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Ostatnie lata pokazały, jak wiele tajemnic kryją jeszcze czechowowskie teksty. A wśród spektakli, które 
te tajemnice odkrywały, był również WIŚNIOWY SAD w reżyserii Krzysztof a Babickiego; jedno z najlep
szych przedstawień lat osiemdziesiątych. 
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Krzysztof Babicki już na początku swojej kariery reżyser
skiej wystawił Wiśniowy sad, inscenizację, którą rzucił 
na kolana nawet wybrednych krytyków. /„ ./ 
O zainteresowaniu, jakie towarzyszy przedstawieniu 
gdańskiemu, zdecydowały - jak się zdaje - dwie sprawy. 
Towstonogow powiedział niedawno, że "wystawić dziś 
jakąkolwiek sztukę klasyczną, Czechowa w szczególno
ści, można tylko pod warunkiem wyzwolenia się spod 
wpływu tradycji stworzonej przez literaturę krytyczną 
i interpretacje sceniczne". Gdańskie przedstawienie speł
nia ten warunek, choć najprawdopodobniej nie o takie 
spełnienie chodzi radzieckiemu reżyserowi. Spektakl 
ten, w niczym niepodobny do żadnej ze znanych nam in
scenizacji, a jednocześnie bardzo dokładnie przemyślany 
w każdym szczególe, jest zjawiskiem niewątpliwie waż
nym nie tylko w dniu dzisiejszym naszego teatru, lecz 
i w historii odczytań utworu Czechowa. 
Druga przyczyna, dla której przedstawienie zasługuje na 
uwagę, leży w jego estetyce. Babicki, tworząc spektakl, 
dowiódł - nie po raz pierwszy zresztą - iż ma własną wi
zję teatru, własną koncepcję widowiska, w którym 
wszystkie współkreujące je elementy są bardzo rygory
stycznie podporządkowane 
idei nadrzędnej. Słowo i ruch, 
przestrzeń i czas, barwa 
i dźwięk - to dla reżysera war
tości równorzędne. Żadna 
z nich w jego spektaklu nie 
uzyskuje wyraźnej supremacji. 
Nawet Czechow, którego 
utwór poddany został poważ
nym skrótom i przekompono
waniom. /„ ./ 
Przestrzeń w tym spektaklu ma 
walor dramatyczny. Dzieli ona 
ludzi, sprawia, że autentyczne 
między nimi zbliżenie staje się 
właściwie niemożliwe. Każdy 

jest tu światem zamkniętym, 
szczelnie izolowanym. /. . ./ Cze
chow napisał utwór o ludziach 
końca epoki. Tragizm ich 
położenia polega na tym, że 
nad ich losem ciąży historycz-
na nieuchronność. Pisarz ro 
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syjski oglądał świat jakby z wierzchołka wysokiej góry, 
widział człowieka w kosmosie spraw powszechnych. Wi
dział wszystko, znał prawdę, dlatego mógł sobie pozwo
lić na niespieszny rytm relacji. Babicki znajduje się w in
nym miejscu. Nie jest ponad, lecz w samym środku. Wi
dzi tyle, ile zobaczyć można z tego miejsca, które ograni
cza pole widzenia. Reszta jest zagadką. Dlatego w jego 
przedstawieniu wyczuwa się jakiś nerwowy puls, jakiś 
niepokój. Tu nie ma miejsca na rozległą wizję kosmosu. 
Reżysera bardziej zdają się interesować odrębne mikro
światy, rozsypane jak kawałki rozbitego wielkiego lustra. 
Przedstawienie gdańskie, bardzo piękne i głęboko zako
rzenione w naszych niepokojach, w naszych egzysten
cjalnych lękach porannych i wieczornych, interesujące 
jest także z tego względu, że pozwala zrozumieć zarów
no Towstonogowa twierdzącego, że do Czechowa należy 
przygotowywać się przez wiele lat, jak i Barrault, który 
mówi, że należy go przyprawiać wedle własnego smaku. 

* * * 

Spektakl Babickiego ma charakter introspekcyjny. Jest tu 
wyraźnie widoczna troska 
o to, by wszystkie postaci były 
niejako oświetlone od we
wnątrz. /„./ 
Przedstawienie Babickiego 
zmusza zarówno do sponta
nicznego składania dłoni 

w oklaski, jak i do polemiki. 
Czy jest to jednak słowo naj
właściwsze, skoro zgodzić się 
wypada na prawo "jedzenia" 
Czechowa zgodnie z czyimś 
smakiem? Może zatem w tym 
wypadku należałoby powie
dzieć, że nie pozostawia niko
go obojętnym. Chyba tak wła
śnie. 

Mariusz Zinowiec: 
"Czechow według Babickiego" 
!fragmenty/, Teatr 11/85 

"Wiśniowy sad" w reżyserii Krzysztofa Babickiego to 
dzieło mogące być chlubą naszego teatru. Dojrzała inter
pretacja, eliminująca wszelką rodzajowoś ć, przenosi 
Czechowa w świat uniwersalnych humanistycznych roz
ważań o człowieku. Ta sztuka to opowieść o odchodze
niu od "starego" i o konieczności pogodzenia się z bar
barzyńskim "nowym". Coś nagle, z dnia na dzień staje 
się anachroniczne, coś śmieszne, coś beznadziejnie tra
giczne. Oto młody Babicki wyraża to, co powinni byli 
powiedzieć starsi reżyserzy, bo przecież sami tego do
świadczyli. 

Pośród świata pełnego starych i nowych, małych i du
żych biesów poruszają się ludzie. Zjawiają się znikąd, do
kładnie nieokreśleni, zgubieni, samotni. Każdy z nich 
jest zamknięty w swoim zdegradowanym ludzkim etosie. 
W swoim życiu "po nic". W swoim uciekaniu. Ci anioło
wie zatrutego świata nie są przecież źli. Poruszają się 
niezdarnie, pokracznie, boleśnie pod wpływem jadu, ja
ki wsącza się im do krwi. 
Zatruty świat nie respektuje przeszłości. Zatruty świat 
boi się jutra, a jednak pędzi do przodu, bo jedyną racją 
życia jest ów pęd. Jedni się mu poddają, inni nie. Ani 
jedni, ani drudzy nie odnajdą szczęścia. /. . ./ 

Gdańska inscenizacja, rozegrana w nader pięknej i inspi 
rującej scenografii Anny Rachel, ma wymiar uniwersalny. 
Łączy się raczej z tradycją europejskiego modernizmu 

niż z czytaniem Czechowa przez Stanisławskiego. Jest 
epitafium dla świata, który traci sens, ale który nie może 
umrzeć. /„ ./ 

Tomasz Raczek: "Ludzie wśród biesów" !fragmenty/ 
Polityka Nr. 49 114921 z dnia 7.XII 1985r. 

