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William Shakespeare 
(1564-1616) 
Biografia jest oparta na niekompletnych 

źródłach dokumentalnych, zwłaszcza ską
po i~fonnujących o latach poprzedzają
cych Jego sukces artystyczny w Londynie. 

Angielski poeta, dramato
pisarz i aktor czasów Elż
biety I i Jakuba I. Pocho
dził z miasteczka Stratford
upon-A von (gdzie coro
cznie odbywają się w dzi
siejszych czasach festiwale 
teatralne), tam mieszkał 
i zmarł. Od ok. 1590 do 
161 O przebywał w Lon
dynie, działając jako aktor 
i pisarz; pierwsze poematy 
(Wenus i Adonis 1593, 
Lukrecja 1594) dedykował hrabiemu 
Southampton; od 1594 członek kompanii 
Sług Lorda Szambelana, dysponującej od 
1599 własnym teatrem The Globe, a następ
nie Blackfriars Theatre; z wstąpieniem na 
tron Jakuba I trupa przyjęła nazwę Sług 
Królewskich (1603). 

Zbiorowe pośmiertne wydanie dzieł (tzw. 
Pierwsze Folio 1623), które ustala kanon 
36 sztuk (potem przyjęto 37), dzieli jego 
twórczość na kroniki historyczne (dramaty 
z dziejów Anglii), tragedie i komedie; 
chronologia utworów jest sporna, brak 
rękopisów. Najwcześniejszy zespół sztuk 
tworzy tetralogia: 3 części Henryka VI 
i Ryszard Ili (1590-93), 2 części Henryka 
IV ze słynną postacią Falstaffa ( 1596-98), 
Henryk V (1599) a także większość 
komedii, m. in. Stracone zachody miłości 
(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 największe tragedie - Hamlet 
(1601), Otello (1604), Król 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) , 
należący do arcydzieł angiel
skiej liryki. 
Swym wszechstronnym ta
lentem Shakespeare wytyczył 
kierunki rozwoju dramatu 

· nowożytnego, czerpiąc z ut
worów Seneki Młodszego, 
Plauta i Plutarcha, kronik 
średniowiecznych i nowe
listyki włoskiej . Splatał rze

czywistość z fantastyką, tragizm z komiz
mem, swobodnie przekraczał reguły kla
syczne; jego twórczość odznacza się bo
gactwem wątków, scen i postaci; tworzył 
złożone wyraziste charaktery, w osobo
wości bohatera widząc podstawowe źródło 
jego losu. 

Ogólnoludzkie prawdy zawarte w utwo
rach Shakespeare'a, plastyczność , urok 
~ wdzięk postaci, werwa dramatyczna 
1 poetycka, metaforyczność stylu, dyna
mizm i melodyjność wiersza, obok wciąż 
odnajdywanych nowych wartości, przesą
dzają o nieprzerwanym odbiorze jego dzieł 
i uznaniu Shakespeare'a (zwłaszcza od 
czasów romantyzmu) za największego 
dramaturga w literaturze światowej. 

wg Słownika encyklopedycznego Pisarze świata 

PWN. Warszawa 1995 

Konwencje elżbietańskie , będące 
czymś więcej niż nawykami fonnalnymi, 
a mniej niż regułami, nie wywodziły się 
z umysłów tak zdyscyplinowanych jak te, 
które ustanawiały prawa tragedii klasy
cznej. Prawdę mówiąc, rozeznanie tych lu
dzi pochłania praktyka, a nie teoria. I tu, 
jak zawsze we wszelkich dziedzinach an
gielskiego życia, doświadczenie w oparciu 
o tradycję ustanowiło zasady techniki.( ... ) 

( ... ) Efekty sceniczne były zarówno 
liczne, jak urozmaicone. Gwałtowne 
i jaskrawe, powiedzielibyśmy chętnie -
melodramatyczne, gdyby większość z nich 
nie wywoływała potężnych wrażeń 
poetyckich. Przemarsze zbrojnych rycerzy 
przed bitwą lub orszaki wspaniale 
odzianych magnatów idących na naradę, 
pospólstwo na ulicy, przed zamkiem czy 
na forum, uczty królewskie, obrady sądów, 
uroczyste procesje - wszystko to wypływa 
bezpośrednio z tradycji pageants, gdzie 
tłumy angielskie początkowo zaspokajały 
swe upodobanie do widowisk. Dodajmy do 
tego efekty zadowalające pociąg do 
cudowności, wszelkiego rodzaju zjawy, 
wywoływane niekiedy za pomocą machin, 
duchy wyłaniające się z głębin ziemi -
czyli oczywiście z zapadni! - zaklęcia 
magów i czarnoksiężników, dobywające 
się z czeluści piekielnych albo z tajem
niczych grobowców, anioły i demony 
przybyłe z właściwych im pomieszkań, 
zstępujący z Olimpu bogowie, którzy 
zwołują różnobarwny orszak swych sług, 
gotowych za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki przy muzyce lub śpiewie bawić 
tańcami czy groteskową swawolą. Tu 
tragedia sprzymierza się z okazałym 
spektaklem „maski", pantomimy lirycznej, 

gdzie poezja rywalizuje z muzyką nie
odłączną od tradycji pastoralnej, panto
mimy, która miała odegrać doniosłą rolę na 
dworskich i zamkowych zabawach jako
bitów. Nierzadko nawet w najposęp
niejszym dramacie natrafimy na te smugi 
jasności, kiedy w idyllicznych gajach 
pląsają wdzięcznie grona elfów prze
branych za żniwiarzy . Żałobny śpiew 
wywołuje niespodzianie z gąszczu mysz 
lub gila - i myśl odpoczywa po straszli
wych obrazach, w których panuje trucizna 
i zepsucie.( ... ) 

Perypetie danej historii mogą 
przebiegać po linii krętej, gdzie 
przyspieszenie ruchu i symetria rysunku 
odgrywają tylko rolę dodatkową. Akcję 
urozmaicają nieprzewidziane niczym 
wypadki, pomyłki, nieporozumienia, qui 
pro quo, niespodziane i zręcznie 
zaaranżowane zbieżności (zmieniając jej 
kierunek albo hamując bieg), a niekiedy 
zaciemniają ją i mącą w oczach widza. 
Przede wszystkim zaś, obok wątku 
głównego, istnienie stałe niemal jednej lub 
i kilku intryg ubocznych nadaje temu 
teatrowi specjalne oblicze. Często dwa 
równoległe wątki przebiegają to zgodnie, 
to kapryśnie, krzyżują się, gubią i znów 
odnajdują, aby rozwiązać się wśród 
harmonii.( ... ) 

Albo też trzy obce sobie światy 
wspomagają dramaturga, splatając się 
w · akcję złożoną z rozlicznych nici, 
tworząc tęczową osnowę, gdzie mitologia, 
marzenia, historia i pierwiastek realny 
zestrajają swe tony kontrastowe i dopeł
niają się wzajem.( ... ) dramat nie wyklucza 
powikłanych konstrukcji, gdzie natrafiają 
na siebie odmienne płaszczyzny, na 



których każda grupa postaci porusza się jak 
gdyby we własnym świecie, jakkolwiek 
wszyscy, przenosząc się z poziomów 
niższch na wyższe, skupiają się na koniec 
w jedną kompozycję, podobnie jak na 
nowoczesnym obrazie krawędzie brył, 
wycinki płaszczyzn, cień i światło 
komponują się w harmonijną i nieo
czekiwaną całość. 

Zasadniczym p0Jęc1em, panującym 
nad myślą średniowieczną i żywym jeszcze 
aż do końca szesnastego wieku, jest 
pojęcie ładu i hierarchii wartości 
koniecznych i wprzód ustanowionych, 
które rządzą zarówno powiązaniami prawd 
odwiecznych, jak stosunkiem człowieka do 
świata i do innych ludzi. Świat powstał 
z chaosu, by podlegać porządkowi 
boskiemu, człowiek obdarzony rozumem 
zajął miejsce w stworzonym dla niego 
świecie: n i a n i o ł, n i z w i e r z ę, 
zdolny jednak do osiągnięcia względnej 
równowagi między swymi dążnościami 
duchowymi a niewolą, jaką nakłada nań 
materia, zdolny do urzeczywistnienia 
zbawczej jedności w łonie powszechnej 
harmonii. 

Porządkowi kosmicznemu odpowia
da porządek wspólnoty ludzkiej, („.) jak 
również i ład istniejący w świadomości 
człowieka. Nieprzestrzeganie ustalonych 
prawideł pociąga za sobą utratę równowagi 
oraz szereg katastrof zarówno w porządku 
kosmicznym, jak ludzkim. Istnieje bowiem 
ścisły związek między porządkiem 

kosmicznym a naturalnym i ludzkim, czło
wiek zaś, ów mikrokosmos, podlega tym 
samym surowym prawom, które warun
kują równowagę wszechświata. Tragiczna 
groźba , ciążąca stale nad losem tak kró
lestw, jak i jednostek, to właśnie utrata owej 
równowagi , wywołana zbyt mocnym na
porem sił bezładu na jedną z szal wagi ( „.) 

