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•jaki tam ze mnie dramaturg! 

W dwudziestowiecznym teatrze Anton Czechow jest prawdz.iwym, jak mówią dziś Polacy, 
number one . A jednak stosunki mistrza prozy rosyjskiej ze sceną były skomplikowane i pełne 
nieporozumień, których śmierć pisarza bynajmniej nie przerwała. Teatr dał mu światową sławę, 
ale też przysporzył niemało zgryzoty, a nawet - skrócił życie. 

Chodzi o skandal z premierą „Mewy", z którą Czechow wiązał wiele nadziei. Początkowo 
chciał ją wystawić w moskiewskim Teatrze Małym; pokazał rękopis Władimirowi Niemirowiczowi
Danczence, który sztukę pochwali ł , radził tylko dokonać pewnych zmian. To nie Czechow, ale 
Danczenko wypowiedział wtedy aforyzm o strzelbie, która powinna w końcu wystrzelić, jeśli wisi 
na ścianie. Mniej entuzjazmu wykazał pierwszy aktor teatru, Lenski: „Niech pan da sobie spokój 
z pisaniem dla teatru. To nie dla pana zajęcie". Usłyszawszy taką radę Czechow zabrał sztukę 
i zaczął rozmowy z Teatrem Aleksandryjskim w Petersburgu. 

Tam od początku sprawy szły źle. Autor nie przyjechał na pierwsze próby, reżysera 

w naszym pojęciu nie było; jako pierwszy nowatorskie dzieło odczytał aktorom ... sufler. Wszystko 
pewnie skończyłoby się inaczej, gdyby ówczesnej jubilatce Jelizawiecie Lewkiejewej nie strzeliło 
do głowy, by wybrać „Mewę" na swój benefis. Poczciwa, korpulentna aktorka grywała 

przeważnie zabawne idiotki, a widzowie śmiali się zanim jeszcze zdążyła otworzyć usta. Jej wybór 
był tym bardziej kuriozalny, że w samej sztuce nie miała co robić, produkowała się dopiero 
potem, w komedii „Szczęśliwy dzień". Trudne to dziś do pojęcia, ale wówczas w teatrach 
rosyjskich wieczór „kończył się wesołym oberkiem" - po największej choćby tragedii grano sztukę 
lekką, często wodewil. Do teatru przybył.a więc tłumnie publiczność niezbyt kulturalna, chcąca 

po prostu się posm1ac. Śmiała się więc od początku i to w najbardziej nieodpowiednich 
momentach. Według innych świadków rozczarowani widzowie zaczęli okazywać niezadowolenie 
w sposób niezwykły dla pierwszej sceny cesarstwa - odwracali się tyłem do aktorów, rozmawiając 
głośno z sąsiadami, gwizdali, syczeli ~ Wiadomo jedno - sztuka zrobiła potworną klapę. Czechow 
nie miał racj,i skarżąc się na wykonawców, że nie umieli tekstu: w takich warunkach mogli 
zapomnieć wręcz jak się nazywają. Wyszedł podczas drugiego aktu, kiedy klęska by~a oczywistai 
i resztę przesiedział w garderob'ie zafrasowanej Lewkiejewej. Pod koniec przedstawienia uciekł 
z teatru i do późnej nocy krążył po ulicach Petersburga. Następnego dnia wyjechał do swego 
podmoskiewskiego majątku, nie widząc się nawet z siostrą. Nie chciał słyszeć o teatrze, 
początkowo odmawiał zgody na druk „Mewy". Używanie mieli za to dziennikarze, wśród nich 
liczni wrogowie Czechowa. Jeszcze do niedawna był jednym z nich i jako pierwszy przekroczył 
granicę dzielącą wyrobnika od znanego literata. Takich rzeczy się nie wybacza. W parę miesięcy 
później nastąpił poważny krwotok, stwierdzono zaawansowaną gruźlicę, a przecież jeszcze kilka 
lat przedtem, podczas podróży oceanicznej pisarz, prawdziwy chłop na schwał, skakał z burty 
statku i płynął za nim trzymając się liny. Teraz koledzy po lekarskim fachu poradzili mu, żeby 
przeniósł się na Krym. 

