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Juliusz Słowacki 
(Krzemieniec 1809-1 849 Paryż) - poeta. 

dramaturg, jeden z najświ e lniejszych 

nowntorów poezji polsk iej. twórca pol s

kiego tenrru romant ycznego. Syn poety 

i krytyka . profesora Liceum krzemie

nieckiego i uniwersytetu w il eńs kiego. 

Euzebiuszn Słownckiego. po jego śmierci 

wyc howywal się pod opiek <1 i wplywem 

matki - Salomei Bec u. Dzieciń stwo i mlo

dość spędził w środowisku inteli genckiej 

i libernlnej elity uniwersyteckiej. Młodszy 

o I O lat od pierwszej generacji romantyków . 

wszedł na uniwersytet wileński w okresie. kiedy represje carskie 

zdławiły już ruch filomatów. Mlodzieńcza miłość do Ludwiki 

Śniadeckiej i samobójstwo przyjac iela. Ludwika Spitznag la, staly 

s ię kanwą literackich stylizacji na temat samotności i obcości w 

ś wiecie. W 1828 Slowacki skończył uniwersytet jako kandydat 

„obojga praw" i wiosną 1829 rozpoczął pracę w Komisji Rzą

dowej Przychodów i Skarbu w Warszawie . Jego młodzieńcza 

twórczość jest wyrazem typowego romantyzmu literackiego, czer

pi ącego inspiracje ze źródeł historycznych bądź egzotycznych. 

Napisał kilka powieści poetyckich o tematyce orientalnej i krzy

żack iej , ukształtowanych przez wplyw Byrona i Mi ckiewicza 

(Szanfary, Hugo, Mnich, Arab). W najsamodzielniejszej z nich, 

w „powieści narodowej polskiej" Jan Bielecki ( 1830), ukazując 

oparty na przekazie historycznym XVI-wieczny konflikt szlach

cica z wie lmożą, Słowacki dotkną ł problemu zdrady narodowej. 

Dramat Mindowe (powstał w 1829). „obraz historyczny" z Xlll w„ 

zb liżony rodzajowo do szekspirowskiej kroniki dramatycznej, 

uiawnił zainteresowanie autora dla mechanizmu feudalnej walki o wladzę. Ukazanie 

konfliktu między papiesko-krzyżacką taktyką a dążeniem Litwy do politycznej 

samodzielności s tanowiło zarazem a luzję do współczesnego soj uszu Kośc ioła 

z reakcyjnymi rządami europejskimi. „Sze kspirowski" motyw walki o wladzę powróci! 

w najwy bitniejszym utworze młodzieńczym Slowackiego. „dramie hi storycznej" Maria 

Sruart (1830). powstałej z podniety lektur F. Schillera i W. Scotta. Ambicją młodego 

autora bylo zarysowanie pog łębionego psychologicznie po11retu „królowej i kobiety". 

Po wybuchu powstania li stopadowego warszawska prasa powstańcza ogłosila kilka 

liryków patriotycznych Słowac kiego (Oda do wolności, Kulik, Hwnn), wyrażających 

entuzjazm dla walki. kult wolności i nienawiść do tyranii politycznej. Cieszyly się one 

dużą popularnością i przynio s ły pewn ą sławę poec ie dotychczas nie znanemu. W lipcu 

1831 Słowacki wyjechał za granicę; W Dreżni e miał otrzymać misję R ządu Narodowego 

do Paryża i Londynu. Opuszczając Polskę powstrzym ał się od wzięcia udziału 

w powstaniu i czyn ten będzie późni ej uważał za hańbę swego życia. Pod koniec 1832 

opuści I tymczasowe miejsce emigracji - Paryż. i os iadl w Szwajcarii. Tu spędził lata 

1833-35. Od 1836 do 1838 podróżowal po Wloszech, Grecji. Egipcie, Syrii i Palestynie. 

W końcu 1838 osiad ł na s tał e w Paryżu . W latach 1832-33 wydal Poe~e, w których 

zawarl swój dot ychczasowy dorobek. Ściągnął wówczas na siebie s ł ynny surowy sąd 

Mickiewicza, wytykającego mu estetyzujący stosunek do sztuki i pustkę ideową („kościół 

bez Boga"). Sam Słowacki ryc hło zrozu miał niewczesność swego wys t ąpienia i w 1839 

napi sał: „Pierwsze tomy poezji moich są bez duszy. r„.I Pokazałem się po raz pierwszy 

jako artysta ludziom. którzy bynajmniej o artystos twie nie myśleli. ważną i okropną 

tragedi<1 rzeczywistą zajęc i . Pierwszymi dwoma tomami zgub iłem się na ca ł y czas życ i a 

mego [„.]". Pol sk ich emi grantów politycznych tuż po klęsce powstania nie mogły 

inte resować wymyś lone historie arabskie i zamierzenia poezji „czys tej". Od tego punktu 

zaczyna s ię tragedia niezrozum ienia i niedoceniania Słowackiego przez wspó lczesnych -

i chociaż zamii on „śpiewać inaczej" , dłu go jeszcze tej zmiany nie zauważono. 

Przcwa11ośc iowa niem dotychczasowego estetyzmu byla God;i11a 111 1:H/ ( powsta ł a w 

1832 . wyd. 1833) - poemat autobiograficzny, u kazujący „dośw iadczen ia mlodośc i nie 

angażuj<icej s ię an i w idee narodowe, ani spoleczne". Dziesięciolecie po upad ku 



powstania to wspaniały okres w twórczośc i Słowackiego. Powstają wówczas dramaty 

obrazujące różne momenty narodowej walki o wolność (Kordian. 1834. 

Horszt1·1iski , 1835. wyd. pośmiertnie w 1881 ). 

Pod wlywem lektur Dantego i Biblii zrodził się poemat prozą Anhelli (1838), 

wprowadzający nowatorską konstrukcję obrazu poetyckiego, która uczyni ze 

Słowackiego prekursora nowoczesnych, XX-wiecznych kierunków literackich. 