Gdy rozpętują się namiętości , gdy 
zapadnie noc szczególnie złowroga 
i rozszaleje się burza, natężenie tego 
niepokoju i rodzaj tego obłędu określa się 
zawsze jako unnatural -przeciwne naturze. 
(„ .) Pojęcie ładu , które odnajdujemy 
u Szekspira, tak w sztukach politycznych 
i wielkich tragediach, jak i - nieodmiennie! 
- w komediach, nadaje całemu jego dziełu 
tak zwartość, jak i tragizm - będąc mu 
fundamentem. Także owo drugie dostrze
galne poprzez tyle porównań i obrazów 
pojęcie zgodności, a nawet symbolicznego 
podobieństwa między człowiekiem, 
całością wspólnoty ludzkiej a wszech
światem - ta niewygasła tęsknota za myślą 
średniowiecza - tworzy nadal jeszcze 
istniejące, ale już niebezpiecznie zagro
żone tło , na którym rozgrywa się ludzka 
tragedia. Zwykły kaprys, namiętność czy 
zbrodnia może wywołać najście sił 
niszczycielskich, które na pewien czas 
zaćmią blask słońca, pokryją ziemię 
i duszę człowieka nieprzeniknionymi 
chmurami, a gwałt, niesprawiedliwość, zło 
będą się panoszyć aż do chwili, gdy . 
zbrodnia zostanie okupiona, czynnik zła 
obalony, a siły destrukcyjne zwalczone lub 
uspokojone. Wtedy słońce znów rozbłyśnie 
i powróci n at ur a 1 n a równowaga. 

Henri Fluchere, Szekspir dramnturg elżbietański, 

PIW, Warszawa 1965 



Maria Janion 

Czarodziej 
• • 
1 syn czarownicy 

1t"il.;ll~~.di1 Wyspa bezludna 
Miejscem akcji Burzy Szekspira 
jest bezludna wyspa. Napro
wadza to naszą imaginację na 
wiele różnorodnych skojarzeń. 
Można wyobrażać sobie taką 

wyspę jako cudowny raj, stworzony przez 
niewinną, pierwotną naturę, gdzie życie 
toczy się swoim trybem, niezakłócanym 
przez jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. 
Dowiadujemy się zaś o tej wyspie dlatego, 
że pojawia się na niej człowiek - naj
częściej rozbitek z okrętu. I wtedy zaczyna 
się historia wyspy, bo przedtem znajdo
wała się ona poza historią. Weźmy 
przykładowo: od Robinsona Crusoe 
Defoego do Władcy much Goldinga 
ciągnie się - nieraz dwuznaczna - opowieść 
o tym, co ludzie mogą wnieść na taką 
wyspę, jak wygląda praktykowana tam 
przez nich cywilizacja. Ponieważ są to 
rozbitkowie z Europy, pojawia się 

zazwyczaj - w związku z ich przybyciem 
na wyspę - wątek podboju natury czy 
wątek zniewolenia jakichś dziwnych, nie
ludzkich tubylców. 

Prospero określa dokładnie sytuację 
wyjściową dramatu: 

Z księstwa wygna/a nas ludzka 
nikczemność 
Lecz dobry los nas przywiódl 
na tę wyspę. 

Prospero, znawca nauk tajemnych , mag 
i mędrzec , wielbiciel ksiąg , wraz ze swą 
piękną córką, kobietą idealną, Mirandą 
(imię już świadczy o jej cudowności) - to 
wygnańcy ze złego świata . Wyspa została 
im zesłana przez dobry los. Co może się na 
niej zdarzyć? Badacze zwracają uwagę na 
panującą w Burzy rzadką u Szekspira, 
a wymaganą jeszcze przez Arystotelesa 
jedność miejsca, akcji i czasu - dlatego 
Prospero pyta Ariela „która godzina?"; 
chodzi o to, by zaznaczyć, że wszystko 
zmieści się w jednym dniu . Ta jedność 
dramaturgiczna stwarza warunki dla 
wyjątkowej kondensacji wydarzeń. 

Na wyspie, którą włada Prospero, 
pojawiają się - sprowadzeni zrządzeniem 
Fortuny - jego wrogowie, przedstawiciele 
złego świata. Rozbitkowie z okrętu, na 
który burzę zesłała magiczna wyobraźnia 
Prospera, przynoszą na ziemię niczyją 
żądzę zaboru i panowania, rodzącą w spo
sób konieczny zamiar zbrodni. 
Brat rywalizujący o władzę musi drugiego 
albo wygnać, albo zabić . Taka jest logika 
pragnienia panowania. 

Ale wyspa może być również, jak 
wiadomo, podnietą do utopijnego marze
nia. Gonzalo, rzetelny, stary doradca króla, 
snuje wątek tak doskonałego urządzenia 
wyspy, że zbladłby przy nim Złoty Wiek. 
Byłoby to całkowite zaprzeczenie ustroju 
własności, pracy, podziału dóbr: 

Wszystko urządziłbym w państwie 
odwrotnie 

Niż zwykle bywa. [ „.] 
'Za to mężczyźni wszyscy i kobiety 
Żyliby w stanie błogiej niewinności 
Bez żadnej władzy. 

Roztoczona przez Gonzala wizja idealnego 
ustroju zostaje wyśmiana przez współ
towarzyszy niedoli. Szydzą oni, że ideę: 
„Żadnego władztwa!" ogłosiłby właśnie 
władca - Gonzalo. Nie wiedzą jednak 
jeszcze, że jest już Władca Wyspy. To 
Prospero. Ustanowił on na niej linię 

demarkacyjną, oddzielającą „dzikość" od 
zniewolenia, „inność" od dwuznacznego 
oswojenia. Tu przebiega granica między 
człowiekiem a nie-człowiekiem, potwo
rem, zwierzęciem. 

Czarownica 
Wyspa nie była jednak dobrem 
bezpańskim. Należała do cza
rownicy, tak sprawnej w czarnej 
magii, że umiała 
Odmienić księżyc lub w jego 
zastępstwie 

Wywołać przypływ albo odpływ morza. 
Wygnana na nią została - za karę za swe 
czary - z Algieru. Ten „Algier" w Burzy 
jest ciekawym znakiem cudowności, ale 
groźnej, zakazanej, przeklętej . Przypom
nijmy choćby, że z terenem Algierii był 
związany Apulejusz, twórca słyn-

ducha powietrznego - który nie chciał 
spełniać jej „brudnych, ohydnych rozka
zów" wkleszczyła w pień rozłupanej 
sosny. Wybawił go stamtąd - po dwunastu 
latach cierpień - przybyły na wyspę Pros
pero. Ale w końcu nie jest on lepszy od 
wiedźmy. Zapowiada, że - jeśli Ariel 
będzie nieposłuszny jego rozkazom, 
ukarze go podobnie: wbije jak klin 
W sękate trzewia dębu i w tych kleszczach 
Wyć będziesz zim dwanaście. 

Imieniu Sykoraks nadawano różne 
genealogie. Wyprowadzano je również 
z greckich nazw „świni" i ,,kruka". Były to 
zwierzęta nieczyste i demoniczne, odra
żające i niebezpieczne, nieraz łączone 
z diabelstwem i czarami. Pasowałaby ta 
genealogia do Czarownicy, ucieleśniającej 
„czarny kontynent" kobiecości (to okreś
lenie Freuda) oraz wyobrażającej okrop
ność sztuk magicznych rodem z Afryki. 
Romantyczny historyk, Jules Michele!, 
uważał, że Czarownica-Kobieta uosabia -
wygnaną przez Kościół - Naturę. Dlatego 
widziana była jako siła złowroga 
i zagrażająca ustalonemu porządkowi. 

nego Złotego osła, ale też autor ...---~~ Monstrum na sprzedaż 
Apologii czyli w obronie własnej Sykoraks nie została za swe 
księgi o magii, wygłoszonej wów- występki, jak należało, uśmiercona, 
czas, gdy został posądzony o niedoz- gdyż była brzemienna. Na wyspie 
wolone praktyki czarnoksięskie, powiła syna, spłodzonego z szata-
które szerzyły się w rzymskiej nem, jak mówi Prospero -
Afryce. w istocie z pogańskim bożkiem, 

Czarodziej Prospero obsypuje nie- Setebosem. Imię to spotykamy w opisie 
żyjącą już czarownicę Sykoraks stekiem podróży dookoła świata Magellana - jako 
wymysłów i przekleństw. Nazywa ją nazwę bożka Patagończyków. Z kolei imię 
straszną staruchą, przeklętą czarownicą, Kalibana przedstawiono jako anagram 
jędzą o sinych powiekach, winną licznych nazwy kanibala. Montaigne w Próbach 
występków i guseł. Ariela - cudownego (sądzi się, że Szekspir mógł je znać w prze-



kładzie angielskim z 1603 roku) przed
stawiał kanibali w osobnym rozdziale jako 
wojowniczych osobników, zamiesz
kujących „ów drugi świat, odkryty za 
naszych czasów" (mowa o Ameryce Połu
dniowej) i rządzących się własnymi , wcale 
nie tak bardzo absurdalnymi prawami. 

