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- Jest Pani autorką przekładów sztuk współcze
snego dramaturga niemieckiego Rolanda Schim

melpfenniga. Jaki świat go zajmuje? 
- Schimmelpfenniga interesujq głównie relacje ja

kie panujq między ludźmi. Ale jego obserwacje nie sq 

czynione od strony psychologiczne;; ani stricte uczucio

wej. Nie wpisuje się też w nurt socjologiczny; nie pisze 

o buntującej się młodzieży, ani o skutkach bezrobocia, 

czy wyzutego z podstawowych wartości kapitalizmu. 

Schimmelpfennig przygląda się ludziom z boku, ana

lizuje ich zachowania. 

W„Push up" autor pokazuje relacje z przełożony

mi i relacje z partnerami w scenach przypominających 

walk; na ringu. W monologach natomiast przedstawia 

prawdziwego człowieka. Jego prawdzie mysli; to co 

uk1ywa, i dlaczego czuje się zmuszony udawać kogoś, 

kim nie jest. Włas11ie możliwos'ć spojrzenia na bohatera 

z różnych stron interesuje mnie w tej sztuce najbardzie;·. 

Ponadto każda sztuka Schimmelpfenniga ma na- , 

strój. Cośjak gdyby z innego, nieracjonalnego świata. 

W„Push up", tym „irracjonalnym"jest opisywane ist

nie bajkowego, Delhi. 

- Co wspólnego ma Push up, z innymi dramata

mi Schimmelpfenniga; Przedtem/Potem, Arabską, 
nocą,, czy Za lepszy świat? 

- W„Arabskiej nocy" i w „Push up" postacie są za

mknięte w jednym miejscu; w wieżowcu, gdzie nagle 

odcięto wodę, i w budynku firmy, gdzie walczy się o byt. 

Sztuki są podobne pod względem budowy, a dialogi 

przeplatane monologami. 

Takjak i w klasycznym dramacie, mamy okreslo

ną liczbę, dobrze scharakteryzowanych bohaterów. 

Niemnie;· u Schimmelpfenniga trudno mówić o prze

mianie bohatera czy np. o głównym, wiodącym wątku. 

Dramaty Rolanda Schimmelpfenniga, to przede 

wszystkim tzw. płaszczyzny czy pola tekstowe. fest to 

jednak materiał wyjqtkowo sugestywny, wystarczy 

znaleźć klucz, żeby nadać tym tekstom formę scenicz

ną. To świat widziany z lotu ptaka, sondowany okiem 

kame1y, która od czasu do czasu przez dłuższq chwilę 

zatrzymuje się na wybranych strzępach rzeczywistości. 

Te strzępy układajq się jednak w całość, z której moż

na wywnioskować coś istotnego o ludziach. 

- Skąd - według Pani - międzynarodowy suk
ces tego pisarza? 

- To zasługa języka - prostych tekstów. Autor z nim 

nie ekspe1ymentuje. Wprowadza jednak elementy nie-
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pokojące, które można nazwać absurdalnymi. Czasem 

jest to dialog ukrywajqcy znacznie więce;; niż to wprost 

wypowiadane. Schimmeplfennig lubi rzeczy nieodgad

nione, apsychologiczne. Czasami poddaje czytelnika/ wi

dza konfi·ontacji z jakimś bytem, który co prawda 

mógłby istnieć, ale racjonalne myslenie przekonuje, Że 

nie istnieje. Dobiym tego przykładem w „Przedtem/Po

tem "jest „organizm ", byt z bezdźwięcznego J~viata. 

Podobnie ma się rzecz z mężczyznq, wchodzącym do 

obrazu i zaczynającym żyć w rzeczywistości~ którą ten 

obraz przedstawia. 

Schimmelpfennig nadaje swoim sztukom formę 

atrakcyjną dla reżyserów lubiących pracować nad tek

stem. Takich, których pociąga stwarzanie własnych 

światów. Inscenizatorów. 

- Dlaczego Push up. Jak inaczej przetłumaczy
łaby Pani ten tytuł? 

- Chciałam pozostawić reżyserom wolnq rękf. 

Można - myslę - zupełnie ode;fć od oryginalnego ty

tułu oznaczajqcego presję - tu: robienia kariery, win

dowania się - i skupić się na motywie różnych punk

tów widzenia tych samych sytuacji. 

- Jak wypada na tle współczesnej prozy niemiec
kojęzycznej Roland Schimmelpfennig? Czy to byt 
osobny, czy jednak wpisuje się w jakieś ogólne trendy? 

