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Z teatrem jest zupelnte zie 

Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 

& 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) (1885 1939) . Syn 
Stanisława Witkiewicza. malarza. prozaika, krytyka i teoretyka 
sztuki. twórcy stylu zakopiańskiego w architekturze. Urodził się 
w Warszawie. zmarł śmiercią samobójczą we wsi Jeziory na 
Polesiu (dzień po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski). 
Malarz, rysownik teoretyk sztuki. filozof. Twórca teorii Czystej 
Formy w sztuce. Prozaik - autor 622 upadków Bunga, Pożeg
nania 1esiem, Nienasycenia - i dramatopisarz; autor około 
trzydziestu sztuk teatralnych (z których część zaginęła). Jego 
dramaty- kilkanaście opublikowano 1 wystawiono na scenie za 
zycia autora - począwszy od przełomu lat p1ęćdzies1ątych 
1 sześćdziesiątych weszły na trwałe do repertuaru teatrów. 
Najpierw w kraju, później na całym świecie. Wydarzeniem 
uznawanym za punkt zwrotny w dziejach recepcji Witkacego 
było wydanie jego dramatów przez Konstantego Puzynę w roku 
1962 
Szewców wystawiono po raz pierwszy na Scenie Kameralnej 
Teatru Wybrzeze w Sopocie w roku 1957. Przedstawienie 
reżyserował Zygmunt Hubner. 

Przedstawiłem tę perspektywę kilka lat temu pewnemu dyrek
torowi. ktory z całą dobrą wiarą namawia/ mnie do napisania 
sztuki komprom1sowe1 „na powodzenie". Powiedz/alem mu, że 
jeszcze nie czuję tej pogardy dla siebie, abym mógł coś 
podobnego zrobić, ale zyjąc wśród takich warunków, można, 
o ile się nie chce zdechnąć z głodu, dojść nagle do takiego 
punktu zniechęcenia i rozpaczy, że wszystko wyda się niczym 
wobec lyzki cieplej 7Upy i ciep/ego pokoju Siły wyczerpują się 
w codzienne/ walce ze zorganizowaną miernotą 1 ostatecznie, 
nieznacznie dla samego siebie. mozna znaleźć się na dnie. Na 
teatrze widać moze na1/askrawiej (z powodu "bezpośredme/'. 
jak bym powiedział. społecznosci tej instytucji), dokąd do 
prowadza ten proces obnizania poziomu do gustu mewybrednej 
publiczno1c1, którą się kształci w ten sposób do jeszcze nizszych 
wymagań. Coraz więcejjest ludzi wyższej marki, którzy przestają 
chodzić do teatru. coraz więcej aktorów, którzy nie mogą wprost 
wytrzymać zgrywania się w podłych, tzw. meartystycznych 
sztukach. W ten sposób następuje powolne przesunięcie się 
w kierunku ujemnym i /r.ontyngentu publiczności~ i sil aktors
kich. Nie c1 chodzą do teatru, którzy powinni go zapełniać, nie te 
talenty aktorskie, prawdziwie artystyczne, zajmować będą sta
nowiska pierwszych sil teatralnych. Tak to zamiera powoli 
kulturalna publiczność i prawdziwi artyści sceniczni. Jeś!t tak 
jeszcze nie jest. to będzie w niedługim czasie. 

Bez l<omprom1su, Pols/c.;, zbro1na nr 18 1931 . fragment 



Pisanie Szewców - swojej ostatniej zachowanej sztuki -Wit 
kacy rozpoczął w 1927 roku po ukończeniu powieści Nienasy 
cenie. ale 1akończył dopiero po siedmiu latach; sztuka nie była 
publikowana ani wystawiana za życia autora. Poza swoim 
fliozof1cznym magnum opus. Pojęcia i twierdzenia implikowane 
przez po1ęc1e Istnienia (pisane między 1917 a 1932 rokiem. 
a ogłoszone trzy lata później) żadnemu utworowi nie poświęcił 
Witkacy tak wiele czasu. W toku pisania Szewców autor 
za1mowal się głównie swoim traktatem ontologicznym i innymi 
krótszymi artykułami na tematy filozoficzne 1 społeczne 1 dramat 
odLwierc1edla te jego zainteresowania Jest to jego na1obszer
niejszy 1 pod wieloma względami najbogatszy utwór w formie 
rlrnmntycznej 1 zawiera ostateczną analizę rewolucji i wspól
czesne1 sytunc1i człowieka. 
W Polsce zawsze uwazano Szewców za najlepszą sztukę 

Witkacego ( „.) 

