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Szanowni Państwo, 

ra9niemy zaprosić Państwa do udziału we wszystkich premierach, jakie 
odbędą się w roku 2000. Ich wyjątkowością jest to, że Powstają w roku jubi
leuszu 40-/ecia istnienia Teatru Nowe90. Oficjalna inau9uracja odbyła się 

16 S9'cznia 1960 roku, ur~o/ID przedstawieniem „Marii tuart" J. lo
wackiego w reżyserii Danu9' Bleicheró11my - wspólzalożydel.ki i wieloletniego 

kierownika arcyscyczne90 Teatru . Law, kwre zloży!J się na Jubileusz, to C2flS 

wspanialych dokonań wielu twórców: dyrektorów, reżyserów, scenogr<!Jów, mu

zyków, choreoarefów i aktorów. Mamy nadzieję, że uda się nam przedłużyć 
pamift o nieb w specjalnym, okazjonalnym, itydawnicnvie. 

Moja przygoda z Teatrem Nowym rozpocz.ęla się w roku 19 7 J, w okre
sie dyrekcji Mieczysława Daszewskiego, nic więc dziwnego, iż ten czas wspomi
nam szcze9ólnie. Nie ujmując chwały ani Poprzednikom M. Daszewskie90, 

ani Jeao następcom, chcę przywołać Iowa redaktora Celesryna Kwietnia, kcóry 
piętn afrie lat temu pi al o naszym Teatrze tak: ,Jest placówką serdecznie 

bliską, lubianą, chętnie odwiedzaną. Premiery teatralne womadzq przyjaciół 
Teatru , cieszą9•ch się 1e90 sukcesami i przeżywajqcych - zJarzajqce się - nie
powodzenia. Do tradycji należą Popremierowe spotkania miłośników zabrskiej 
scer~ z twórcami przedstawień. Spotkania 1rypelnione dyskusjami, wspomnie
niami i refleksjami zarówno widzów, jak i aktorów. Bywa/o, że i 1yypólnym 

śpiewan iem, szcze9ólnie wtedy, gdy asumpr do takiejfanny "J"ażaniu radości 
- dawało przedstawienie mu~czne"-

Dziś, 40 lat Po „Marii Stuan ", zapraszamy Państwa do obejrzenia 
mu.ki Moliera „Tarufife", w reżyserii Boadana Cioska. Dokladnie 15 S9'Clllia 
162 2 roku odbyl się chrzest Moliera. To jeszcze jedna. szczel]ólna okazja 

dzisiejszego premierowe90 SPotkania. 

Ma~y o ~ym, by Poprzez tę premierę i kolejne, a przede wszystkim 
dzięki Pań rwa życzliwości, odżyła w naszym Teatrze twórcza, serdeczna at

moifera z tam 9'ch lat. 

Andrzej Lipski 



MOLIER 

2 

bluda jest wjś bardm w modzie, każde za& modne ~.elmostwo może 
u hodzi za cnotę. ie ma lepszego zawodu niż rola świętoszka. Taka mi

styfikacja uprawiana zawodowo daje dziś nadzwyo,.ajn korzyści. 

iłlolier (Don Juun) 
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OD TŁUMACZA 

rzeldad ten powstał z potrzeby czysto teatralnej . Dokonałem go 
dla własnej insc niza ji. Dokonał m zaś nie dlatego, ż bym miał nie 

doceniać moich poprzedników, innych tłumaczy. Byli pośród nich wcal 

zręczni jak jed n z pierwszych, Fran iszek Kowalski, lub wręcz znako

mici jak Tad usz B y-Żeleński. Uważałem jednak, że arcydzieła pisane 

w innym języku mogą przy pnenoszeniu w mowę odmi nną korzystać 

z wyjątkowego przywil ju. Mogą mianowicie brzmieć inaczej co parę 
pokoleń i w ten sposób spełniać warun k, jaki stawiamy arcydziełom, 