Kaliban jest dziki, ale nie został bynaj
mniej pokazany jako „dobry" czy 
„szlachetny" dzikus. To inny, obcy, 
zwierzę, bydlę, bestia, pomiot, „nie postać 
ludzka", podobny do małpy, szkaradny 
potwór, już w spisie osób przeciwstawiony 
Arielowi - zwiewnemu duchowi, którego 
poznajemy potem jako pełnego wdzięku 
i uroku, pięknego anielskiego księcia. 
Kaliban łączy w swoim ohydnym ciele, jak 
powiada błazen Trinkulo, cechy człowieka 
i ryby; nieraz zresztą w ówczesnej sztuce 
przedstawiano takie zamorskie dziwy: 
ludzi - nie-ludzi, przerażająco różnych od 
europejskiego kanonu człowieka . Kaliban 
jest też nazywany „diabłem", co oznacza 
najdalej posunięte odczucie wrogiej obcości. 

Ujrzawszy go, niektórzy rozbitkowie 
chcą jednak przede wszystkim zrobić na 
nim interes: błazen Trinkulo pragnąłby go 
pokazywać na jarmarku w Anglii, kierując 
się przeświadczeniem , że tam „można 
zrobić fortunę na każdym niefortunnym 
wybryku natury", opój Stefano chciałby go 
schwytać , zawieźć do Neapolu i sprzedać: 
„Wystarczy wykurować go i oswoić , a mogę 
żądać każdej ceny". Znamienne, że w tle 
pogwarek ochoczych handlarzy potworem 
z fikcyjnej wyspy pojawia się „martwy 
Indianin". Andrzej Tretiak tak ten zwrot 
objaśnia : „Odnosi się to prawdopodobnie 
jeszcze do r. 1577, w którym Sir Martin 
Frobisher przywiózł pierwszego Indianina 

do Anglii, ten jednak zmarł w Bristolu przy 
lądowaniu i prawdopodobnie musiano się 
zjeżdżać, żeby go zobaczyć". Obecność 
trupa Indianina w szekspirowskim dyskur
sie nadaje szczególne symboliczne znacze
nie zamiarom błazna i opoja wobec 
Kali bana. 

Tymczasem to właśnie on jest prawo
witym właścicielem wyspy, którą odziedziczył 
po matce. Mówi do Prospera i Mirandy: 

Ja , który bylem swoim własnym królem, 
Dziś jestem waszym jedynym poddanym 
I moim domem, zamiast całej wyspy, 
Jest brudna skalna grota. 

Kalibanowi wyspę zabrał Prospero 
i uczynił go swoim niewolnikiem. Nie tak 
było na samym początku , kiedy Prospero 
zachowywał się przyjaźnie, a Kaliban 
zaznajomił go z wszystkimi naturalnymi 
skarbami wyspy. Ale nie wyszło mu to na 
dobre. Konflikt między „cywilizacją" 
a „dzikością" otwiera swoisty kryzys 
społeczny. Prospero, usiłując wytrzebić zło 
w naturze Kalibana i nauczyć moralności , 
bezwzględnie „cywilizuje" go przecież dla 
własnej korzyści , stosując przymus i kary. 

Dialektyka pana i niewolnika powtarza 
się w karykaturalnej miniaturze w stosunku 
Trinkula i Stefano do Kalibana. Stefano 
upija go (w czym, jak sądzi A. Trietiak, 
przejawia się „mimowolny symbol tych 
kolonizatorów Ameryki, którzy przez roz
pijanie Indian doprowadzili ich do zupełnej 
zagłady") i uzależnia od siebie. Kaliban 
teraz widzi swe bóstwo w Stefano i che mu 
służyć, planując morderstwo Prospera. Pod 
koniec dramatu porzuca te plany, mówiąc: 
„co za straszliwy osioł ze mnie - wziąć 

pijaka za boga". Pragnie nadal być 

niewolnikiem Prospera. Ten nakazuje mu 
sprzątanie. ,,Marsz stąd!" - to są ostatnie w 
sztuce słowa Prospera do Kalibana. Czyż 
świadczy to wszystko o wrodzonej 
służalczości Kalibana? Czy też raczej 
mamy tu do czynienia z przymusowym 
wdrażaniem do posłuszeństwa i tłumie
niem wszelkich odruchów buntu? 

Mowa 
Kaliban staje się obiektem 
misji wychowawczej: Pros
pero i Miranda uczą go 
mówić. Mowa miała mu 
pozwolić, jak powiada Mi
randa, na „ujmowanie swo
ich pragnień w słowa". 

Przedtem bełkotał. Gdy zaczął mówić , jego 
pragnieniem stała się Miranda. Zostaje 
srodze ukarany za próbę skalania jej cnoty 
i potraktowany jako „wyrodek" i „pokra
czny łotr", „wstrętny niewolnik". Język , 

którego nauczono Kalibana, staje się dla 
niego mową opresorów i daje mu 
świadomość poniżenia. Kaliban odcina się 
od tych lekcji: 

Cały zysk z waszej nauki języka, 
Że umiem teraz przeklinać. l.araza 
Na was i wasze lekcje! 

Eksperyment edukacyjny się nie powiódł. 

Żadnym wychowaniem 
Nie da się z.mienić tej natury 

- mówi ze smutkiem i gniewem 
Prospero. Niektórzy sądzili, iż stało się tak 
dlatego , że Kaliban, przedstawiający 

w istocie tłum czy lud, znieprawia zawsze 
wszystkie piękne idee, rzucane mu przez 
wyższe duchy, gdyż wyposażony w podłą 
naturę kieruje się tylko najniższymi 
instynktami i żądzą użycia . 

Ale , rzecz ciekawa, czym był ten 
„bełkot", którym Kaliban się posługiwał , 

zanim posiadł mowę? Rene Girard sądzi, 
że „symbolizuje on wrodzone wyczucie 
poetyckie, poezję sprzed języka , pozba
wioną formy , amoralną, nawet niemoralną, 
przeto niebezpieczną , być może kary
godną , a jednak rzeczywistą" . To „niewer
balna inspiracja poetycka" dla Szekspira. 
„Przy całej swej fizycznej i moralnej 
brzydocie Kaliban jest prawdziwym poetą; 
krytycy zawsze zauważają, że kilka z naj
piękniejszych wersów w tej sztuce należy 
do niego". Są to poetyckie zapewnienia 
Kalibana, że nie należy obawiać się natury: 

Nie bój się; wyspa jest pełna przyjemnych 
Dźwięków i śpiewów, które nic nie 

szkodzą. 
Czasem brzdąkanie setek instrumentów 
Słyszę wokoło; a czasem się budzę 
I jakieś glosy znów mnie usypiają, 
Po czym w snach widzę , jak zasłona 

chmur 
Rozsuwa się i ukazuje skarby 
Gotowe na mnie spaść - wtedy się budzę 
Z płaczem, bo pragnę , by śniło się dalej. 

Te dźwięki i śpiewy , ta muzyka to głos 
natury słyszany we śnie . To język mat
czyny , język nieświadomości, głos spoza 
Księgi . Kaliban przez naukę obcej mowy 
zostaje wygnany z natury, z matki, ma 
utracić swą przeszłość. Ale gdy jego mowa 
przybrała kształt pragnienia, zostaje też 



odtrącony przez swego symbolicznego 
Ojca, Prospera. Wykorzeniony i znie
wolony może tylko marzyć o morderczej 
zemście i przeklinać swój nędzny los. 

Nie burza, lecz obraz burzy 
Prospero włada potęgą słowa. 
Magiczną moc ma jego 
płaszcz (płaszcz słów), róż
dżka czarodziejska i księga -
Kaliban uważa, że bez ksiąg 
nie ma on najmniejszej wła

dzy nad duchami. W księgach ukrywa się 
jego siła. Pozbawiony ich, stanie się całko
wicie bezbronny, tak mniema Kaliban. 

Jego czary to poezja, kreacja ułudy, 
fantazmatów. Tworzy wszak, jak podkreś
lano, nie burzę, lecz obraz burzy. Ariel, 
geniusz poezji, pomaga mu w formo
waniu obrazu katastrofy statku i wstrzą
sającego wrażenia, jakie czyni on na 
rozbitkach. Władza wyobraźni Prospera 
jest cudowna. Gdy zakochany w Miran
dzie syn króla Neapolu, Ferdynand, 
oświadcza, że przed zawarciem mał
żeństwa żadne działania demona zła nie 
zdołają stopić jego honoru „w ognisku 
żądzy", a uspokojony Prospero oddaje mu 
Mirandę, postanawia też uczcić młodych 
specjalną feerią: 

magiczną sztuką 
Przed ich oczami stworzę jedno z moich 
Złudnych widowisk. 

Wielki poeta romantyczny, S .T. Coleridge, 
w swych słynnych wykładach o Szekspirze 
utrzymywał, że Burza jest dramatem par 
excellence romantycznym, gdyż unieza
leżnia się od wszystkich historycznych 
faktów i skojarzeń, a przemawia tylko do 
wyobraźni, do tej siły zatem, która nie ma 
nic wspólnego z' czasem i miejscem. 