• szampan i ostrygi 

Wkrótce Niemirowicz-Danczenko i Konstantin Aleksiejew, bardziej znany jako Stanisławski, 
zrobili lepszy użytek z „Mewy": wystawili ją w moskiewskim Teatrze Artystycznym (MChAT), który 
właśnie założyli. O triumfie doniesiono przebywającemu w Jałcie autorowi. Ale Czechow już 
dmuchał na zimne, myślał, że się go oszukuje. Nie chciał dawać następnych sztuk, wyma-



wiał się : „ nie jestem dramaturgiem". Ten motyw powtarza się zresztą w jego wypowiedziach. To, 
co oglądał w wykonaniu moskiewskiej sceny, wcale mu się nie podobało. Nie bardzo jednak umiał 
pomóc wykonawcom i reżyserowi. Lekko zn iecierp liwiony, mówi ł: „Przec i eż tam wszystko 
napisałem". Później dopiero się ośmielił i udzi e l a ł rad aktorom. Cały czas miotał się między 
buntem a rezygnacją . Zwykle w końcu machał ręką , mówiąc: „Stanisławski lepiej zna się na 
teatrze". Ale po „Trzech siostrach" znowu odgrażał się, że więcej dla teatru pisać nie będzie . 

O swoim ostatnim sukcesie, „Wiśniowym sadzie", mówił: „ Akt, który powinien trwać dwanaśc ie 
minut, u was wlecze się czterdzieści", „Stanisławski zmarnował mi sztukę". 

Niekiedy pozwalał sobie na lekkie kpiny. Po tym, jak na początku „Trzech sióstr" 
Stanisławski z grupą aktorów udawal i głosy ptaków, Czechow (w obecności mist rza) powiedział 
kiedyś: „Moja nowa sztuka będzie się zaczynała słowa mi: Jak tu pięknie, j ak cicho ! Nie sfychać 
ani ptaków, ani psów, ani kukułek, ani sowy, ani słowika, ani zegara, ani dzwonków i ani jednego 
świerszcza". Kontrowersje dotyczyły jednak spraw poważniejszych : „co autor chciał przez to 
powiedzi eć" i co właściwie napisał. Mchatowski guru uważał, że poważne dramaty z życia Rosji; 
Czechow - że komedie, prawie wodewile, i nigdy od tego zdania nie od stąpił. 

W teatrze z nal azł żonę , Olgę Kn ipper. MChAT jednak nie oddał tak łatwo swojej pierwszej 
aktorki, a pierwszy dramaturg jej stamtąd nie zabrał. Wiedząc , że i tak za brałby na krót ko, nie 
chc i ał łamać jej kariery. Sama Olga biła si ę z myśla mi, czy nie powinna rzucić sceny, i nie tylko 
egoizm spowodował, że tego nie zrobiła. Czechow miał j uż dom, w którym gospodynią była jego 
siostra Marija. Dwóch pań domu być nie mogło: niesnaski m i ędzy nimi po prostu dobityby pisarza. 
W rezultacie dobija się sam częstym i wyjazdami do Moskwy. Boleśnie symboliczny dla związku 
był fakt, że Knipper poroniła wła ś nie w teatrze, podczas gościnnych występów. W jej 
listach drażn i ł Antona patos proweniencji też wyraźnie mchatowskiej: „ Co to jest życie?" 

- pytała . „ Równie dobrze - odpowiada Czechow - mogłaby pytać, co to jest marchewka. 
Marchewka to marchewka i nic więcej o tym nie wiemy" . 

Z tego powodu wspomnienia wdowy czyta się ta k, jakby to Sta nisławski (wykluczyć tego 
zresztą nie można) stał jej nad karkiem i wszystko dyktował. Kn ipper była towarzyszką nie tyle 
życi a, co śm ierci Czechowa. Spędził z n ią ostatnie tygodnie i dzięki jej relacj i - cóż , że 
wystylizowanej - wiemy, jak to wyglądało . Kiedy wiozła go na leczenie, zatrzymali się w Berlinie; 
tamtejszy profesor zbada ł chorego, rozłożył ręce i wyszedł bez słowa . Koniec na stąpił 
w uzdrowisku Badenweiler. „Umieram" - po niem iecku poinformował Czechow doktora. 
Zdecydował się właściwie na akt eutanazji : kazał otworzyć butelkę. „ Dawno nie piłem szampana" 
- powiedział, wychylił kieli szek, położył s ię i umarł. 