czyli przemawiać do ludzi ich własnym językiem. ~wietny przekład Boya 

ni może, mimo wszystko, uchylić się przed prawem naruszonym przez 

czas. Jest na swój sposób staro wiecki. Dostosowuje oryginał do upodo

bań poki. Boy pisał językiem swego czasu i tam, gdzie chciał oddać 

wartoś i hi toryczne mowy, tylizowal ją na modę dawną. Nie był to co 

prawda język polski z czasów Molierowskich, jakiego w sposób natural

ny użył chociażby Morstin w swoim przekładzi Cyda Corneill 'a, ale 

był osadzony w brzmieniu poi kiego klasycyzmu, dawał wrażenie daw

ności . Tak też dla polskiego widza przedstawił się tytuł, który w XVIII 

wieku przybrał formę Świftosz.ka zmploneno, cho iaż sam Molier tak 
swojego bohatera widzom nie przed tawial. Nazwał Tartuffe'a po pro

stu l'imposteur; czyli oszustem, szalbierzem czy ostatecznie obłudnikiem 

i prr.ez to wskazywał jedynie na religijne nadużycie Iowa. Nadawał zhrod
nkzej działalności Tartuffe'a znaczenie szersze. 

Uważałem, że należy powrócić do tytułu pierwotnego ze wzglę

dów zrozumiały b. W dzisiejszych czasach nie obłuda religijna jest przy

warą najgroźniejszą, nie przy jej pomocy uzyskuje się przewagi w życiu . 

W ten sposób nawiązywałem do głównego celu, jaki przyświeca zawsze 

w teatrze prq wystawianiu dziel da,vnych. Za pośrednictwem klasy

ków nawracamy zawsze do współczesności. Jedynie ten klasyk uzyskuje 

prawo pobytu na scenie dzisiejszej, jaki umie przemawiać językiem ak

tualności. Taki język odnajduje się nie tylko w wydarzeniach naszego 
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zasu, ale i w mowie, jaką się posługuj my. Przy s\>\>"Oim przekładzie 
byłem zdania, że nie ma potrzeby uciekania się do mowy dawnej, wy

starczy jedynie w mowie dzisicjsz j unikać słów i zwrotów, którymi 
współcześni Molierowi Polacy się nie posługiwali . 

Aby to dzieło odzy kalo zdolność budzenia dawnego gni wu 

zgorszenia, nale7.a1o również przywrócić mu we współczesn j interpre

tacji dawną nieprzy.lWoitość . Tartuffe Molierowski, groźny oszust, wy

korzystujący błędy i wypaczenia epoki, nie był prze7J1aczony dla mło
dzieży szkoln j. 

Jedną z największych osobliwości w dziejach wi lkich dziel li
teratury była utrata i h zuchwalstwa i konformizm wzrastający z roku 

na rok tak bardzo, że mę-.!obójstwo i matkobójstwo rodu Atry<lów, mordy 
małżeń ·t:wa Macb tów, skrajną nieprzyzwoitość Tartuffi"a umano za 

użyteczn przy wychowaniu młodzi ·ry. Widoczni , w ocr,ach pedago

gów całego świata ukazanie na scenie cynika, który uwodzi żonę swoje

go cl broczyńcy, żeniąc ię jedn cześnie z j go órką, uchodziło za do

statecznie nudne, aby odstręczyć dorastających ludzi od podobnego po
stępowania . 

Zresztą kara, wymierwna na końcu, była dla nauC"qcieli gwa
ran ją, że los Tartuffe'a odstrasry od h\!ci naśladowania go w życiu 
osobistym i politycznym. 

Prqwrócić klasyka na s · ni to j ·dnoczc nic pl"Z)'\"\TÓcić go 
naszemu d7isiejszemu ży iu . Wsz ·Jl...'ic inne próby uzasadnienia jego 

obecności v społeC"~ń ·twi • ta odmiennym od dawnego jak nasz '<! 
albo złudzeniem , albo obłudą . Odwoływanie się do tradycji ma ·ens 

jedynie wtedy, kiedy trady jaj· ·t żywa, to znaczy walcząca i nawet po
pełniająca w ZMnęci lej walki nowe bł\!dy. 

Bo nie jest prawdą, że teatr służy jedyne ukazywaniu r1. czywi
stości, aby wzbudzić /.adumir, poszerzy' naszą świadomość. ena była 
zawsze polem bitwy, gdzi · rozgrywały się zmagania o warunki , w któ
rych rycie stałoby ię 7.nośniejsze . 

Jeśli t n po.eklad utrudni robienie karier współczesnym Tartuf
fe'om, to teatr :pełni czcrść z Licznych zadań, które na nim spoczywają . 