- Niemcy oraz Austriacy chętnie eksperymentują 

z językiem - skrajnym przykładem sq Jelinek i Schwab, 

twórcy własnego, mepowtarzalnego języka, któ1y wręcz 

można nazwać kodem. Mayenburg operuje ste1ylnym, 

pozbawionym uczuć (ale nie humoru) językiem, two

rząc groźny klimat. Loher destyluje mowę potoczną 

i nadaje realizmowi scen wymiar ai1ystyczny, czasem 

wręcz poetycki. 

U Schimmelpfenniga językjest zwykły, naturalny, 

prosty. To, co u niego wyjątkowe, kryje się między sło

wami, między scenami, którym nadal różne formy 

(monolog, dialog, opis, opowiadanie, sprawozdanie). 

Ukryte jest ponad całością, czyli w przekazie, którym 

zwykle jest jakaś filozofia. Pisarz zawsze ma miejsce 

na niebagatelną refleksję. 

Autorom niemieckim czrsto zar:zuca się przeintelektu

alizowanie. Schimmelpfenniga to chyba nie dotyczy, co 

nie znaczy, Że dramaturg opowiada nam pewnq histon{, 

którq równie dobrze, a nawet lepie;; opowiedziałoby 

kino. Teatr dzisiaj odchodzi od opowiadania historii. Jak 

poradzi! sobie z tym zagadnieniem Schimmelpfennig, 

przekonamy się dopiero po obe;.rzeniu spektaklu. ·'~· 
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teatralnego śiviata. Zaskakują nas prawa, ambicje i war

tokz~ które rządzą k,orporacjami i pracującymi ludź

mi. Jako wręcz egzotyczne i absurdalne jawią mi się 

wewnętrzne kodeksy, hierarchie i porządki panujące 

w tego rodzaju firmach. 
Doskonale opisany przez Schimmelpfenniga, 

wprzęgający w .swoje tryby świat, wydaje się warty 

przenit'Sienia na .scenę, bo to świat dotyczący ogrom

nej rzeszy ludzi. Warto pokazać,jakpresja, której pod

dani są pracownicy prężnych ko1poracji, zmienia ich 

życie osobiste. Jak zrezygnować muszą z niezależno

ki, jak ograniczona zostaje ich wolność, jak spalają się 

w ogniu ambicji, wreszcie w jaki sposób odebrana 

zostaje im ta zwykła radość życia. 

Spróbowałem pokazać świat opisany przez Sclzim

melpfenniga, obsadzając aktorów w podwójnych ro

lach (w 01yginale sztuka jest napisana dla ośmiu osób). 

lnt1ygujqcą wydała mi się mys1, by stworzyć pewnego 

rodzaju korowód, w któ1ym aktorzy przesiadają się z roli 

w rolę. Robią to po to, żeby mieć szansę pokazać swoje dwa 

wcielenia, dwie twarze. Czasami, takjak np. w przy

padku roli Hansa/Henryka, czy Marii i Angielki to dia

metralnie różne postaci. Inaczej mówią, są w innym 

wieku, a - przede wszystkim - w drabinie hierarchii 

koncernu zajmują krańcowo odległe pozycje. To dla 

aktorów naprawdę duże wyzwanie. Różnorodne po

staciowanie w obrębie jednego przedstawienia jest 

rzadkim zadaniem. 

W pracy nad budowaniem ról, nawet tych pocho

dzących z mało znanego nam świata, zachęcam akto

rów do tego, by bazowali na swych własnych emocjach. 

Lubię, kiedy przepuszczają rolę przez swoje doświad

czenia i emocje. I jes1i tylko dramat jest dobrze napi

sany, a w przypadku „Push up" mamy z takim do czy

nienia, postaci same zaczynają się różnicować, zysku

ją swoje odmienne, indywidualne energie. Nie trzeba 

całkowicie wymys1ać osób dramatu, z góry wyobrażać 

sobie ich zachowali. Okres1enie wewnętrznych moty

wacji działania poszczególnych osób, uwalnia inwen

cję aktorów, dzięki czemu sami, w czasie prób, zaczy

nają nadawać swym postaciom charakter, wyraz, eks

presję - słowem pełnowymiarowe życie. * 
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Zbirgniew 
Kosowski 

Henryk I Hans 

Z dwóch kreowanych przez siebie postaci - Zbi

gniew Kosowski - bardziej lubi ciepłego, przyjaciel

skiego Henryka, choć to z pozoru mało wyrazista i cie

kawa postać. - Pogodny Henryk nie mu.si o nic wal

czyć. W jego kręgu zainteresowań nie leży wyjazd do 

Dehli, snu z oczu nie spędzają mu zawodowe przepy

chanki. Z uśmiechem akceptuje pozycje portiera. Cie

szy go przyja.iń Marii - mówi aktor. 