Podróż powrotną życie wystylizowało już w odmiennym guście : zwło ki jechały w wagonie
chłodni z napisem „Ostrygi". Wieść o przyjeździe ci ała pisarza nie zdążyła s ię rozejść 
w Petersburgu, a część przybyłych na dworzec ludzi omyłkowo poszła za trumną jakiegoś 
generała. Toczyła się wojna z Japonią, carska Rosja chwiała się w posadach. 

• życie po życiu 

Zaczęło się nowe życie , życie kogoś innego n iż realny, żywy Czechow. Sztuki pokazano już 
w kształcie niezgodnym z intencjami pisarza, autorzy wspomnień fałszowali teraz jego postać . 
Przedtem zarzucano Czechowowi obojętność , nadmiern ie obiektywny stosunek do bohaterów. 
Po śmierci zaczęto przesadzać w drugą stronę, wychwa lano „czułość", „miłość do człowieka". 
Trudno jakoś doszukać się jej w stwierdzeniach: „Na jednego mędrca wypada tysiąc durniów, na 
jedno mądre słowo - tysiąc głupic h, które je zagłuszają". „Jakże ludzie lubią się oszukiwać, jak 

kim jest 
Płatonow? 

Jak by to pani powiedzieć? Płatonow, 
moim zdaniem to doskonały przed
staw iciel współczesnej nieokreślo
ności ... To bohater doskonałej, 
niestety, jeszcze nienapisanej współ
czesnej powieści . 

Glago/iew, postać ze sztuki 



Kim jest Płatonow? Płatonow, wyciągnięty z czeluści 
naszej duszy i powracający w niebyt ... Twór naszej 
świadomo~ci, czarna dziura naszych najtajniejszych 
pragnień . Zyje bez zasad, zahamowań i wyrzutów 
sumien ia. Bo i jak można żyć inaczej. kiedy się już 
nie wierzy ani w Boga, ani w diabła, ani w człowieka ... 

Eric Lacascade, reżyser 

Płatonow to taki prze
ciętny współczesny in
teligent, który mimo mi
zerii życia, jakie wiedzie, 
każdego dnia próbuje 
w jakiś sposób uspra
wiedliwić swoje istnie
nie, zagłuszyć wynika
jące z życiowych pora
żek i zaniechań wyrzuty 
sumienia, by móc ze 
spokojem zasnąć. 

Pawef Miśkiewicz, 
reżyser 
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Nie wiemy na pewno, jaki jest tytuł sztuki, 
stąd najlepiej nazwać ją - sztuką bez tytułu. 
Sztuka bez tytułu - to życie. Ono też jest 
sztuką bez tytułu. Zwłaszcza - nasze dzisiejsze 
życie. Kiedyś zostanie określona, nazwa11a, ale 
na razie nie wiemy, jak się nazywa. Zycie . 
Aż do śmierci. Ona też, jak pisał Czechow, 
niczego nie określi, nie zmieni. Smierć bohatera 
nie jest w stanie niczego zmienić . Tym bardziej, 
że, jak się okazuje, samego bohatera też nie 
ma . Nie ma siły, jest tylko słabość. Słabość, 
słabość, słabość. Płatonow boli wszystkich . 
Oprócz tych, których nic nie boli. Przynajmniej 
na razie. Widocznie teraz nastał ich czas. Ale 
to nie o nich opowieść. Chociaż podobno 
to oni tworzą historię: wykupują, podkupują, 
szczują, szantażują. Grają w sztuce. 
Przynajmniej tak im się wydaje. Na razie. My 
jednak, powtarzam, nie o nich opowiadamy, 
tylko o innych, o tych których jeszcze boli 
Płatonow, tych którzy marzą, mają nadzieję, 
rozpaczliwie poszukują ośmieszonego, 
oszkalowar:iego, zdeprecjonowanego ideału. 
Płatonow. Zycie moje. Niedokończona sztuka. 

Lew Dodin, reżyser 



Czechowowski Płatonow to ludzi co najmniej stu. Jest uwodzicielem, 
ni esp ełnionym reformatorem marzącym o nowym , szczęśliwszym 
społeczeństwie, ostatnim uczciwym, wreszcie zwykłym gówniarzem i enfant 
terrible, które, nie zważając na konwenanse i formy, nie waha się prowokacyjnie 
wypali ć swemu towarzystwu, co o nim myśli. Jest na koniec zblazowanym 
40-latkiem, który gorzko wyczuwa, że ze studenckich marzeń i ambicji została 
figa. („. ) 

Współczesny Płatonow mógłby być ważną próbą stworzenia dzisiejszego 
bohatera, znudzonego życiem sprowadzającym się do efektownej konsumpcji, 
outsidera zawiedzionego powszechną pogonią za pieniądzem, wakacjami za 
granicą i nowym samochodem. Taki Płatonow mógłby nasz świat kontestować . 