Prezentowane obecnie "TRZY SIOSTRY" na
wiązują do wystawionego na scenie gdań
skiej, dokładnie dziesięć lat temu /pre
miera: 05.05.1985r./ "Wiśniowego sadu" 

Pomysł Trzech sióstr powstał w roku 1899. Sztuka zosta
ła napisana w roku 1900. W końcu października tegoż 
roku - egzemplarz został złożony w Moskiewskim Te
atrze Artystycznym. Czechow brał udział w pierwszych 
próbach sztuki. W czasie współpracy z teatrem autor 
wprowadził różne poprawki do tekstu pierwotnego. Pre
miera Trzech sióstr odbyła się w Moskiewskim Teatrze 
Artystycznym 31 stycznia 1901r. Czechow, który przeby
wał wówczas we Włoszech, nie był obecny na premierze. 
W lutym 1901r. sztuka w całości została wydrukowana 
w miesięczniku "Russkaja mysi". Tekst ten, poprawiony 
przez autora, wszedł w roku 1902 do tomu VII Dzieł Ze
branych Czechowa. 
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Podróż do Moskwy 

1.Samowar 

"Wchodzi Czebutykin, za nim żołnierz ze srebrnym samowarem, szmer zdziwienia i niezadowolenia. 
Olga /zasłaniając twarz rękami/ 
Samowar! To straszne!" 

Zły znak? Dlaczego kosztowny prezent od Czebutykina wywołuje taką reakcję Olgi, Iriny i MaSZ}'' Symbol domowego 
ciepła aż tak przeraża? Magicznie przywiązuje do miejsca. Staje się pułapką w czasie i przestrzeni. One chcą zerwać 
z tym wszystkim, co zatrzymuje. Wolność, wolność oto o czym marzą' Wolność od czego' Od miejsc przerażających 
swoją nijakością. Od rzeczy zwykłych podkreślających bezsens trwania, bezsens istnienia w pustce. 
Samowar trwa w codziennie powtarzanych czynnościach , trwa w swoim funkcjonalnym kształcie i czasie związanym 
z ludzką cielesnością. 
Rozpoczyna się dzień„. z samowarem. Kończy się dzień„. z samowarem. Obrzydliwie przypomina o na
szej nijakości. Chcemy nią obarczyć otaczający nas świat , innych ludzi. To przecież nie my, wszystko 
wokół się sprzysięgło. To Los wymyślony przez Boga czy Szatana? Któremu z nich lepiej s ł uży? 

Zniszczmy więc samowar, nie przekazujmy go w prezencie innym. Może to odwróci wyrok Losu. Może wszystko się 
zmieni. Wkroczymy w siódme niebo szczęścia, już tu na ziemi. 
Zniszczmy wszystkie samowary. Niech już nigdy nie przypominają nam o„. nas samych. 

2.Zegar 

"Czebutykin 
upuszcza zegar, który się tłucze. W drobny mak' Pauza, wszyscy są zmartwieni i zażenowani. 
Kułygin /zbierając szczątki /: 
Rozbić taką kosztowną rzecz -ach, doktorze, doktorze! Palka z minusem ze sprawowania! 

Irina: 
To zegar po mamie. 

Czebutykin : 
Możliwe ... Po mamie, to po mamie. A może wcale nie rozbiłem, 

tylko tak się zdaje, że rozbiłem. Może nam w ogóle się zda
je, że żyjemy, a w rzeczywistości nie ma nas. " 

Co zrobić z czasem? Jak się uporać z bezdusznym władcą WSZ}'Stkich bogów 
i ludzi? Z czasem zamkniętym w kole wiecznych powrotów, powrotów 
Odysa. Z czasem oczekiwania, becketowskiego oczekiwania. Czasem Paru

zji pełnym nadziei. CZ)' postaci Czechowa mają nadzieję? 
Nadzieja została nam dana, CZ)' sami musimy ją zdobyć, w określonym czasie. 
Czasie uciekającym jak rozwijająca się sprężyna zegara. CZ)' później nie bę
dzie czasu? To co będzie później„. 

3.0gień 

Ogień świec i ogień pożaru. Żar słońca i ciepło węgli drzewnych samowaru. Przyja
zny i gniewny. Rytualny w cerkwi, karzący jak w Sodomie, oczyszczający, domo
wy„. 
Wszystkie rodzaje ognia są u Czechowa. Ogień tworzy tło dla postaci, modeluje 

sceniczną przestrzeń, często sam staje się pierwszoplanową postacią. Czechow lubi jak malarz grę światła i cienia. 
Do tego wykorzystuje ogień. Wydobywa najważniejsze elementy toczącego się dramatu, żeby za chwilę rozproszyć je 
w mroku ginącego świata . Ogień towarzyszy narodzinom i śmierci. 

4.Muzyka 

"Trzy siostl)'", wszystkie dramaty Czechowa nasączone są dźwiękami, muZ)'ką. Muzyką fortepianu, gitary, skrzypiec, 
harfy i orkiestry wojskowej. Operowymi ariami i popularnymi pieśniami. Żeby zrozumieć świat , trzeba najpierw go 
usłyszeć. To forma poznania, to poszukiwanie harmonii. MuZ)'ka jest organizacją dźwięków, daje poczucie bezpie
czeństwa , poczucie sensu. Staje się ucieczką od przypadkowości istnienia. 
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"Olga: 

5 Trzy siostry 

Są jak przeznaczenie, jak los. Parki, Mojry przędzące 
nić żywota i przecinające ją, gdy nadchodzi chwila 
śmierci. Obserwują życie, ale w nim nie uczestni
czą . 

6.Podróż do Moskwy 

"Irina: 
Żeby już wrócić do Moskwy! Sprzedać dom, 
wszystko zlikwidować i do Moskwy ... 

Olga : 
Tak! Czym prędzej do Moskwy." 

Podróżujemy wszyscy. Nawet trwając w bezruchu 
ruszamy w drogę. Drogę do Mekki, Betlejem, wiśnio

wego sadu , do Moskwy, Paryża i Wilna. Czy to tylko 
przesrrzeń do pokonania? Wszystko się spełni jak 

staniemy przed Czarnym Kamieniem, kwitną
cą wiśnią, Górq Trzech Krzyży, przed domem 
na Starej Bosmannep Czy wtedy dokona się 
cud wielkiej przemiany... i odgadniemy sens 

istnienia.? Co wtedy będzie w nas? Nadzieja, chęć 
trwania, głód wiedzy? Może tylko odbity w tęczów

kach oczu kolorowy świat, nęcące dźwięki, obce twarze, 
pustka, pustka„. CZ)' iść dalej, w kolejną drogę? Dokąd? 

Gdyby tylko wiedzieć, gdyby wiedzieć! " Podróżujemy wszyscy ... 

Wojciech Bonisławski 



Jechać do Moskwy 

1. 

Dramaturg, nawet wybitny, jeśli współcześni nie oddadzą mu sprawiedliwości, rzadko może liczyć na to, że wspo
mni go "późny wnuk", a jego dzieło odniesie "zza grobu" zwycięstwo . Autor sztuk scenicznych jest bowiem i w lep
szej i w gorszej równocześnie sytuacji, niż jego koledzy - poeci i powieściopisarze . Lepszej, gdyż teatr może wiele 
zrobić dla popularności i zrozumienia jego tekstów; gorszej - gdyż nigdy nie tworzy dzieła samodzielnego, przezna
czonego do lektury (bo i któż dziś czyta dramaty, nawet Szekspira?!), a jedynie półprodukt, scenariusz, który na
prawdę spełnić się może tylko na scenie. 
Pisanie dramatów "do szuflady" nie ma zatem sensu. Dramaturg musi pisać w zgodzie ze swoim czasem i jego estety
ką teatralną - albo ją zmienić narzucając teatrowi własną. A znaleźć "własny" teatr i własną estetykę jest naprawdę 
niełatwo i niewielu dramatopisarzy dostąpiło tej radości i zaszczytu. 
Ale teatr zmienia się tak, jak zmienia się świat, a każda estetyka starzeje. Starzeją się więc również teksty dramatycz
ne, nawet takie, które w różnych okresach uchodziły za wybitne czy genialne. Któż dzisiaj, przy całym szacunku dla 
tych autorów i ich dorobku w innych dziedzinach piśmiennictwa , będzie miał odwagę wystawić tragedie Woltera czy 
Victora Hugo, tak niegdyś popularnych i chętnie grywanych? 
Cóż zresztą mówić o autorach dawnych, skoro dosłownie w ciągu ostatnich lat z repertuaru teatrów znikać zaczęli 
wielcy przełomu wieków - Luigi Pirandello, George Bernard Shaw, Maurycy Maeterlinck czy Gerhart Hauptmann. 