Historia Hansa jest zdecydowanie bardziej dra

matyczna. - Długoletni, zasłużony pracownik korpo

racji, czuje się ogromnie samotny po śmierci żony. Pró

bą ratunku przed pustką i samotnością jest wyjazd do 

Dehli. Dla Hansa, ów wyjazd nie jest tylko zwieńcze

niem kaiie1y, lecz przede wszystkim przychodzącą z ze

wnątrz szansą na zapełnienie pustki. 

To trudna i wymagająca dużego skupienia rola -

tłumaczy Kosowski. * 

Aleksandra 
G1odlewska 

Angelika I M·aria 

Prosta, pogodna l\t1aria i nieodgadniona, despo

tyczna Angelika - to diametralnie różne postaci. 

Dzieli je nie tylko miejsce na drab-inie społecznej, ale 

przede wszystkim jakość życia. Portierka jest ze swo

jego ca łkiem zadowolona, cies z ą ją drobiazgi. Nie 

można tego jednak powiedzieć o Angelice . 

- fest mi trudno zrozumieć kogoś aż tak innego -

przyznaje Aleksandra Godlewska. -Wprawdzie 

wszystkie grane przeze mnie do tejpoiy postaci, odbie

gały ode mnie, charakterologicznie, ale kreując je, mia

/am więcej swobody. Mogłam puścić wodze fantazji, 

el(spt't)imentować. Szczerze mówiąc, uwielbiam tzw. 

„mocm· wejścia" i charakterystyczne epizody. Zagra

nie roli A ngeli/1_i, natomiast, wymaga niebywałej kon

sekwe1uji i precyzji. ajwazm e;szym jest stworzenie 

wia1ygodnych relacji pomiędzy mm; a współpartner

ką. as.za gra, to gra połączonych 11aczyli. Zdane wy

łącznie 11a siebie, mające do pomocy Jako rekwizyty 

jedynie dwa krzesła, jesteśmy na widelcu widza. 
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Urszula 
Grabowska 

Sabina I Patrycja 
- Sabina to świetnie wykształcona dziewczyna -

mówi Urszula Grabowska o jednej ze swoich boha

terek -która liczy na awans. Zasłużony i wymarzony, 

ma być dla niej przepustką do lepszego Życia. Ma zre

kompensować absolutny brak życia prywatnego i pod

reperować poczucie własnej wartości. Jak za dotknię

ciem czarodziejskiej różdżki, ma rozwiqzać wszelkie 

osobiste problemy. Lecz niestety, na ten upragniony 

rozwój karieiy, ukoronowany wyjazdem do Dehli, nie 

ma najmniejszej szansy. jej kandydatura zostaje odrzu

cona, a ona pada ofiarq absurdalnych urojeń, swojej

decydujqcej o wszystkim - szefowej. 

Druga postać grana przeze mnie, czyli Patrycja 

- w przeciwieństwie do Sabiny - robi błyskotliwą ka

rierę. Ma z pewnością gorsze przygotowanie zawodowe, 

ale posiada tzw. szósty zmysł, a przy tym dużo szczęścia. 

Jest również kobietą atrakcyjną fizycznie, co niestety 

znacznie komplikuje jej relacje pryvvatno-zawodowe. 

Jest bardzo uwrażliwiona na wszelkie próby podważe

nia jej kompetencji, próby uprzedmiotowienia i instru

mentalnego traktowania. \J..T rozmowie Patrycji z Rober

tem biorą górę - momentami wręcz chorobliw - am

bicje, a sama rozmowa przeradza się w walkę o zawo

dową, a także damsko-męską dominację, która może 

zniszczyć nawet najgłębsze relacje międzyludzkie ... . 

Jakub 
Bohosiewicz 

Robert I Frank 

- Gdybym nie był aktorem i wybrał pracę w jakie;f 

rozwijającej się firmie, to prawdopodobnie w swoich 

życiowych osiqg11irciach, byłbym gdz.ześ pomiędzy ka

rierq Roberta a marzeniami Franka - mówi Jakub 

Bohosiewicz. 

Robert jest silnym typem, który osiągną! sukces. 

Z tego tytułu płynie jego samozadowolenie i pewność 

siebie. Co prawda brak bliskiej osoby, stanowi dla jego 

prywatnego życia problem, ale on niechętnie się do 

tego przyznaje. Nawet sam przed sobą. Jest na tyle 

zadufany w sobie, że kiedy los podsunął mu okazję 

na spróbowanie stworzenia związku z kobietą, rezy

gnuje z tt:j możliwości. Głupio pojęta ambicja nie 

pozwala mu na wykonanie telefonu do kobiety, w któ

rej się zakochał. 