Marek Radziwon, krytyk 

kochają proroków, wróżbitów, cóż to za stado!" Pisarz miał „lgnąć do ludzi", tymczasem zaś 
notował: „Jak samotnie będę leżał w trumnie, tak w gruncie rzeczy samotnie żyję". Istotnie, 
z nikim tak naprawdę się nie przyjaźnił, a najlepiej czuł się w towarzystwie innego mizantropa -
późniejszego noblisty Iwana Bunina. Pomimo osobliwej wady wzroku (jedno oko krótko-, drugie 
- dalekowidzące) patrzył na ludzi przenikliwie i potrafił czasem przewidzieć czyjąś rychłą śmierć . 
„O, ten niedługo palnie sobie w łeb" - mówił spokojnie. Lew Szestow pisał o nim: „Talent 
absolutnie bezlitosny". Złościły go łzawe nastroje, wywołane inscenizacjami jego sztuk. Sam nigdy 
w życiu nie pła kał, co potwierdzały zgodnie matka i siostra. Nie, to nie współczucie kierowało nim 
przy pisaniu owych „komedii" . I jakkolwiek trudno przystać na epitet „wesołe", satyryczny zamysł 
autora jest niewątpliwy. Bohaterów dobiera w sposób szczególny: „Chcą ode mnie Aleksandrów 
Macedońskich, ale skąd ja ich wezmę?" A przecież w Rosji nigdy nie brakowało ludzi zdolnych, 
ba, genialnych. Bohaterowie Czechowa nie są bodaj przeciętni. Profesor u niego to dureń, 
o „nowych formach" rozprawia grafoman. Krytycy z całą powagą cytują Trieplewa, chociaż jego 
nazwisko jest mówiące: triepat' jazykom oznacza „pleść trzy po trzy". Czechow był pisarzem, nie 
człowiekiem teatru . Nie wiadomo, czy cieszył go fakt, że prawdziwą popularność przyniosły mu 
sztuki . Wolałby pewnie pisać powieści, jak Tołstoj, zdawał sobie jednak sprawę, że tylko 
szlachcicowi mogło się udać -coś takiego. Panorama wymaga pewnego czasu, on zaś go nie miał 
- od dziecka ciężko pracował nie tylko na siebie, lecz i na rodzinę, której prędko stał się głową. 
Człowiek z awansu, nie znał „życia ziemian", o którym pisał, wśród inteligencji też nie czuł się 
pewnie. Jego satyra nie jest więc społeczna, lecz antropologiczna. 

•uniwersalny ekran projekcyjny 

Ale właśnie to przyczyniło się do fenomenalnej kariery jego sztuk. Im dalej od epoki, której 
podobno były świadectwem, tym lepi~j się miały. Zwłaszcza, że kataklizm dziejowy w ojczyźnie 
autora „Wiśniowego sadu" zmiótł całe klasy społeczne i nikogo już nie obchodzi, że Raniewska 
przypomina prowincjonalną aktorkę, a rzekomy arystokrata Gajew jest kopią Stanisławskiego . 
Czas zaciera szczegóły i hasło trzech sióstr: „Do Moskwy!" - odbiera się dzisiaj jako wyraz tęsknoty 
za tętniącą życiem, kulturalną stolicą. Ale w takim razie siostry powinny wyrywać się do 
Petersburga, Moskwa była wówczas kupiecko-zapyziała, a sam okrzyk śmieszył aktorów podczas 
prób . 

Sto lat temu wzmianki o burzy, która ma wszystko zmienić, przyjmowane były 
z entuzjazmem. „Daje pan wiarę w lepszą przyszłość" - rozczulał się Meyerhold. Ale „kto uczyni 
to przyszłe życie pięknym, jeśli wszyscy będziemy tylko marzyć?" - ironizował Gorki . Ze sztuk 
Czechowa wyciągano wniosek, że wyższe klasy do niczego się nie nadają, że skazane są na 
zagładę. Niektórzy z bohaterów sami domyślili się, co trzeba zrobić i palnęli sobie w łeb. Kiedy 
doszli do władzy bolszewicy, postanowili zlikwidować wszystkich pozostałych, robiąc miejsce dla 
nowego człowieka. Ale Czechow nie był Gorkim, nie stawiał kropki nad i, wnioski pozostawiał 
innym. A „nowy człowiek" wiedział swoje. Zamiast dawny świat znienawidzić, zaczął doń tęsknić. 
Tamte sfery miały widać swoje zalety, nie tylko białe suknie, słomkowe kapelusze 
i wiklinowe fotele, ale choćby grzeczność, cenną zwłaszcza na tle szerzącego się chamstwa. 