2. 

Wymieniam te akurat nazwiska nieprzypadkowo, gdyż rówieśnikiem tych autorów był pisarz, który do teatru trafił 

przypadkiem i nie od razu znalazł zrozumienie współczesnych, a przecież pozostał w nim już na stałe, co udało się 
tylko największym -Sofoklesowi, Szekspirowi, Molierowi, Calderonowi. Myślę oczywiście o Antonim Czechowie. 
Żył zaledwie 44 lata (1860 - 1904) , a napisał tylko 5 pełno pektaklowych sztuk scenicznych, co w porównaniu z do
robkiem Pirandella czy Shawa (nie mówiąc już o klasykach) jest ilością zupełnie znikomą. Te sztuki to (w kolejności 
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powstawania) : Płatonow, fll'anow. Di a bel Leśny, Wujaszek Wania, Mewa, Trzy siostry i \ViśniOll'.)' sad. A prlecież 
i tę l istę można opatrzyć znakiem zapytania. 
Pfatonow je t ztuką młodzieńczą, odkry1ą po wielu latach (choć skądinąd graną z wielkim powodzeniem. by przy
pomnieć niedawną premierę Jerzego Jarockiego), Iu•mwu• - debiutancką , zaś Diabe/ Leśny (w Pol ce tłumaczony ja
ko Kusy to właściwie pierw ry warianr \X'ujaszka \'fani, po ogloszeniu którego Czechow nie chciał sic; godzić na 
wznowienia Diabła jako rzeczy nieudanej. 
Pozostają więc cztery sztuki (zaledwie cztery') - od Wujaszka .. . po pożegnalny Wiśniu1q sad (napisany na krótko 
przed .'rniercią) i ro one stanowią podstawowy czechowowski kanon. grany na całym świecie i wciąż na nowo inter
pretowany. Cztery arcydzieła. zestawiane z największymi dzie łami najwięksrych poetów sceny. 
Nie ma przesady w tym formułowaniu . Pamiętam swoje zaskoczenie, gdy odbywaj<lC kiłkumie ięczną podróż po 
amerykańskich teatrach odkrylem, iż za oceanem gra się prawie wylącznic współczesną miej cową dramaturgię . Je
dyny wyjątek dotyczył Szekspira i Czechowa, traktowanych niemal równorzędnie . Cóż, było ro wiele lat temu. więc 
to poczu ie za koczenia powinno być mi wybaczone; i do Szekspira i do Czechowa dora ta się z czasem i każdy mu
si to zrobić na wła ną ręk<; . 

3. 
Co jednak prze ądza o wybitności, ważno 'ci, a pr1.ede "' zystkim - aktualności tych sztuk1 Pisano wszak nieraz o ich 
statycznośc i , powolno 'ci , braku akcji, "somnambulicznym świecie" . W okresie ··wulgarnego socjologizowania" wi
dziano w nich obraz degeneracji próżniaczej klasy społeczn ej . Autorem niejakich nieporozumień bywał zresztą i sam 
Czechow, który w swoich tekstach z uporem chc i ał widzieć "komedie", a nawet ··farsy·· i nie mógł zrozumieć dlacze
go gra się je jako ponure dramaty p ychołogiczne . 

W zystko to prawda. Nietrudno również zauważyć , że wsrystkie wła.Sciwie 'Ztuki Czechowa są wewnętrznie bardzo 



do siebie podobne: ich bohaterami są zwykli ludzie, sfrustrowani, rozczarowani, przegrani, czasem - jak Andriej Pro
zoww z Trzech sióstr - "skarłowaciali", ale przecież czegoś pragnący, snujący marzenia i wizj przyszłości. Ich przy
należność klasowa, grupowa C'Z'f zawodowa je t bez znaczenia. To ludzie nie lepsi i nie go i od tysięcy innych, rów
nież tych zasiadających dzisiaj na teatralnej ·widowni. 
Nie dziej ię tu nic gwaltownego, WS'Z'fstkie ważne i dramatyczne wydarzenia Ue'łi mają miejsce) dzieją się poza 
sceną - tak jest na przykład (by pozo tać przy Trzech siostrach) ze zdradami Natas'Z'f, miłością Wiers'Z'fnina i Maszy, 
C'Z'f śmiercią barona Tuzenbacha w pojedynku. Ale czyż tak właśnie nie jest w realnym życiu' Czyż wszystkie ważne 
wydarzenia nie odbywają ię "gdzieś obok", a my, na ogól, tylko o nich mówimy' 
Szczególne rzeczy dzieją się również z czechowowską akcją. Owszem, mamy tu do czynienia z pewnym ciągiem zda
rzeń i następstw - ale czy zaw ze ciągiem logicznym' I C'Z'f zdarzenia są powiązane ze sobą, wynikają jedne z drugich? 

ie: znów tak samo jak w realnym życiu , gdzie bardzo wiele je t dziełem przypadku, kaprysu, czy zaniechania. Naj
częściej tego o tatniego. 

4. 
Rewolucyjność tej dramaturgii polega na tym, iż odrzuca ona i ignoruje jedną z podstawowych (i liczących sobie pa-
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rę rysięcy łat) za ad dramaturgi i, którą nazwaJbym w uproszczeniu "zasadą kondensacji" (służyły jej również jedności 
czasu , mi jsca i akcj i) . Od Sofoklesa po Ibsena i Strindberga, wszystko co najważniejsze w słowie i UC'Z'fnk.11 bohate
rów musiało dziać ię na oczach widza, nawet j eśli takie zagęszczenie akcji urągało podstawowym zasadom prawdo
podobieństwa . 

U Czechowa jest inaczej. To nieprawda że w jego ztukach nic s ię nie dzieje, a bohaterom nie przydarza się nic waż
nego. Kłębią się w nich namiętności , dążą do pełnienia, dziczeją lub degenerują się. W Trzech siostrach tych na
miętności jest wyj ątkowo dużo. Masza nie kocha męża, tylko Wiers'Z'fnina. Wierszynin kocha j ą, ale ma szaloną żonę 
i przenoszą go służbowo d Pol ki, baron Tuzenbach i Solony ko bają się w Irinie, a gdy ta przyjmuje oświadczyny 
barona, Solony zabija go w pojedynku. atasza zdradza Andrieja z jego szefem i nic'Z'fm rosyjska pani Dulska terrory
zuje całą rodzinę . Andriej ~karłowacieje ', przepuszcza swoją i sióstr fortunkę . Olga, mimo tęsknoty do miłości, pozo
staje starą panną i przełożoną gimnazjum. Wszystkie io try marzą o wyjeździe do Moskwy, ale oczywiście nie wyjeż-

dżają. Nawet epizodyczny, wiecznie pijany Cz butykin, obok pogardy do samego siebie nosi gdzieś w głębi duszy 
wspomnienie miłości do matki Prozorowów i staje się uczestnikiem tego, zupełnie zdumiewającego dialogu : 

Masza (siada) 
Nic„. (pauza) Czy pan się kocha/ w mojej matce? 
Czebutykin 
jeszcze jak.I 
Masz a 
A ona w panu? 
Czebutykin (po pauzie) 
Tego już nie pamiętam. 