Introwertyczny Frank w duszy jest ciągle chłop

cem. Samotność powoduje, że ucieka z realnego 

świata w świat internetowej iluzji. Spryciarz, nie lubi 

swojt:go przełożonego i niewiele - na czele z pracą 

- go interesuje. Dla Franka wyjazd do Dehli to nie 

uwieńczenie kariery, ale zmiana otoczenia. Alterna

tywa, za którą - być może - przyjdzie odmiana ja

kości miałkiego i samotniczego życia. 

premiera li stop<•d 2005 11 
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rafia 
Urszula Czernicka 

Absolwentkę Wydziału Malarstwa krakowskiej 

ASP- Urszulę Czernicką- można nazwać specjalist

ką od scenografii tworzonej we foyer Semy na Sarcgo 7. 

Umiejętna aranżacja specyficznej przcstr1.eni, która na 

co dzień pełni rolę holu teatru, jest niełatwym zada

niem, z jakim Czernicka doskonale sobie radzi . 

I tak jest również w przypadku scenografii do sztuki 

SchimmclptCnniga. 

Tym razem akcja sztuki rozgrywa się na środku sali. 

przez którą jest przerzucony. zamknięty dwiema ścia

nami, podest. To fragment biura nowoczesnej korpo

racji, umeblowam:go zgodnie z duchem modnego 

minimalizmu. Elementem łamiącym chłód kolorystyki 

i skromność biurowego wyposażenia jest łukowata, prt.y

pominająca tor dla deskorolek, reprezentacyjna ściana, 

na której ;wstał umieszczony neon z nazwą firmy. 

Ubrani pr1.ez Czernicką, w pr1.ypominające uniwer

salne unifi:>rmy kostiumy aktorzy, sami budują i prze

meblowują scenografię. Tc wymuszone techniczną 

koniecznością działania doskonale wpisują się w ak

cję sztuki, którą perfekcyjnie pointuje autorka sceno

grafii Push -up'a. W jaki sposób? To już musicie sami 

Państwo zobaczyć. 



„ Paese " 
ląd 

to po ko sykań kl.i rai 
ten jedyny, WYbrany ... 

a , 

RESTAURACJA KORSYKAŃSKA 
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rafią Wieniedikta Jerofiejewa (1938-1990) 

by obdzielić z dziesięć osób i każda z nich po

łaby, że życic miała nad wyraz bujne, szalo

wykłe oraz podlane ogromną ilości;! - nie

szlachetnej i legalnej produkcji - wódki. 

taki oto sposób rekomendował swoje po

w jednym z wywiadów przeprowadzo-

koniec życia: 

w.t•rn sif w roku 1938, 26 października. Ro

mamwicia i bardzo wesoły tatwicio. Był 

stacji. Ciągle tylko chodził i łajdaczył się 

· .. Przymusowy pobyt w domu dziecka Wie-

wspominał tymi słowami: An/jednego świet

~nienia. Nieprzerwane mordobicie i kult 

ej .. „ stąd pewnie ucieczka w pisanie, któ

a się podobno w wieku pięciu - sześciu lat. 

yc zacząłeś w domu dziecka czy już w szko

-=•mi}eszcze przed pójściem do szkoły? - Cóż 

w tak niewinnym wicku? - Zapiski wmiata. 

wariatem? - Ja, oczywiście. W wieku sze

Wariatem można być w każdym wieku. 

posiadaczem nietuzinkowej biografii oraz 

ego dystan u do siebie i otoczenia, J erofie

pisarzem, dającym najwyższej próby opisy 

·go sowieckiej rzeczywistości. Zyjąc w kra

paranoi, autorowi „J\1oskwy - Pietuszki" 

6c tylko śmiech no i ... wódka . 

pijany. a trzeźwy nie byu;am, Na cho

llJÓdkf zażywam * 

groteskowym i absurdalnym duchu została 

w 1985 roku N oc Walpurgii albo kroki Ko-

• rzecz dziejąca się na jednym z oddziałów 

s.z.pitala psychiatrycznego trafia inteligent Lew 

któremu - jak i innym pacjentom - na wszel

liwości i rozterki, bezczelny i wszechmocny 

ncJ, aplikuje sulfazync,:; jeden z trzech środków 

aminozyny i ukrutki) zwyczajowo podawany 

radz ieckim chorym. 
By uwolnić siebie oraz współto

warzyszy od tej poniżające j sytu

acji, Gurnvicz, organizuje N ec 

\Valpurgii, która tutaj staj e s i ę 

Noq Samozagłady. Samozagłada, 

bowiem jest jedyn<} możliwą dro

g<} ku wolności. 