W po•ownarnu z wcześniejszymi sztukami Witkacego dramat 
ten 1est prosty i przejrzysty w swojej linii narracyjnej. bez 
p11esunięć czasowych 1 przestrzennych i nie nastręcza trudności 
plly stre:;zczeniu podstawowej zawartości i formułowani u 
w sk1oc1e 1ego tezy Un11eszczony w drugiej połowie XX wieku, 
roLgrywa się na małej scenie przedstawiającej staroświecki 

warsLtat szewski zna1dujący się wysoko w górach nad doliną 
Mistrz ZPwski Sajetan Tempe i jego dwaj czeladnicy narzekają, 
ze m..iszą pracować w warunkach ucisku kapitalistycznego, 
kieoy burzu;:izyjny prawnik. prokurator Scurvy, 1 pięknc:i demoni
czna nrys okratka. ks1ęzna Irina, w najlepsze sobie flirtują 

1 prowadLą rozmowy na tematy polityczne 1 filozoficzne. Klasy 
spoleczne stacily swoje prawdziwe funkqe 1 związki 1 mogą 
tylko próbować gwałcić się nawzajem werbalnie 1 fizycznie_ Po 
nieudanym puczu kierowanym przez Scurvy ego 1 jego faszys
towską organizację .. Dziarscy Chłopcy" i równie nieudanym 
bunc1 - pod przewodem soqalistycznych szewców nasiępuje 
ostateczna rewolucja. oznacza1ąca koniec wszelkiej 1deologi1. 
wywolHna przez technokratów, którzy wprowadzają mroczny 
ustroJ uniformistyczny. gdzie nie ma mieisc dla Jednostek. idei 
czy wyzszych pobudek - tylko zautomatyzowana praca i rów
nie zautomatyzowana rozrywka. 

Będąc utworem napisanym juz po zakończeniu najintensyw
niejszego okresu twórczości dramatycznej Witkacego, Szewcy 
znacznie się róznią od wcześniejszych sztuk 1 treścią . 1 formą. 

Porzuciwszy nadzieję na wystawienie swoich dramatów, autor 
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swobodnie kształtuje obraz sceniczny Szewców. Tym razem 
rozmyślnie przeładowuje 1 naciąga do granic wytrzymałości 
ramy gatunku dramatycznego. którego konwenq1 niegdyś sta
rannie przestrzegał W tekście pobocznym pojawiają się ostre 
wypowiedzi na temat iluzji teatralnej, a i same postaci często 
wypowiadają zawarte w didaskaliach wskazówki autora doty
czące ich sposobu mówienia i reakcji na zdarzenia. Srodki te 
podjęte po latach przez Tadeusza Różewicza 1 innych współ
czesnych polskich dramaturgów mają na celu zatarcie różnicy 
między dialogiem a tekstem pobocznym i przełamanie tradycyj
nych kategorii rozumienia natury teatru. 
Opatrzony podtytułem Naukowa sztuka ze „śpiewkami" 

w trzech aktach, dramat przejmuje tematy i środki techniczne 
z dwu długich powieści napisanych niedawno i zawiera podob
ne świadectwo rosnących społecznych zainteresowań autora. 
W pewnej mierze występuje on jako socjolog badający ewoluqę 
społeczeństwa . ( . ) 

Porzucając piętno kosmopolityzmu i dystans estetyczny, chara
kteryzujący jego poprzednią poetykę, którą nazywał Czystą 

Formą , Witkacy po raz pierwszy w dramacie zwraca się do 
podstawowych zagadnień wspóczesności, zwęzając swoje pole 
widzenia do ściśle lokalnych zagadnień. W Szewcach śmiertelne 
skurcze chorego systemu kapitalistycznego, starcie faszyzmu 
z chłopską odmianą soqalizmu i wzrost totalitaryzmu jest 
przedstawiony w oryginalnych polskich kategoriach i na nie
omylnie polskim tle. Właściwie sztuka z powodzeniem dramaty
zuje głębokie poczucie beznadziejnego uwikłania w historycz
nej sytuaq1 Polski. czego poprzednio Witkacy nie chciał obierać 
za temat swojej sztuki . 
Zatem ze wszystkich dramatów Witkacego, może z wyjątkiem 
realistycznego Jana Macieja Karola Wścieklicy, Szewcy wyróż 