Dzieje się wit;c tu n iemało (włącznie z gigantycznym pożarem) . lecz my nie oglądamy ciągu następ tw, a ciąg ich 
konsekwencji. Z aktu na akt bohaterowie ą ' tar i, zmienieni, porażeni upływ m czasu. Bo w istocie to czas jest 
głównym bohaterem tej sztuki . A funkcj ą jego upływu · milczenie . Pisał Tadeu z Różewicz : To, co się dzieje w dra
niatach Czechowa jest rzeczą drugorzędną, nie "intrygi'', "rozu..1iqzania ", ale "powietrze" tych dramatów pamię

ta się zawsze, czuje się zmysłami ich atmosferę, pustkę m iędzy zdarzeniami, milczenie między słowami, oczeki
wanie. Bezruch, a nie ruch jest tam istotą sztuki (przedstawienia). /. .. / jakże często między słowami wypowie
dzianymi przez "bohaterów"jego sztuk znajduje się zwrot "chwila milczenia". I jak wiele u niego te "cbwile mil
czenia" ważq. nta mnie prawie ~yle, co wszystkie s/ou•a u dramacie WJ 'fJOwiedziane. Chwile ciszy między sło

wami, między zdarzeniami„. budują często i posuwają "akcję " dmmatu. \Vaine jest to, czym są wypełnione te 
"chwile milczenia", czym sq wypełnione przez "bohaterów" jego sztuk, przez autora i przez widzóu1-sluchaczy". 



5. 
Tadeu z Różewicz , sam w końcu dramaturg \\ . i do
tyka tu sprawy zalenie i t0cnej. kor prze1 tki lat 
dramatopi arze kondensowali akcję \\:eh sz , to CZ}· 

nili to niejako przeciw czasowi; ignorowali je o czynnik. 
Czas sceniczny nie miał nic w pólnego z zasem real
nym. U Czechowa (a za nim Becketta i„ . samego Różewi

cza) przeciwnie: czas staje się glównvm tematem, boha
terem i środkiem scenicznego działania . Cza , a zatem 
i milczenie. Milczenie jest bowiem znacznie czę t ze niż 
mowa, i w milczeniu upływa przeważająca czę· ć na zego 
życia. 

A przecież w życiu · pisał Czechow - ludzie stale do sie
bie nie strzelają. nie tl'ieszajq się, nie oświadczają się 
sobie. I nie stale móu•iq mądrze. Przet('{linie jedzq, pi
ją, zalecają się do siebie, plotq glupstwa. Trzeba więc, 

żeby na scenie by/o to również widoczne. Trzeba napi
sat takq sztukę, 111 której ludzie przychodziliby, U'.J'Cbo
dzili. jedli obiad. rozmawiali o pogodzie, grali ll ' ll'in
ta„ . . Viecb na cenie będzie wszystko tak samo skomp/i
kou•a11e, a jednocześnie tak samo pro 
Ludzie jedzą obiad, ~v!ko jedzq obictd. tyn 
czasie tworzy się ich szczęście lub ro 0

(1 się ich 

6. 
.\ntoni Czechow napL al taką sztukę ; nawet kilka zcuk. 
J na z nich nazywa się Trzy sioSl1J' i - jak powiedzial Je
an-Loiu Barrault - da się str · · ~ mech zdaniach: I. 
Bohaterki marzą o ll')jeżdzie do MoskU}'; 2. Cz) wyja
dą do Moskwv?: 3. Nie. nie ll'.Jjadq do Mosku~·· Poza 
tym jada się tu obiady, a gdzie: obok, niezauważalnie. 
między jednym posiłkiem i drugim. między zaniecha
niem i zaniedbaniem tworzy się szczęście lub rozbija ży
cie. 
Już w trzeciej kwestii pierwszej ceny zcuki Olga mówi 
o wym pragnieniu powrotu do Moskwy. WsZ)rtkit: H>
stry pragną tego samego i wielokrotnie o tym mówia. 
A przecież od początku czujemy, że nigdy o t l ·Jrn 
nie wrócą. Choć właściwie nic dowiadujem 1 • dlaezt:'· 
go. dpowiedź na to pytanie nie pada, u: mówi 1ę 

o żadnych realn eh (ekonomicznych, rodzinnych, zav.o
dowych) przesłankach . 

Ch. ba, że za taką przesłankę u.znamy zaniechanie, które 
jest cechą charakterystyczną nie tylko czechm owskich 
bohaterów, Czyż indywidualne biografie większa' i lu
dzi nie ą zbiorową "historią rezygnacji", z której· nota 
bene - niektórzy robią ztukę , a nawet ideologię . 

Wielko'ć (i aktualność) Czechowa polega wla ' nie na 
zrozumieniu tej prawdy i zrobieniu z niej tematu sztuki. 

Ale ostrożnie' \X'szystko. co powiedzieliśmy yteJ nie 
powinno na sklaniać do wniosku. iż Czechow był natu
ralistą, gm:biącym się w bebechach nieciekawej więk
szości rodzaju ludzkiego. bv opisać brutalne i banalne 
równocze'nie "życie jako takie" . pra"a je t bardzi j 
skomplik iwana. 

7 

Pisze Peter Brook: 
/„./ Czecbou• nigdy nie pokazytml doslotwie "kaimlka 
życia " by! chirurgiem. z 11iezu'.)'klą subtelnością oddzie
/ajqcy111 po kolei tysiące warstw życia: następnie prze
ttmrzal je i organizował u• UThomie skonstruowany 
lad, calkoil'icle sztuczny i nasycnny nou')'mi znaczenia
mi, przy czym fortel polega! częścźou 10 na takim zama
skotmniu sztuczności. żebr rezultat u·J~f!,ladal jak obraz 
podpatrzony przez dziurkę od klucw - ktorym pr::ecie± 
nigdy nie by!. Każda scena z Trzech sióstr sprawia 
wrażenie, jakby przypadko1rn u !ąc-ony magnetofon 
podslucbiu al codzienne. ztqk!e ~1·c·e . Przy b/ii:s...-ym 
badaniu zobaczymy jednak, że to życie '.J'Pelnione 

jest "koincydencjami" /. „/: przeu racajqc ' się u·azon 
z kwiatami. pompa strażacka r::ybywajaca u· sci 'le 
określonym momencie, wlaściu •e s/owo. przeru·a utlle
gla muzyka, dźwięk zza kulis, wejście po.:.egnanie -ję
zykiem iluzji krok po kroku fll'Orzq J rzemożne zlud:::e
nie "kaua!ka ;j•cia". Ten ciąg wrażeti jest zarazem pe
/en efektóu• obcości: każdy zu•rot jest subtelną prou•o
kacjq i z1m1sza do myślenia. 