* C"tLlt)" pochodti:J /.. razrnOw) \V J~mlit"j t:,„ a z. L~on i clr::m 
Pi ud~m !': k1rn I\.' . I \ V Je rofii:icv. . D::.it'/,, pr11wi~ u•.t=yrtk•r. 
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episana wczesną wiosną 1985 roku Noc Wal- • ~ 1ym przyszło mu żyć, i z l(tórego nie miał najmniej

purgii nie ukazała się~ ofi~jalnym obiegu "':daw- S szych szans t~'}yechać. ~ied; w 19~5 stt~ierdzono u_ nie
niczym Związku Radz1eck1ego. Jak do Pam trafił (]) go no~-tJotwor gardła 1 mogł wy1echac na lecze111e na 

tek t Jerofiejewa? • ~ Zachod - me dostał paszportu. 

_ Przvwieziono mi z Pa1yża -15-ty numer em igra- • ~ - Jak zapamiętała Pani Wieniedikta Jerofiejewa? 

,1 jnego kwartalnika „Kontynent" z tekstem sztuki fe- O -Widziałam się z nim w Moskwie w 1989 roku, 

rojiejem1. !i.- na parę miesięcy przed jego śmiercią. Był już po opera-

„Kont~inent ''- którego redaktorem naczelnym był (]) cji raka gardła i mówił, przykładając do krtani mikro

;;111111y ro~;rJski pisarz Włt~d'.m ir M~ksimoU: (nota ben~ "'ID fon. Ucieszył się. Że „Noc Walpurgii" wyszła po polsku. 

wichodzi nadill, al~ temz JUZ w Roijt) -bj1/ 1ed11ym z na1- • - - Banalne pytanie: a jakim był człowiekiem? 

b~rdziejznauych czasopism rosyikiej emigracji. Do 1ego ~ - Niezwykłym. Nie sposób było go kupić, nie spo-

kolcgium redakcyjnego weszli między innymi: Josif• - sób było go zmusić do zmiany sposobu mys1enia. Nie 

Brodski, J~zef Czapski, Andriej Sadz_arow, Leszek~ miał nic wspólnego z żadną polityką, był człowiekiem 
J..:.olakouJJkt . Wtedy, w 1985 roku SWO)tf sztuk; ]ero-• - samym w sobie. Jego niewyobrażalnie koszmarne ży

fie.JeW mógł opublikować tylko 11a emigracji. I chyba ~ cie, nie wpłynęło na jego stosu11ek do świata i ludzi. 

dobru się stało, Że był to właśnie „Ko11ty11ent". Prze- • - Był /miertelnie uczciwym pisarzem, któ1y musiał pi

k/ad.. ocy Walpurgii" zamówiła u mnie podziemna $: sać. Był uzależniony od pisania, takjak i od alkoholu. 

Yiezuleżna Oficyna Wydawnicza „Nowa" i wydala ją Wjednt:f z legend -a sam f erofigew je tworzył izmie-

- zresztą przeslicznie - w 1986 roku. nial - opowiadał, że zaczął pisać, kiedy miał pięć lat. 

- Czy Rosja z Nocy Walpurgii nic się nie zmieniła? Może warto jeszcze dodać, że niedługo przed /miercią, na 

--Jerofiejew przedstawiał świat, w któ1ym przyszło Wielkanoc 1987 roku, przyjął chrzeJ1 w kościele katolic-

mu żyć, czyli niefrtniejący jitż Związek Sowiecki. A „Noc kim. Był człowiekiem wierzącym i może przed odgfciem 

Walpurgii" jest przerażająco realistycz11ą sztuką. Jak chciał to załatwić fmmalnie, ot tak, dla porządku. 

dzisiaj wygląda Rosja -tntdno powiedzieć, ale z pew- Podejrzewam, ie go bawi/o, Że pod koniec lat 

110/ciq się zmienia. W jakim kienmku tego wciąż nie osiemdziesiątych - a były to ju.i czasy gorbaczowow-

u •iadomo. Zbyt wiele czynników na to wpływa. Mię- skiej Pierestro1ki - zaczęto go nawet dmkowal~ w ofi-

dzv innymi mentalność władzy. W każdym razie, Ro- cjalnejprasie, na przykład w antyalkoholowym perio-

sjc1 dzisiaj1est i1111ym krajem. Nie wiem czy dużo lep- dyku „Trzeźwo/ć i kultura". 

.1zym, ale na pewno in11ym. 