niają się tym, ze stanowią jedyny utwór traktujący bezpośrednio 
o Polsce i o spraw e polsk1e1. a także o egzystenqalnej sytuacji 
człowieka w społeczeństwie i w kosmosie.( „ .) 
Witkacy nazwał Szewców „sztuką naukową" - w przeciwieńs 

twie do dramatów o funkcji estetycznej - niewątpliwie dlatego, 
że chciał zwrócić uwagę na diagnostyczną dokładność swojej 
oceny stanu rzeczy w Polsce 1 na logicznie wyprowadzone 
przewidywanie tego, co w najbliższej przyszłości musi wyniknąć 
z te1 sytuacji.(„ .) 
Cały utwór przybiera formę dyskusji pomiędzy reprezentantami 
trzech róznych klas społecznych na temat prawidłowej or-



ganizacj1 ludzkości. Rozwaza się następujące problemy: iak 
nakarmić człowieka w masie, jak zaspokoić jego popędy sek 
sualne i jak zorganizować jego pracę i rozrywki . Każda z klas 
dązy do stania się elitą . która ma najwięcej wolnego czasu 
i najmniej pracy, najlepsze jedzenie i na1wymyślniejsze przezycia 
seksualne. 
Fantaz1e i tęsknoty seksualne są kluczem do Szewców Retoryka 
polityczna nabiera zabarwienia erotycznego i przekształca się 
w gwałtowny dramat namiętności W Szewcach Witkacy do
prowadza analogię między rozczarowaniem społecznym a frust
racją seksualną do ostatecznej , logicznej i absurdalnej skrajno
ści . Akcja oparta jest na tró1kącie małżeńskim . ale klasyczną 
francuską trójcę męża , zony i kochanka Witkacy zastępuje 

tróikątem złożonym z klasy robotniczej . mieszczaństwa i arysto
kracji . ( ) 

Gwałt obraz przemocy społeczne1 wprowadzony w Po-
żegnanw j esieni - staje się powszechnym odruchem zdege 
nerowanych i bezpłodnych klas społecznych w Szewcach . 
Księżna podnieca seksualnie szewców, aby pobudzić do gwałtu 
Prokuratora Scurvy'ego jako odtrąconego zalotnika; obie wyz
sze klasy od dawna zadawały gwałt robotnikom; Scurvy za
mierza zgwałcić Księznę, a Sajetan z Czeladnikami chciałby 
zbeszcześc1ć 1 zhańbić wszystko, co jest nad nim. ( „ ) 
Całe klasy, a nie tylko jednostki, podlegają kryzysowi tożsamości 
i tracą swoje pierwotne funkCJe. Każda z grup utraciła swoją 
prawdziwą naturę klasową . Trzech szewców wbijając ćwieki 
omawia teorię różnych typów fizycznych i psychologicznych 
Kretschmera; sadystyczna nimfomanka rosyjska wykłada klasie 
robotniczej teorię energii twórczej 1 doznaje zmysłowych dresz 
czy przy szyciu butów; a tchórzliwy prawnik, faszysta i fety 
szysta, ogląda z upodobaniem voyeura. jak innych zmusza się, 
żeby pracowali lub zeby nie pracowali . Tacy są ci dziwaczni 
aktorzy, którzy mają grać rolę masy, arystokracji i mieszczaństwa 
na malej scenie warsztatu szewskiego. (. „ ) 
Struktura formalna Szewców 1est („ .) oparta na schematycznym 
wzorze trzech rewolucji przedstawionych w heglowskim na 
stępstwie tezy, antytezy i syntezy. Przy końcu aktu pierwszego 
rewolucja sterowana, zamach przygotowany przez Scurvy'ego 
1 jego „ Dziarskich Chłopców" . wprowadza ustrój faszystowski. 
W końcu drugiego aktu rewolucja plebejska, powstanie szew
ców, wprowadza chłopsko-popułistyczną odmianę komuniz 
mu. Natomiast na końcu sztuki, w wyniku tych pierwszych dwu 

buntów, dokonuje się niespodziewana i przedtem niewyobra 
żalna przemiana społeczna . Ta końcowa rewoluC)a, przynosząca 
kres ideologii i sprawiająca , że wszystkie poprzedn e klasy 
i walki klasowe stają się przestarzałe, wprowadza technokrację , 

