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W AUSTRII, 
CZYLI 

WSZĘDZIE 
Jarosław Komorowski 

Trudno o zarys dziejów nowoczesnego teatru, w którym nie 
pojawiłby się rok 1896 - jako data paryskiej premiery Króla 
Ubu Jarry'ego. Jeszcze trudniej odnaleźć informację, że w tym 
właśnie roku Arthur Schnitzler, trzydziestoczteroletni pisarz 
z literackiego kręgu „Młodego Wiednia", pisał sztukę Korowód 
(Reigen). Nic w tym zresztą dziwnego, skoro napisał ją chwi
lowo „do szuflady "- Obyczajowa prowokacja była na tyle dra
styczna, że na druk utwór czekać musiał cztery lata , a prapre
miera stała się możliwa dopiero w następnym stuleciu , po 
Wielkiej Wojnie. 

Epoka była epokowa ... U schyłku XIX w . w wielobarwnym 
splocie spotkały się dramatopisarskie pokolenia i kierunki. Re
alizm przerastający w naturalizm współistniał z symbolizmem roz
maitych odcieni . Rok 1895 to Kandyda Shawa, Brat marnotraw
ny Wilde'a, Wnętrze Maeterlincka i Demon ziemi Wedekinda. 
Rok 1896 też prezentuje się ciekawie: fan Gabriel Borkmann 
Ibsena, Mewa Czechowa, Szczęście w zakątku Sudermanna 
i Dzwon zatopiony Hauptmanna. Równocześnie na scenę wlua
cza neoromantyzm, akcentujący zwłaszcza życiodajną silę au
tentycznej, pięknej miłości. W 1897 r. triumf odnosi niezapo
mniany Cyrano de Bergerac Rostanda, powstają pierwsze sztuki 
Hofmannsthala. Sam Schnitzler w dwa Jata po Korowodzie pisze 
neoromantyczny Welon Beatrice. 



Jak na realistyczną sztukę z końca ubiegłego wieku, w do
datku niemoralną i dekadencką - a tak ją głównie postrzegano 
- jest Korowód utworem szczególnym , bardzo w swej nietypo
wości interesującym . Konkretny czas, miejsce i koloryt zdarzeń 
ma najwyraźniej znaczenie drugorzędne. Lokalizacja akcji w fin
de-siecle'owym Wiedniu pod rządami Dobrotliwego Monarchy 
to sprawa zewnętrznego sztafażu, eksponowanego oszczędnie 
i to głównie w didaskaliach. Bardziej niż obyczajowe obrazki 
z epoki interesuje autora obserwacja psychologiczna, aktualna 
poza czasem historycznym, w Austrii i gdzi e indziej. Był w koń
cu Schnitzler lekarzem - psychiatrą („wszyscy pisarze to do
chtory" - powiada Słodka Dziewuszka) i przyjaźnił się z Freu
dem, wysoko ceniącym jego twórczość. Istotny sens dramatu 
ma zatem wymiar uniwersalny, a po stu latach, w dobie nowe
go „fin-de-siecle'u", brzmi nie mniej współcześnie i prawdziwie. 
A może nawet bardziej . 

Jest bowiem tak, że dziś , gdy prowokująca dawniej widzów 
i cenzorów obyczajowa śmiałość utworu zetlała , wyraźniej doj
rzeć można ważne cechy i konteksty jego struktury. Uderza fakt, 
iż decyzją autora postaci zasadniczo pozbawione zostały indy
widualnych imion (choć nierzadko posługują się nimi w tek
ście). Mamy więc najwyraźniej do czynienia z „ każdą" dziwką, 
„każdym" paniczem, „każdym " hrabią, z reprezentantami róż
nych kręgów społecznych - lub poszczególnymi gatunkami 
„ludzkiej menażerii " . Skojarzenia z moralitetem, bliskim wszak 
modernistom, są nieodparte, czy jednak uprawnione wobec dra
matu, który nie oferuje wskazówek, przestróg, zwłaszcza zaś po
zytywnej drogi wyjścia? Uniwersalizujące potraktowanie posta
ci w połączeniu z jakże znaczącym tytułem wskazuje trop 
odmienny, zbliżony koncepcyjnie , ale wolny od jednoznacz
nych moralnie rozstrzygnięć. 