Właściwe słowo· ba, trzeba jeszcze wiedzieć , które mia· 
nowicie słowo jest właściwe' Mistrzostwo Czechowa po· 
lega również na tym - doskonale wych\.\')1ci! to Brook · iż 
m t ria jego sztuk, przy pozornej powolności i statycz· 
ności akcji , jest ni zwykle gęsta. Nawet gdy niewiele 
dzieje , ię na scenie, ogromnie wiele zdarza się w du-
z.ich bohaterów i choć otacza ich milczenie, chcą je 
prLebić wymi niekończącymi ię monologami. nasyco
n. mi 1r wno tre ··cią, jak i emocjami. 

8 
Niezwykła to dramaturgia - wciąż nowocze na i ku ząca 
ogromnym teatralnym potencjałem . Ostatnie lata poka
zały . jak wiele tajemnic kryją jeszcze czechowowskie tek
sty. A wśród pektakli, które te tajemnice odkrywały. był 

również Wiśniowy sad w reżyserii Krąsztofa Babickie· 
go, jedno z najlep zych przedstawień lat osiemdziesią

tych. 
Aż. dzie ięć łat czckaJ Babicki. nim ponownie ięgnął po 
Czechowa. z nową już zapewne wizją tego aurora, bo 
z nowymi bogat zymi doświadczeniami , nie tylko o obi-

stymi, również zbiorowymi doświadczeniami tego, co przydarzyło się przez te dziesięć łat nam wszystkim. A z Cze
chowem, jak z Szekspirem, jak z Mickiewiczem, każdy musi się zmagać sam. Nie będę ukrywał, że bardzo jestem cie
kaw tych Trzech sióstr w kapitalistycznej Polsce roku 1995. 
Wystawienie Czechowa w sztafażu zamkniętej historycznie epoki nie ma sensu. Najciekawsze u Czechowa jest to , co 
mówi on o nas samych. Babicki o tym wie. W jego karierze coraz ważniejsze stają się kameralne, psychologiczne in
scenizacje, przesycone gęstą od znaczeń atmosferą skomplikowanych związków międzyludzkich„ 
I to jest klucz do Czechowa. W ciszy salonu Prozorowów monologują odrębne i na różne sposoby nieszczęśliwe oso
by. Wszyscy tu chcą "jechać do Moskwy''. Ale w istocie istnieje między nimi zawiła, bogata i nie zawsze łatwa do od
czytania sieć związków i zależności. I właściwie tylko teatr może je pokazać. Nie: zagrać , a właśnie pokazać, unaocz
nić . Po to, by powiedzieć nam coś nowego o nas samych. 
Bo kapitalizm kapitalizmem, demokracja demokracją, polityka polityką, a tak naprawdę to każdy z nas chce "jechać 
do Moskwy", chce być kochany, szczęśliwy, doceniony, bogaty, chce robić coś sensownego, odnieść sukces, znaleźć 
przyjaciół. 

I oczywiście nikt z nas do Moskwy nie pojedzie. Może warto jednak zastanowić się: 
dlaczego' 

maj 1995 
\Vladyslaw Zawistowski 

Jllllllllllllll•Ul?„„llll!JM$1'•lllłl7~Y~r!~ri?+~?~'~t~'#!mll„„„„„„ •• „„„x„_.a„za•„„„E„„„ •• „~:~, 



EWA KASPRZYK · absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego 
w Krakowie (dyplom· 1986r.), od 1983 roku aktorka Teatru Wybrzeż ; m.in. I U O
DON w ''Już prawie nic" ].Andrzejewskiego, GRETA w "Pułapce" I.Różewicza , 1Yl'ANIA 
w "Parku" B.Straussa, CEASONIA w "Caliguli" .Camusa, KLEOPATRA w "Antoniuszu 
i Kleopatrze" W.Szekspira, GIZELA w "Dwojgu na huśtawce" W. Gibsona, ELŻBIETA 
w "Godzinie kota" P.O.Enquista, LIZA DROZDOW w "Biesach" F.Dostojewskiego, ONA 
w "Tutam" B.Schaeffera, ŻANETA w "Farsie z o.o." W.Zawistowskiego, ELLEN MANVILLE w "Sie Kochamy" Murrya 
Schisgala. Odtwórczyni wielu znaczących ról filmowych, m.in. w "Dziewczętach z owolipek" i "Raj kiej j abłoni" r ż . 

B.Sass, w "Medium" reż. J.Koprowicz, w "Głodzie serca". "Galimatiasie", "Komedii małżeńs ki ej" reż. R.Zatuski, 
w "Ślicznej dziewczynie" reż. ).Englert, w "Crash" reż. K.Meidecnach,"Kolejność uczuć" reż.R Piwowars ki", 
"Drzewach" reż. G. Królikiewicz," Radiu Romans" reż. J. Dymek. 

DOROTA KOLAK · absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego 
w Krakowie (dyplom· 1980 r.) , od 1984 r. aktorka Teatru Wybrzeże , laureatka kilku na
gród i wyróżnień za kreacje aktorskie, w tym Nagrody S .Wyspiańskiego; m.in. ANTYGO
NA w "Antygonie" Sofoklesa, FELICE w ''Pułapce" I.Różewicza, ELSINOE w ''Irydionie" 
Z.Krasińskiego, DZIEWCZYNA w "Parku" B.Straussa, MAJA OCHOŁOWSKA w "Opęta
nych" W.Gombrowicza, TEREZJA TALLIEN w "Oskar'qcielu publicznym" F.Hochwaldera, 
PANNA JULIA w "Pannie Julii" A.Strindberga, KASANDRA w "Trojlusie i Kressydzie" W.Szekspira, l'vlARIA TIMOFIE
JEWNA LEBIADKJN w "Biesach" F.Dostojewskiego, KATARZYNA w "Poskromieniu złośnicy" .Szekspira, MARJORIE 
w "Aż do bólu" W.Mastrosimone, HANNA JARVIS w "Arkadii" T.Stopparda, PANI FORD w ''Wesołych kumoszkach z 
Windsoru" W.Szekspira, ELSA w "Drodze do Mekki" A.Fugarda, MARGOT w ''Kto mówi o czekaniu?" P. Huelle. 

BEATA KOZIKOWSKA· studentka PWST w Krakowie; role dyplomowe: PIJAK w '' Był 

sobie pewnego razu Mały Książę, czyli historia życia i śmierci przybysza z asteroidu B-
612" A.Saint -Exupery'ego reż. K. Globisz, MINIKA w "Nie strój zdobi nieboszczyka" H. 
Bergera reż.]. Stuhr; role teatralne: LIDY O. w "Peep show" G.Taboriego reż . H. Baranowski, GATY w "AGATA" 
M.Duras reż. K. Galos. 

KATARZY TA Ł KASZYŃ S KA - absolwentka PWST im. Solskiego w Kra
ko wie;Od 1994r. aktorka Teatru Wybrzeżem.in. FRUZIA w "Damach i huzarach" 
A.Fredry. THOMA ·1 A w "Arkadii" T.Stopparda, ANNA PAGE w "Wesołych kumoszkach 
z Windsoru '' W.Szekspira, HILDA MATULL w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy 

G.Gra a, HARPER\ "Aniołach Ameryki" I.Kushnera. 