Swe koncepcje historiozoficzne Stowacki zamierzał zawrzeć w cyklu tragedii o legen

darnych dziejach Pol ski. W rezultacie powstały dwie tragedie: Ballud.rn<I ( 1839) i Lilla 

Weneda ( 1840). W Balladynie stwOl'zyl na miarę szekspirowską kreację psychologiczną 

kobiety, której namiętne dążenie do władzy powoduje zniszczenie i upadek. Li Ilf Wenedę 

traktowano jako utwór pełen aluzji do tragicznych losów walki narodowowyzwoleńczej. 

W obydwu tragediach wyraźne jest dążenie do formy uniwersalnej, reprezentującej 

syntezę mitów historycznych. aluzji do współczesności, satyry politycznej i wizyjnych 

zapowiedzi przyszłości. Dramat z czasów Jana Kazimierza. Maze1)(1 ( 1840), napisany 

został w całkiem odmiennej konwencji , zb liżonej do teatru romantycznego V. Hugo 1 A. 

Dumasa (ojca).W 1841 ukazało si9 5 pierwszych pieśni poematu Beniowski . w którym 

fabule epickiej. osnutej wokół wydarzeń konfederacji barskiej, towarzy szą dygresje. 

Zawierają one polemiki polityczno-ideowe z różnymi tendencjami ugrupowa1i 

emigracyjnych, a także z progrnmem literackim Mickiewicza. Słowacki rozprawia się 

również z nie~prawieclliwą oceną własnej twórczośc i przez ówczesną krytykę. 

W 1841 powstał nie wydany za życia dramat Fanta:.1·. łączący analizę „duszy 

romantycznej" i reali styczną wizję rzeczyw istości, kontrastujący prawd7.iwy heroizm 

i fołsz sa lonowego pseudoromanty1,mu. 

W 1842 Słowacki przystąp ił do towiańczyków: zerwa! wprawdzie szybko z „Kolem", 

lecz caly ostatni okres jego twórczości pozostaje pod wpływem idei mistycrnych. Du:i,y 

wpływ wywarła na niego ówczesna filozofia przyrody, rozważająca kwestię ewolucji 

i katakli zmów w naturze. Centralne miejsce w rozmyś laniach Slowackicgo za1mujc 

wówu.as idea mistycznego uzasadnienia rewolucji jako konieczneJ krwawej ofiary na 

drodze postępu ducha. Elementy tej filozofii zostały wyłożone rytmi zowaną prozą 

poetycką w Cene:is: Ducha ( 1844). gdzie historia świata ukazana jest jako ciąg wcielc1i 

Jedrn : ru 
111ies:kającrc/1 
111alar~r :robi/ /era: 
11115j portrcr. 
osob/i11·ic trafiony 
horda! lodnie 
i bo rdzo podobm. 
Zachm1•a111 go ( „.), 

ale ci sir poswrnm 
o dobrą kopię„. 

Li st Jo matki 
z 28 1m ja 1816 r. 

ciucha, wś ród „ucisku 1 boleści" zmierzaj<1cego 

clo doskonało~ci. Wspanialy dramat Sen srebr-

11\' Su/0111ei ( 1844) l<iczy wplywy Calderona 

z tradycjami polskiego baroku. Walki między 

szlachtą i lu ciem na Ukrainie w XV 111 w. 

traktuje Słowacki jako wzajemne oczyszczenie 

przez krew . przyczyniaj<ice się do wyzwolenia 

wartości. które kryj<J w sob ie mękę i ból -

nieuchronne czynniki postępu. 

W latach 1845-48 pisał Słowacki wielki poemat 

historiozoficzny - Król-Duch . Stanowi on poe

tycką realizację wszystkich pomysłów na temat 

wiecznego rozwoju ducha wśród wcieleń 

w coraz doskonalsze formy; tym razem szło 

o formy życia narodowego. Z olbrzymią siłą doszlo tu do głosu 

uzasadnienie pochodu postępu przez krew i zbrodnie. 

W 1848 r. Slowacki wyruszył do Wielkopolsk i: śmiertelnie chory, 

nie mógł wzi ąć udziału w walce . Byt to gest symboliczny - chciał 

nim zatrzeć wspomnienie młodzieńczej s łabośc i z J 831 roku 

i zamanifestować jedność z walczącym ludem. W dorobku 

poetyckim Slowackiego ważną pozycję zajmu ją również wiersze 

liryczne, poematy (Ojciec ~ad~wnionvch, W Sz.wajrnrii), utwory 

prozą , rozprawy filozoficzne i artykuły krytyczne . 

Na podstawie Multgo s/011·11/ka piior:r polskich. PWN. War1zawa 1966 

• 



Maria Janion 
Tu po!r~.1 jak s1ms~11e są duchmre sprc11n 1 

Mistyka czy zabobon 
I za życia. i dlugo jeszcze po śmierci twórczość Słowackiego nie cieszyła s ię zbyt 

pochlebnymi opiniami. Jeden ze współczesnych mu krytyków emigracyjnych napisał 

nawet o „wielkiej niezgodzie w ogólnym pojmowaniu poezji między Polską ap. Słowac

kim" . Ale to. co s potkało opublikowany w Paryżu w roku 1844 „romans dramatyczny 

w pięciu aktach" - Sen srebrny Salomei. nacechowane było wyjątkową nieprzychylnością. 

Przede wszystkim nie podobał się matce poety . Salomei Becu . dla której miał być 

prezentem imieninowym: aluzja do dnia imienin znajduje się w finale dramatu. a i tytul. 

i różne wzmianki w tekście wskazują na to. jak ważną postacią była ona w tym utworze 

rozkochanego w niej Ueśli s<idzić na podstnwie słynnych listów do matki ) syna. 

Pierwszy monografista poety, Antoni Małecki, uważał. że Sen Srebrny Salomei to 

utwór calkowicie poroniony: jakkolwiek wmysł był wielki , to niedorzeczne wykonanie 

zepsuło wszystko i pozostawiło odbiorcę w labiryncie, z którego nie ma wyjścia. Józef 

Tretiak w swej s łynnej. wydanej na początku naszego wieku, monografii życia 

i twórczości Slowackiego nie rnał litośc i - żywy wiersz nawet pochwalił, nie jednak to, 

co zostalo w nim powiedziane, zdezawuowal całkowicie: osoby dramatu zaczynają 

„bredzić gorączkowymi obrazami lub w nieprawdopodobnych występować sytuacjach". 