Ale jednocześnie Prospero ma 
świadomość złudy i kruchości wszys
tkiego, co ludzkie. W słynnym wyznaniu 
powiada: 

Jesteśmy surowcem, 
Z którego sny się wyrabia, a życie 
To chwila jawy między dwoma snami. 

Tu wkraczamy już na inny poziom -
poziom metapoezji, która mówi o sobie 
jako o śnie. 

Nieraz powiadano, że w tej ostatniej 
swej sztuce Szekspir pod postacią Prospera 
przedstawił siebie i czarodziejską władzę 
poezji. Cóż wówczas znaczą postacie 
Ariela i Kalibana, między którymi 
rozgrywa się dramat Prospera? Może to, że 
w poezji Szekspira obecna jest zarówno 
strona Ariela - poezja słów i ulotnego 
ducha, jak strona Kalibana, „tworu 
mroku"- magiczna poezja sprzed języka. 



Kali ban 

znał wyspę , on wiedział, jak zdobyć 
pożywienie i gdzie szukać schronienia. 
Kaliban podzielił się swoją wiedzą. 
Prospero uczył się szybko i odwzajemniał 
jako nauczyciel. Również Kaliban uczył 
się szybko, tyle że nie wszystkiego. Pros-

··· pero, rzecz oczywista, miał powody do 
zadowolenia: Kaliban wskazał mu to, 
czego nie mogła pokazać magiczna 
różdżka: sposób przeżycia. Poza tym 
nieźle się sprawiał jako ogrodnik córki, 
w porę narąbał drzewa, a ze zwykłych 
muszelek czynił cacka, które Mirandzie 
zastępowały klejnoty. Mediolański książę 
mógł w tym czasie beztrosko wertować 
księgi, czynić czary albo obmyślać plan 
zemsty. Zawsze to dobrze, gdy ojciec 
samotnie wychowujący dziecko ma pod 
ręką zaufanego towarzysza zabaw. 
Jednakże z dziecka niepostrzeżenie 
wyrosła kobieta, toteż niektóre zabawy 
stały się niebezpieczne. I właśnie to było 
przyczyną obustronnego zawodu Prospera 
i Kalibana; naturalny pociąg dzikusa do 
córki surowy ojciec uznał za odrażającą 
perwersję i winowajcę srogo pokarał. 
(Później, kiedy Mirandą zajął się Ferdy
nand, okazał już trochę wyrozumienia 
i sprawy przybrały inny obrót). O ile dla 
Kalibana rzeczą nie do pojęcia, jest to, iż 
za zło bierze się coś, co jest zgodne 
z prawami natury, o tyle Prospero nie jest 
w stanie zrozumieć, że jego wspaniała 
pedagogika może być nieskuteczna, 

Zanim na wyspie wylądował Prospero, 
Kaliban był jej panem. Na końcu sztuki, 
kiedy panowie z Neapolu i Mediolanu dają 
susa w dojrzałe życie, a wolny Ariel 
wstępuje w swój żywioł, staje się nim na 
powrót. Jako . jedyny przedstawiciel 
swojego gatunku, istota nie należąca do 
nikogo, znowu ma wyspę-matkę wyłącznie 
dla siebie. Wątpliwe, by stał się kimś 
innym niż przed inwazją obcych; będzie 
żył w samotności, takjak po śmierci matki, 
chtonicznej Sykoraks, którą wielu miało za 
czarownicę, a której imię kojarzy się 
z świętym drzewem płodności. Że przyby
sze traktują go niczym diabelski pomiot, 
rozumie się samo przez się: wyspa należała 
do niego, ~awet jeśli opuścił go własny bóg 
Setebos. Ze dzikus garnął się zrazu do 
Prospera jak dziecko spragnione ojca, też 
raczej nie powinno dziwić. Lecz ucywi
lizowany Prospero, skoro miał przejąć 
władzę, musiał użyć magicznych sztuczek, 
by podporządkować sobie tubylca. To on 

zwłaszcza, gdy wychowankiem jest ktoś, 
kto nie wie, na czym polega społeczny ład 
człowieka cywilizowanego. O tym jednak, 
że Kalibana da się jakoś ucywilizować, 
świadczy jego przymierze z Tńnkulem 
i Stefanem. 

Miranda 
Całe życie Mirandy upłynęło na 

wyspie, na której znalazła się z ojcem, gdy 
miała trzy Jata. Jej wspomnienia z czasów 
wcześniejszych są nader wątłe: matki 
wcale nie pamięta, mgliście rysują jej się 
postaci jednej czy drugiej służebnej. 
Jedynym domem, jaki zna, jest wyspa, 
jedynym człowiekiem - ojciec, bo co do . 
Kalibana, to nie zdążyła jeszcze wyrobić Y4~~~~ 
sobie jasnego wyobrażenia. Pomimo to jest 
młodą, stanowczą damą. Jej ukochany 
ojciec mnóstwo uwagi poświęca jakimś 
nieznanym, niepojętym sprawom. Po uszy 
tkwi w księgach , które znaczą dla niego 
wiele, kreśli na ziemi tajemnicze znaki, 
często mówi do siebie, jakby rozmawiał 
z duchami. Miranda jest jeszcze za mała, 
by to zrozumieć, lecz dostatecznie duża, by 
patrzeć na to sceptycznie. Z Kalibanem 
sprawy się przedstawiają inaczej; Miranda 
od razu wie, co on rysuje na piasku, 
a wędkowanie albo zbieranie morskich 
jeży jest dla niej pasjonującą zabawą. Jego 
skóra wygląda nie tak jak jej skóra, lecz 
znaki, które ją pokrywają, też są ładne. 
Z Kalibanem wszystko zawsze jest proste 
i nigdy nudne - nawet sprawianie ryb czy 
układanie drewien na opał. Że Ferdynand -
drugi (prawdziwy) człowiek w jej życiu -
nie ma pojęcia ani o jednym, ani o drugim, 
to nic nie szkodzi; ona wszystko to umie, 
poza tym tam, skąd Ferdynand przybył, nie 
ma żadnego Kalibana. Po dwunastu Jatach 
spokojnego życia, Miranda przeżywa 
gwałtowną burzę, która na brzeg jej wyspy 
wyrzuca wielu nowych Judzi. To sprawia, 
że burzyć zaczynają się również jej krew 
i serce. Miranda odczuwa ból, ten zaś 
przywodzi na pamięć inną przerażającą 

burzę morską, w której omal nie utraciła 
życia. Czy należy się dziwić , że właśnie 
tego dnia decyduje się związać swe życie 
z pierwszym (po ojcu) człowiekiem, jaki 
stanął na jej drodze? Wszak niejedno 
wskazuje, że ten pierwszy to też najlepszy 
i że takim zostanie na zawsze. W stano
wczości, z jaką Miranda rozstrzyga o swo
jej przyszłości, jest też tyle miłości, jakby 
wyboru dokonała spośród tysięcy. 

Ferdynand 
Jest awantażownie wyglądającym 

młodzieńcem, który dobrze wie, do czego 
zobowiązuje go pochodzenie i jakimż to 
dobrodziejstwem jest szlachectwo dzie
dziczne. Zachowuje się nienagannie, łatwo 
jednakże spostrzec, że mocno go roz
pieszczano. Ten wyrzucony na wyspę 
reprezentant neapolitańskiej highest so
ciety porusza się po niej z nieomylnym 
wyczuciem, mimo że jest to ląd, którego 



nie ma na żadnej mapie i który na pewno 
nie leży na szlaku łączącym Neapol z Tu
nisem. Zresztą Ferdynand nie należy do 
tych, co by śledzili mapy czy portulany, 
gdyż do tego miał zawsze pod ręką 

fachowców. Tak więc niewiedza z góry go 
zwalnia z trudu dociekań. Ból po stracie 
królewskiego ojca - Ferdynand ma podsta
wy przypuszczać, iż jest jedynym, który 
uszedł z topieli z życiem - skutecznie ła
godzi perspektywa objęcia tronu w Nea
polu. Na wyspie Prospera I Kalibana 
znajduje nie tylko schronienie, lecz rów
nież kobietę swego życia. Zanim ją jednak 
dostanie, musi przejść wyczerpujący 
program pedagogiczny Prospera. Jeśli 
osiąga dojrzałość i poczucie odpowie
dzialności, to dlatego, że program jest 
trudny, a jego egzekutorem - sam ojciec 
wybranki. Prospero uczy go dialektyki 
przyjemności i wyrzeczenia. To też jest 
dobre, bo obiecującym młodzieńcom 
należy dać szansę i okazać pomoc. Pod 
koniec sztuki Prospero uznaje wreszcie, że 
gwiazdy sprzyjają jego zamierzeniom. 
(Wprawdzie nie mówi, że mańaż córki 
będzie korzystny również ze względów 
dynastycznych, ale to rzecz tak oczywista, 
że przypominanie o tym urągałoby 
świętym prawom logiki.) 