BOHDAN KORZENIEWSKI 
Tckst opubliko"''"J w prosrom1• Teatru Drumag=n"łl" 

1m. J. Swmm•-rkicoo „. Płocku. J 98 5 
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PIERWSZE PODANIE 
przedłożone królowi w sprawie komedii ,;rartuffe" r 

jeszcze nie przedstawianej publicznie 

NAJJAŚNIEJS2Y PANIE! 

orueważ 7..adaniem komedii jest poprawiać ludzi , bawiąc i h rów
nocześnie, mniemałem, iż z tytułu mego powołania nie mogłem znald..ć 
sobie lepszego ce.lu, niż ś igać za pomocą uci mych obrazów błędy 
epoki; że zaś obłuda bez wątpienia jest jednym 7 najbardziej rozpo
wszechnionyd1, najdoku zliwszych i najniebezpieczniej zych, sądzilem , 

ajjaśn iej szy Panjc, iż oddałbym niemałą przyslugę wszystkim poczci
wym ludziom, gdybym napi al komedię, która by z hydziła obłudni

ków i wydobyła jak należy na wierzch wszystkie sztuczki tych przesad
nych Ś\<\lięto z..kó\ , z.a.maskowan szelmostwa tych fał z 'rry monety zba
wi nia, usilują9ch ch\vytać ludzi na lep udanego z.apaJu i obłudnej mi

łości bliźni go. 
api alem, ajjaśnicjszy Pani , tę komedię, jak mni •mam /.. całą 

tarannoś ią i wszelkimi względami , których mogla wymaga · delikat
ność przedmiotu. Aby tym bardzi1.:j uwydatnić cześć i sza unek winne 
ludziom istotni • nabożnym, oddzieliłem o<l nid1 najtroskliwi j charak
ter będący pn dmiotem satyry. i zostawiłem miejsca dla 'l.adnej 
dwuznaczności, us-unął m wszystko, co mogłoby spro"vadzić pomi ta

nie zlcgo i dobrego, posłużyłem się w ;woim obrazie najja krawstymi 
farbami oraz zasadniczymi rysami, które pozwalają rozeznać już na pierw
szy rzut oka prawdJjw go i oczywistego szalbi rza. 

Jednak wszystkie ostrożności okazały się daremne. korqsta
no, ajjaśruejszy Pani , z drażliwości ucruć Tw i h w sprawa h religij
nych i umiano trafić do Ciebie jedyną drogą czci dla rzeczy świętych . 
Świętoszki umiały zręcznoś ią swoją znaleźć laskę w oczach Waszej Kró
lewskiej Mości; oryginałom udało ię uprzątnąć z widowni kopię, mimo 
jej całej niewinności i mimo jej uznanego powsz hnie podobieństwa . 
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Jakkolwiek to zniweczenie mego d7Jeła było dla mnie nad wy
raz bole nym ios m, nieszczęście moje lodził mi spo ób, w jaki Wa
sza Królew ka Mość raczyła wyrazić mniemanie swoje w tym przed
miocie. Uważałem, Najjaśniejszy Pani , że nie mam prawa się kar
żyć, skoro Wasza Królew ka Mość była łaskawą oświadczyć, iż ni 
znajduje nic nagannego w tej komedii, zakazując mi jej zarazem 
wystawiać publiczn ie . 

Jednak mimo tego zaszczytnego oświadczenia największego 
i najoświeceńszego z królów świata, mimo przychylnej oceny Jego Świą
tobliwości legata papi ki go i znacznej większości prałatów, którzy wsz;y
scy, zezwoliwszy, abym im oddzielnie odczytał sztukę, podzieliH w zu
pełności zdanie Wast..ej Król wskiej Mości, mimo to wszystko, powia
dam, pojawiła się książ.k.a, napisana przez le iędza, zadająca jawny kłam 
wszystkim tym dostojnym świadectwom. Nic ni pomogło zdanie Wa
szej Król wski j Mości; nic nie pomogło, ii J go Świątobliwość legat 
papieski i wiei bni prałaci wydali swe orlecz nie - komedię moją, na 
niewidzian zresztą, uznano jako dzieło diabelskie, jak również z diabła 
poczęty ma być mój umysł. Weclle tej książki j stem jeno złym duchem, 
przebranym w ciało i przystrojonym za człowieka, niedowiarkiem, bez
bożnikiem godnym odstraszając j kary. ie wystarcza, by ogień tnisz
czył publicznie sam przedmiot zgorsz nia; zbyt tanio w ten po ób ·wy
migałbym się ze spra\vy, miło. i rna gorliwość tego przez.acn go czło
wieka nie poprzestaje na tym, nie godzi się na to, abym mógł maJeźć 
litość bodaj przed obliczem Boga, żąda koniecznie, abym był potępiony 
- to rzecz postanowiona. 