• 

Polski „Korowód" to szereg tańczących par, który może 
być otwarty, podążać przed siebie. Tytuł oryginalny natomiast 
precyzyjnie oddaje zamysł autora . „Reigen" to taniec w za
mkniętym kręgu , w kółko . Ów kolisty układ „dziesięciu dialogów" 
Schnitzlera krzyżuje się ze społeczną drabiną, na której kolejni 
bohaterowie zajmują coraz wyższe miejsce, od Dziwki do Hra
biego. Taki zaś „taniec" wolno uznać za szczególny, przewrot
ny wariant - adaptację motywu tańca śmierci , również symbo
listom i modernistom nieobcego. Osoby różnego wieku i pozycji 
pląsające ze śmiercią w parze na obrzeżach i wspólny taneczny 
krąg w centrum to częsty sposób przedstawiania tego tematu 
na obrazach i rycinach . 

Makabryczny motyw miał ilustrować zasadę : „śmierć wszy
stkich równa". U Schnitzlera wszystkich równa miłość, nawet 
gdy jest jedynie przelotną miłostką, grą, złudzeniem czy pragnie
niem, realizowanym pośpiesznie na czysto biologicznym pozio
mie. Miłość odległa od uniesień neoromantyków, za to dobrze 
osadzona w codzienności, nie tylko niweluje różnice - pozwala 
też choć na pewien czas zapomnieć , odizolować się od nieprzy
jaznej rzeczywistości. Skoro można zamknąć drzwi, zgasić świa
tło „. Z zaklętego kręgu korowodu nie widać wyjścia, ale też nikt 
go nie szuka, o tym, co „na zewnątrz" mówiąc z wyraźną nie
chęcią, przykrością czy lękiem . Pojawiające się w dramacie py
tanie: „kogo zdradzasz w tej chwili?" ma znaczenie ogólniejsze. 
Bohaterowie dramatu zdradzają ze sobą właśnie ów świat ze
wnętrzny, w którym „nic nie sprawia już radości". Zdradzają, aby 
móc w nim żyć. 
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FENOMEN , 
OBQJĘTNOSCl 

SW IATA 
Leszek Kołakowski 

Próby pokonania obojętności świata we wspólnocie mojej z ludźmi nie mu

szą uchodzić za koniecznie nieudane, nigdy wszakże udałość ich nie jest pełna. 

W porozumieniu erotycznym, gdzie doświadczenie więzi może być najin

tensywniej przeżyte , osiągamy bodaj barierę ostateczną naszych wysilków nad 

wydarciem świata z obojętności, a tym samym przekonujemy się, że bariera ta

ka jest rzeczywiście obecna i zdobywamy, co więcej, samowiedzę możliwie naj

lepszą tego właśnie, o co nam chodzi w naszym oswajaniu świata. 