- Na czym polega uniwersalizm sztuki Jerofiejewa? 

- Jemfie1ew opisał bezradność człowieka w walce 

z systemem, z którego, jesli kto/ próbuje się wyzwolić, 

.1/(uZtl ny jest 1w zagładę. Sowiecl(i szpital dla wariatów 

„ „ ocy Walpurgii" - to przecież fotografia kraju, w któ-

Prawda, jakie to urocze? Jednego z najwybitniej

szych rosyjskich pisarzy znanego na całym /wiecie opu

blil(owano wreszcie także w ojczyźnie, aby wniósł swój 

wkład do walki z pij"a1istwem. Mys1ę, Żef emjiejew był 

zachwycony. 
fot. archiwum Le atru 
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Najważniejszą istotą tekstu Jerofie
• vva jest opowiedzenie historii: Ile 

ztuje człowieczeństwo? Ile kosz
brona vvłasnej godności? 

19 



-Zastanawiające jest to, Że 11 naszych srpi 
nastąpiło nigdy to, co Bukowski nazwał „d 
rvmbergq" - mówi reżyser przedstawienia 

Śmig-asicwicz. -· Stqd wywodzi się drami# 
1111 r rzemieszaniu ról. Ról katów i ofiar. 
także przemieszanie języka. Notvego a 
k111atnych nazw, nieprecyzyjnych i 
r= czywistości okres1eń. Czasamt. 
i odniesień. 

Czy chcemy tego, czy ni , 
brdzie oddziaływać na nas. 
mentalnością Wschodu, choć 
ci1;żą !(li Zachodowi. Uświ 

bardzo ważne. 
Poza tym, dla mnie naj 

rofiejtwa jest opowiedzen~ 
wiecze1istwo? Ile kosztuje 
w Jytuacji luksusu lub n 
ekstremalnych. W wamn 
go, tv któl)'ln widzimy n 

Ludzie, którzy tutaj · 
lub w ogóle jej nie majfi-
sposób, legitymizujq 

Poprzez przedsta 
pomiędzy personelem 
także ottvorzyć 

wyeksponowana 
s~pitala i pacje 
dzieci jednego 
ludzie, któnry 
i próbuje sobie 
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Alicja 
Kobielska 
Lekarz 

tateczną, aczelną Lekarkę szpitala nie zdziwi 

już żaden przypadek chorego. W swoim życiu wi

działa wielu pacjentów, z których każdy miał jakąs 

niezwykłą historię do opowiedzenia. Nieszcz gól nie 

zainteresowana kolejnym chorym - bo wydaje j ~ 1 , 

że na pamięć zna wszystkie odpowit:dzi - pedan z

nie wypełnia poszczególne rubryki . 

Rzadko dająca się wyprowadzić z równowagi, j t 

rutyniarzem swojego zawodu lubiącym jednak 

eksperymentować z nowymi możliwo 'ci ami lecze

nia. te polegają na urozmaiconych dawkach prze

mocy i standardowym podawaniu sulfazyny. Rządzi 
oddziałem, ale nie wynika to z jej charakteru, lecz 

raczej z wieloletniego przyzwyczajenia. Obojętna 

i zautomatyzowana, w jakimś sensie lubi swoich pa

cjentów, bowiem dzięki nim może uzasadnić i po

twierdzić swoją egzystencję. 

premiera listopad 2005 23 
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Dariusz 
Starczewski 
Gurewicz 

- Dzisiaj hasła wypowiadane przez Lwa Gurewi

cza, choć bardzo szlachetne, wydajq się być nieco zde

waluowane - mówi Dariusz Starczewski. -Stqd moją 

rolą, zgodnie z zamysłem reżysera, jest pokazanie do . 

nich dystansu . Idee, które go ongiśuksztaltowaly teraz 

wydają się być anachroniczne. 

Dramat tej postaci opiera się na tym, że Gurewicz 

nadal pozostaje walczącym desydentem, choć właściwie 

sama walka odeszła gdzieś na dalszy plan i nikogo ju.i 

wiele nie obchodzi. Nie umiejąc jednak żyć inacze;; niż 

będąc w opozycji, me mając jakiegoś„ pozytywnego " pla

nu na przyszłość, dalej pozostaje przy swoim wizerunku. 

Zawieszony pomiędzy ciążącą mu świadomością, a przy

zwyczajeniem, napotyka na Prochorowa, któiy staje się 

jego antagonistą. Prochorow uważa, że pomysłem na 

przetrwanie i stworzenie namiastki normalnego Śu;iata, 

jest oswojenie absurdu i paranoi. Gurewicz się na to nie 

zgadza. Woli „rozwalić ten dom". fest ;ak odbezpieczo

ny granat, któ1y próbuje realizować swój porzqdel(. 