Książkę tę, Najjaśniejszy Panie, przedłożono Waszej Królew
skiej Mości . Bez wątpienia Wasza Królewska Mość sama oceni, jak bo
lesne jest dla mnie zno ić codziennie tego rodzaju znie•vagi, jaką krzywdę 
"vyrządziłyby mi w świ ci podobne oszczerstwa, gdyby ię miały cie
szyć zupełną bezkarnoś ią, jak ważną wreszcie jest dla mni rzeczą oczy
ścić się z tej potwarzy i przekonać publiczno ć, że moja komedia nic 
zgoła wspólnego nit: ma z tym, co z niej chcą uczynić. ( .. . ) 

Podanie do krrJ/u Lud„;ka XI\~ naplSdllo pru:t. Ma/1cro w 1664 roku 
ro picri...-zpn zakazie groma „S„,ęw.-.&a „ publiamc. 

Przekład Tadeusz &y-Żeleńskl 
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DRUGIE PODANIE 
przedlożone królowi w obozie jego pod miastem Lille we Flandrii, 

przez panów de La Thorillier i de La Grange, aktorów Jego Królewskiej Mości 
i towarzy zów Imć Pana Moliera1 a spowodowane zakazem 

wydanym dnia 6 sierpnia I 667 roku, zabraniającym grywania nTartuffe 'a" 
aż do nowego wyroku Jego Królewskiej Mości 

ie wątpię ani na chwilę, Najjaśniejszy Panie, że ludzie, których 
odmalowałem w mej komedii, poruszą u Wa zej Królewskiej Mości 
wszystkie sprężyny i wciągną d swego obozu, jak już przedtem uczyni
li, ludzi naprawdę czcigodnych, a tym łatwiejszych do zbałamucenia, ile 
że sądzą innych wedle siebie. Obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania 
pięknymi kolorami wszystkich swych intencji . Co bądź by s ię silili uda
wać, nie troska o dobro Boga porusza ich z pewnością tutaj: dość jasno 
to pokazali, cierpiąc rozmaite komedie, które tylekroć '\/)'Stawiano pu
blicznie, i to bez słówka protestu z ich strony. Tamte sztuki godzą jedy
nie w pobożność i wiarę , rzeczy, które tym panom najmni j I żą na 
sercu - ta, przeciwnie, dotyka i chłoszcze ich samych, i tego nie mogą 
ś i rpi ć. Nie mogą mi przebaczyć, iż odsłaniam ich szalbierstwa przed 
oczami świata, toteż, jestem pewny nie omieszkają powiedzieć Waszej 
Król wski j Mości, ż moja komedia wywołała u wszystkich zgorszenie. 
Jednak szczerą prawdą j t, Najjaśniej zy Panie, że cały Paryż zgorswny 
był jedynie zakazem j j grania i że najbardziej skrupulatni ludzie uważ.a
li .,.vystawieni · tej sztuki za rzecz pożyt czną i zbawienną . Powszechnie 
dziwiono się, iż osoby znane z zacnoś i do tego 'topnia ulegają wpły
wom ludzi, którzy powinni być przedmiot m w trętu dla całego świata 
i którzy obcy są wręcz uczuciom prawdziw j poboiności, mimo że je 
głośno wyznają. 

Oczekuję z uszanowaniem ~oku, jaki Wasza Królewska Mość 
raczy "\/)'dać w tej sprawie, lecz to pewna, Najjaśniej zy Panie, iż trzeba 
mi będzie w ogóle zaniechać pisania komedii, j ż li święto 7..ki mają 
zostać górą. ( ... ) 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
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PRZEDMOWA MOLIERA DO I WYDANIA 
„ŚWIĘTOSZKA'', 1669 