Te same sztuki oglądali Anglicy i zobaczyli ludzi, którzy niby to żyją blisko siebie, ale nic 
o sobie nie wiedzą, nie rozumieją się; „każdy wrzeszczy o czym innym, jak zwykle w życiu 
rodzinnym" . To o nas - stwierdzili ze zdumieniem. Do tego samego wniosku dochodziły następne 



nacje, następni ludzie, następne pokolenia. W teatrze dewiza Czechowa „pisać tak, żeby słowom 
było ciasno a myślom przestronnie" spełniła się w sposób nieoczekiwany. Myślom jest tak 
przestronnie, że nawet kiedy całkiem są ze sobą sprzeczne, nie przeszkadzają sobie. Teatr zyskał 
dzięki Czechowowi uniwersalny ekran projekcyjny. Każdy- krytyk, reżyser, widz - może, jeśli chce, 
umieścić tam swoje własne pomysły, uczucia, cierpienia . A że wielu nadal chce - nie trzeba 
dowodzić. 

• płatonow i inni 

Po śmierci sprawił Czechow teatrowi jeszcze jedną frajdę. Na początku lat dwudziestych w 
pewnym sejfie bankowym znaleziono jedenaście związanych sznurkiem zeszytów, zawierających 
nieznaną dotąd sztukę sławnego pisarza . Najprawdopodobniej istniały dwie wersje, piervvszą 
napisał w 1878 roku człowiek młodszy od ... Doroty Masłowskiej, drugą - tę którą znamy - autor 
próbował zainteresować teatry. Z zerowym skutkiem, ale to nie powinno nas dziwić, bo 
początkujący dramaturg nie poradził sobie z nagromadzonym materiałem, nie dokonał selekcji. 
Co więcej - sztuka zawierała wszystkie te cechy jego późniejszej twórczości, które jeszcze tak 
długo miały razić publiczność. Właśnie jednak fakt, że pojawiły się tak wcześnie, po prostu 
zdumiewa . 

„Płatonowa" wydano w 1923 roku, a prapremierę miał w pięć lat później w Gerze. Nie 
sposób wystawić go w całości, „ po bożemu", „zgodnie z i1ntencjami autora", bo tych intencji nie 
znamy. Na dobrą sprawę nie ma takiej sztuki; nie wiemy jak się nazywa, strony tytułowej nie 
odnaleziono. Niemcy, którzy wystawili ją po raz pierwszy, nazwali ją „Niepotrzebny człowiek 
Płatonow" . W roku 1956 sławę zyskał spektakl Jeana Vilara „Ten wariat Płatonow" . W Polsce 

przyjęła się wersja najprostsza : „Płatonow". Rodakom autora natomiast niewiele to na ogół 
mówi . W wydaniach zbiorowych utwór figuruje bowiem pod tytułem „Bez ojcowizny" 
(Biezotcowszczina), mającym oparcie w liście brata Aleksandra do pisarza. Rosjanie mówią też 
często : „Sztuka bez tytułu", oparty na niej film Nikity Michałkowa nazywa się „Niedokończony 
utwór na pianolę", a niedawno w Woroneżu wystawiono ją pod wzruszającym tytułem „ Wybacz 
mi, mój śnieżnobiały aniele" . 

Tekstu jest tyle, że nie załatwi problemu usunięcie tych czy innych scen, pomijać trzeba 
wątki, postacie, całe akty. Stąd każdy z reżyserów MUSI stać się współautorem dzieła i za każdym 
razem zobaczymy co innego. Pamiętajmy jednak, że do niego, tak samo, jak do dojrzałych sztuk 
Antona Czechowa, odnoszą się słowa pisarza, zanotowane przez memuarystę: 

- Mówi pan, że ludzie płakali na moich sztukach .. . I nie pan jeden ... A przecież nie po to 
je napisałem, to Aleksiejew zrobił z nich takie mazgajstwo. Ja chciałem czegoś innego .. . Chciałem 
tylko uczciwie powiedzieć ludziom: „Przyjrzyjcie się sobie wszyscy i zobaczcie, jakim złym, jakim 
marnym życiem żyjecie!" 