Nawet taki zapalony wielbiciel Słowackiego. jak Juliusz Kleiner, w swej epokowej. 

wielotomowej książce o Slowackim. nie mógl się powstrzymać od ciężkich zarzutów. 

Skierowane one były przeciwko towianistycznym deformacjom widzenia codzienności -

w cieniu natrętnej, malostkowej wykładni tajemniczych znaków Bożych. „Wystarczy 

odebrać mistyce wielkość i duchowy rozmach, a stanie się zabobonem. Ideologia Snu 

Srebmego nie ma wielkości ni rozmachu „.", pisał, wyrzucając swemu ukochanemu 

poecie pomieszanie poważnej postawy mistycznej wobec zjawisk życia codziennego ze 

zwyklym . ciemnym zabobonem. Dopiero wlaściwie inscenizacje teatralne dramatu 

Słowackiego - przedwojenne i powojenne - przywrócily mu blask i stały się zarzewiem 

nowej debaty o sensie i wartościach mistycznego dzieła Słowackiego. 



Sam poeta był jednak nieodmiennie ze swego utworu bardzo zadowolony, co pobudziło 

niektórych historyków literatury do wyrzuc<1nia mu braku autokrytycyzmu. Musimy 

jednak opowiedzieć s i ę po stronie Słowackiego: dramat jego jest znakomity . Pisał go 

w uniesieniu - w liście do matki wyznał, że tworzy! Sen w stanie radośc i i zachwyceni<!; 

widać to w cudownej melodii wiersza. Najwyższym autorytetem mora lnym, ale i poetyc

kim był dla niego wówczas Chrystus. I wlaśnie przed nim - dowodzi! - móglby 

deklamować fragmenty ze Snu srebrnego Salomei. 

Gdy próbowal matce w liście z 30 XI 1844 detalicznie objaśnić swe dzieła mistyczne , 

natknął się na nieprzezwyciężone trudności i pokona! je w zdaniach wskazujących na 

niezwykłą in spirację poetycką , na napór obrazów, którym bezwolnie ulega i, przekonany 

o ich wyższym pochodzeniu: .,Teraz ci powiem, droga moja, że ja sobie żadnego z moich 

utworów teraźniejszych wytłumaczyć nie mogę - nie wiem bowiem. skąd przychodzą 

i dokąd idą - ale czasem względem nich są dziwne okoliczności, które mi dowodzą 

dziwnego związku tych rzeczy ze światem niewidzialnym, a s t ąd i potrzeby ich 
dowodzą .. . " 

„Królowa mask" 

Świat niewidzialny to świ at duchów. Slowacki w okresie mistycznym nieraz mówi!, że 
duchy dyktowały mu jego utwory albo że były blisko niego, gdy pisał „jak szalony" -

w wielkim natchnieniu i z wewnętrznym , głębokim zrozumieniem ludzkości i kosmosu. 

Opętany przez duchy. żyjący w transie. uchocl zil na emi gracji za wariata. Krasir1ski 

ironi czn ie re la cjonował Cieszkowskiemu. co mówiono w Paryż u o Slowac kim: 

„Gaszy ń s ki dodaje. że jemu piana brzegiem ust się s<)CZy. oczy dziki wzrok mają . gdy 

rozpra\viu i utrzymuje. 7e posiacl l tr zy s I o w a . które wszystko tlurnaczą - itd„ itd. 

W li ~c ic z a ś jego do mnie wciąż mowa o duchach i opowiadanie dialogów z nimi 1" 

Najistotniejsze odkrycie poety-mistyka dotyc zyło śmi erci. U przytomnienie so bie 

„wiekowych dziejów ducha mojego" s lu ży lo objawieniu prawdy. że: „Wszystko przez 

Ducha i dla Ducha stworzonem ,1est. a nic dla cielesnego ce lu nie istnieje.„„ Niszcze nie 

materii powoduje postęp ducha. Dlatego w toku ewolucji niektóre ciuchy świ adomie 

ofiarowywaly sit; na ś mie rć. porz ucając zu żyte poprzednie formy. 

Fried rich Diirrenmatt w ostatnim przedśmiertnym wywiadzie 7. roku 1990 powieclz ial. 

że nie boi si\'. ~ mierci . gdyż: zg lęb i e nie jej konieczności należy do poznawczych 

obowi<17ków czlow ieka. Śmierć to podstawa lud?kie j kultury. która zosta la zbudowan<1 

w op07yCJi clo śmierci. A jednak ~mi erć powinni śmy pojmować jako co~ naturalnego -

bez niej nic byloby ewolucji : „Gdy byśmy byli nieś rnicnelni . ca l~ pow ie rzchnię Ziemi 

zajmowa laby galareta jednokomórkowców". Slowac ki wierzy! w nieśmiertelność ducha 

r 'iwoje myśli wypowiada! w ~ty lu mistycznej gnozy. Ale myśl o ewolucj i .1est podobna. 

jakkolwiek to war;,yszy jej nienaw i ść do mate rii . „Pr1ez przyspie<,zenie śmie rc i cial 

przyspiesza! się pęcl duchowy żywota . a ś m i e r ć Jako p r a w o f o r 111 y mstala. że 

tak powiem. królową mask. powlok i szat ducho wych i dot yc hcza~ jest mar<J bez żadnej 



rzeczywistej wladzy nad stworzeniem''. Fantazmat gnostycki Slowackiego mistycznego 

powtarza bezustannie figurę zniszczenia materii przez jej pożarcie. Ryszard Przybylski 

w znakomitej rozprawie Śmierć Saturna ukazal Anioła Transfiguracji Materii, 

pracującego w wielkiej „fabryce ducha" , jaką jest świat dla Słowackiego. Duch pochlania 

całą materię. przeanielając ją w „męce ciał". 

