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auto rze 

Jeon Genet urodził się 19 grudnia 1910 roku . Był pod

rzu tk iem, wczesne dzieciństwo spędził w domu sierot 

w Paryżu, później oddany został na wychowanie ro

dzinie chłopskiej w Morvo n. Gdy miał 10 lot został 

posądzony o kradzież i umieszczony w domu popraw

czym. Po opuszczeniu zakład u zwiedził wiele miast Eu

~opy, ze szczególnym upodobaniem wybierając na dłuż

szy pobyt miasta portowe (Marsylię, Brest, Barcelonę, 

Antwerpię). Trudnił się prostytucją, żył z przemytu i dro
bnych kradzieży. Przebywał w więzieniach włoskich, 

fra ncuskich, hiszpańskich, polskich, czeskich, jugosło

wiańskich, austriackich . Był żołnierzem Legii Cudzo

ziemskiej, skąd po kilku miesiącach służby zdezertero

wał. We Francii dokonał kilku włamań. m.in. włamania 

do muzeum. Tutaj, jako niepoprawny recydywista, ma

jąc za sobą dwadzieścia wyroków sądowych, został 

ska zany no dożywocie. 
W więzieniu zaczyna p i sać. Do roku 1949 powstało kilka 

poematów, powieśc i i dwie sztuki teatralne - Poko
jówki i Scis!y nadzór. 

W roku 1948 grupa artystów i literatów - między 

nimi Jouvet, Sartre, Cocteau - złożyła petycję do pre

zydenta republiki Auriola, domagającą się ułaskawie

nia pisarza. Petycja została wysłuchano . 

Wszystkie teksty Geneta powstałe po roku 1949 zostały 
napisane dla teatru lub z myślą o teatrze: Balkon 
(1956), Murzyni (1958), Parawany (1960). 
W latach 1951-1953 wychodzą u Golliimarda Oeuvres 
Comp/etes Geneta. Przedmowę zbioru stanowi ob

szerna praca Jean-Paul Sartre'a. 

W Polsce dotychczas realizowane były dwie sztuki Ge

neta: Pokojówki i Murzyni. Łódzkie przedstawienie 

Balkonu jest polską prapremierą tej sztuki. 

ANDRZEJ FALIHIEll'ICZ 

.Jak bronić się 
przed Genete'" 

Wydawałoby się, że widzowie Balkonu mogą się jesz
cze od wniosku sugerowanego przez Geneta uchylić : 
poza światem pokazanym na scenie, istnieje przecież 
i daje znać o sob ie jakiś świat zewnętrzny, być może 
„normalny", w którym życie toczy się tok, jak sobie 
t::> dotychczas wyobrażali. Jeszcze akcję następnej je
go sztuki, Murzynów, mogliby wziąć tylko za opowieść 
o wyrafinowanym zboczeniu : któryś z bohaterów wy
chodzi przecież za scenę, oby tam „dokonać praw
dziwego czynu" . Do pie.ro w Parawanach staje się 
oczywiste, że to, co autor w swych sztukach pokazuje 
no scenie, jest tym, co sam sądzi o życiu, o mecha
nizmach społecznych i konstrukcji człowieka. Zdaniem 
Geneta, prawdy, wierzenia, przeżycia, „treści we
wnętrzne" - wbrew naszym dotychczasowym przeko
naniom i nawet wbrew sugestiom języka - nie rodzą 
się w ludzkim wnętrzu, lecz przychodzą z zewnątrz. 
Biskup zaczyna się od mitry i koronek, i dopiero ten, 
z uroczystego stroju wyłoniony, biskup może z siebie 
wyłonić Boga, może petnić swój urząd . Tandetna in
scenizacjo religijna, z różami z papieru i niebieskim 
płoszczem, w której Carmen bierze udział dla kaprysu 
klienta, sprawia że, Carmen doznaje uczuć religij
nych - o my nie mamy żadnych podstaw, aby twier
dzić, że te uczucia są nieprawdzi,we. Naczelnik Policji 
po to, żeby mógł skutecznie sprawować władzę, musi 
wpierw znaleźć odpowiedni kostium, i dopiero ta in
scenimcja, ten „kostium władzy" pozwoli mu ją 
sprawować - i wcale nie idzie tu o zadziwienie pod · 
danych , idzie przede wszystkim o niego: on się przed 
sobą, we własnym mniemaniu musi utwierdzić, żeby 
móc siebie jako władcę narzucić ludziom. 