Jerzy Czech 

to ten 
człowiek 
napisał 

„Płatonowa" 



Sekretarz lrteracki [Jacek Z1enkowicz] 
Koordynator pracy artystycznej [Małgorzata Misztal] 
lmpresanat [Joanna Lefoierowska] 
K1erown1k dz1alu produkq1 [And rzej Biskup] 
Dział marketingu [Ma rta KęsvJ 
Organizator w1down1 [Mariola Michalak] 
Kasa biletowa [K~a Przybysz] 
Sekretariat [Marcin Adamczak] 
Gł6wny księgowy [Michał Wojtuś] 
Dział księgowości [Barbara Ka nt orska, 

Beata Pławska, 
Grażyna Rajewska] 

Kierownik biura [Jarosław S1e1 kowski] 
Dział admmistracy1no-gospodarczy 

Transpon 1 zaopatrzenie 

Oświetleniowcy 

Akustycy 

K1erown1k dz1alu obsługi sceny 
Brygadier sceny 
Montazyści 

Garderobiane 

Charakteryzatornia 
Pracownia krawiecka damska 
Pracownia kraW1ecka męska 
Stolarnia 
Pracownia obuwnicza 
Pracownia plastyczna 

[Ma ria Głuszak-RzechówkaJ 
[Zbigniew Roszak, 
Małgorzata Roszak] 
[Janusz Dratwa, 
Paweł Bordych. 
Damian Pawella] 
[Wiesław Janicki, 
Barba ra Olsztyn] 
[Sławomir Cyran] 
[Roman Berent ] 
[Lorenzo Bogalski, 
Karol Graczyk , 
Jarosław Grzeszczyk, 
Marcin Konieczny, 
Marek Szotkiewicz] 
!Izabela Witek. Ewa Cieślik, 
Elżbieta Rochow ia k) 
[ M a łgorzata Staw icka] 
[Marzena Ada mska) 
[Wojciech Januchows ki] 
[Dariusz Michalak) 
!Henryk Lei n] 
!Jacek zuiewski, 
Ryszard Książek] 

Pracownia dekoratorsko -tapicerska 

Pracownia ślusarska 
Rekwizytornia 

Elektryk 
Pracownik gospodarczy 

!Eugeniusz Marsza ł ] 
[Andrzej Miśkiewicz] 
[Czesław Wasiński, 
Marcin Przybylski] 
!Andrzej Graczyk] 
[Zenon Berent] 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

[Paweł Szkotak] 

Wicedyrektor [Joanna Nowak] 

Wicedyrektor f inansowo-administracyjny 

[Marcin Kowalski] 
Kierownik literacki [Jerzy Czech] 

Biuro Obslu9i Widza czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 16.00; 

tel. + 61 852-05-4 1 

Kasa biletowa czynna 
od wtorku do piątku 

od godz. 1 O.OO, 
w soboty, niedziele i święta 

od godz. 16.00, 
do chwili 

rozpoczęcia spektaklu . 

ZE. Z B IORÓW 
instytutu Teatralnego 

Zespół artystyczny w sezonie 2003/2004 

Katarzyna Bujakiewicz 
Zina Kerste 

Małgorzata Neumann 
Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Ferl a k 
Ewa Szumska 

Katarzyna Węg l ic ka 
Sebastian Grek 
Micha ł Kaleta 

Piotr Kaźmierczak 
Leszek Lichota 

Piotr Łukaws ki 
Ro land Nowak 
Ja kub Papuga 

Łu kasz Pawłowski 
Kuba Ulewicz 

Edw ard Warzecha 
Sylwester Woroniecki 

Piotr Wypart 

Inspicjent 
[E lż bieta Bednarczyk] 
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2 moduły 
85 x 60 mm 

• • m1e1sce, 
które czeka 

na Twoją 
reklamę 

© 
NOBILES 

od 1897 

Efekt malowany 
1 moduł 

42.5 x 60 mm 

. . 
m1e1sce, 

które czeka 
na Twoją 
reklamę 

naświetlenia: 

patronat media lny: 

•t.~Nautilus m ~ 

I~ ACT/VE & HEALTHY LIFESTYLE 
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Teatr Polski w Poznaniu 

p łatonow i i nni 