W intymności erotycznego spotkania próbujemy każdorazowo przy

wrócić realność odwiecznemu mitowi androgyne; wydaje się, jak gdyby istot

nie - zgodnie z popularnym wierzeniem - nostalgia zagubionej połówki, pra

gnącej ponownie stać się częścią nieszczęśliwie rozszczepionej całości, 

ożywiała naszą interesowność seksualną. Przedzierając się jakby przez skórę 

erotycznego wspólnika, próbujemy przywłaszczyć sobie jego cielesność 

w sposób wszechstronny, calością dostępnych środków odbioru, dotrzeć do 

drugiej osoby tak, by znieść bez reszty wszelkie poczucie różności, dostąpić 

wzajemnego wchłonięcia. W asymetrii normalnego obcowania erotycznego 

ekspansywna, męska polówka wydaje się zmierzać ku temu , by zostać po

chłoniętą; odbiorcza, kobieca - by pochłonąć raczej. Nierówność tę notują 

pewne mity, zresztą eksploatowane od dawna przez literaturę psychoanali

tyczną lub bergsonizującą, która już to wykrywa zbieżności zaspokojenia se

ksualnego z odżywczym i osadza je w rudymentarnych zlożach życia , już to 

podkreśla obecność instynktu śmierci w glodzie seksualnym; tę samą nie

równość potwierdza bodaj okoliczność, że pełnia osiągalnego porozumienia 

seksualnego możliwa jest nie tam, gdzie jest ono wymianą ściśle wzajemne

go pragnienia , ale tam, gdzie obie strony - męska i kobieca - skupiają prze

życie porozumienia na ciele kobiecym , gdzie więc kobieta oddanie swoje oka

zuje w koncentracji uwagi na własnym, nie zaś partnera ciele , odwrotnie, 

aniżeli męski wspólnik. 



Sprzysiężenie erotyczne wydaje się stwarzać warunki dla złudzenia toż

samości zupełnej, a w napięciu swoim demaskuje istotną treść wszystkich na

szych niezaspokojeń, które dlatego z taką łatwością poddają się opisowi w sym

bolice seksualnej. Objawia, że fenomen obojętności świata skorelowany jest 

z przeżyciem samoidentyfikacji świadomości i że w samym akcie owego rozpo

znawania siebie zawiera się nieodwracalnie przejrzysta separacja wobec reszty 

bytu; że doświadczamy tej separacji jak obojętności świata, ponieważ wiemy, że 

nie umiemy naprawdę i nigdy nie potrafimy komukolwiek i czemukolwiek prze

kazać siebie w jakości samoprzeżywania, że więc autoidentyfikacja oddziela 

nas pod pewnym wyróżnionym względem od wszystkiego, a wszystkie formy ko

munikacji, współżycia, pomocy, przyjaźni, miłości, chociaż umożliwiają nam 

istnienie, nie mogą tej bariery nieprzekazywalności rozsadzić. Spełnione w cie

lesnym obcowaniu porozumienie erotyczne może zaktualizować maksimum 

możliwości komunikacji międzyludzkiej, czy nawet stworzyć chwilowe złudze

nie tożsamości z drugim i stąd jest bezcenne. 

Fragment z Obecności mitu L Kołakowskiego, Wyd. ABC, Kraków 

1981, s.79-80 
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KALENDARIUM 
ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

ARTHURA SCHNITZlERA 
opracował Lech Budrecki 

1862 - 15 maja przychodzi na świat. jego ojcem jest profesor dr Johann 

Schnitzler, dyrektor wiedeilskiej Polikliniki. 

1879 - z wyróżnieniem zdaje maturę, a jesienią zaczyna studia medyczne 

w Wiedniu. 

1880 - 13 listopada publikuje „Liebeslied der Ballerine" (Pieśr1 miłosną ba

leriny) w monachijskim „Der Freie Landesbote", 15 listopada zaś 

ogłasza tamże tekst publicystyczny „Ober den Patriotismus" 



1885 - kończy studia, od września pracuje jako lekarz w szpitalu i Polikli

nice wiedeńskiej 

1886 - Zostaje asystentem prof. dr Theodora Meynerta na psychiatrii. Pu

blikuje wiersze, szkice, aforyzmy w czasopismach ,.Deutsche Wo 

chenschrift" i „An der sch6nen blauen Donau". 

1887 - Zostaje redaktorem w piśmie założonym swego czasu przez jego oj

ca, w „lnternationale Klinische Rundschau " . 

1888 - Publikuje jednoaktówkę „Das Abenteuer seines Lebens" (Przygoda 

jego życia). Wyjeżdża do Berlina i Londynu . Zaczyna pracować jako 

asystent swego ojca. Interesuje się hipnozą. 