W tej prowadzonej z zadziwiającą konsekwencją ma
skaradzie Genet przenicował naszą wiedzę o świecie. 
Na początku postawił to, co my braliśmy za urokliwe 
pozory, za dodatkową ozdobę; natomiast to, co uwa
foliśmy za p rzyczynę i motor wszystkiego - ludzkie 



uczucia, wierzenia, przeżycia - uznał za czynnik 
wtórny, za skutek i wytwór uroczystych inscenizacji. 
Zdaniem Geneta, uroczysta szata, pozór, „teatr" for
muje duszę, przesądza o kształcie i jokości tego, co 
ludzie u siebie, w swej tajni przeżywają. Dla przed
stawicieli gatunku Człowiek to odwrócenie jest bar
dzo kłopotliwe. Wszystko, o co walczyliśmy i walczymy 
dla siebie - wolność, lepsze warunki życia, możność 
swobodnego rozwoju - zasadza się na tym, co repre
zentujemy sobą jako osobowości ludzkie. Każdy z nas 
jest godny wszystkich możliwych przywilejów, ponie
waż każdy z nas piastuje w sobie niepowtarzalny klej
not. który musi chronić i rozwijać - tak nauczył nas 
wierzyć humanizm. Gdyby wewnętrzny klejnot nie ist
niał, jak sugeruje to twórczość Geneta, wszystkie rosz
czenia człowieka można by również wytłumaczyć -
ale trzeba by je tłumaczyć egoizmem najsprawniej
szego stworzenia Ziemi. Takiej1 prawdy ludzie nie mogą 
przyjąć i nie należy się dziwić, że wszystko, co dotych
czas o twórczości Geneta myśleli, jest mniej lub bar
dziej jawną i mniej lub bardziej zasadniczą obroną. 
Obrona to często znajdowała argumenty w życiorysie 
autora . Życiem podrzutka, notorycznego przestępcy 
mającego za sobą dwadzieścia wyroków skazujących, 
skazanego na dożywocie (i następnie - na prośbę 
kilkunastu wybitnych pisarzy francuskich - ułaska
wionego), starano się wytłumaczyć obraz świata, jaki 
stworzył artysta. Interpretowano tę twórczość bądź 
jako zemstę, wymierzoną społeczeństwu, które swymi 
urządzeniami wtrąciło autora w otchłań upokorzenia 
i zepsucia (np. zdaniem Sartre'a, Genet, w akcie zlej 
woli, po prostu świat unierzeczywistnil; posłużywszy się 
owym najdoskonalszym kłamstwem, estetyką, zniszczył 
życie, które go skrzywdziło, poddając je prawom, ja
kimi rządzi się sztuka); bądź interpretowano ją jako 
skutek błędnej optyki, ·jako błąd w obserwacji mecha
nizmów społecznych, popełniony przez człowieka znaj
dującego się poza społeczeństwem („widział pozory, 
lecz nie mógł doświadczyć treści, jaka pod nimi się 
kryje"). 
Niestety, koncepcja intymnej1 zemsty czy jednostkowe
go błędu musi budzić zastrzeżenia, ponieważ Genet 
nie jest w tym, co głosi, zupełnie odosobniony. Jego 
twórczość ma np. wiele cech wspólnych z dziełem lite
rackim Witolda Gombrowicza. Jeśli dramaty Geneta 
są bardziej szokujące i trudniejsze do przyjęcia od 
utworów Gombrowicza, to dzieje się tak dlatego. że 