Prospero 
Dopiero na wyspie z jednym tylko 

poddanym rozwinął cechy, których brak 
nie przeszkadzał mu wcale, gdy rządził 
ludem całej Lombardii. Tam, gdzie władzę 
miał z urodzenia, wolał rozmyślać albo 
studiować księgi, tak że nawet nie 
spostrzegł, jak za jego plecami wyrośli 
ambitni przywódcy. Errando discitur 

filosophia. Jako książę bez ziemi Prospero 
zmienia tryb życia, pojmuje, że na tym 
skrawku ziemi, którego jest panem 
i więźniem, na nic się nie zda autorytet 
odziedziczony po przodkach, nieodzowne 
natomiast są określone cechy osobowości. 
Odtąd vita activa (albo practica) jest dlań 
czymś równie ważnym jak vita contem
plativa (inaczej: theoretica). Przed laty, 
gdy wylądował na wyspie, prócz uko
chanych ksiąg miał przy sobie jedynie 
zapłakane trzyletnie dziecko, które trzeba 
było otoczyć opieką. Teraz Miranda jest 
już dorosłą panną i jego ojcostwo staje 
przed nową próbą. Prospero jest świadom, 

że córce trzeba dać męża, i że pora już 
zwinąć eksperymentalną kolonię . Właśnie 
teraz, gdy los zatoczył pełen krąg, gdy 
fainomena - kapryśne znaki niebieskie -
znów osiągnęły korzystną pozycję, wznie
ca burzę, która wyrzuca jego wrogów na 
wyspę. Mając ich wszystkich przed sobą -
i w swojej mocy - w przedziwny sposób(?) 
rezygnuje z odwetu na rzecz cnoty 
rozsądku. Ten wspaniały gest nie wynika 
z wielkoduszności - dyktuje go oświecony 
duch księcia, ale i tak, zważywszy na to, że 
porachunki z wrogami zaprzątały mu myśli 
przez tyle lat, jest to gest heroiczny, nawet 
wstrząsający. Dwanaście lat, które były 

·jego najlepszymi męskimi latarni, Prospero 
spędził z dala od świata, na odludnej wys
pie, tylko z dzieckiem i Kalibanem, który 
mimo surowych, nader wymyślnych środ
ków dyscyplinarnych, tylko częściowo dał 
się ujarzmić, w pełni natomiast ujawnił 
ciemniejsze strony charakteru księcia. Ale 
Prospero ma też partnera. Jest nim Ariel. 
Razem stanowią to, co się zwie niedobraną 
parą. Wśród szekspirowskich par, jest to, 
być może, para najpiękniejsza, przede 
wszystkim dlatego, że całkiem nie
możliwa. 

Ariel 
Duchy powietrzne nie mają ciał, za to 

mają zdolność wcielania się w co tylko 
zapragną. Te o hultajskich skłonnościach 
chętnie przybierają postaci pięknych 
kobiet. Tak właśnie jest z metamorfozami 
Ariela, który co rusz zmienia postać - ma 
się rozumieć wobec Prospera, gdyż dla 
innych bohaterów Ariel i tak jest niewi
dzialny. W widowisku spektaklu reżyse
rowanym przez zdetronizowanego księcia
filozofa wciela się między innymi w posta
ci symbolizujące cztery żywioły : ogień , 
wodę, ziemię i powietrze. Ponieważ duchy 
nie mają ciał, nie wiedzą, czym jest ból 
fizyczny , w zamian znają jednak męki 
duchowe. Starość i śmierć są im niestra
szne, nie do zniesienia natomiast jest nie
wola. Jest jeszcze coś, co dość znamiennie 
odróżnia je od ludzi: chociaż duchowo 
cierpią jak śmiertelnicy, nie mają pojęcia , 
co to współczucie ; stąd ich upodobanie do 
żartów z małych ludzkich nieszczęść czy 
niepowodzeń. Naturalnie, oswobodzenie 
z więzienia, w którym Ariela zamknęła 
matka Kalibana, zobowiązuje - nawet jeśli 



owo więzienie spełniało wszelkie wymogi 
ekologiczne. Trzeba jednak pamiętać, że to 
tylko zwolnienie warunkowe, zaś pełna 
wolność jest dla Ariela sprawą bliżej nie 
określonej przyszłości. Niemniej, póki są 
na wyspie, Prospero i jego powietrzny 
duch wzajemnie się potrzebują. Ich 

wielostronna zależność sprawia, że obaj 
żyją w symbiozie i pod wieloma wzglę
dami doskonale się uzupełniają. Nie 
dlatego, że niewola jednego jest gwarancją 
wolności drugiego, ale dlatego, że relacja, 
jaką stworzyli, dla obu stanowi jedyną 
szansę opuszczenia niefortunnego miejsca. 
Zresztą przez cały ten czas ich współżycie 
układało się nie najgorzej, nierzadko nawet 
harmonijnie, co nie oznacza wcale, że bez 
zadr. W ciągu dwunastu lat przywykli do 
siebie nic;zym dotarta, choć niedobrana 
para siwiejących małżonków. Może 

dlatego uwolnienie Ariela jest dla Prospera 
czymś w rodzaju pożegnania z miłością. 
Niestety, nie wiemy - kwestia bowiem 
pozostaje otwarta - czy wielki niedostatek 
Ariela - jego bezcielesność - to rozstanie 
ułatwia czy też utrudnia. 

Antonio 
Jest złym bratem, którzy istnieją, odkąd 

istnieją bracia i odkąd jeden musi być 
lepszy, a drugi gorszy. Prospero, kiedy był 
jeszcze (nie nazbyt przytomnym) księciem 
Mediolanu, bardzo go kochał; im bardziej 
pogrążał się w swoich studiach, tym chę
tniej zrzucał nań ciężar administracji. Aż 
pewnego dnia Antonio zadał sobie pytanie, 
dlaczego nie miałby zalegalizować swych 
rządów, skoro cała robota polityczna i tak 
spoczywa w jego rękach. W końcu nie 
miałby władzy, gdyby nie roztargniony 
brat, lecz skoro jej już posmakował -
i wyraźnie polubił - zapragnął sprawować 
ją nie per procura, lecz pełną gębą, jako 
udzielny pan księstwa. Reszta była już 
tylko oczywistym następstwem tej chwili 
olśnienia: by cel swój osiągnąć, Antonio 
zaprzedał Mediolan królestwu Neapolu. 
Przystał nawet na upokorzenie płacenia 
uciążliwego trybutu. Antonio jest zatem 
zdrajcą stanu, który teraz, na wyspie, wy
czuł okazję, by oczyścić się z winy, prze
rzucając ją na Sebastiana, brata Alonza, 
króla Neapolu, którego ze zrozumiałych 
powodów nie mógł lubić. Makiaweliczne 
zabójstwo Alonza miałoby na dodatek i tę 
zaletę, że uwolniłoby go (być może) od 
płacenia danin. Nie można jednak wyklu
czyć, że Antonio to tylko melancholią pod
szyty cynik, który skłonny jest ryzykować 
wszystkim, ponieważ w gruncie rzeczy nie 

zależy mu na niczym. Gdyby tak było, 
należałoby go uznać za politycznego 
awanturnika, tak jak Prospera za awan
turnika szukającego przygód w królestwie 
ducha. Nieumiarkowanie braci jest jednak 
różne - przynajmniej takiego zdania jest 
sam Prospero. 

Sebastian 
Wraz z Alonzem tworzy drugą parę 
obrazującą skomplikowane stosunki bra
terskie, tyle że w mniej skrajnym ujęciu; 
ponieważ Alonzo nie jest tak zacny jak 
Prospero, Sebastian nie jest tak zły jak 
Antonio. Szczytne cele mocarstwowej 
polityki obchodzą go tyle, co nic . To, co go 
interesuje, to wygodne życie. Beztroskie, 
bezmyślne , koniecznie zgodne z obo
wiązującą modą. Z trybutu, jaki Antonio 
płaci Neapolowi , raczej nie zrezygnuje , bo 
spora jego część pokrywa koszty wyt
wornych mediolańskich kreacji. Jest 
przede wszystkim dandysem, dlatego 
stroje są dlań ważniejsze niż jakiekolwiek 
koalicje . Sebastian nie jest ani nadto 
odważny , ani szczególnie bystry, za to łat
wo ulega wpływom - częściej złym niż 
dobrym, jak o tym świadczy zgoda na 
bratobójczy zamach uknuty przez Antonia. 
Czy rzeczywiście się nań porwie , nie 
wiadomo, bo jego plany przedwcześnie 
krzyżuje Ariel. 