nowoczesną postać społeczeństwa postindustrialnego, i wy
twarza nową elitę - zimnych , sprawnych ludzi w ciemnych 
garn iturach. ( .„ ) 
Szewcy są sztuką o śmierci mocy twórczej, niezbędnej do 
przetrwania i jednostki, i społeczeństwa . Kiedy bunt kończy się 
klęską. kiedy przygniatającej banalności nie można przezwy
ciężyć, kiedy praca i zabawa stają się równie bezsensowne, 
wówczas następuje wyczerpan ·e, jałowość i załamanie . („ .) 
Ziewanie i przeciąganie się to właściwa reakcja na zdemasko
wany świat Później. w końcowym tekście pobocznym, Witkacy 
informuje: „Nagle jak piorun spadnięcie żalaznej kurtyny" Bez 
żadnego ostrzezenia ta zełazna kurtyna na zawsze odcina 
i zamyka świat szewców, a Głos Straszliwy oznajmia : 

„ Trzeba mieć duzy takt. 
By skończyc trzeci akt, 
To nie zludzeme - to fakt." 

(Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. przelozyl Ignacy Sieradzki. PIW. 
Warszawa 1981 , fragmenty; tytuł artykulu od redakCJt programu) 
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Osoby 

Sajetan Tempe • Krzysztof WIECZOREK 
Czeladnik I • Maciej DAMIĘCK I 

Czeladnik li • Janusz WITUCH 
(debiut sceniczny) 

Księzna Irina Ws1ewołodowna 

Zbereźnicka Podberezka • Bozena MILLER-MALECKA 
Prokurator Robert Scurvy • Jarosław GAJEWSKI 

Józef Tempe • * * '·' 
Kmieć • Krzysztof KOLBASIUK 

Kmiotek • Zbigniew KONOPKA 
Puczymorda • Mirosław GUZOWSKI 

Dziwka Bosa • Ewa ISAJEWICZ TELEGA 
Chochoł • Tomasz KALCZYNSKI 

(gościnnie) 

oraz Dziarscy Chłopcy 

Reżyseria • Maciej PRUS 
Scenografia • Grzegorz MALECKI 

Asystent rezysera • Paweł WODZINSKI 
Rezyseria światła • Krzysztof SOLCZYNSKI 

Inspicjent • Jarosław ARKUSZEWSKI 
Sufler • ZuLanna DOBRUCKA 

Premiera : październik 1991 
Duza scena 





Tomasz Kubikowski 

TRZEBA M IEC DUŻY TAKT, 
BY ZACZĄĆ CZWARTY AKT 

Znowu Witkacy' I to 1eszcze na dodatek Szewcy. Sztuka od 
dawna i powszechnie uznawana w Polsce za jego na1wyb1tnie1-
sze sceniczne dzieło. legendarna. eksploatowana zatem bez 
milos1erdz1a. 

Jei prapremierę wyrezyserował niezyiący juz dziś Zygmunt 
Hubner. w Teatrze Wybrzeze. gdzie wówczas pracowal, w 
paźdz1ern1ku 1957 roku . Upływał wtedy równy rok od entuzjas
tycznego „ polskiego października" i przedstawienie utrzymy 
wało się na paźdz1ern1kowej fali : odwilzowo rozrachunkowej 
Witkacy interesuiący był wtedy przede wszystkim jako społecz 

ny prorok. ktory ćwierć wieku wcześniej znakomicie uchwycił 
istotne rysy nadchodzącego systemu. wyodrębnił je 1 ośmieszy!. 
Za to system gdy nadszedł , odpłacił mu się prohibicją 1 właśnie 
teraz. gdy ucisk osłabł , mozna było zacząć wydobywać z cienia 
rozproszone utwory. Pół roku przed gdańską premierą ukazało 
się w druku Nienasycenie - powieść, którą Witk iewicz pisał 
rownocześnre z S1ewcami. opatrzona „ochronną " przedmową 

Andrzeja Stawara 
Hlibner wydobyl zatem wszystko to co magio wiązać dramat ze 
współczesną rzeczyw1stośc1ą . Pierwszy akt dział się wyraźnie w 
łatach trzydziestych. trzeci - w pięćdz iesiątych Hiper -Robo
ciarz przypomina! rzeźbę z MDM, czy z Pałacu Kultury, proku
rator Scurvy przypominał Augusta Bęc - Walskiego - znaną 

f1gurk~ z „ antyreakcyjnych " karykatur tygodnika Przekrój Gnę
bon Puczymorda na zołdz1e nowe.1 władzy pokryty był zaś 

napisami „ Mir" .. Frieden" .. Paix' ' i na samym przodzie, zeby nie 
było wątpliwości . o kogo idzie· PAX. 