on atakuje. w.prost wielkie i rzeczywiste struktury spo
łeczne, takie Jak kultura, religia, życie polityczne, pod
czas. gd.y Gombrowicz odkrycia swoje, w istocie z od
kryc1am1 Geneta zbieżne, pokazuje na przykładzie 
~alych grup ludzkich (podobnie jak Genet w dwu 
pierwszych dr?matach - w Pokojówkach i Ścisłym Nad
zorzeJ;. cz~!ąc Gombrowicza można jeszcze mieć 
nadzieję, ze )e.go ?b~erwa·cje dotyczą tylko mało waż
nyc~ szczegolo~ zyc1a to~arzyskiego, na.tomiast czy
te.ln1k Par.a~a.now, Murzynow, Balkonu musi przyjąć do 
w1adomosc1, ze gra toczy się o najwyższe zwieńczenie 
naszego świata. Ale dowodów na przenikliwość Ge
ne~o nie p~trzeba ~zukać w sztuce; jej język jest spe
cyficzny, JeJ odkrycia mogą nie zasługiwać n·o wiarę. 
Pod~bne sy~i:>t«:>my, podobny kierunek spojrzenia za
~wazamy dz1s1aJ w nauce - w niektórych kierunkach 
ięzykoznawst~a, religioznawstwo i wiedzy o kulturze, 
w ps~chol.0911 ~.human. relati~n~), w filozofii, nie wy
łączai~c f~loz~fo marks1stowskieJ (marksizm Althusera) . 
Wydoje się,. ze Genet w sposób gwałtowny i histe
~yczny ~y.raz1ł to •. co. tamte dyscy~liny już przeczuwały 
1 sp~koin1e starają się formulowac. Ten nowy kierunek 
sp<:>Jrzenia można odnaleźć także w praktyce społecz
nej. - w tych wszystkich wypadkach, w których dzia
ł•an1em na n.aj~ar~ziej zewn~trzne przejawy życia spo
łecznego usiłuje się wpłynąc na nastroje ludzi. Widzę 
~o np .. w uchwc:iłach ostatniego Soboru - w miejscu 
1 roli, jaką w nich przyznano liturgii. Liturgia, dotych
czas tr?kt~wa~o . po macoszemu, w dyskusji soborowej 
~tal.::s s·1~ ziaw1sk1em pierwszej wagi - odnosi się wra
zen1e, Jak gdyby chodziło o przekształcenie ducha 
chrześcijaństwa za pomocą przekształceni·a ceremo
niału. 

Te ~czywiste z~ieżności utworów Geneta z naszym 
codz1e~nym doswia~~zeni~m każą myśleć 0 innym 
~posob1e o~rony. Otoz morna by czytać jego twórczość 
Ja.ko trak~ującą wyłącznie o naturze tego, w co czło
wiek wspolczesny wierzyć jest zmuszony. Więc nie tego, 
w co napr~wdę wier~y, tylko tego, ?o czego się go 
~rzymusza 1. wychowuje; tego wszystkiego, co dzisiaj 
~est przedn:i1otem zabiegów socjotechnicznych. Jest to 
int~rpretaCJa efektowna, stwarzająca okazję do zjadli
wej zabawy i nie pociągająca za sobą kosztów włas
nych .- a.le wcale nie łatwa do utrzymania, gdy roz
p.atru!e się p~oblem w całej jego złożoności. Zdaje 
się, ze z ~yslq o takiej interpretacji pisał Genet 
w Przedmowie do Balkonu: „Nie trzeba grać tej sztuki 



tak, jakby była satyrą na to czy tamto. Jest ona glo
ryfikacją Obrazu i Odbicia, i tak należy ją grać. Tylko 
wtedy ujawnia się jej wymowa - satyryczna albo i nie 
satyryczna." Nie da się utrzymać takiej interpretacji -
ponieważ n1ie da się ostro oddzielić tego, w co czło
wiek wierzy, od czeg·o, w oo uwierzyć jest zmuszony. 