JOANNA MASTALERZ · studentka PWST w Krakowie; rola dyplomowa w "Był sobie 
pewnego razu Mały Książę , czyli historia życia i śmierci przybysza z asteroidu B-612" 
A.Saint -fa'1.1pery'ego reż. K Globisz; role teatralne: LUCIA w "Trędowatej" Mniszkówny 
reż. W. Nurkowski (Teatr Ludowy w Krakowie), Ania w "Wiśniowym sadzie" A.Czechowa 
reż. M. Grabowski (Teatr Słowackiego w Krakowie), ZOSIA w "Pożegnaniu jesieni" 
St.I.Witkiewicza reż.M.Grabowski (Teatr Słowackiego w Krakowie), ŻABUSIA w "Żabusi" 
G.Zapolskiej reż . I. Młodecki, PISZCZAŁKA ORGANOWA we "Wszystko gra" reż . 

Zajączkowski, DZIEWClYNA w "Wilku kazańskim" reż. F.Zylber 

łW..INA SŁOJEWSKA - absolwentka PWST w Łodzi (dyplom - 1957r.) , w latach 1966 -
1969 oraz od 19 1 roku aktorka Teatru Wybrzeże, laureatka kilkunastu nagród na ogól
nopolskich festiwalach teatralnych; m.in. EWA BRAUN w "Zmierzchu demonów" Bradsta
ettera, SIOSTRA ANGELIKA w "Port Royal" Moortherlanda, ŚMIERĆ w "Tragedii o Boga
czu i Łazarzu " , MEG w "Ostatnim dobranoc Armstronga'' Ardena, KASANDRA - ZGODA 
w ''Świecie zawikłanym", PULCHERIA w "Cyganerii warszawskiej" Nowaczyńskiego, RAD
CL'r. 1 w " Weselu" Wyspiańskiego, ALIX w "Aniele i czarcie" Crommelynka, w Teatrze 
osobnym Białoszewskiego, KRÓLOWA ELŻBIETA w "Marii Stuart" Schillera, SIRI w "Nocy 
Trybad" Enquista, HORTENSJA w "Jadzi wdowie" Tuwima · Ruszkowskiego, TEODORA 
w "Bazylissie Teofanu" Micińskiego , MAJKACA w "Przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha 

Dolna" Breśana, REGINA w "Wychowance" Fredry, MUMIA w "Sonacie widm" Strindberga, PANI TYKALSKA w "Panu 
Damazym" Bl iziń kiego. MATKA w "Pułapce" Różewicza , ŻONA w "Już po wszystkim" E.Albee, ONA w "Starej aktorce 
w roli żony Do ·rojewskiego" Radzińskiego , REJ CA w "Sztukmistrzu z Lublina" LB.Singera, ONA w "Zwykłym dniu 
pewnego lata" S.Lubińskiego , PAI I BLE\\:'ETI w "Ani z Zielonego Wzgórza" LM.Montgomery, PANI TOD w "Mein 
Kampf ' G.Tabori'ego, JOWIALSKA w "Panu Jowialskim" A.Fredry, KOBIETA Z NOŻEM w "Bogu" W.Allena, ANASTA
ZJA KSIĘŻNA KONIECPOLSKA w "Farsie z o.o.„ \X .Zawistowskiego, MATKA MAHLKEGO w " Było sobie kiedyś mia
sto" wg prozy G.Gras a. r latach 1966 · 1 zaprezentowała 10 monodramatów w Teatrze Jednego Aktora. 



GRZEGORZ Gm - absolwent PWST w Krakowie (dyplom - 1987r.), od czasu ukoń
czenia studiów do końca sezonu 1993/1994, aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie 
wystąpił w zespołowych spektaklach: "Kernalia", "Kaczmarski", "Piosenki lwowskie", 
"Piaf', "Brel and Friends" oraz jako MĄCKI w "Żołnierzu królowej Madagaskaru" ANTREPRENER w "Operze za trzy 
grosze", PADRE w "Człowieku z La Manczy" Bernardo w "West Side Story", OLNER w "Love Story'', CLIFF w "Caba
recie'', od początku sezonu 1994/1995, aktor Teatru Wybrzeże, gdzie występuje w roli PIOTRUSIA PANA w przedsta
wieniu "Piotruś Pan" J.M.Barrie w reż. R.Redfarna, LOUISA w "Aniołach Ameryki" T.Kushnera. 

MAREK KOCOT· absolwent PWST im. L.Solskiego w Krakowie, od ukończenia stu
diów aktor Teatru Wybrzeże ; ESCH w "Było sobie kiedyś miasto" w/g prozy G.Grassa, 
SKYLIGHTS w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie. 

ANDRZEJ ŁACHAŃSKI - absolwent PWST im. L.Solskiego w Krakowie, od 
1993 roku aktor Teatru Wybrzeże ; m.in. LUCENCIO w ''Poskromieniu złośnicy" 
W. Szekspira, OSKARŻONY I DYREKTOR KANCELARII/ FABRYKANT w "Procesie" 
F. Kafki, GUS COVERLY w "Arkadii" T.Stopparda, HARRY LIBENAU w "Było sobie 
kiedyś miasto" w/g prozy G.Grassa, KRO KODYL w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, 
CHŁOPAK w "Trzech wysokich kobietach" E.Albee. 
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JERZY WIŃSKI· absolwent PWST im. L.Shillera w Łodzi (dyplom - 1963r.) , od roku 
1968 aktor Teatru Wybrzeże ; m.in. PAT w "Zakładniku" B.Behana, ARLEKIN "Arlekini 
z Zielonego Przylądka" E.Gherardi'ego, TRJNKULO w "Szacie Prospera" E.Renana, jeden 
z aktorów w spektaklu "Teatr osobny" M.Białoszewskiego , CHOCHOŁ w "Weselu" S.Wy

spiańskiego , IGNACY w "Iwonie, księżniczce Burgunda", "Ślubie", KSIĄŻĘ HI.MALAJ w "Operetce" W.Gombrowicza, 
X X w "Emigrantach" S.Mrożka, BORYS w "Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, PAN JOWIALSKI w "Panu Jowialskim" 
A.Fredry, WILLY LO.MAN w "Śmierci komiwojażera" A.Millera, PAWEŁ w "Porwaniu Sabinek" braci Schonthan, HANS 
w "Peepshow u Holzerów" M.Kobeli'ego, ON w "Krzesłach" E.Ionesco, KAPELAN w "Damach i huzarach" A.Fredry, 
EZRA CHATER w "Arkadii" T.Stopparda, BOBClYŃSKI w "Rewizorze" M.Gogola, H GO EVANS w "Wesołych ku
moszkach z Windsoru" W.Szekspira, STARY HEINI PILENZ w "Było sobie kiedyś miasto" w/g prozy G. Grassa, SMEE 
w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, DAVID ALAN KEPESH w monodramie "Pierś " w/g mikropowieści P.Rotha. 