to komedia, która narobiła wiele hałasu i narażona była na długie 
prześladowania. Losy jej stanowią wymowny dowód, że ludzie, których 
wyszydza, ą we Francji o wiele potężniejsi niż wszyscy, z których autor 
żartował sobie dotąd. Markizowie, "Y)'kwintnisie, rogacze i lekarze zno
sili potulnie to, iż ośmielono się przedstawić ich na scenie; udawali 
nawet, że i oni wraz z całym światem bawią się zdjętym i z nich żywcem 
\ zorkarni . Ale obłudnicy nie puścili tak łatv.ro szyderstwa między uszy; 
uczuli się dotknięci i w ogóle zdumieni tym, że ktoś o mielił się "Y)'
drwić ich szalbierstwo i targnąć na rzemiosło, którym ię trudni tyle 
możnych i wpływo"Y)'ch osób. Takiej zbrodni nie mogli mi przebaczyć; 
toteż wszyscy ruszyli w pole przeciw mej ztuce z nieopi aną wprost 
zajadłością . („.) 

Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary Judzkj , nie 
pojmuję, czemu niektóre z nich mają być pod tym Wlględem uprzywi
lejowane. Ta, o której mowa, bardziej niż inna groźną jest dla społe

czeństwa; widzieliśmy zaś, że gdy chodzi o poprawę błędów, wpływ te
atru może być nader znacrny. Najpiękni jsz u iłowania poważnej mo
ralności okazują się zazwyczaj mniej potężne aniżeli bicz sat}Ty; gdy 
chodzi o poprawę, nic tak kutecznie nie wpływa na ludzi jak odmalo
wanie ich przywar. Naj traszliwszy cio zadaje się ulomnościom, wysta
wiając je na szyderstwo świata . · Ludzie znoszą z łatwością przyganę, ale 
nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie 
godzi się być śmiesznym . ( ... ) 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
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O MOLIERZE l „ŚWIĘTOSZKU" 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

olier odkrył jedną tajemnicę; odkrył w teatrze nową potęgę , jedną 
z największych , jaki istni ją, mianowicie zabijać śmiechem brzmiącym ze 
sceny. W ręku Moliera komedia staje sit; satyrą, jedną z najgwałtowniej

szy h, najcclni jszyd1, jaki istnieją. A równocześnie piętnując to, co go 
przejmuje wstrętem, Molier głosi swą twórczością własny ideał życia. Ko
m dia . taje się u niego niejednokrotnie trybuną, mównicą. I posiadłszy tę 
potęgę, Molier jest nie tylko twórcą komedii: on jest i twórcą życia . 

Fragmeot wstępu do przekładu „Święloszka" 

JAN KOTT 

ożna grać Moli ra w marynarkach, nawet w Paryżu grano tak nie
dawno Tamdfe'a . Ale przebranie Moliera w strój dzisiej zy jest 7.abie-
giem zupełnie innym od osiemna towiecznych adaptacji, jest po zuki
waniem Moliera wiecznego, właśnie nie ukostiumowanego, uwolnio
nego w każdyni raz.ie od kostiumu jednej epoki Ten Molier -może być 
także aktualny, tylko że będzie aktualny inaczej . 

(,, .) Trudność w znalezieniu klucza przez polski teatr do Mo
liera jest, oczywiście, sprawą bardzo złożoną. Jak zawsze, o to unl-u 
teatru do klasyków rozstrzyga możność albo niernoino ć dostrzeżenia 
mostu łączącego ich ze w półczesnoś ią i spo obów przekazania środ
kami nowego teatru . Ale w przypadku Moliera trudności ą jeszc-Le 
w innym planie. Moli rod pięćdziesięciu lat grany jest w Polsce w prze
kladach Boya. Od tej reguły odstąpił tylko Bohdan Korzeniewski. 
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„O wspólczesnośd Moliera" - fragment przedmowy do ,,Milantropa", 
Czytelnik 196 7 

JAN PARANDOW KI 

est to jedna z najbardziej cierpkich kom dii Moliera, który w ogó
le nie umiał myśleć o wadach ludzkich ze spokojem. Jego wielki cha
rakt r odbierał mu wszelką pobłażliwość, gdy szło o podłość, zło, głu

potę, na czym zyskiwał psycholog: nic nie osłabiało j go przenikliwości, 
nic nie hamowało odwagi, z jaką rozcinał najbardziej odstras7.ające du
sze. Każde Iowo tekstu, którym Tartuffe przema'<via, to szczeb ł po 
szczeblu schodzenie w głąb nikczemności - wędrówka odk:rywc-L-a 
i straszna. Jej moralnej wartości żaden czas nie naruszy. 