Szaleństwo widzenia 

Niszczenie materii łączy się z poszerzaniem świadomości. Słowacki, studiując 

w okresie mistycznym rozmaite doktryny ezoteryczne, pragnął, podobnie jak ich twórcy, 

obudzenia uśpionych ludzkich możliwości percepcji świata. Mogło się to dokonywać na 

drodze sięgania do tzw. imaginacji aktywnej. Tworzyła ona nowy porządek pojmowania 

rzeczywistości, pochodzący nie od wiedzy, nie od wiary, lecz od wyobraźni. Gnostycy 

ustanawiali w ten sposób trzeci świat, lączący to, co rozumiane i to, co odczuwane, 

w obrazach ezoterycznych, zakorzenionych w nieświadomości głębinowej. Pojawia się 

idea mocy sprawczej wyobrażni. Widoczna jest ona u silnie działającego na romantyków, 

szesnastowiecznego filozofa natury i lekarza, Paracelsusa (wedlug niego wyobrażnia to 

„słońce wewnętrzne" i magiczna sila aktywna, która potrafi ucieleśnić to, co sobie 

zaprojektuje), i objawi się u dwudziestowiecznego Artauda , który pisał o „nieobliczal

nym przejśc iu obrazu myślanego w obraz prawdziwy: na przykład czlowiek , co bluźni , 

widzi nagle, jak obraz jego bluźnierstwa nabiera prawdziwych kształtów" . Podobne 

pomysły o s ubstancjalności snu, jak i wyobraźni mamy przecież w Królu-Duchu, gdy 

duch bohatera wychodzi z ciala podczas snu - i morduje. 

Narzędzie ludzkiego widzenia tworów wyobraźni - oko - jedyne żyje światlem , 

twierdzili gnostycy. Reszta tkwi w biocie materii. W źrenicy widać glębie duszy i odblask 

boskiego ś wiatla. „To punkt magiczny, w którym człowiek i bóg spotykają się i łączą" 

(Lacarriere o gnostykach). Stąd sza leństwo widzenia, które jest tak charakterystyczne dla 

mistycznej twórczości Slowackiego. 

Również oczywiście dla Snu srebrnego Salomei, poczynając już od koloru srebrnego, 

który, jak obliczono, pojawia się w calym dramacie aż trzydzieści cztery razy i może 

symbolizować również „srebrny" idea I Ukrainy. Nad wszystkim górują obrazy śm ierci. 

zadawanej wśród nieslychanych krwawych okrucieństw. Wydarzenie historyczne, które 

sluży dramatowi Słowackiego za osnowę, dostarczało wyjątkowego materiału. Zwany 

koliszczyzną lub hajdamaczyzną bunt ukraińskich kozaków w roku 1768 przeciw polskiej 

szlachcie obfitował w obrazy „męki ciał" po obydwu walczących stronach. Śmierć staje 

się rzeczywistą dramatyczną promotorką purpurowej tragedii Słowackiego. „Tu patrz! jak 

straszne są duchowe sprawy 1", możnaby powiedzieć slowami z Króla-Ducha. 

Wszystko jest znakiem 
Gdyż „męka cial" musi być znakiem w mistycznej hierarchii wartości. Zbuntowany 

Semen ko zostaje powolnie strawiony przez o g i e ń . Ogień, który „ciało odbiera i roz

kłada", który wymierza karę .,zniszczeniem ksztaltu". I dlatego Sawa. ujrzawszy 

„straszną marę" Semen ki , ,,lecące pogorzelisko", „widziadlo", któremu uciąl ręce i które 

za nim goni Io . tak może jego sprawę w dramacie zakończyć: 

I aż tutaj, pode dworem, 

Na piasek zloty upad/o, 

Wylawszy dwa koralowe 

Strumienie„. co z.da się piszq 

Prześwięte Y Jezusowe „. 

Szlachcic Gruszczyńs ki, który zaleniwił się wśród „wiejskich slodyczy" i nie poszedl 

do konfederacji barskiej, ponosi karę podczas koliszczyzny . ale znajdując się wyżej niż 

Semenko w hierarch ii duchów męczeńskich. Przez Chrystusową ofiarę bowiem osiągnął 

św i at I o duchów najwyższych. Mówi Pafnucy o jego śmierci: 

Sienice tej okropnej sceny , 

Slorice jasne,jego g/01va 

Spokojna, a purpurowa 

Od męki cierniów serdecznych; 

Jakobv w kręgach s/onecznych 

Dzis' mi przed oczyma staje. 

Nad koliszczyzną unosi się zatem s lońce umęczonych. Nie ma absurdu historii _jako 

krwawej rzeźni. Męka cial przez „ogie ń" prowadzi ku „światłu" - taka jest wykładnia Snu 

srebrnego Salomei w mistycznym języku estetyki i etyki Słowackiego. „Historia, ta męka 

cial - pi sa ł Slowacki do Krasiń sk iego w słynnym li śc ie z 17 I 1843 - staje się nauką 



duchów, wszystko się wyjaśn ia - Bóg się pokazuje z 

każdej mgly, z każdej chmury". Historia została 

uświęcona i usensowiona całkowicie i bez reszty. 

Tlumaczy s i ę w niej najdrobniejszy szczegól, a sam 

sposób umierania ma rozs trzygające znaczenie. 

Wszystko jest znakiem, zdaje się mówić Słowacki. 

„Jednej plagi, jednej choroby nie ma przy s ł a nej na 

próżno ... ", dowiadujemy s ię z cytowanego już listu do 

Krasiń sk i ego. Sen srebrny Salomei usiany jest 

znakami tajemnicy, znakami stamtąd. Przypomnijmy: 

sny, wizje , reminiscencje, przeczucia, zapowiedzi , 

zwidzenia, przepowiednie, proroctwa, znaki wróżebne, 

czasem fałszywie przez bohaterów odczytane, ale 

zsylane przez duchy, które bezustannie ostrzegają, 

niekiedy nadaremnie. Przeświadczenie Słowackiego 

o celowości wszystkiego każe sądzić, że nie ma u niego 

przypadku. Mnogość znaków i ich s pójność we 

wzajemnym oddzialywaniu dowodziłyby istnienia 

w dramacie głębokich struktur mitycznych , o których 

pisze George G. Grabowicz w swej rozprawie o micie 

Ukrainy w Śnie srebrnym Salomei. 