Mój bohater cha', bowiem wymgować oblasl(awia

ne kłamstwo tak, by pozostała sama prawda. Stara się 

polrazać, że uwolnienie od m odelu proponowanego 

przez Prochorowa, j est szanstt na odzyshanie nie tyl\o 

wo/noki, ale przede wszystkim godno/cl. 1h1gedią staj(' 

się to, iż obnaż nie prawdy, ni prnynosi 11il(om11 ani 

ukojenia, an i wyzwolenia. 1 akt ostatecznego unice

stwieniu j est dzie/em przypadku. 
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Sławomir 
Sośnierz 
Prochorow 

-Prochorow jest inteligentnym, elastycznym ikon

taktowym w obcowaniu z ludźmi, pacjentem . Oba

wiam się, że jest pacjentem dożywotnim. Z wyboru, 

bo: „co gorsza nie stracił nic oprócz honoru". Gra nie

wdzięczną rolę salowego, ale jednocześnie jest przy

wódcq stada. To dobre stanowisko i zarazem trudne. 

lv/usi być negocjatorem, a negocjować z personelem, 

bez uszczerbku na godnos'ci, nie bardzo się da. Czy 

można więc w tych okolicznościach próbować ratować 

godnoś/~ Można i Prochorow wybiera błazdzstwo. 

Czy jedna/;:,_ maska błazna jest kamuflażem dosk01za

lym? Wydaje się, że tak, ale do czasu. Do momentu, do

póki nie z;awi sip godny przeciw1zik; ucieleśnienie niepo

lęoju, buntu i bezkompromisowości - Gurewicz. 

Gurewicz, niestety, gotowy j('st umrzeć zu Sprawę, 

1 Prochorow ponad Sprawy w ielbi życie,jalu'ekolwiek 

by 0110 nie było. Może boi się śmierci, takjak boi się 

d e/\JrowstrzqJów? A może wie, Że oprócz jednego -

przetrwania, nie ma takiej Sprawy, za l(tórq warto 

umrzec"'I 

Kiedy pojawi 1 się Garewicz wszystli o ulega dekom

pozytji. ie nie je>'! tal\ im, jakim by/o: „koniec ze spo

l(ojem, Jakby go w ogóle nie by/o ". I tymi si owy zaczy 

na się droga Pruchorowa l(tt 11ieprzewidy1valnemu. 

A przecież da /o się Jakoś dotąd żyć. 
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Przemysła 
Redkowski 

Obecność na oddziale powolnego w rozumowa

ni u Alochy, uzasadnia Prochorow, starający si kie
rować jego umysłem i działaniem. Neurotyczny Alo

cha, bowiem potrzebuje potwierdzenia swojego zd ~ 

nerwowa nego istnienia . 

Rozbiega ne, chaotyczne ruchy dłoni, poszukuj 

instrumentu, na którym można zagrać, pop 
ją każde jego słowo. Pomagają mu zarówno 

jak i słuchać. Dzieje się rak do momentu 

niego zbawiennie. Uspokaja, rozjaśnia urn 

godnośc i ostatnim chwilom jego życia. 
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Michał 
Rolnicki 
Sierioża Kleinmichel 

Nieustannie proj ektujący 

- potrzebne Rosji różnego 

rodzaju „domy" - Sierioża, 

jest sierotą. T<;:skniące za za

bitą przez siebie matką -

duże dziecko, nie wie dla

czego znalazło się w takim 

oto dzivvnym miejscu, jakim 

jest szpital psychiatryczny. 

Delikatny i kompletnie za

gubiony, gnębiony nieuświa

domionym poczuciem winy, 

zostaje rozgrz c.: szony na 

końcu przez Gurewicza. 

Bogdan 
Grzybowi cz 
Witia Michałycz 

Obdarzony gargantuicznym apetytem Witia, jest 

sympatycznym, dystansującym się trochę od sali, za

gubionym olbrzymem. Spo-

wolnione reakcje, nieobecny 

wzrok i rozmarze nie w gło

sie, kiedy mowa o najważ

niejszym dla niego, czyli ja

kimkolwiek jedzeniu, cha

rakteryzują część osoby o imie

niu Wicia . 

złowiek o nazwisku Mi

chałycz natomiast, to ktoś ozu

pełnie innej biografii. Zdegra

dowany wysokiej rangi woj

skovvy, osadzony dla bezpie

czeństwa kraju, w zakładzie 

psychiatrycznym, z pokorą 

znosi niezabawną zabawę w sąd 

na sobą. Wie, że za swoj e 

zbrodnie, ot choćby sprzedaż 

Wysp Kurylskich, musi ponieść 

karę od współtowarzyszy. 
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Marcel 
Wiercichowski 
Stasik 

Młody hodowca i znawca 

kwiatów - Stasik, jest głębo

ko przeżywającym wszystko 

małym nacjonalistą. Chodzą

cy z nieodłącznym przeście

radłem, za którym ukrywa się, 

gdy ktoś lub coś go przeraża , 

jest jak zastraszone dziecko. 