• Np. we współczesnej Hiszpani·i należało by czytać 
Balkon na :;posób liberalno-oświeceniowy - jako opo
wieść o tym, jak odgórnie, za pomocą uroczystego 
blichtru organizowana wiara w Boga staje się pod
stawą władzy świeck1iej, częścią aparatu ucisku. Ale 
ta wymowa sztuki nie zadowoli człowieka wierzącego, 
mieszkającego w dodatku w Polsce; jego zdaniem 
Balkon mówiłby tylko o naturze symboli politycznych, 
nie dotyczyłby natomiast symboli kościelnych, nie do
tyczyłby sfery wierzeń religijnych, które, jego zdaniem, 
nia są „skłamane", mają swe korzenie w ludzkiej du
szy - czego dowodem jest fakt, że on przecież chodzi 
do kościoła dobrowolnie. Oczywiście, zapomina 
o czymś tak nieuchwytnym a jednak realnym, jak opi
nia publiczna. Nie mógłby także zaprzeczyć, że jeszcze 
niedawno religia była u nas sprzęgnięta z władzą 
państwową, więc można by się dopatrzeć przymusu, 
żeby już nie wspominać o krwawych początkach chrześ
cijaństwa w naszym kraju, o stłumieniu buntu Ma
sława i podobnych wydarzeniach . A więc nie da się 
ostro oddzielić tego, w co człowiek wierzy, od tego, 
w co wierzyć jest zmuszony, ponieważ wydaje się -
a wiele faktów takie mniemanie potwierdza - że to, 
co dzisiaj jest przedmiotem szczerej wiary ludzkiej, 
było wczoraj' przedmiotem przymusu. Dotyczy to ni0 
tylko wierzeń religijnych i polityki, ale także wskazań 
etycznych, sfery obyczaju, poszanowania życia ludz
kiago itp. 
Posłużę się przykładem bliskim, nie wymagającym 
uruchamiania zawsze niepewnych wiadomości histo
rycznych. Oto Wigilio Bożego Narodzenia, podobnie 
jak miliony moich rodaków, odczuwam świąteczny na
strój . W jaki sposób nastrój ten w sobie organizuję? 
Nie jestem człowiekiem głęboko wierzącym i religijne 
treści związane z Bożym Narodzeniem uważam .za 
przeżytek - tym chętniej, że wydatki związane z urzą
dzeniem Swiąt obciążają mój budżet. Mimo to kupuję 
choinkę i odpowiednie produkty żywnościowe, w tym 
samym czasie, kiedy i inni je kupują - niejako przez 
kalendarz i przez tych innych w swoich zakupach 
kierowany. Wreszcie choinka się zapala, na stole zjo-
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wio się wigilijno kolacja, a jo czuję się wzruszony, 
„lepszy niż zazwyczaj", „odrodzony od wewnątrz". 
Ponieważ czuję się wzruszony, „odrodzony od we
wnątrz", pewnie i następnego roku z tego zwyczaj
nego święta się nie wyłamię; ole, mimo, że jestem 
tok wzruszony, nie urządzę sobie Wigiilii częściej niż 
raz do roku - a nawet gdybym spróbował, chyba przy
wołanie tamtego nastroju by się nie udało. Jaki to 
przemożny impuls każe mi urządzać święta tylko raz 
do roku, tylko wraz z innymi, i każe mi być głęboko 
wzruszonym, chociaż poza tymi dniami nie odczuwam 
treści związanych z Bożym Narodzeniem szczególnie 
żywo? Odpowiedzi udzielił mi dwuletni synek, który 
po raz pierwszy bawił się tego roku nowo otrzymany
mi zabawkami pod oświetloną choinką. Tak, on jest 
przecież w atrakcyjny sposób od najwcześniejszych lat 
do przeżywania uroczystego nastroju świątecznego 
zmuszany - tok jak i jo we wczesnym dzieciństwie 
w atrakcyjny sposób, za pomocą jakże atrakcyjnych 
form -plastycznych, do przeżywania uroczystego .na
stroju świątecznego zostałem zmuszony. Nie dość, że 
głównie z myślą o mnie przygotowano skomplikowaną 
inscenizację, ale jeszcze uczyniono wiele wysiłków, że
by mi unaocznić powszechność tego zwyc~oju, zwra
cano mi uwagę nai podobne inscenizacje w kościele, 
na u l icach, w cudzych domach; starano się wzbudzić 
we mnie radość na widok wszystkich ubranych drze
wek. Do dziś odczuwam tę radość żywo i prawdzi
wie - chociaż poznałem prawdę, która wynika z nie
bieskiego płaszcza Carmen, z jej róż z papieru. 
Jest to wyjaśnienie proste, może zbyt proste, ale mnie 
ono wystarcza. Z jednym wszakże zastrzeżeniem - że 
człowiek, ani jako jednostka, ani tym bardziej jako 
społeczeństwo, nigdy do końca się nie utożsami z żad
ną, nawet najdoskonalszą, inscenizacją. Między stOl
nem świadomości społecznej, a aktualnie pełnionym 
ceremonio/em zawsze istnieć będzie szczelina, która 
nieodmiennie skłan·ia ludzi do podejmowania wciąż 
nowych działań inscenizacyjnych, do burzenia, wy
miany, przesunięć, korektur. W tym miejscu wznoszę 
swoją własną linię obrony. Mam nadzieję, że kiedyś 
uda mi się, w sposób zadowalający dla mnie i prze
konywający dla czytelnika, przez tę szczelinę wprowa
dzić na powrót Boga, ideały, nawet „duszę" !ludzką, 
tak efektownie i za moim całkowitym przyzwoleniem 
wygnane przez Geneta główną bramą. 
Z obowiązku krytyka i no użytek tych, których nie za-