Alonzo 
Nie ma skrupułów, tak jak nie ma 
uprzedzeń wobec obcych ergo niższych 
kultur; gdy interes państwa tego wymaga, 
wydaje córkę za władcę Tunisu, nie 
troszcząc się wcale, czy jego zięć nie jest 
przypadkiem barbarzyńcą (a pewnie jest , 

bo wątpliwe, by czytał po grecku i pero
rował po łacinie) . Jego córka ani nie zna 
przyszłego małżonka, ani wcale nie 
pragnie go poznać, u Alonza jednakźe mąż 
stanu bierze górę nad ojcem, dlatego 
intratny mariaż doprowadza do skutku. 
Teraz wraca z wesela z synem Ferdy-

nandem, wobec którego żywi uczucia 
stawiające jego ojcostwo w trochę 
jaśniejszym świetle. Z realną polityką 
zagraniczną radzi sobie daleko lepiej 
aniżeli z wewnętrzną: Księstwo Mediolanu 
podporządkował sobie przy pomocy brata 
Prospera, który za tę przysługę płaci mu 
jeszcze trybut. Przyczyny wrogości między 
Królestwem Neapolu i odległym skądinąd 
Księstwem Mediolanu są dość niejasne i na 
ich temat można snuć tylko przypusz
czenia; książęta istnieli zanim jeszcze 



powstały królestwa, więc na uzurpatorów 
patrzyli zwykle kosym albo protek
cjonalnym okiem. W przypadku Prospera 
kamieniem obrazy było z pewnością to 
drugie. Alonzo jest tedy bezwzględnym , 
ale skutecznym 
mężem stanu , mo
narchą świado

mym tego, że sża
ra strefa polityki 
i gospodarki jest 
po to , by ciągnąć 
z niej zyski. Jego 
skłonność do me
lancholii ma zna
miona choroby, 
która ustąpi z chwilą, gdy zmieni się moda. 
Jego krótka tyrada, którą kwituje 
(domniemaną) śmierć syna, przypomina 
lamento zadane na lekcję retoryki. Jako 
rozbitek nie wykazuje jakiejś specjalnej 
zaradności życiowej; jasne jest, że pewniej 
poruszałby się po wyspie, gdyby miast 
piasku i drzew znalazł na niej marmury 
i strzeliste kolumny. 

Stefano 
W decydującym momencie okazał się 
zadziwiająco trzeźwym piwniczym; nie 
stracił głowy i z tonącego okrętu ocalił 
rzecz najważniejszą: pełną beczułkę. 
Mimo podłej natury in extremis dowiódł , 
że drzemie w nim prostolinijny duch 

pragmatyka. Bo też cóż by począł , gdyby 
na brzegu zabrakło mu faski z trunkiem? 
Kaliban z pewnością umknąłby w haszcze, 
a on z Trinkulem nawet przez moment by 
nie poczuli , jakie miłe jest doświadczenie 

rozwielmożnienia 
i wielkopańskości. 
Kto ma pełną be
czułkę pod ręką , 
ten znajdzie pod
danych, i to takich, 

• co będą stopy 
lizać . Czyż Kali
ban, który wziął 
w usta pierwszy 
w życiu łyk alko

holu, nie uznał jego napitku za boski 
nektar? Posiadacz faski może być królem, 
może być nawet bogiem, dlatego Kaliban, 
którego służalstwa wyuczył Prospero , 
służyć będzie , być może z ochotą , wysoko 
wyniesionemu słudze . 

Trinkulo 
Jest muzykantem i wesołkiem. Aczkolwiek 
jemu samemu nie zawsze jest zbyt wesoło, 
można nazwać go wszystkim, tylko nie 
mądrym błaznem. Jako dworak najniższej 
rangi, z ciasnym czołem , za to z pyskiem 
od ucha do ucha, tęgo pociąga z flaszki, 
przy tym jest okropnie grubiański. 
Beczułkę z winem ceni wyżej aniżeli swój 
kaftan, ale i tym nie gardzi, kiedy 
spostrzega, że kabat sługi postrzegany jest 
jako insygnium władzy. To dzięki niemu 
właśnie ten ostatni z ostatnich ni stąd, ni 

zowąd , może rżnąć jaśnie pana. Reszta to 
sprawa uprzedzeń względem odmieńców i 
obcych, wobec których egzot Kaliban jest 
po prostu bezsilny. Złe, dziecięce zabawy 
Underdog-Company Trinculo & Stephana 
dowodzą, że nawet najgłupsi słudzy wiele 
się uczą od swoich panów. Jednak 
Trinkulo ma też pewne zalety; jako 
koncertmistrz jednoosobowej kapeli 
dworskiej z nieomylnym wyczuciem taktu 
muzykuje brzuchem, bez zarzutu sprawia 
się jako błazen, ma też niewiarygodną in
wencję słowotwórczą - przede wszystkim 
w dziedzinie wyzwisk i obelg. 

Gonzalo 
Sędziwy minister to bez wątpienia jedyny 
człowiek na dworze respektujący 
(rudymentarne) zasady moralne. Także je
dyna postać sztuki, która często - zarówno 
w stosownych jak i w niespodziewanych 
momentach - ucieka się do modlitwy. 
Pomimo to, nie zawsze jest jasne, kiedy 
jego postępowaniem kieruje obawa przed 
pobrudzeniem rąk, a kiedy wynika ono 
z pobudek etycznych. Gonzalo był, jest 
i pozostanie sumiennym wykonawcą po
leceń Alonza, którego chleb je, i któremu 
służy , jak na wiernego wasala przystało. 
Naturalnie, to on uratował Prospera i jego 
córkę. Obojgu zapewnił żelazną rację 
żywności, zatroszczył się nawet, by księciu 
nie zbrakło jego wysoce specjalistycznej 
literatury. I to , bez dwu zdań, jest 
chwalebne; Gonzalo na pewno nikogo nie 
skrzywdził , zaś co do reszty, to mógł już 

Józef Baliński 
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Pierwszym dyrektorem teatru 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 znalazły się ponadto Mickiewi
czowskie Dziady, Famazy, Sen srebrny Sa

Władysława Krasnowieckiego. Za swoją sie
dzibę obrał budynek przy ul. Cegielnianej. 
Łódzką działalność rozpoczął 22 marca 1945 
roku inscenizacją Wesela Wyspiańskiego. 

Teatr Wojska Polskiego skupiał znakomitych 
aktorów, reźyserów i scenografów, m.in.: 
Aleksandra Zelwerowicza, Jana Kreczmara, 
Juliusza Osterwę, Henryka Szletyńskiego , 

Edmunda Wier-lomei i Samuel 
Zborowski Słowa
ckiego oraz Iry
dion Krasińskiego. 

Teatr cińskiego, Józefa 
Węgrzyna, Jacka 
Woszczerowicza, 
Jadwigę Chojnac
ką, Jana Świder
skiego, Czesława 
Wołłejkę . 

W okresie mię

dzywojennym Tea
trem kierowali m.in. 
Bolesław Gorczyń

ski, Karol Adwen
towicz, Karol Bo
rowski, Stanisława 

Wysocka, Kazi
mierz Wroczyński. 
Koloryt i rozmach 
zapewniły łódzkiej 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą studziesięcioletniej 
tradycji polskiej sceny w Łodzi. Przez kilka powo

jennych sezonów 
fascynował swoimi 
spektaklami nie tyl
ko Łódź, lecz i cały 
kraj. Swoiste i nie-

Zanim zyskał obecną nazwę, 
znany był jako Teatr Polski, 

Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

scenie przede wszystkim inscenizacje Schille
rowskie, będące najśmielszą i najkon
sekwentniejszą manifestacją teatru polityczne
go (Szwejk Haska, Cjankali Wolffa, Krzyczcie 
Chiny Tretiakowa, Nie-Boska komedia Kra
sińskiego, Kordian Słowackiego). 

W zespole aktorskim pojawiły się takie sła
wy , jak: Biegański , Adwentowicz , Jaracz, 
Krasnowiecki, Wysocka, Zelwerowicz, Znicz, 
Mielewski , wśród scenografów - Andrzej 
Pronaszko, Władysław Daszewski, Konstanty 
Mackiewicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miej
ski zamieniony został na niemiecki Theater 
zum Litzmannstadt. W 1944 roku , w atmo
sferze niepokoju i szybkiego wywoźenia 

urzędów niemieckich, teatr został zamknięty. 
W styczniu 1945 roku przybył do Łodzi zes

pół Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 

powtarzalne piętno 

na artystycznych dokonaniach teatru wycisnęła 
indywidualność Leona Schillera, który 
kierował łódzką sceną w latach 1946-1949. 
Dorobek jego łódzkiej działalności był 

imponujący. 

W ciągu trzech sezonów przygotował 

dziesięć inscenizacji . Do najwybitniejszych 
naleźy zaliczyć: Krakowiaków i górali Bogu
sławskiego, Celestynę de Rojasa, Burzę 

Szekspira, Igraszki z diabłem Ordy, Kram z 
piosenkami. 