1889 - W „Internationale Klinische Rundschau" oglasza drukiem rozpra

wę „Uber funktionelle Aphonie und deren Behandlung durch Hyp

nose und Sugestion" (O funkcjonalnej afonii i leczeniu tejże hipno

zą i sugestią). Publikuje opowiadania, a też jednoaktówkę „Epizod", 

która później wejdzie w skład „Anatola". 

1890 - Obraca się w środowisku „Mlodego Wiednia". Ogłasza drukiem jed

noaktówki „Alkandis Lied" (Pieśń Alkandis), „Pytanie losowi ", „Po

ranek weselny Anatola". 

1891 - W Theater in der Josefstadt w Wiedniu - prapremiera „Das Abenteu

er seines Lebens". Publikuje sztukę „Das Marchen" (Bajka). 

1892 - Wydaje „Anatola" - cykl powiązanych ze sobą jednoaktówek. 

1893 - Umiera jego ojciec. On sam porzuca Poliklinikę. Otwiera prywatną 

praktykę . Deutsches Volkstheater w Wiedniu wystawia „Das 

Marchen " Sztuka wywołuje skandal natury obyczajowej. Po dwu 

przedstawieniach dyre kcja teatru zdejmuje sztukę z afisza. 

1894 - Publikuje opowiadania, m. in. „Kwiaty" i „Śmierć" . 

1895 - Prapremiera , .Miłostek " w Burgtheate r w Wiedniu . Ukazuje si ę tom 

opowiadań „Śmierć " 

1896 - Premi e ra „i'vlilostek" w Deutsches Theater w Berlinie. Wyjeżdża do 

krajów skandynawskich, odwiedza Ibsena w Oslo . Prapremiera no

wej sztuki „W matni" w Deutsch es Theater. 

1897 - Kończy pisanie „Korowodu". 

1898 - Prapremiera „Das Vermachtnis" (Spu ścizny) w Deutsches Theater 

w Berlinie , później wiedeńska premiera tej sztuki w Burgtheater Pu

blikuje jedną z najglośniejszych swoich jednoaktówek „Poci zieloną 

papugą" 

1899 - Prapremiera trzech jednoaktówek: „Paracelsus", „Die Gefohrtin " 

(Towarzyszka) i „Pod zieloną papugą" w Burgtheater. 



1900 - Prapremiera „Der Schleier der Beatrice" (Welonu Beatrycze) w Lobe

Theater we Wrocławiu. „Neue Freie Presse" rozpoczyna druk jednego 

z najważniejszych jego opowiadań „Lejtnanta Gustla". Wydaje na pra

wach manuskryptu „Korowód " w nakladzie 200 egzemplarzy. 

1901 - Publikuje cykl jednoaktówek „Godziny życia ", a także tom opowia

dań „Pani Berta Garlan". 

1902 - Prapremiera „Godzin życia" w Deutsches Theater w Berlinie. 

Odwiedza Gerha1ia Hauptmanna w Jagniątkowie (Agnetendorf). Pu

blikuje opowiadania, m.in . „ Grecką tancerkę". 

1903 - Otrzymuje nagrodę Bauernfelda za „Godziny życia". Kilka scen 

z „Korowodu" wystawia monachijski teatr studencki. Prapremiera 

„Lalek" w Deutsches Theater. Publikacja „ Korowodu". 

1904 - Prapremiera „Der Einsame Weg" (Samotnej drogi) w Deutsches Theater. 

Zakaz publikacji „Korowodu" w Niemczech. Prapremiera „Der Tapfere 

Cassian" (Mężnego Kasjana) w Kleines Theater w Berlinie. Reżyserem 

spektaklu był Max Reinhardt. Dolączoną do „Der Tapfere Cassian" jed

noaktówkę „Das Haus Delorme" (Dom Delorme) zatrzymuje cenzura. 

-. 
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1905 - Prapremiera „Zwischenspiel" (Intermezza) w Burgtheater. 

1906 - Prapremiera „Zewu życia" w Lessing - Theater w Berlinie. 