Ta ostatnia okoliczność . 1ak rowniez nakazane przez samego 
Witkacego napisy „nuda" 1 „ nuda coraz gorsza". które w trzecim 
akcie w1enczą pornwolucyiną sytuaC]ę . posłuzyły za kamień 
obrazy Odwrlz miała się 1uz zresztą ku końcowi . „up1eran1e się 
wyłącznie pr1y czarnym 1est przeiawem swoistego daltonizmu" 
1łumaczyłci prasa Hubnerow1. „ bezpłodna , malkontencka, wy
lączn1e destruktywna negaCJa z rewolucy1nośc1ą nie ma nic 
wspolneyo". Przedstawienie błyskaw icznie zdjęto . Po p1 emie
rw odbyły się lylko dwa, zamknięte pokazy 1 Szewcy znikli ze 
sceny na dalsze p1ętnasc1e lat Odbyła się w tym czasie tylko 
Jedna. choć głośna ich premiera na studenckiej scenie wrocław 

skiego Teatru Kalambur (1965, reL. Włodz1m1erz Herman) 
W 1971 roku sztukę wystawi! - na1pierw w Kaliszu a potem w 
warszawskim Teatrze Ateneum - Maciej Prus. reżyser dzis1e1-
szego przedstawienia Odtąd się zaczęło : inscenizowano Szew-



ców zaciekle. na scenach wszystkich rang, 1 z róznym powodze 
niem. Jednak przewaznie z uczuciem niedosytu Wc1ąz bowiem 
nie udawało się odnaleić dla tego dramatu właściwe1 formy, 
scenicznego ksztaltu. który trafiałby w sedno „ naukowej sztuki 
ze śpiewkami" 1 wydobywał wszystkie pokłady 1ej znaczeń 
Realizatorzy wciąz raczej szukali współczesnych odniesień 

gromadzili polityczne aluzie Reszta się wymykała . co powodo 
wało frustraCję 1 po pewnym czasie rozwazania, czy 
w ogóle iest Jakaś godna uwagi reszta w tym dramacie, i czy 
wszyscy nie dali się omamić efektownymi 1e1 pozorami 

Tak miały się sprawy, gdy wydarzenia raz ieszcze nakręciły starą 
koniunkturę . Latwo bowiem zauwazyć , ze Szewców dopusz
czono na scenę w okresie pewnego wczesnogierkowskiego. 
mlekiem 1 miodem płynącego rozluźnienia . Gdy to się skończyło 
w połowie dekady, sztuka ponownie przestala być dobrze 
w1dz1ana i zeszła ze scen pod przymusem. Za to w 1981 roku ... 
rozpętało się istne szewskie święto Nie skończyło się ono 
w stanie wojennym Wciąz bowiem nie osłabło do reszty 
poczucie. ze Jak kiedyś dawniej napisała Marta Fik Szewcy 
wc1ąz pozostają „na1wybitn1e1szą 1 naiśmielszą sztuką polityczną 
na dziś" 1 ze nie ma w dostępnym repertuarze dramatów, które 
sensowniej ukazywałyby mechanizm społecznych przewrotów, 
zwłaszcza ponurych . Z drug1e1 strony· ieszcze nowsza władza , 

która wtedy zapanowala, przestala się Już racze1 zupełnie Witka
cego bać (ile w końcu mozna7) i bez większych przeszkód 
dopuszczała na sceny naszego w1elk1ego 1 inteligentnego kla 
syka. Te dwie okoliczności wspóldziaiały czrisem korzystnie, 
a czasem wygodnie, w rezultacie. w sezonie 1982 1983 Szew 
ców grało naraz dz1ew1ęć polskich teatrów W teJZe zaś sali 
zgromadził się kwiat notabli na gościnnych występach wro 
clawsk1ego Teatru Polskiego i sam minister Zygulsk1 biegł za 
kulisy gratulować artystom 
Takie były dotychczasowe trzy akty dz1e1ów teJ sztuki na 
polskich scenach . W pierwszym żelazna kurtyna spadła tak 
szybko, ze niemal nic nie zdązylo się wydarzyć (tylko parę osób 
cokolwiek na szczęście zobaczyło 1 opow1edz1aly o tym po 
latach) . Drugi akt trwał sobie, az za czą I lekko nudzić, nie dotykał 
bowiem sfery wścieklych przezyc prawdziwie istotnych. Trzeci 
akt rozgrywał się niejasno, chw1lam1 groteskowo, w sumie 
jednak nuda panowała w nim coraz gorsza. 
Chociaz więc - 1ak świadczy zgodny chór obserwatorów - . 
w ciągu trzydziestu lat teatrom nie udało się na dobre przetrawić 