Bohaterka somnamlJuliczna 
Sam dramat zbudowany został na takiej głębokiej 

strukturze mitycznej, jaką stanowi sen . Bohaterka 

tytulowa żyje w dziwnym stanie somnambulicznym, 

jest postacią mediumiczną, le t a rgiczną , obcującą z du

chami. O swych kontaktach zaziemskich wprnwdzie 

mówi wprost po to, by zagrozić niewiernemu kochan

kowi, ale jest to prawda jej życia: 

80111 jest 110 ro pod11uhrio110 

l 111/or0\rn110 mocą 

Pr:1<. duchy ... 

Podobnie aesztq, a nawet mo :i:e ·w większym stopniu. panowaniu duchów poddana 

zos t a ł a drugn postać kobieca S1111 . n mianowicie K s ię żniczk;i . Akcja dr;imatu przebiega 

przec i eż zgodnie z jej snami. dl;itego ju ż na pocz<j tku może pow ied z i eć: 

I spro11·d;,ują się tt id~eniu 

I . ~11·iat jest ~. d11chm11i :godnr 

Naturalną jest dla Salomei . jak i dla K s iężni czki duchowa cudowność rzeczyw i s t ośc i. 

podobnie jak dla samego Słowackiego. Można powiedzieć. że w tych bohaterkach 

uosob iła się jego żeńs ka anima ... 

Ale też trzeba pamiętać. 7e w pod tytule ut woru poeta umiesc il jego okreś l e nie 

gatunkowe : „romans dramatyczny„ i przyw i<)zywal clo ni ego du1.e macze ni e. 

R 1eczywiście jest to „romans" osn ut y na pop ul arnych w epoce motywach intryg. 

zaczerpniętych z melodramatu i sensacyjnej powieści grozy. Wqtki romansowej 

„haniebnej intrygi" , jak j<1 nazywa sam jej twórca . Leon, zostaly w dramacie Slow ac kiego 

ujęte w sposób wyj<jtkowo drastyczny. a nawet brutalny. Sałus i a , przebywaj<1ca pod 

op ieką Regimentarza . zostaje uwiedziona prze1 jego syna. Leona ( . .rozdarta przez lwa"). 

oszukana i przez pana-uwodziciela odst<1piona sludze - Semence. który przynynił s i ę clo 

wyrżni ęc ia jej domu rodziciel skiego. Kozak Sernenko może się z gorzką ironią znęcać 

nad szlac heckim synem: 



Gdvhr ty hyl dek honoru? 

Tobr swą kochankę ceni!, 

I .1/ugi z nią nie ożeni/, 

Wypaliwszy wstydu znwnie „. 

"' .• 
I , 

~ ' ~ ~fJ- : ~>:,.\~ 
~' ' t -~ ·jf~ 

. ' J . . . . -· . . · 

Doprowadzenie obojga bohaterów - Salusi i Leona - do prawdziwego ślubu wymaga 

w dramacie wielu perypetii - dzikich, dziwacznych, obląkanych, jak np. uwijanie się 

Leona, który popadł w chwilowe szaleństwo, z piszczelem trupim w ręce po cmentarzu. 

Ale w końcu wyznaje on swój grzech i dostępuje oczyszczenia. Perypetie sekretnego 

malżeństwa Księżniczki i Sawy są równie skomplikowane, choć dużo mniej drastyczne. 

Fabula - tak nieprawdopodobnie zwiklana, jak w innych utworach mistycznych 

Słowackiegli - stanowi świadectwo pisania w stylu epoki, która wydala powieści 

Eugeniusza Sue i dramaty Aleksandra Dumasa. Ale jednak w okresie mistycznym 

Slowacki używa! popularnych wątków romansowych przede wszystkim po to. by ukazać, 

jak duchy kieruj<! światem. doprowadzając ludzi do przemienienia i moralnego 

odrodzenia. co odbywa się zresztą czasem nie bez ironicznych dysonansów. 

„Ach! Ukrainy nie będzie!" 
Odrodzenie owo zyskuje jednak dosyć nieoczekiwaną formę: weselnego zak01iczenia. 

które budzi Io tyle wątpliwości u interpretatorów. Jak po takim krwawym koszmarze 

Regimentarz może pogodnie zachęcać do poci<ignięcia z weselnego kielicha. pochwalając 

malże1istwa. które jeszcze wczoraj, jak sam mówi. skarci I by surowo 1 Jak tragedia lączy 

się z idyllą'! Z komedią? Bodaj najlepsze wytlumaczenie tego zaskakującego finału 

znajdziemy u Kleinera, który objaśnia go za pomocą psychologii snu i przebudzenia. 

Przezwyciężeniem strasznej sennej zmory badacz nazywa ,,nagły przeskok do 

malżeństwa, żartów, uczty, toastu". Po ocknieniu z przerażających snów „ogarnia 

czlowieka radość, że wszystko to minęlo" „. 

To prawda. Ale w tym śnie dokonalo się też coś rzeczywistego i nieodwracalnego. 

Pafnucy biada: 

Ach.' Ukrainy nie będzie.' 

Bo ją ludzie ci na mieczach rozniosą. 

r .„1 
Ach! koniec Ukrainie! 

Bo się sztandar szwchecki na kurhanach rozwinie. 

Nie będzie już starej, dawnej Ukrainy również i dlatego, że stanie się ona, jak pisze 

Grabowicz, „sentymentalnym materialem służącym zabawie szlachty". 

Pojawi się nowa Ukraina, rozdarta, rozpołowiona i szukająca nadaremnie pojednania. 