dowoliły uwagi poprzednie, godzi się wspomnieć 
o jeszcze jednym sposobie obrony. Otóż może być 
i tak, że wszystko, co Genet mówi1 w swoich dramatach 
Jest prawdą, ale prawdą, która dotyczy tylko naszej 
kultury i naszego czasu. Być może dopiero w naszej 
cywilizacji, w epoce rewolucji technicznej, zjawiska 
kulturowe zdobyły ten stopień samoistności i samo
wystarczalności - tu nasuwa się porównanie ze zja
wiskiem automatyki w procesie produkcji - tak unie
zależniły się od swego twórcy, że on już nie wpły
wa na ich biegi, lecz przeciwnie - one wpływają na 
niego, kształtują go, nim powodują. Być może Genet 
zauważył we wspótczesnej kulturze ten sam proces 
dehumanizacji, który wcześniej już rozpoznano w tech
nice, w mechanizmach władzy i zarządzania, w tym 
wszystkim, co określamy mianem instytucjonalizacji 
życia. Ci, którzy posłużą się takim sposobem obrony, 
mogą przyjąć, że diagnozy Geneta są tylko rozpozna
niem choroby, która prędzej czy później minie. 

Andrzej Falkiewicz 

JEAN GENET 

Z listu do 
Jeon-Jocąues Pauwert'a 

(„.) Nie lubię teatru. To, co opowiadano mi o prze
pychach japońskich, chińskich, o wspaniałościach 
z Bali - uwznioślone może wyobrażeniami, z którymi 
nie chce się rozstawać mój umysł„. - sprawiło, że 
formuła zachodniego teatru stała mi się nazbyt do
prawdy grubiańska. Można więc tylko marzyć o sztuce„ 
co byłaby głębokim splątaniem symboli czynnych 
i zdolnych przemówić do publiczności językiem, gdzie 
nic nie byłoby powiedziane wszystko zaś przeczute.(„.) 
Teatr współczesny jest rozrywką. Zdarza się nawet, 
chociaż rzadko, że jest rozrywką dużej miary. Słowo 
to nasuwa myśl o rozproszeniu. Istotnie, nie znam 
sztuk, które by naprawdę - choćby na godzinę -
wiązały widzów. Przeciwnie, osamotniają ich jeszcze 
bardziej. Sartre opowiadał mi jednak, że poznał to 
religijne uniesienie na teatralnym widowisku; w obo
zie jeńców. Na Boże Narodzenie żo,lnierze, aktorzy 
nader przeciętni, wystawili francuską sztukę posw1ę
coną nie pamiętam już czemu - buntowi, niewoli, 
odwadze? - i daleka Ojczyzna zjawiła się nagle niE 
na scenie, ale na widowni. Teatr tajny, odwiedzany 
w sekrecie, nocą, przez widzów w maskach, teatr 
w katakumbach„. tak, ten byłby jeszcze możliwy. Dość 
byłoby odkryć albo stworzyć wspólnego wroga, poter;i 
zaś Ojczyznę, którą by należało obronić albo odkryc. 
Nie wiem czym będzie teatr w świecie socja ll istycznym, 
pojmuję łatwiej, czym byłby dla plemienia Mau-Mau; 
ale w świecie zachodnim, coraz to mocniej napiętno
wanym śmiercią, zwróconym ku śmierci, może on już 
tyllko wysubtelniać się w „refleksji", a więc w odbiciu 
odbicia w komedii komedii„., którą ceremonialne ak
torstwo' uczyniłoby wykwintną i bliską niewidoczności . 
Jeżeli ktoś świadomie postanowił przypatrywać się swe 
rozkosznej śmierci, winien wynaleźć i z całą surowoś
cią uporządkować symbole żałoby. Albo też wybrać 



życie i odnaleźć Wroga. Dla mnie Wroga nie będzie 
już nigdzie, nie będzie już nigdy Ojczyzny, choćby ab
strakcyjnej i wewnętrznej. Jeżeli się wzruszam, to tylko 
rozpamiętując z nostalgią, czym była. I tylko teatr 
cieni mógłby mnie jeszcze poruszyć . Pewien młody .pi
sarz opowiadał mi, jak oglądał pięciu, czy sześciu 
chłopców bawiących się w wojnę w publicznym ogro
dzie. Podzieleni na dwa oddziały, gotowali się do 
ataku. Mówili , że nadchodzi noc. Ale na niebie było 
południe . Postanowili więc, że jeden z nich będzie 
Nocą. Najmłodszy, najwątlejszy przemieniony w żywioł, 
stał się Panem Boju. „On" był Godziną, Chwilą, Tym, 
który nieodwoła l ny. Nadchodził podobno z bardzo da
leka, spokojny jak opoka, ale ciężki od smutku i wspa
niałości zmierzchu. W miarę jak się zbliżał, żołnierze 
stawali się nerwowi, niespokojni .„ Dziecko jednak, jak 
sądzili, przychodziło za wcześnie. Wyprzedzało siebie 
samego: Podwładni i Dowódcy postanowili więc zgod
nie znieść Noc, która została znowu żołnierzem jed
nego z obozów„. Tylko teatr z takiej formuły wyrosły, 
u_miałby mnie jeszcze zachwycić. 