Szewców, to jednak trzeba stwierdz1c, że przezuto ich doku
mentnie. do znudzenia Tymczasem przeszedł ieszcze jubileu
szowy rok stu lecia urodzin Witkacego, obchodzonych oficjalnie 
przez UNESCO. a w nim - minorowe podsumowania Doty
czyły one scenicznej kariery wszystkich dzieł Witkacego, nie 
tylko tej sztuki, choć w 1e1 wypadku wszystkie kłopoty skon
centrowały się szczególnie wyraźnie . Porównano wówczas 
twórczość Witkiewicza do ogromnego głazu, który stoczył się 
z gór i leży na Równi Krupowej . Wszyscy obchodzą go wokoło. 
widzą, jaki jest duży i niezwykły, ale właśnie przez to nikt nie 
umie go właściwie zwazyć, określić, a juz najmniej - zobaczyć 

,co ma w środku" 
Potem upłynęło jeszcze parę lat. zmienił się świat wokół 1 oto 
znów. nieuchronnie, Szewcy wchodzą na porządek dzienny. 
Poobkle1an1 jeszcze starymi resztkami aluz11. które do ostatka 
straciły sens. Z zasobem przekleństw, które jako wizytówkę 
autora zna dzisiaJ co drugi sztubak, odrazaiący, duszni (bo trzeba 
przyznać, ze wyjątkowo przykra to sztuka) i na domiar wszyst
kiego wlaśnie, przezuci w setce różnych gęb . Moze ta ostatnia 
okoliczność ma zresztą i dobre strony zuzyc1e 1 niesmak 
zajmuią tutaj przeciez poczesne miejsce. 
Gra iest ryzykowna i zarazem bardzo warta tego ryzyka . Trzeba 
mieć duży takt, by rzeczywiście zacząć czwarty akt przedstawień 
Szewców. nie przeciągając wymuszonych bisów na końcu aktu 
trzeciego. Zobaczmy 



Studium mimiczne 
St. I. W1tk1ew1cza 

ok 1930 r. 

Organizator pracy artystycznej Teresa Chyba/ska 
Kierownik Biura Obsługi Widzów Teresa Szare 
Kierownik techniczny Janusz Ciarkowski 
Akustyk Antoni Gębk.a 
Brygadier sceny PJOtr Gajewski 
Kierownik pracowni perukarskiej 
Helena Okoń. Urszula Tudek 
Kierownik rekwizytowni Piotr Witkowski 
Kostiumy wykonano pod kierownictwem 
Krystyny Momot. Wincentego Wtu/icha 
Pracownia malarska 
Włodzimierz Zygmunciak 
Kierownik pracowni modelarskiej 
Jerzy Zalew1cz 
Kierownik pracowni szewskiej 
Władysław Galiriski 
Kierownik pracowni stolarskiej 
Bogdan Mark1ew1cz 
Kierownik pracowni tap1cersk1e1 
Eugeniusz Nowak 
Kierownik pracowni ślusarsk1e1 
Grzegorz K owa/ski 

RedakCja programu Paweł Komc 
Opracowanie graficzne Andrze1 Zbrozek 

Wydawnictwo Teatru Dramatycznego 
ni.st. Warszawy 



W repertuarze 

Duża scena 

Nie-Boska komedia 
z Niedokończonym poematem 

Zygmunta Krasińskiego 
rez . Mac1e1 Prus 

$więty Franciszek i wilk z Gubbio 
albo Kot/ety świętego Franciszka 

Stefana Themersona, 
muzyka Marcin Błazewicz, 
rez. Jarosław Ostaszkiewicz 

Scena im. Haliny Mikołajskiej 

Krzesła 

Eugene Ionesco 
rez . Szczepan Szczykno 

Ach, Combray!. .. 
wg Marcela Prousta 

reż . Waldemar Matuszewski 

W przygotowaniu: 

Mewa 
Antona Czechowa 

reż Andrzej Domal1k 
Ptasiek 

wg Wil liama Whartona 
rez. Adam Sroka 

O FICYNA OLSZYN KA e WARSZAWA e CH ELMZYNSKA 155 