Dlatego tak mityczna i wyroczna postać, jak wieszcz ukraińsko-polski Wernyhora, 

odchodzi w dal stepu ze słowami: 

A co dziś? ja czlek grobowy! -

Pany! wasz dom purpurowy 

Niech .5pi„. · i ja spaty bucht. 

• 



Na zbyt wąskim dla wszystkich pasie ziemi pomiędzy dwoma 

morzami mieśc i s ię siedlisko Ukraińców oraz ich niezmiennych 

wrogów od tysiąca lat - Polaków, Lachów. A nienawiść, karmiona 

stuleciami rozczarowań , doprowadziła ich razem do poniewie

rającego szaleństwa. Oni są jak dwa lwy „. Utrapione przez to, co 

przeminęło i przemija, zdesperowane tym, co z pewnością 

nadejdzie, dwa lwy - Ukraińcy i Polacy - rozszarpują sobie nawza

jem piersi aż do miejsca , gdzie bije serce. Ich oczy, choć nabiegłe 

krwią i jadem, zdolne są mimo wszystko zauważyć radość, jaką ich 

wzajemne zemsty czynią wspólnym ich wrogom. Jednak wstręt

nemu temu pojedynkowi poświęcą oni ostatek swych sił i resztki 

swoich zasobów. Są oni niczym gladiatorzy w rzymskim 

colosseum, gdy tak stoją twarz w twarz pośród narodów. Obaj 

gotowi są unicestwić się nawzajem, ale z tego żaden z ich spadko

bierców dumnym nie będzie. 

Pantelejmon Kulisz 
Pr:eklad · Kajmier: Podlaski 

• 



Ach' Ukrainy nic będzie' 

Bo jq ludzie ci na mieczach rorniosc). 

Ach 1 róż poi nych z jasnq rosq 

Zabraknie. bo je ludzie ci kochankom rozdadn). 

Ach dumy w grobach ucichn:1 1 

Bo ~ię pieśni do polskich ju7 rycerzy uśmiechnq. 

Ach koniec Ukrainie' 

Bo się sztandar szlachecki na kurhanach rozwinie. 

Po cośmy bili się z Lachami'' 

Po cośmy Ord~ wyrzynali'! 

Po co łamal is my spisami 

Moskiewskie żebra'7 Szabel stalq 

Bronowali ziemi~ milq. 

Krwią zraszali. zasiewali„. 

I cóż nam się uroclzilo'l'll I 

Wzeszla tylko ruta„. ruta„. 

J11/i11.1: Slmrnck1 

Turn.1 S:nff:enko 
Pr:eA/od - Jer:r Jnii :eje11 ie: 

Pyszny kol pak soboli nad rnchwalq glovvq. 

Czaple pióra z ogromnq brosz<) brylantową. 

Rzqcl diamentów. co żupan L atl<N1 zapina. 

l wielka krwaVl'a luna jak morie z koralu. 

l j~ki ko11aj:1cych powoli na palu. 

Moja wina i twoja. nasza wielka wina' 

)1111 /.nlw1i 
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P
ierwszym dyrektorem teatrn przy ul. Ce
gielnianej (obecnie Jaracza) mianowa
no Aleksandra Zelwerowicza. Za jego 

dyrekcji ( l 909-1911) Łcidź. jako pierwsze 
miasto Krcilestwa, oglądala dziela Wyspiań

skiego: Klątwę i Wesele. W zlotej serii drama
tu narodowego znalazly się ponadto Mickiewi
czowskie Dziady. Fantazy. Sen srebrny Sa

Władyslawa Krasnowieckiego. Za swoją sie
dzibę obrał budynek przy ul. Cegielnianej. 
Łódzką działalność rozpocząl 22 marca 1945 
roku inscenizacją Wesel11 Wyspiańskiego. 

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

Edmunda lomei i Samuel 
Zborowski Slowa
ckiego oraz Iry
dion Krasińskiego. 

Teatr Wiercińskiego. 

Józefa Węgrzyna . 

Jacka Woszcze
rowicza. Jadwigę 

Chojnacką . Jana 
Swiderskiego. Cze
sława Wołlejkę. 

Przez ki I ka powo
jennych sezonów 
fascynowal swoimi 
spektaklami nie tyl
ko Łcidż, lecz i c;Jy 
kraj. Swoiste i nie-

W okresie mię

dzywojennym Tea
trem kierowali m.in. 
Boleslaw Gorczyń
ski. Karol Adwen
towicz, Karol Bo
rowski, Stanislawa 
Wysocka. Kazi
mierz Wroczyński. 

im. Stefana Jaracza 
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. 
· Koloryt i rozmach 

zapewnily łódzkiej 
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 pojawily się takie sla
wy , jak: Biegański. Adwentowicz, Jaracz, 
Krnsnowiecki. Wysocka, Zelwerowicz, Znicz. 
Mielewski, wśród scenografów - Andrzej 
Pronaszko, Wladysław 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 wywożenia 

urzędów niemieckich. teatr zostal zamknięty. 
W styczniu I 945 roku przybył do Łodzi zes

pół Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 

powtarzalne piętno 

na a1tystycznych dokonaniach teatru wycisnęla 
indywidualność Leona Schillera, który 
kierował łódzką sceną w latach 1946- I 949. 
Dorobek jego łódzkiej dzialalności byl 
imponujący. 

W ciągu trzech sezonów przygotowal 
dziesięć inscenizacji. Do najwybitniejszych 
należy zaliczyć: Krakowiaków i górali Bogu
slawskiego. Celestynę de Rojasa, Burzę 

Szekspira, Igraszki z diablem 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 nicisł bieżący czas. 