Bo Molier w swych największych dziełach opiera się zwy
cięsko napastliwo ci czasu. ( ... ) Studium obłudy przeprowadzono 
tu tak ostro, że bierzemy „Tartuffe'a" jak ob zerną metaforę, jak 
jedną z wielu trawestacji zła , nie mni j władczego dziś niż przed 

trzystu laty. 

„Tartuffe i Jaracz", Teatr nr 13/1972 

zyGMUNT HUBNER 

olier ( ... )jest pisarz m w półcz snyni. Jego portret człowieka 
uwikłanego w konflikty swoj j epoki: polityczne, moralne, obyc-a
jowe, człowieka, który buntuje się lub usiłuje przysto ować, czło
wi ka miesznego w swoim tragizmie i tragicznego w śmieszności, 
jest nam bliski i znany. Jest to bowiem portret prawdz.iwy. Kto jak 
kto, ale Molier bez wątpienia był pisarzem zaangażowanym . I za to 
powinniśmy go kochać. Pod warunkiem, że nam na takiej literatu

rze istotnie zależy. 

fragmenty rozdzlalu .Krótkie wypracowanie na zadany temat: 
Za co powinniśmy kochać Moliera?" z książki .Przepl'llS1.llm, nic nowego", Ossolineum 1978 
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REALIZATORZY SPEKTAKLU 

Bogdan Ciosek - reżyser, ur. w 1954 r. w Krakowie - absolwent Filologii 

Polskiej Un~etu Jagiellońskiego ( 1979 r.) oraz Wydziału Reżyseńi Dramatu 

PWST w Krakowie (1 983 r.) . 

W latach 1987- 1998 Dyrektor Naczelny i Artystyczny Państwowego Teatru im. 

Wandy i maWcO\\ j w Rt.eSl.Owie. Oprócz wielu prac w tamtejSl)'ffi teatr7.c., m.in. 

realizacji utworów Mr<i.d<a („Kontrakt", „Pieszo", „Rzeźnia"), Radzińskiego „Teatr 

czasów N rona i Seneki", Koterskiego „Nienawidzę", Szekspira „Sen nocy letni j", 
O..echowa „Trzy iostry", Wyspiańskiego ,:Nesele", reżyserował w Szczecinie - „Ca

ligula" Camusa, w Zabrzu „Rom1owyzkatcm" (priedstawieni dyplomowe), w Czę

tochowie m.in . ,,Antygona" Sofoklesa, w Katowicach m. in. „Don Juan" MoUera, 

„Bracia Karamazow" Dostojewskiego („Złote Maski" za reżyserię) oraz w Teatr.r.c 

W\J, . " r.LLL . 11- . "G la s· . " h parda n ;vr/.e7~ W \Jllilllliłl.U ,,ru:Wrz.or ogo , „ lmpatJCO . 

Wyróżniony za reżyserię na btiwalach kraj wych oraz uhonorowany nagrodami 

państwowymi Ministra Edukacji Narodow j (I 99 I r.), Ministra Kultury i Sztuki 

(1993 r.) oraz Krzf.r.cm Kawalerskim Ordt:ru Odrodzenia Polski (1998 r.) . 

Dorota Morawetz - scenograf. Ukończył Historię Sztuki na Uniwersytecie 

Jagiellońskim i Scenografię na ASP w Krakowie (u pro[ Lidii i Jerzego Skarżyń
skich). Współpracuje z teatrami dramatycznymi, muzycznymi i operov.ymi, ra

dziej z telewizją (f eatr Telewizji). Do swych "ekawszych realiz.-icji uilicza współpra

~ z Henrykiem Baranowskim przy „Zemście nietoperui'' w Teatrze Wielkim w Po

znaniu, „Upiorach" Ibsena w Teatr.r.c Małym w 'Narszawie i o~tltllio w telewizyj

nym ~~u wg „Matki" G. Bataille'a („Puste niebo"), ~półp~ z J. Trelą przy 

„Samobójcy" Erdmana w Krakowskiej zkole Teatralnej i T. Bradeckim przy „Don 

Giovannim" w Open Krakowskiej Do ważniejszych realizacj i uilicza też „Mada

me de Sade" Mishimy w Teatr.re Jaracza w Łodzi, „Onych" Witkacego w Tcatr7.e 

im. Kochanowski ff' w Radomiu, „Kordiana" w Teatr.r.c Zigl,.hia w SosnO\\/C\.I (na

groda za kostiumy na ubiegłorocmym Festiwalu Klasyki Polskiej w Opolu) . Jest też 
autorką jcdnorawwego pokazu spektaklu pt. „Recyklaż.e", który odbył sic;: w Tcatn.e 