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

W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schillerem przeniosła się do 
Warszawy, dyrekcję łódzkiej sceny objął Iwo 

Gall, a Teatr zyskał patrona w osobie Stefana 
Jaracza. 
Następca Gaiła, Feliks Żukowski, akcentował 

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

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli 
kolejno: Emil Chaberski (l 956-1957) , Ale
ksander Bardini i Konrad Łaszewski (1957-
1958) oraz Karol Borowski (1958-1960). 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow
skiego ( 1961-1971) w repertuarze dominowały 
sztuki reprezentujące nurt polityczny: Trzecia 
Patetyczna Pogodina, Strach i nędza "Trzeciej 
Rzeszy" Brechta, Caligula Camusa, i równo
legle do tej linii - cykl "klasyków współ

czesności" zainaugurowany Ondyną Giraudoux 
i Sześcioma postaciami scenicznymi w poszu
kiwaniu autora Pirandella. Od listopada 1965 
roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stał się 
Teatr 7.15. Prezentowano tutaj komedie, farsy, 
widowiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejow

skiego (1971-1978) interesował przede 
wszystkim dialog z widzem o współczesności, 
a takźe uniwersalne problemy ludzkiej 
egzystencji w ujęciu klasyków. Do ciekaw
szych spektakli należały m.in.: Hamlet , 
Henryk IV Szekspira, Oskarżyciel publiczny 
Hochwiildera, Nie-Boska komedia Krasiń-

skiego, Warszawianka Wyspiańskiego, 

Bolszewicy Szatrowa, Dni Turbinów 
Bułhakowa , adaptacja Popiołu i diamentu 
Andrzejewskiego. Od połowy lat 
sześćdziesiątych z Teatrem współpracował 

Jerzy Grzegorzewski - reżyser Kaukaskiego 
kredowego kola Brechta , Wesela 
Wyspiańskiego, Antygony Sofoklesa, Balkonu 
Geneta, Szewców Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 

Małej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne, w których bliski kontakt z widow
nią tworzył nową jakość kulturową . Grano tu 
m.in.: Te twoje chmury Westphala , Alfa Berę 
Whiteheada, Rosenkrantz i Gildenstern nie 
żyją Stopparda, Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakow
skiego (1979-1992) Teatr prowokował reper
tuarem, w którym realizm i obyczajowość 
sąsiadowały z metafizyką , bulwar z poetycką 
metaforą. Uznanie krytyki i publiczności zys
kały premiery: Trans-Atlantyku Gombrowicza, 
Pamiątek Soplicy Rzewuskiego, Obywatela 
Pekosiewicza Słobodzianka (wszystkie w re
żyserii Mikołaja Grabowskiego) , Pana Jowial
skiego Fredry (reż . Tadeusz Bradecki) , Dzia
dów Mickiewicza (reż. Maciej Prus) oraz 
dyrektorskie - Zdziczenia obyczajów pośmiert
nych Leśmiana, Wielkanocy Strindberga, 
Adrianny Lecouvreur Scribe'a i Legouvego. 

W 1988 roku Teatr utracił Scenę 7 .15 na 
rzecz Filharmonii Łódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldemar Zawodziński, re
źyser, scenograf, pasjonat teatru. Jego prace 
wyróżnia poetycki nastrój budowany zarówno 
słowem, obrazem, muzyką i światłem. Zreali
zował m.in. Dybuka Anskiego, Celestynę de 
Rojasa, Woyzecka Btichnera, Sen nocy letniej 
Shakespeare'a. 

29 października 1995 roku rozpoczęła dzia
łalność trzecia scena Teatru im. Stefana 
Jaracza. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy 
była Sabina Nowicka - wieloletni dyrektor tea
tru . Nawiązując do tradycji , Scenę Kameralną 
zadedykowano pamięci Leona Schillera, a na 
inauguracyjną premierę wybrano Klątwę 

Wyspiańskiego, sztukę, którą rozpoczął swoją 

łódzką działalność pierwszy dyrektor teatru -
Aleksander Zelwerowicz. 
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podstęjm)\ młodszy brat króla Alonza. Zapatrzony 
mAnto11ia, chciałby zdobyć dla siebie koronę 
Neapolu. Tym, czy coś mu Io da na odludnej 

wyspie, zupel11ie sobie nie zaprząta g/owy, 
za to ma już niezbędne, narzędzie: szryi/et. 

Gonzalo 
poczciu,y doradca króla Alonza. W wykaziepostaci 
fig1mqe jako „uczciwy stary doradca dwom". 

To on przed dwunastu laty miał posiać Prospera 
z córką na morze. Tak też uczynił, jednak 

ponieważ wiedział, że czeka ich.pewna śmierć 
wyposaży/ barkę 111 żyumość, wór.lę gamki suL'11ie, 

nawet księgi. Prospero nig~v mu tego nie 
zapomniał. Gonza/o jest wzmszająco naiwny, 

wcale nie tylko wtedy gdy oddaje się mrzonkom 
o szczęśliwych rządach; na debrą sprawę, przez 
caly cz-as ulietz)\ że może pogodzić--Ogień z wodą. 

Trinkulo 
wesolek ze statku. Doplynąl do bmgu i znalazl 
schronienie u Kalibana, gdzie potem odnalazf go 

Stefano. Kie~y ten dzieli się przyszłą ui/adtą 
z tubylcem, Trinkulo zbiera cięgi na przemian 

od obu„. 

Alonzo 
król Neapolu."Przy jego dyskretnej po1nv Ańlonio 

usunął z tronu Prospera"i wraz trzyletnią 

córeczktjpóslal na śmie -na;norzu. Teraz~ 
'Wracając z wesela wlasn€J córki, z kr · uc~il 
afrykańską królową, sam omal nie traci życ"ta 
w morskiej burzy. Przez dłuż57J czas sądzi, 

że żywioł zabrał mit syna, a zarazem aziedzic 
korony. Tej z kolei - tak jak i życia -próbują 

pozbawić go byli sprzymierzeńcy. Niezasłużenie 

odzyskuje czy raczej zachowuje wszystko. 

Ferdynand 
syn Alónza Bóg jeden wie, dlaczego Prospero 
upatrzy/ go sobie na męia córki, ale tak samo 

zdecyaowal również sam Bóg. I tak jest dobrze; 
gdy ojciec, poddając ją próbie, wyraia się o im 
jak najgorzej, Miranda mówi, że naUX!t nie SjX)jrzy 
już na żadnego lepszego. Wymowny Ferdyr1tmd 
przyrzeka przyszłemu teściowi, że nie tknie wrki 
przed ślubem. i słowa tego z]JeUmością dot 

Stefano 
p_ijany szafarz (steward) Alonza. Na wyspie, wraz 
zKalibanem i Trinkulem, knuje spisek, który ma 
dać mu nieogmniczorui władzę- ma się roztimieć 

po itś.mierceniuProspera. Chce być królem. 
Trinkulo będzie mu służyć, Kaliban ma-go 

ubóstwiać. Lubi śpiewat -najbardziej, jak s 1n 

powiada, nikczemne piosel!ki. 

I 
Antonio 

młodszy brat Prospera,)Wrymegdy! odebrał mu 
wladzę w Mediolanie. Wyrzucony przez morze 
na wyspę, nawet tu zachowuje się niegodziwie: 
namawia brata Alonza do bratobójstwa, Antonio 
nie ma żadnych hamulców, nie wie co to poczucie 
winy, nie dręczą go wyrzuty sumienia. I takim 
już pozostanie do końca; zapeume umrze 

spokojnie, nawet nie zdając sobie sprawy, że SUX)im 
życiem mógł pokierować inaczej. 

I 
Prospero 

wcześniej książę i władca Mediolanu, 
z temperament11 pedagog, z zamiłowań uczony. 

Tronu pozbauJiigo własny brat, który chciał 
również go zgładzić, ale tak, by nie poplamić rąk Jl, I 
krwiq. Nastąpiło to przed dwunastu laty. Prospero 
ocalił życie i odtą~ wraz z córką, żyje na wyspi'e 

o minimalnym Oak najdoslowniej) stopniu 
zaludnienia. Dzięki księdze, którą mógł zabrać 

ze sobą, pa1111je nad duchem, który jest panem 
innycb duchów, doprowadza też do katastrofy 

statku swych wrogów. 

\ 
Miranda 

wvdzitLł'J córeczka Prospera. Nad wiek rozwinięta. 

już jako piętnastolatka przybiera pozy podstarzałej 
kobiety. Prócz ojca (i Kalibana) nie widziala 

żadnego czlowieka, stąd Ferdynanda zrazu bierze 
za ducha. Umie dwornie żarlówać, me bra/ejej 
także bystrości i sprytu -zwlaszcza odkqa jest 

zakochana. Gdy już wie, co to dWór, mÓWi: Tyle 
cudownych istot' Piękna jest ludzkość! O, noU1, 
wspa11ia/y świat, w k/6rymi)Ją tacy ludzie". Potem 
rusza do Neapolu i Bóg raczy wiedzieć, co tam o 

~ym świecie pomyśli. „. 