1908 - Za „Zwischenspiel" otrzymuje nagrodę Grillparzera. Wydaje po

wieść „Droga do wyzwolenia" oraz jednoaktówkę „Comtesse Miz

zi" (Hrabina Mizzi) 

1909 - Prapremiera „Comtesse Mizzi " w Deutsches Volkstheater w Wie

dniu . 

1910 - Prapre miera pantomimy „Der Schleier der Pierette" (Welon Pieret

te) w Koenigliches Opernhaus w Dreznie. Prapremiera „Der junge 

Medard us" (Mlodego Medarda) w Burgtheater. 

1911 - Równoległe premiery „Ziemi nieznanej" w Lessing-Theater w Berli

nie, w Lobe-Theate r we Wrocławiu , w Residenztheater w Mona

chium, w Deutsches Landestheater w Pradze, w Altes Stadttheater 

w Lipsku, w Stadt Theater w Bochum, w Burgtheater w Wiedniu . 
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1912 - Prapremiera cyklu jednoaktówek „Marionetten" (Marionetki) 

w Deutsches Volkstheater w Wiedniu. 

Węgierska prapremiera „Korowodu" w Budapeszcie zostaje zakaza

na. Nie dochodzi też w skutek inter.vencji cenzury do prapremiery 

„Profesora Bernhardiego" w Deutsches Volkstheaterw Wiedniu . Pra

premiera tejże sztuki w Berlinie w Kleines Theater. Wydawnictwo S. 

Fischer z okazji pięćdziesięciolecia Schnitzlera publikuje jego dzieła 
zebrane (3 tomy dziel prozatorskich i 4 tomy dziel teatralnych) . 

I •"~ 

1913 - Publikuje tom opowiadań „Beata". 

1914 - Otrzymuje nagrodę im. Rai munda za „Der Junge Medard us". Ukazu

je się jego tom opowiadań „Grecka tancerka". 

1915 - Prapremiera trzech jednoaktówek „Komodie der Worte" (Komedia 

Słów) równocześnie w Burgtheater w Wiedniu, w Neues Theater we 
Frankfurcie nad Menem i w Hoftheater w Darmstadt. 

1917 - Prapremiera komedii „Flink und Fliederbusch" (Flink i Fliederbu

sch) w Deutsches Volkstheater w Wiedniu. 

1918 - Prapremiera „Profesora Bernhardiego" w Volkstheater w Wiedniu 

(po upadku monarchii zniesiono cenzurę). Wydaje tom opowiadań 

„Casanovas Heimfahrt" (Powrót Casanovy). 

1919 - Publikuje sztukę „Die Schwestern " (Siostry). 

1920 - Prapremiera „Die Schwestern" w Burgtheater Otrzymuje nagrodę 

Volkstheater za „Profesora Bernhardiego". 

Prapremiera „Korowodu" w Kleines Schauspielhaus w Berlinie. 
Premiera filmu „Reigen" (Korowód) opartego na tej właśnie sztuce 

Schnitzlera. 

1921 - Premiera „Korowodu" w Volkstheater w Wiedniu 17 lutego. W re

zultacie zamieszek spowodowanych , wystawieniem „Korowodu" 

dalsze przedstawienia tej sztuki zostają zakazane. 

Premiera amerykańskiego filmu „The Affair of Anatol" opartego na 

schnitzlerowskim „Anatolu". 

Proces wytoczony dyrektorowi, reżyserowi i aktorom Kleines Schau

spielhaus w Berlinie z racji wystawienia przez ten teatr „Korowo

du". Proces kończy się uniewinnieniem oskarżonych. 

1922 - List Freuda z okazji sześćdziesięciolecia urodzin Schnitzlera. Docho

dzi do pierwszego dłuższego spotkania pisarza z twórcą psychoana
lizy. 

1923 - Premiera filmu „Der Junge Medardus" opartego na sztuce Schnit

zlera. 