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI -absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1983r.), od czasu ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; m.in. DOKTOR LUBETZKY 

w "Już prawie nic" ].Andrzejewskiego, JASZA w "Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, STEFAN w "Niewinnej grzesznicy" 
W.Grubińskiego, AUSTIN w "Prawdziwym Zachodzie" S.Sheparda, MŁODY KSIĄŻE w "Białym Łabędziu" A.Strindber
ga, FIRUS SZACH w "Latającym rumaku" B.Leśmiana , DAREK w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, LLOYD DAL
LAS w "Czego nie widać" M.Frayna, HELIKON w "Caliguli" A.Camusa, PAN w "Hiobie" wg. "Księgi Hioba", DIOME
DES w "Trajlusie i Kressydzie'' \Xt.Szekspira, WITOLD w "Historii" W. Gombrowicza, HOWARD WAG 1ER w „. mierci 
komiwojażera" A.Millera, PISARZ w "Bogu" W.Allena, PA.t\I w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, ZBY ZKO O L
SKI w "Moralności pani Dulskiej" G.Zapolskiej , PŁOTKA w "Farsie z o.o." W.Zawistowskiego, KTOŚ w "Rewizorze '' 
M.Gogola, ABRAHAM W10TKI w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, PORuCZNIK LOT ICTWA w "B, · 
ło sobie kiedyś miasto" w/g prozy G.Grassa, CECCO w "Piotrusiu Panie" JM.Barrie 



IGOR MICHALSKI -absolwent PWSFiT w Łodzi (dyplom - 1980r.), od 1982r. aktor Te
atru Wybrzeże; wystąpił m.in. w "Pułapce" T.Różewicza, " Bałałajkinie i spółce" S.Michał

kowa, "Lodoisce" W.Bogusławskiego, "Wiśnimvym sadzie" A.Czechowa, "Irydionie" 
Z.Krasińskiego, jako FOTOGRAF w "Balkonie" ).Geneta, WALTER w "Opowieściach Hollywoodu" Ch.Hamptona, 
MŁODY KRÓL w "Białym Łabędziu" A.Strindberga, DYSMAS w "Wolności dla Barabasza" K.\X ójcickiego, GREBEAU
VAL w "Oskarżycielu publicznym" F.Hochwaldera, ALFRED w "Mężu i żonie" A.Fredry, ZŁOWl EK w "Ambasadorze" 
S . Mrożka, MARIUSZ BROMECKl w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, DAVY DAH MM w "Cnotliwej pannie.„" 
T.Middletona, KSIĄŻĘ VON PLESS w "Historii" W.Gombrowicza, KOMISARZ w "Kubusiu i jego panu" M.Ku nd ry, 
STANLEY w "śmierci komiwojażera" A.Millera, SZIGALEW w "Biesach" F.Dostojewskiego, FRANCISZEK I KAT ll 
w "Procesie" F.Kafki, GRUMIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, RICHARD OAKES w "Arkadii" T.Stopparda, 
P GOWICYN w "Rewizorze" M.Gogola, FRANK FORD w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" W. zek pira. 

STANISŁAW MICHALSKI - absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1955r.), od chwili ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże, wieloletni dyrektor arty
styczny, a w latach 1988-1993 dyrektor naczelny tegoż teatru · m.in. PETR CHIO w "Po
skromieniu złośnicy" W.Szekspira, JASIEK (1960) , CZEPIEC (19 6) w 11\Xeselu" S.Wy
spiańskiego, CZEŚNIK w "Zemście" A.Fredry, BUKA.RA w "Przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna" l. Breśana 
PATIOMKlN w "Termopilach polskich" T.Micińskiego, PANKRACY w "Nie-B skiej komedii" Z . Karasińskiego , OTEL
LO w "Otellu", KLAUDIUSZ w "Hamlecie" W.Szekspira. OJCIEC w "Pułapce" T.Różewicza , DANTON w "' prawie Dan
tona" S.Przybyszewskiej, CHEREA w "Caliguli'' A.Camusa, PANDAR S w "Trajlusie i Kressydzie", ANTO ICSZ w "An
toniuszu i Kleopatrze" W.Szekspira, STIEPAJ\J TROFIMOWICZ WIERCHOWIE, SKl w "Biesach" F.Dostojewskiego, 
HAWKINS w "Zimorodku" W.D.Home'a, ROTMISTRZ w "Damach i huzarach" A.Fredry, JELLABY w "Arkadii" T.Stop
parda, ZIEMLANIKA w "Rewizorze" M.Gogola, GEORGE PAGE w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, 
DYREKTOR WALDEMAR KLOHSE w '·Było sobie kiedyś miasto" w/g prozy G.Grassa, PODRÓŻNY w ''Kto mówi o cze
kaniu?" P.Huelle. 

JACEK MIKOŁAJCZAK - absolwent PWST w Krakowie (Wydziału Aktorskiego we Wro
cławiu - dyplom 1983r.) , od 1985r. aktor Teatru Wybrzeże; m.in. IRYDlO w "Irydionie" 
Z.Krasińskiego, ZABRZEZIŃSKl w " ciekła mi przepióreczka" S.Żeromskiego, MARIAN 

LESZCZ Kw "Opętanych" W.Gombrowicza, WOLF w "Parku" B.Straussa, GUSTAW w "ślubach panieńskich " A.Fre
dry. JACEK SMUL Kl w " Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, SCYPION w "Caliguli" A.Camusa, SIERŻANT TROTIER 
w "Pulapce na myszy" A.Christie, TALLIEN w "Oskar'qcielu publicznym" F.Hochwaldera, TROJLUS w ''Trajlusie 
i Kressydzie" W.Szekspira, JEAN w "Pannie Julii" A.Strindberga, LUDMIR w ''Panu Jowialskim" A.Fredry, ON w "Dwoj
gu na huśtawce " W.Gibsona AKTOR w "Bogu'' W.Allena, PIOTR STIEPANOW1CZ WIERCHOWIEŃSKl w "Biesach" 
F.Dostojewskiego, PETRUCHIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, SEPTIMUS HODGE w "Arkadii" T.Stoppar
da, CHLESTAKOW w ·'Rewizorze" M.Gogola, HEINI PILENZ w " Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, PAUL 
w "Kto mówi o czekaniu'' P.Huelle, JOE w "Aniołach Ameryki" T.Kushnera. Laureat kilku nagród aktorskich na ogól
nopolski ch fes tiwalach teatralnych. Odtwórca tytułowej roli w "Płatonowie" A.Czechowa, głośnym spektaklu przygo
towanym ostatnio przez wrocławski Teatr Polski. 

JAR OSŁA W TYRAŃSKI -absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom - 1984r.), 
od czasu ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; m.in. PIOTR TROFIMO\X' w "Wi
śniowym sadzie" A.Czechowa, HALIOGABAL w "Irydionie" Z.Krasińskiego , EBERHARD 
HUPPE w " Głosach umarłych " I.Iredyńskiego, MAX PICCOLOMINI w "Wallensteinie" 
F.Schillera, ALBIN w "ślubach panieńskich" A.Fredry, MAREK w "Stąd do Ameryki" W.Za
wistowskiego, CALIGULA w "Caliguli" A.Camusa, WŁODEK w "Teorii Einsteina" A.Cwoj

dzińskiego . FABRICIUS w "Oskarżycielu publicznym" F.Hochwaldera, WACŁAW w "Mężu i żonie" A.Fredry, HITLER 
w "Mein kampf' G.Toboriego, OKTAWIUSZ CEZAR w "Antoniuszu i Kleopatrze" W.Szekspira, HAPING w "śmierci 
komiwojażera" A.Millera, MIKOŁAJ STAWROGIN w "Biesach" F.Dostojewskiego, HRABIA FANTAZY DAFNICKI 
w 'Fantazym" ) . Słowackiego , JÓZEF K. w "Procesie" F.Kafki, KAPITAN BRICE w "Arkadii" T.Stopparda, TOM w "Ja, 
Maestro" H.H.Gudmundsdottir, MILT MANV1 LLE w "Sie kochamy" M.Schisgata, TWARDZIEL w "Piotrusiu Panie" 
J.M.Barrie. 