Groteska w Krakowi w grudniu l 997 r. W I 99 5 r. odbyła kilkumi~crcmy staż 

w l11catre de la Coli in w Parf.ll.I w ram.ach stypendium rządu francuskiego . 
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„LEKARZ MIMO WOLI" 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
Prem i ra 17 XII 1960 

Reżys ria i scenografia JERZY UKLEJA 

a zdjęciu : Zofia Sad wska (Jagusia), Wincenty Grabarczyk (Sganarel), 

udwik Paczyński (Łukasz) 
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„ŚWIĘTOSZEK" 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
Pr micra 4 IV 1970 

R Ż)•scria ZBIGNIEW ZDROJEWSKI 

S enugrafia WIESŁAW LANGE 
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a zdjęciu : Barbara M dw eka (Mańanna), Al ksandcr Rządkowski 
(Orgon), Krystyna Tworkowska (Doryna) 

„SKĄPIEC" 

Przekład Tad usz Boy-Żt:I ński 
Pr miera IO V ł 973 

Reżyseria MIEczySŁAW DASZEWSKI 

Scenografia WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 

Na zdjęciu od lewej: Hanna Boratyńska (Eliza), Barbara Medwecka 

(Marianna), Henryk Maruszczyk (Kłeant), Sławomir Krzywiźniak 
(Szczygi lek), Mieczy ław Całka (Zdziebełko) , Mieczysław Daszewski 

(Harpagon) , Jan Klemens (Wal ry), Halina Piłatówna (Frozyna) 
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„GRZEGORZ DYNDAŁA 
CZYLI MĄŻ POGNĘBIONY" 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
Premiera 24 VI 1979 

Reżyseria MJ CZYSŁAW DASZEWSKI 
ccnografia WIESŁAW LA G 

Muzyka MARZE A MIKUŁA 
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a zdję iu: Mieczysław Daszew ki (Lubin), 

Andr/. j ip ·ki (Grzegorz DyndaJa) 

„SKĄPIEC" 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 
Premiera 28 X 1995 

Reżyseria ANDRZEJ UPSKl 
Scenografia WACŁAW KULA 
Muzyka MARZENA MIKUŁA-DRAB K 

Na zdjęciu : Hanna Boratyńska (Frozyna), 

Wincenty Graban:zyk (Harpag n) 
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Zastępca dyrektora 
d . finansowo-admini tracyjnych 

- Glówna księgowa 
Barbara Melek 

• 
Organizacja pmy nrtysty~znej 

Kry tyna Podleszczuk 
• 

Kierownik technicznv 
Ryszard Dulbas • 

• 
Dzial Organizacji Widowni 

Andrzej Gościniak - kierownik 
Janina Kruk 

Agnieszka Płatek 
• 

Pracownia krawiecka 
Zenon Kapciak 
Zofia Załuska 

Dorota Zeliszek 
• 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Teresa Pencarska 
Sabina Respondek 

• 
Rekwizytornia 

Beata Budzanowska 
• 

Garderobiani 
Teresa Jasiecka 
Zenon Kapciak 

• 
Pracownia elektryczno-akustyczna 

Krzysztof Pająk - kierownik 
Sławomir Ku hta 

Jan Mlciak 
Tomasz Felczak 

• 
Pracownia ·tolarska 

Jan Swonke 
• 

Pracownia ślusarska 
Czesław Guzy 

• 
Pracownia malarsko-butaforska 

Dorota Kosturek 
Bartosz Lato zek 

• 
Ob luga sceny 
Adam BI iak 
Daniel Bieda! 

Zygmunt Owczarek 
Marek Wróbel 

• 
Patronat poligraficzny 

f<QmjTeł 

Redakcja pr gramu: 

Ewa Kwiecień 

Dyrekcj Teatru dziękuje 

Fundacji Pracownlczej "Pro-Eko'' 

z.n finansowe w parcie premiery 

Patronat poligraficzny-. 
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