W 1949 roku część zespolu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schillerem przeniosła się do 
Warszawy. dyrekcję łódzkiej sceny obj<)! Iwo 

Gall. a Teatr zyska! patrona w osobie Stefana 
Jaracza. 
Następca Galla. 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 ( 1956-1957). Ale
ksander Bardini i Konrad Łaszewski ( 1957-
1958) oraz Karol Borowski (1958-1960) 
W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow

skiego ( 1961-197 ł) w repertuarze dominowały 
sztuki reprezentujące nurt polityczny: Trzecia 
Piltetyczna Pogodina, Strach i nędza "Trzeciej 
Rzeszy" Brechta. C11ligula Camusa. i rciwno
leglc do tej linii - cykl "klasykciw współ

czesności" zainaugurowany Ondyną Giraudoux 
i Sześcioma pos1aciami scenicznymi w poszu
kiwaniu autora Pirandella. Od listopada 1965 
roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracz,1 stal 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 wspólczesności, 
a także uniwersalne problemy ludzkiej 
egzystencji w ujęciu klasyków. Do ciekaw
szych spektakli należały m.in.: Hamlet, Henryk 
IV Szekspira. Oskarżyciel publiczny Hoch
waldera. Nie-Boska komedia Kra s ińskiego, 

Warszawianka Wyspiańskiego. Bolszewicy 
Szatrowa. Oni Turbinów Bulhakowa, adaptacja 
Popiołu i diamenlu Andrzejewskiego. Od 
połowy lat sześćdziesiątych z Teatrem 
wspólpracowal Jerzy Grzegorzewski - reżyser 

Kaukaskiego kredowego kola Brechta, Wesela 
Wyspiańskiego, Antygony Sofoklesa. Balkonu 
Geneta. Szewców Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 

Malej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne, w których bliski kontakt z widow
nią tworzyl nową jakość kulturową. Grano tu 
m.in.: Te twoje chmury Westphala, Alfa Betę 
Whiteheada. Rosenkrantz i Gildens1ern nie 
żyyJ Stopparda. Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakow
skiego ( 1979-1992) Teatr prowokował reper
tuarem , w którym realizm i obyczajowość 
sąsiadowaly z metafizyką. bulwar z poetycką 
metaforą. Uznanie krytyki i publiczności zys
kały premiery: Trnns-A1lan1yku 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 - Zd?.iczenia obycziljów po.śmiert
nych Leśmiana, Wielkanocy Strindberga. 
Adrianny Lecouvreur Scribe'a i Legouvego. 

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

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldemar Zawodziński. re
żyser. scenograf. pasjonat teatrn. Jego prace 
wyróżnia poetycki nastrój budowany zarciwno 
słowem. obrazem. muzyką i światłem. Zreali
zował m.in. Dybuka Anskiego. Celestyni; de 
Rojasa. Woyzeckii Buchnern. Sen nocy letniej 
Shakespeare'a. 

29 października 1995 roku rozpoczęła dzia
lałność trzecia scena Teatru im . Stefana 
Jaracza. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy 
byla Sabina Nowicka - wieloletni dyrektor tea
tru. Nawi<1zując do tradycji. Scenę Kameralną 
zadedykowano pamięci Leona Schillera. a na 
inauguracyjną premierę wybrano Klą1wę 

Wyspiańskiego. s ztukę. ktcirą rozpocząl swoją 

lódzk<J działalność pierwszy dyrektor teatru -
Aleksander Zelwerowicz. 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Juliusz Słowacki 

Sen srebrny Salomei 
Opracowanie tekslu Waldemar Zawadzi ńsk i 

Reg imentar:. 

Leon 

Semen ko 

Salomea 

Obsada: 

Andrzej Wichrowski 

Mariusz Słupiński 

Mariusz Jakus 

Przemysław Sadowski (PWSFTviT) 

Monika Badowska 

Księżniczka Urszula Gryczewska 

Pafiwcy Andrzej Głoskowski 

Grus::.c:,v1iski Bogusław Sochnacki 

A1111sia Zofia Uzelac 

Sawa Dariusz Siatkowski 

Popadianki Krystyna Tolewska 

Ewa Wichrowska 

Wernvhora Ryszard Kotys 

ora:: 

Róża Chrabelska, Elżbieta Kozowicz, Hanna Molenda 
Jan Hencz, Cezary Rybiński, Jerzy Senator, 

Michał Staszczak, Bogusław Suszka, Zbigniew Szreder 

Teatr im. Stefana Jaracza w ł,odzi 

Juliusz Słowacki 

Sen srebrny Salomei 

Re::_\'Seriu 
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Dekorucje 

Kostilllll\' 

Rc~_rseria .~1riatla 

Waldemar Zawadziński 
Waldemar Zawadziński 
Ryszard Warcholiński 
Magdalena Tesławska 
Krzysztof Sendke 

Asr.1re111 rc~_rscro Wojciech Czarnota 
1n~pi(:ie111 Alicja Ćwiklińska 

S11fler Ewa Wielgosińska 
OJ!fforor j11 ·iurla Julita Głażewska-Gmach 

Oprrntor (b1'ifkll Sebastian Torzewski 

Premiera na Dużej Scenie 28 marca 1999 roku 





Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1998/99 

Aktorzy 
Irena Burnwska 
Róża Chrabclska 
Urs/,llla Gryc7.ewska 
Hanna Grzeszczak 
Dorota Kielkowicz 
Agnieszka Kowal ska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Gabriela M uskala 
Bogustawa Pawelec 
Agata Piotrowska
Mastale rz 
Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zo l'i n Uzclac 
Grażynn Walasek 
Barbara W;iłkówna 
Ewa Wichrowskn 
Ew;1 Beata Wiśniewska 
Alcksnndcr Bednarz 
Andrzej Gloskowski 
.Jan Henu 
Andrzej Herder 
Marius7 Jakus 
Marek Ka,przyk 
Rys7arcl Korys 
Pawcl Kruk 
Piotr Krukow,ki 
Stanisław Kwaśniak 

l'vlaciej Małek 
A1HJr7eJ Mastaler7 
Cezary Rybi1iski 
Je17.y Senato1· 
D<1riu\/. S1alkmv,ki 
Bogu>ław Sochnacki 
I le nryk Sta,1nvski 

Bogu sław Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Bohdan Wróblewski 
Józef Zb iróg 
Współpracują 

Monika Badowska 
Mariusz Słupi11ski 
M ie hal Staszczak 
Dariusz Taraszkiewicz 
Dariusz Toczek 