Opracował Józef Baliński • 



Zespół Michał Staszczak Pełnomocnik dyrektora 

artystyczny Bogusław Suszka dis sponsoringu 

Zbigniew Szreder Zbigniew Szatkowski 
Teatru Dariusz Taraszkiewicz Kierownik techniczny 
im. S. Jaracza Andrzej Wichrowski Ryszard Warcholiński 

;~ TeabinL Stefana Jaracza wi:Ddzi-Netscape l!!!l!!JEJ 

w sezonie Bronisław Wrocławski 
Zastępcy kierownika 

Bohdan Wróblewski 
1999/2000 Józef Zbiróg 

technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Aktorzy Współpracują Grzegorz Nowak 

Monika Badowska Szymon Bobrowski 
Główny elektryk 

Irena Burawska Przemysław Sadowski 
Marek Desput 

Róża Chrabelska Dariusz Toczek 

Urszula Gryczewska Koordynator pracy Brygadierzy scen 

Hanna Grzeszczak artystycznej Zbigniew Dyrda 

Dorota Kiełkowicz Wiesława Adamczyk Marek Klimkiewicz 

Agnieszka Kowalska Reżyser światła Prace malarskie 
Alicja Krawczykówna scenicznego i modelatorskie 
Barbara Marszałek Krzysztof Sendke Jarosław Makowski 
Ewa Mirowska 

Inspicjenci, suflerzy Prace krawieckie 
Hanna Molenda 

Alicja Ćwiklińska Zyta Walczak 
Gabriela Muskała 

Zdzisława Głoskowska Zygmunt Ciesielski 
Bogusława Pawelec 

Jadwiga Paul Prace fryzjerskie Agata Piotrowska-
Mastalerz 

Jadwiga Król-Węgierska i perukarskie 

Kamila Sammler 
Ewa Wielgosińska Jolanta Fidos 

Joanna Sochnacka Korepetytor muzyczny Prace stolarskie 
Krystyna Tolewska Elżbieta Kozowicz Marian Michalak 
Zofia Uzelac Korektor instrumentów Prace ślusarskie 
Grażyna W a lasek muzycznych Wiesław Brot 
Barbara W ałkówna Maciej Wichliński 

Prace tapicerskie Ewa Wichrowska Z-ca kierownika 
Ewa Beata Wiśniewska · literackiego 

Stanisław Wosiecki 

Aleksander Bednarz Ewa Drozdowska Kierownik Biura Obsługi 
Andrzej Głoskowski Sekretarz literacki 

Widzów 
Jan Hencz Joanna Siudzińska 

Barbara Stanisławska 
Andrzej Herder Szef reklamy 
Mariusz Jakus Aleksander Pawlak 
Ryszard Kotys Redakcja programu 

Paweł Kruk Ewa Drozdowska Kasa Teatru 

Piotr Krukowski Pr~ekt plakatu ~rogramu i Biuro Obsługi Widzów 
Stanisław Kwaśniak 

bigmew Kos kowski (ul. Jaracza 27) 
Maciej Małek Foto 

zapraszają od poniedziałku Tymoteusz Lekler 
Andrzej Mastalerz Ilustracje do piątku w godz. 830 

- 1900 

Cezary Rybiński pochodzą z wydawnictw: w soboty i niedziele 
Dariusz Siatkowski The Age o/the Re11aismnce. London 1967. 

w godz. 1600 
- 1900 AthanasiUJ Kircht'r . A Rer1aiHance Man a1td 1he 

Mariusz Słupiński Quest/or L<w K11owledgc. London 1979. tel. (0-42) 632 66 18 Predrag Matvejcvilch Briviare mł!dire"anten, 
Bogusław Sochnacki Fa yard 199'.! . (0-42) 633 15 33 
Henryk Staszewski Druk - Hossa - Druk fax (0-42) 633 30 35 

Łódź. ul. Chocianowicka 27 



Specjalna oferta dla teatromanów 

PROMOCYJNA KARTA 
TEATRALNA 

Teatru im. Stefana Jaracza 
Posiadacz naszej karty jest uprawniony 
do zakupu biletów po cenach ulgowych. 

Promocyjna Karta Teatralna - ważna w sezonie 1999/2000 
- do nabycia w Biurze Obsługi Widzów, 

w kasie teatru oraz u upoważnionych kolporterów. 

Cena karty tylko 25 zł 

Z a p r a s z a m y 

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
LODZ REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 

\Vspółpracujerny 

z: CENTRUM USŁUG 
DOKDMENTACYJNYCH 

T 

Document 
Centre 

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

TIA>")'.'Styka za9>"aV\iczV\a i k..-ajowa . 

Bi lety lotV\ icze1 a1Atoka..-owe1 p>"omowe. 

0..-9aV\izowaV\ie szko l eń i koV\fe>"eV\cj i . 

W yV\ajem a1Atoka..-ów . . . 

łAlDŹ • 'ł'llAIJGIJ'l"l'A 4 · (O 42) O!ł2 55 4 7 



@!.!!~ft~~RVl5' 
90-456 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 249/25 1 
tel. (0-42) 637 13 59, fax (0-42) 639 79 80 

Program imprez targowych 

• TARGI BUDOWNICTWA 

/lrfl/IUJI 

KRAJOWE TARGI NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI 

NiERuckoMości 

Polfoto 
MIĘDlYNARODOWE TARGI FOTOGRAFICZNE 

~ TARGI MOTORYZACYJNE 
AUTOEXPO 

-AUTOSTRADA 

®> 
info bit 

Rl!HABILITACJA 

L 
BOATSHOW 

c 
LIBRA 

TARGI SPRZĘTU SPORTOWEGO, TURYSTYCZNEGO 
I WYPOClYNKOWEGO 

WYSTAWA DROGOWNICTWA, TRANSPORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

TARGI ZASTOSOWAŃ TECHNIK KOMPUTEROWYCH 

TARGI SP,RZĘTU REHABILITACYJNEGO ORAZ SPRZĘTU 
DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

TARGI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH 

TARGI KSIĄŻKI I CZASOPISM 

ZAPRASZAMY 

1 750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93-231 ŁÓDŹ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 



• • • • • • • 

• · • • • • • 

• • • • • • 

Teatr jest sztuką 
to oczywiste 

• • • • • • • • 

Filmy powstałe 

w OPUS FILMIE 

udowadniają, 

że sztuką może 

być również 

reklama 

Dlatego jeżeli chcesz: 

· aby twoja firma zaistniała 

na rynku telewizyjnych reklam 

· pokazać na targach film 

promujący twoje wyroby. 

po prostu skontaktuj się z nami. 

opus•film 
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódf, tel: (421 6367059, fax: (421 6367018; 

Warszawa: tel: (2216466950, fax: (221 6466952 
www.opusfilm.com.pl 

• • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91-497 ł:.ódź, ul. Zgierska 211 
tel. (0 42) 58-84-17, 
58-84-55, fax 58-91-45 
ł:.ódź, ul. Rzgowska 232, 
tel. CO 42) 46-3 7-94 

~.OKNA, DRZ:i~~~~~,b~;~·~':~ Z PCV 
(profile VEKA, okucia WINKHALJS i Aluminium (profile Reynolds) 

•)WITRYNY, ŚCIANY KURTYNOWE Z ALUMINIUM 
(profile Reynolds) 

•:• ROLE ZEWNĘTRZNE Z PCV I ALUMINIUM 

Materiały wykończeniowe dla budownictwo: 
blacha dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryczne i aglomormur, 
Włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówka bitumiczna, kominki wolnostojqce, 
szafy "STANLEY", wonny"RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, dorodztwotechniczne, transport no terenie łodzi- gratis 
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IDŹ Z DUCHEM ~.-

ZAPRASZAMY 

CODZIENNIE 8.00 -18.00 ŁóDt UL. GDAŃSKA 91193 
SOBOTY 9.00 -13.00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11, 37-39-78 



~• -=BllD=GF-lllF-ł:C-s ... ~.~ 
J NUMER 1 W POLSCE CENTRALNEJ W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 30 JEDNOSTEK HANDLOWYCH 

50 LAT DOŚWIADCZENIA W HANDLU 200 UMÓW PRZEDSTAWICIELSKICH NAJWIĘKSZVCH PRODUCENTÓW 

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 300 WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW J 5 000 KLIENTÓW 

l<AŻDEGO DNIA 20000 POZYCJI ASORTYMENTOWYCH 34000 MKW. POW.HANDLOWEJ 

OFERUJEMY MATERIAŁY ELEl\4Ró I ECHNICZNE,jSTOLAR~ ~UDOWLANA, MATERIAŁY 

OGÓLNOBUDOWLANE, KOTŁY I INSTALACJE C.0. , PŁYTKI CERAMICZNE I WYKŁADZINY, 
CHEMIA BUDOWLANA, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I KUCHNI, INSTALACJE WODNO

-KANALIZACYJNE, ELEKTRONARZĘDZIA, BRAMY GARAŻOWE, OTOCZENIE DOMU 

KORZYŚCI WYSOKA JAKOŚĆ • GWARANCJA • DOBRE CENY • SERWIS • DORADZTWO 

Z' APR' ASZ' AMY Tuwima 97, tel.674-88-99, Solec 24, tel.633-08-11, Zachodnia 31, tel.654-00-03 
.H .H .H Gorkiego 16, tel.673-35-56, Klonowa 4, tel.651-45-21, Gdańska 140, tel.636-81-43 
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LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISAS.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 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 



kwiat· serwis 
..,,_ p/1111. JANINA. KWA.PISZ 
P34BS Udt. ul.~ Z 

i.Ufa (tJ-12) 114 Jl JS 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot e I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj9cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 



Procter&.Gamble 

mamy zaszczyt . , 
wspzerac . . 
SWOlml 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM!!! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
• odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 

•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

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

ul. Wólczanska 103 tel. 6317 600 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 