1924 - Premiera „Komodie der Verfllhrung" (Komedii uwiedzenia) w Burg

theater. Oglasza drukiem opowiadanie „Panna Elza" . 



1925 - W „Die Dame" drukuje opowiadanie „Jak we śnie" 

1926 - Spotyka się po raz ostatni z Freudem. Publikuje sztukę „Der Gang 

zum Weiher" (Droga do sadzawki), a także tom opowiadań „Gra 

o brzasku". 

1927 - Premiera filmu „Mitostki" - scenariusz oparty na sztuce Schnitzlera. 

1926 - Wydaje powieść „Thercse". Premiera filmu „W matni" wedle sztuki 

Schnitzlera. 

1929 - Prapremiera sztuki „Im Spiel der Sommerlutte" (W letnich powie

wach) w Volkstheater w Wiedniu. 

Premiera filmu „Panna Elza", którego scenariusz wspiera siQ na 

schnitzlerowskim opowiadaniu. 

1931 - Prapremiera „Der Gang zum Weiher" w Burgtheater 

Wydaje tom opowiadań „Flucht im die Finsternis" (Ucieczka 

w ciemność) 

Premiera filmu „Daybreak" o scenariuszu wywiedzionym ze schnit

zlerowskiego opowiadania „Gra o brzasku". 

21 października umiera Arthur Schnitzler. 



1950 - Premiera filmu „La roncie" w reżyserii M. Ophuelsa - swoista ekra

nizacja „Korowodu". 

1963 - Premiera opartego na sztuce Schnitzlera „Korowód" filmu „Reigen" 

w reżyserii A. Weidemanna. 

1964 - Premiera filmu „La roncie" w reżyserii R. Vadima o scenariuszu vry
wiedzionym z „Korowodu". 

1967 - Ukazują się „Aphorismen und Betrachtungen" Arthura Schnitzlera. 

1968 - Ukazuje się jego autobiografia „Eine Jugend in Wien" (Młodość 

w Wiedniu"). 

1969 - Ukazują się jego „Fruhe Gedichte" (Wczesne wiersze). 

1991 - Wychodzi jego dziennik - „Tagebuch". 
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„Arthur Schnitzler", Printed in Germany 1981 oraz fragmenty obrazów 
Gustava Klinta (s.6), Keesa van Dongena (s.10) , George'a Grosza (s.12), 
Pabla Picassa (s.23). 

Redakcja programu - Ewa Natorska 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 
Redakcja techniczna - Anna Barc 

Skład - „Hanpis" tel. 668-38-41 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsh1gi Widzów codziennie 
w godz. IO.oo - 15°0 , tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 10. Kasa czynna codziennie 
w godz. łO.oo - 14.00 i 16.00 - 19.oo, w poniedziałki w godz. 10°0 - 14.00, 

tel. 625-24-21 w.21 , fax 625-36-07 

T eatrovvi Ateneum 
z życzeniami sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

ofia rowuje 

na dzi a ł a ln ość artystycznci w sezonie 1996/ 1997 

40.000 zł 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCl:l\A GlÓWl\A 

A:'>JTYGOl\A \\ '\OWYM .IORKL' - Janusz Głowacki, reżyse ria - Izabella Cywińska, 
scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

KL BLS f·i\'I Al.I S I/\ I JEGO PA:'>J - Denis Diderot, tłumaczenie - Tadeusz Żeleński-Boy. 
adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, scenografia - Marcin Stajewsk i, teks1y piosenek - Woj
ciech Młynarski, muzyka -Jerzy Derfel, choreografia - Janusz Józefowicz 

h\NTAZY - Juliusz Słowacki, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia - Lidia Min1icz· 
Skmyńska i Jer-Ly Skarżyriski 