KRZYSZTOF BABICKI - ur. w 1956r., absolwent Uniwersytetu Gdańskiego , Wydziału 

Reży erii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (dyplom - 1982r.) , od chwili 
ukończenia studiów reżyser etarowy, w latach 1991- 1994 również dyrektor artystyczny 

Teatru Wybrzeże , współpracujący z kilkoma teatrami polskimi (w tym kilkakrotnie reżyserujący dla Teatru Starego 
w Krakowie), a także z teatrami w Finlandii, RFN, Rosji, Korei, Szwecji, twórca kilkunastu spektakli telewizyjnych; 
laureat wielu nagród i wyróżn ień za działalność artystyczną , m.in. pre tiżowej Nagrody Konrada Swinarskiego, Na
grody im. Sta nisława Wyspiańskiego. 

ANNA MARIA RACHEL - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie /dyplom -1967r./, od końca lat 70-
tych związana z Teatrem Wybrzeże, w tym od 1988r. jako scenograf etarowy. Do ważniejszych realizacji A.M. Rachel 
dla Teatru \Xfybrzeże należą scenografie do spektakli: "Już prawie nic" Andrzejewskiego, "Wiśniowy sad" Czechowa, 
"Biały Łabędź" i "Panna Julia" Strindberga, "Wallenstein" Schillera, "Park" Straussa, "Caligula" Camusa, "Trojlus 
i Kressyda" Szekspira, "Kobieta z morza" Ibsena, "Godzina kota" Enquista, "Było sobie kiedyś miasto" w/g prozy 
G.Grassa, /wszystkie w reżyserii K.Babickiego/, "Tryumf miłości" Marivoux, "Wychowanka" Fredry, "Złodziej idealny" 
Iwaszkiewicza, reżyserii M . Okopińskiego/, " Kubuś i jego pan" Kundery /w reżyserii U.Mordzewskiej-Bista/, "Aż do 
bólu" Mastrosimone /w reżyserii A.Orzechowskiego/, "Ja, Maestro" Gudmundsdottir (w reżyserii K.Regnarssona) 
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Radio Gdańsk 

67,85 MHz 103,7 MHz 
GDAŃSK UL. UPHAGENA 23 TEL/FAX 41 1 O 34 

MAKUAZE SCENICZNE 
WYKONANO KOSME1YKNV\I FIRMY ../llorgor@~ 
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BANK GDAŃSKI SA 
ul. Targ Drzewny 1, 8 0 958 Gdańsk 

POMORSKI 
OKR~GOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNICTWA 
W GDAŃSKU 

ARDO® 

EAST TRADING COMPANY 

ul. Ordona 2 a, 01 - 237 VVarszawa 

l'el./fax::(O 22) 36 26 2 „ 
l'el.: ( O 22) 36 S4 02/03 

. 
l'el.: (O 22) 36 SS „ 7 /„ B 

•JAKOŚĆ • ELEGANCJA• 

ROZSĄ DNA CENA 

to zalety, które pot rafią docenić 

Polacy 



LUBIANAs.A. 
Zakład Porcelany Stołowej 

83 407 ŁUBIANA 
, 

kl KOSCIERZYNY 

TEL. (058) 86 37 84, 8637 86, 86 37 87 

F AX:(058) 86 37 85 

8 0 · 7 48 GDAŃSK 
UL. CHMIELNA 26 

TE I!.. 3 1 4 8 6 6 FAX 3 1 5 7 1 3 



SALON FRYZUR s.c. 

80 463 GDAŃSK, AL RZECZYPOSPOLITEJ 33 
CENTRUM HAN DLOWE "ETC" 

TEL. 53 77 87 w 120 

OFERUJEMY USŁUGI DLA PAŃ, PANÓW I DZIECI 

konsultacje w zakresie doboru fryzury-koloru włosów 
modne st rzyżen i a, rozjaśnianie włosów 

farbowanie włosów, kolorowe paemka-balayage 
farbowanie włosów farbą bez amoniaku 

trwała ondulacja: ziołowa, zabiegi pielęgnacyjne 

WSZYSTKI E USŁUGI WYKONUJEMY PREPARATAMI FIRMY 

GOLDWELL 
Ich jakość to gwarancja doskonałej kondycji Twoich włosów · 

ZAPRASZAMY 

PONIEDZ IAŁEK-SOBOTA od 9.00 do 21.00 
NIEDZIELA od 11.00 do 20.00 

GOLDWELL 

, 
ZNIKA WELON SlAROSCI 

I 

2WYCl~ZA NOWY ORION 

NOIVY- NOIVY-

PLUS C06.0R 

Henkel 



Spółka BSH - wyłączny importer i dystrybutor 
sprzętu gospodarstwa domowego 
marki 

BOSCH 
BIURO PÓŁNOC: 81-351 GDYNIA 

UL. JANA Z KOLNA 12 
TEL./FAX: (058) 21 98 75 

TEL. 21 92 74 

• sprzęt do zabudowy 
• kuchnie elektryczne 

• chłodziarki 
• pralki 

• suszarki do bielizny 
•zmywarki 

• kuchenki mikrofalowe 
• odkurzacze 

• sprzęt drobny 

Polska 

Telewizja 

Kablowa s.A. 



Teatr Wybrzeże dziękuje 
Drukarni ATEXT, 

firmie ROMA PRINT, 
POMORSKIEMU OKRĘGOWEMU 
ZAKŁADOWI GAZOWNICTWA 

W Gdańsku, 
BANKOWI GDAŃSKIEMU 

za pomoc w realizacji spektaklu 

„ 
GDANSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 
80 958 GDAŃSK 

UL. ROGACZEWSKIEGO 9/19 

TEL. 32 12 41do43 

fax 32 01 20 

Z-ca dyrektora d/s technicznych: 
PAWEŁ MAJEWSKI 

Kierownik działu scen: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenografii: 
lYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów 
RUFINA PLĄSKA 

OBSŁUGA SPEKTAKLU: 
brygadier sceny: Ryszard Łęcki 

światło : Bogdan Rokita, Bogdan Gaczoł 
dźwięk: Zdzisław Graczyk 

rekwizyty: Jerzy Pokuciński 
charakteryzacja: Krystyna Winiarska 

garderobiane: Teresa Górna, JadwigaJędrejewska, Anna Serafin 
zaopatrzenie: Grażyna Kostuch 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
W GDAŃSKU: 

Kierownik: IWONA KORSAK 
tel. 31-70-21 w.14 

SCENA NA TARGU WĘGLOWYM 
MAŁA SCENA im. S.HEBANOWSKIEGO 

kasy biletowe: tel. 31-70-21 w. 31 

W SOPOCIE: 

Z-ca kierownika: 
MARIA ZAWADZKA 

SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe:tel:Sl-39-36, 51-58-12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
we wtorki, środy, czwanki i piątki w godz. 11.00 - 18.00 
w soboty, niedziele i poniedziałki w godz. 14.00 - 18.00 

Z AP RAS Z AMY 
opracowanie programu:}erzy Gutarowski 

opracowanie graficzne, ilustracje i okładka: Mariusz Hoffman 

zdjęcia aktorów -Małgorzata Bramska-Fogiel -
zdjęcia ze spektaklu "Wiśniowy sad", prób do spektaklu "Trzy siostry"- Ewa Grabowska-Sadłowska 



~„~ 
-'}:" 

DRUKARNIA 

80 557 GDAŃSK 
UL.ZAŁOGOWA -5 
TEL.(058) 43 OO 01 
FAX (058) 43 10 53 

TLX 0512203 




