacze 

KARTY STAŁEGO WIDZA 

Teatru im. Stefana Jaracza 
Karty Stałego Widza w cenie 20 zł 

do nabycia w Biurze Obsługi Widzów, w kasie teatru 
oraz u upoważnionych kolporterów. 

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGlONALNEGO SA 
LODZ REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 

Współpracujemy 

z: CENTRUM USŁUG 
DOKUMENTACYJNYCH 

- l Document 
Centre 

90-002 Łód ź 
ul. Tuwima 22/26 
tel.(42) 32 18 92 
fax ( 42) 33 07 63 



LSA 
Towarzys two Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POUSAS.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V' majątkowe 
V' osobowe 

V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 
·:],,~~~ V bagażu podróżnego za granicą s, I 
~.j··.;.w ~ I 
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Cinquecento 
Fiat 126 el 
Uno 
Punto 
Bravo 
Brava 
Coupe 
Ulys se 
Duc a to 

samochody serwis części zamienne 

Tak kupisz samochód 
Uno Cinquecento Fiat 126 el 

CENTRUM INFORMACJI-ŁÓDŹ 
Piotrkowska 138/140 tel. 37 46 61 

DT TEOFIL, Aleksandrowska 38 tel. 55 74 33 
DT BATORY, Elsnera 21 tel. 72 09 40 

niskie 
raty 

gotówka 
leasing 

EB Maredi Łódź, Wieniawskiego 70 A tel. 40 25 12, 48 73 84 

ŁÓDZKA 
DRUKARNIA 

AKCYDENSOWA SA 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDt:NSOWA SA 
90-648 Łódź, uL Andrzę} Strug 63 

Tel. (O-ł2) 37-67-77, 37-08-01, 37~ 1'ax 37...()6.59 



'pólka ·o.o. 90-646 Lódi ul.6 Sierp11ia 100 Tlx 886392 Fax 33-50-26 Te/.33-23-90 Ce11tertel 0-90231333 

~ROSE · z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
C""""' 800 
r:fj GABIN ETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
:c:: 
u 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Pnedstawicief na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 



Gwarancją Twojego ukce u! 
oferujemy: 

Zapraszamy Szanownych Klientów do Oddziałów aszego Banku 

93-172 I I 

ul. Rzgow ka 34/36 
tel. (042)81-93-20 
fax (042)81-93-72 

95-200 ~· W-li .l.1.1' ~ 
ul. Pułaskiego 23 
tel. (042) 15-39-17 
fax (042) I 5-32-76 

85-959 : I' I 

ul. Gdań. ka 76 
tel. (052)21-12-7 J Jo 78 
fax (052)21-10-76 

97-41 o [74):,=-r.'!I~ 
woj. piotrkow kie 
tel. (044)37-42-20 
fa (044)37-42-21 

~ 
kwiat•serwla 
lflt. plasl. JANINA. KWA.PISZ 
93-4115 t4dl., rd. F"'1ldldca Z 

NL/fa (0-42) U 31 35 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot e I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 





POWSZECHNY 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 

Łącząc dwa wieki doświadczeń z nowoczesnością 
oferujemy - 100 - różnego rodzaju ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych 
•odpowiedzialności cywilnej 

• wypadkowych• zdrowotnych 
• majątkowych • finansowych 

ZAPRASZAMY 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 37 23 46 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 36 48 55 

ul. Próchnika nr 23 tel. 33 24 55 
ul. Sienkiewicza nr 31 tel. 33 71 87 
ul. A. Struga nr 19/21 tel. 37 01 98 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 