Koordynalor pracy 
arlystycznej 
Wieslawa AdamCLyk 

Reżyser światła 

scenicznego 
Krzyszio f Sendke 

Inspicjenci, sullerzy 
Alicja ('wiklińska 
Zcl z isł<lwa Glo>kowska 
Jadwiga Paul 
Jad w iga W~g icrska 

Ewa W1elgosiriska 

Korepetytor muzyczny 
El ż hic1a KoLowiCL 

Kon:klor instrumentów 
muzycznych 
M ~c i ej Wichli1i,ki 

Z-ca kierownika 
literackiego 
Ew<1 Drn7.dowsb 

Sekretarz literacki 
Joanna Si ud zi1iska 

Redakcja programu 
Ewa Drozdowska 

Projekt plakalu i programu 
Zbigniew Koszałkowski 

Foto 
Jacek Poremba 

Ilustracje 
JLl1.~fChc lmor~1 \ h.i. XVll i XVIII-wieczne 

,\;in11;1c l.. i 1..: purlrcty 1ru111icnnc 

Druk - Hossa - Druk 
Łódź . ul. Chocianowicka 27 

Pełnomocnik dyrektora 
dis sponsoringu 
Zbigniew Szalkowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholińs ki 

Zast~pcy kierownika 
technicznego 
MiecLys law Kowalski 
Grzegorz Nowak 

Główny elektryk 
l'vforek Desput 

Brygaclierz)' scen 
Zbigniew Dyrda 
Marek Klimkiewiu 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jaroolaw Makow,ki 

Prace krawieckie 
11011<.1 K<1c zy1iska 
Zygmunl Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jola111a Fil.los 

Prace stolarskie 
Mari<1n Michal<.1k 

Prace ślusarskie 
Wies law Brol 

Prac!! tapicci·skie 
Swnislaw Wmiccki 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbar<1 S1<11fr,l<1wska 

Szef reklamy 
Alcbander Pa w lak 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Widzów 
(ul . Jmaua 27) 
zapra.,7aN od pnnicdLialku 

lin pi<Jlh.u w god7. X'" - J lJ'" 

w soboly i niedLiele 

IV (!tl(J 7 . 1(1' " - J9'" 
tel~ (il--12) (1\2 <16 I~ 

({1--12) 6.11 I) .i.\ 
fax <(l--12 l (1.I.\ _i() \.'i 



BANK 
PEKAO SA 

RAIHBCW 
TOURS 

Lul"ystykn za9l"ol'\iczl'\C1 i k .,. j WC\ . 

B il ty lotl'\i ze, C.."\~1tokrwowe, r t'Ol'l\OWI? . 

1·9 :ll'i iZo\VCl nie szk l eń i ko"'f •'el'\cji. 

Wynojein :\Lit kc1~·ów . .. 

lÓDŹ · 1'RAUGU1'1'A 4 · (0 42) ()32 55 47 



Zapraszamy 
do sklepu firmowego 
mieszczącego się w Łodzi, 
ul. A. Struga 61 

Polecamy: 

karmelki twarde 

i nadziewane, toffi, 

gumki rozpuszczalne, 

drażety, sezamki, 

chałwę, 

wyroby czekoladowane 

Zakład)· rzemJS u u 1ern1czego '' - · · • P I C k. · . "'GROS OPTI 1A~ SA 90-959 Łódź ul. A. Slruga 61, lei. (042) 37 66 33, fax (042) 37 25 62 

-

• 

93-231 ŁÓDŻ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42] 49 29 39 FAX (42] 49 26 66 





PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

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

~. KNA, DRZWI, OGRODY ZIMOWF Z PCV 
(profile VEKA, o~.uc io WI K AUS i Aluminium (profil r "'J110lds) 

+ Wl RYNY, Ś IA V KURTY OWE Z A UMI IUM 
(profile Reljn Id~) 

+ ROL ZEWNĘTRZN Z PCV I AL MINIUM 

Moterioły wykończeniowe dlo budownictwa: 
blacho dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKON E 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryane i oglomarmur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówko bitumiczna, kominki wolnoslojq_ce, 
szofy"STANLEY", wanny"RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, darodztwotechniane, transport no terenie lodzi -gratis 
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hurt, detal: Łódż, ul. Stalowa 5, tel. (0-42) 640-66-84, fax 640-65-99 
salon firmowy: Łódź, ul Radwańska I, tel. (0-42) 636-20-54 

Warszawa, tel. 0-602 248-526 
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nowy system mebli biurowych TEOREMA OFFICE 
..... ' 

ZAPRASZAMY 

CODZIENNIE 8 .00 -18 .00 ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 91 / 93 
SOBOTY 9.00 - 13.00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11, 37-39-78 



~• ~Bll~D(3ElJ:e:r:-s .. -A-.~ 
J NUMER 1 W POLSCE CENTRALNEJ W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 30 JEDNOSTEK HANDLOWYCH 

50 LAT DOŚWIADCZENIA W HANDLU 200 UMÓW PRZEDSTAWICIELSKICH NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW 

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH JOD WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW J 5 000 KLIENTÓW 

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

OFERUJEMY MATERIAŁY ELBWI IO i ECHNICZNE, STOLARKA BUDOWLANA, MATERIAŁY 

OGÓLNOBUDOWLANE, KOTŁY I INSTALACJE C.O., 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, APR1 ASZ' AMY Tuwima 97, tel.674-88-99, Solec 24, tel.633-08-11 , Zachodnia 31, tel.654-00-03 
Jl1 Jl1 Jl1 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 

POLISA S.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 



m 
kwiat·serwis 
-,t.L JANINA DAJ'ISZ 
'3-415 lMf. & ,,_... l 

l&/fa (tuZ} U Jl J5 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot e I 

restauracja 

wystawa 

sk I ep 

wesele 

przyję:cle 

bankiet 

rocznica 

s ympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 



Procter&.Gambll3 

mamy zaszczyt . , 
wspzerac 

• • swoimi 
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 d:liałalnoś{· 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. Kościuszk i 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. W ólczanska 103 tel. 63 17 600 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 