Jean Genet „Teatr", Warszawa 1970 

PRZ ED STAW IAM Y NO W Y C H AKTO RÓ W 

/Haria C:hwalibóq 

Po ukończeniu studiów aktorskich w łódzkiej PWST 
pracowała kolejno w t·=atrach: w Białymstoku, Olszty
nie, Bydgoszczy, Szczecinie i Koszalinie. skąd po jed
nym sezonie przeniosła się ponownie do teatru szcze
cińskiego ; w sezonie 1969/70 została zaangażowana 
do Teatru Narodowego w Warszawie. 



Ma w swoim dorobku przeszło 40 ról teatralnych 
świadczących o ogromnej wszechstronności jej talen
tu - występowała w komediach muzycznych, dramacie 
obyczajowym, sztukach współczesnych i w repertuarze 
należącym do wielkiej klasyki. Kariera sceniczna Marii 
Chwalibóg związana jest w dużym stopniu z nazwis
kiem Jana Maciejowskiego - grywała często w reży
serowanych przez niego sztukach i współpraca ta 
przyniosła aktorce wiele ról przyjętych z uznaniem 
przez publiczność i krytykę. Wymieńmy najgłośniejsze: 
z okresu szczecińskiego - Królowa Elżbieta w „Ryszar
dzie Ili" Szekspira, Muza w „Wyzwoleniu" Wyspiańskie
go, Lady Percy w „Henryku IV" Szekspira (role nagro
dzone na Festiwalach toruńskich); wcześniej - w Ko
szalinie - Gizel'a w „Dwojgu na huśtawce" Gibsona, 
Pericole w „Karocy świętych sakramentów" Merimeego 
W teatrze szczecińskim Maria Chwalibóg grała poza 
tym Marię Magdalenę w polskiej prapremierze „Głodu 
i pragnienia" Ionesco, Izabelę w „Panu Wokulskim" 
wg Prusa, Muszkę w „Skizie" Zapolskiej i wiele in
nych. 
W Teatrze Narodowym w Warszawie wystąpiła w roli 
'Królowej Elżbiety w „Ryszardzie Ili", Królowej w sztuce 
Anouilha „Becket al1bo honor Boga" i Jenny w „Operze 
za trzy grosze" Brechta. 
Maria Chwalibóg dała się także poznać jako aktorka 
telewizyjna - ma na swoim koncie ok. 15 ról w TV 
(m.in. Aksinia w „Cichym Donie" Szołochowa, J'ossie 
w „Księżyc świeci nieszczęśliwym" O'Neilla, Fedra 
w tragedii Racine'a). 
Na naszej scenie Maria Chwalibóg występuje po raz 
pierwszy jako Carmen w „Balkonie" Geneta. 
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W REPERTUARZE: 

Duża Scena pny ul. Jaracza 27 

Peter Karvas 
DWUDZIESTA NOC 
Tadeusz Różewicz 
AKT PRZERYWANY 
Augustin Eugene Scribe 
SZKLANKA WODY 
Marcel Achard 
KARTOFEL 
Michał Bułhakow 
MOLI HE 
Romain Rolland 
WILKI 

W przygotowaniu 

Wiliam Szekspir 
HAMLET 

Mała Scena 

Fritz Hochwalder 
OSKARŻYCIEL PUBLICZNY 

W przygotowaniu 

Jean Cau 
LITOść BOGA 

Teatr 7,15 

Feridun Ero I, Roman Gorzelski, muzyka: Piotr Hertel 
lEZTERN 

Jerzy Jurandot 
RACHUNEK NIEPRAWDOPODOBIENSTWA 
muzyka: Jerzy Wasowski 

Ernest Bryll 
PO GORACH, PO CHMURACH 

Helena Mniszkówna 
TRĘDOWATA 

W przygotowaniu 

P10SENKI PAN SWAWOLNYCH 

Cena 3 zł 