PRA \\"00'v1()'w l\Y Kt.AMCA - Grigorij Gorin, tłumaczenie - Janina i Grtegorz Fedorowsc1. 
reżyseria - Maciej Wojtyszko, scenografia -Antoni Poro~. opracowanie rnuzyc7Jle - Wojciech Borkowski 
/.A I l'RZl:Cl\\ - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronikier, 
reżyseria - !Janusz Warmińsk.i I. scenografia - Andrzej Przybył 
KUPI FC \\ I 'li TK I - William Shakespeare, tłumaczenie - Stanisław Barariczak, reżyseria -
Waldemar Smigasiewicz, scenografia - Maciej Preyer, muzyka - Wojciech Borkowski 

O l'l:RA GRAl\DA - scenariusz - Aldona Krasucka, Maciej Wojtyszko, reżyser i a - Maciej 
Wojtyszko, kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka, Wojciech Borkowski, scenogrnti;i - Anion i 
Poroś, choreogTafia - Tadeusz Wisniewski, instrumentacja - Wojciech Borkowski 

ZM IERLCH Dt.LIG!l·GO DNI/\ - Eugene o·Nei ll , reżyseria - Waldemar Smigasiewicz, 
scenografia - Maciej Preyer, muzyka - Wojciech Borkowski 

SCl: 'lA 61 

13URZLl\\ E Z'YCIF I J'.1/0RK/\ - JLLia Erenburg, tłumaczenie - Maria Popowska, adaptacja -
Katanyna Sobol, Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar SmigJsiewicz, 
scenogratia - Antoni PoroS. muzyka Jeny Derfel, choreografia - Tadeusz Wiśni,e_w_,_ki _ _ __ ~ 

DETEKn' \\ - Anthony Shaffer. tłumaczenie - Cecylia Wojewoda. reżyseria - I Janusz Warrruriski I. 
scenografia - Marcin Stajewski 

/\R KJ\ Dl/\ - Tom Stoppard, tłumaczenie - Jerzy Limon, reżyseria - Andrzej Pawłowsk i. 
scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Wojciech Borkowski 

SEN WUJASZKA - Fiodor Dostojewski, tłumaczen ie - Władysław Broniewski, adaptacja 
i reżyseria - Małgorzata Boratyńska (PWST), scenografi a - Agnieszka Banold, muzyka -Jan Janga 
Tomaszewski 

DZ IFCI Ml\ ll 'JS/r'GO ROCIA - Mark Medoff, t łumaczeni e - Kazi mierz Piol rowski , 
reżyseri a - Waldemar Matuszewski, scenogra fia - Ewa Strehejko, opracowanie muzyczne -
Adam Gzyra 

SCI-'\/\ :\A DOLE 

I l EMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria - Wojciech fVUymrski. 
choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne - Janusz Stokłosa, scenogra fi a - Marcin 
Stajewski, kosti umy - Małgorzata Blikle 
Mt.) 'JARSKI "tJ7 reciul autor,J..i, kierown ictwo muzyczne - Jerzy DerfeL scenograti;1 -
Marcin Stajewski 
Rl-CITAL Wlf'S~ .AWA r-.11Cll'\IKOWSKIEGO, prowadzen ie - Wojciech Młyna"ki, 
p<Ly fonepianie Jerzy Derfel 

DYM \iY - scenariusz -Anna Dyrrma. Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej Wojiyszko, scenografia -
Antoni Poroś, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, choreografia - Dorota Furman 

110) - scenariusz i reżyseria - Waldemar Smig<Lsiewicz, scenografia - Maciej Preyer, choreografia -
Jacek Tomasik , muzyka i insrrumentacja - Jerzy Derfe l 

S/AJ\0\.\ :\I PA:\ST\\ O' 

INIOR~ll".l l:.1\1) ' /l:. PClDC/ . .'\'> '>f'r KT.\KLU OBO\\ 11\ll l.JE CAŁKO\.\ rn /.AKAZ 
1-0TOGR \l ·O\li ,\ '\JIA. 1·11 .1\10\\ 1\J\li\ I J\AliR Y\\ AJ\l A PRZl:.DS I 1\ \.\ ILNI..'\ . 