Ale to dziecko bywa czasami 

aroganckie i zaskakująco do

rosłe w swoich poglądach . 

Podszyty tchórzem poetyczny 

miłośnik kobiet, nieustająco 

drażni - jeszcze bardziej od 

niego zagubionego - Sieriożę. 

Wojciech 
Leonowicz 
Kola 

Oddziałowy uczony Hrabia Calisto i Alcybiades psy

chuszki czyli Kola, wprowadza w błąd swoim wyglą

dem i sposobem mó

wienia. Powolny i za

myślony, schowany za 

karykaturalnymi oku

larami krótkowidza, 

to całkiem niegłupi 

wariat. 

Cicerone i duchowy 

opiekun Wowy, jest w 

stanie wyjaśnić wszel

kie zawił ośc i, o któ

rych mówią współto

warzysze . Ale mało 

kto się liczy z jego nie

śmiałym głosem. " 
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Na pozór oczywiste i skromne, składają się jednak 

z wi<ilu dopowiadających szczegółów. Ot choćby ja

rzące żółcią pretensjonalne huty Tamarki, obszerne, 
zamożne futro Lekarki, nie do końca ukryta pod far
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Tennese Williams 
Szklana menażeria 
przekład: Kazimierz Piotrowski 
reżyseria: Dariusz Starczewski 
scenografia: Aneta Suskicwicz-Majka 

Występują: Anna Rokita, Agnieszka Mandat, 
Marcin Sianko, Wojciech Leonowicz 

Premi"° - cena na Sarego - paździcmik 2004 
Cza; trwt1nit1 spt·ktak/11 170 111i11111. I pr.:erlL'a 

Sibylle Berg 
Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula zernicka 
muzyka: Bolc:sbw Rawski , 
reżyseria światła: Krzysztof Scndke 
dramaturg /asystent reżysl'ra: Renata Dcrcjczyk 

Występują: Ewelina Stan.:jki, Jakub Bohosiewicz, 
~larcin Kobierski 

Pr"'1iera - Sema na Sarego - mai 2004 
c~as trwania .<prktak/11 90 minlll, bez pr;:.erwv 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven Markwick 
rC"F.yscria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Elżbieta Krywsza 
przekład: Krystyna Podłcslw 

tck.<ty pio>cnck: Rafała Dziwisz 
chorcowafia: Jacek Tom;osik 

Wyst~pują: Pr;,cmysbw Branny, Magdalena Walach, fH
nusz Szydłowski (gościnnie), Dorota Pomyk.1la (gościnnie)/ 
Katar;,yna Litwin, Piotr Różar1ski, Tadeusz Wieczorek 

Pr"'1iera - listopad 1999 
Cw.< trwania .<p<·ktaklu 11 O minut, 1 pr::all!a 

Ireneusz Iredyński 

Seans 
rcżyseńa: WłoJzimi~rz Nurkowski 
scenografia: Ur,zula zcrnicka 
Występują : Anna Rokita, Dariusz St.1rczcwski 

Premiera - czerwiec 2005 
Czu.< trum1ia spektaklu 110 111in11t, I pr~awa 

Wiesław Saniewski i Zbigniew Raj 

Nienasyceni 
czyli Mowy żałobne z Witkacym w tle 
rcżyseńa: Wieslaw Saniewski 
inscenizacja: \Vicsl:iw Saniewski. Joanna Schocn 
scenografia: Joanna Schoen 
muzyka: Zbigniew Raj 
kierownik muzyczny: Janusz Butrym 
choreografia: Wojciech Misiuro 

Występują: Aleksandra Godkwska, Alina Kamiń
ska, Anna Krakowiak, Paulina Napor;1, Magdale
na \Valach, KrzysztofBochcnek, Przemyslaw Bran
ny. Marcin Kobierski, Piotr Róża ński, Zbigniew Raj 

Pr"'1iera - Sanu 1w Surego - gmdzie1i 20o-J 
Czu.< trwania ;pt·kt11klu 75 rr11 1111t, be: pr:::erwy ------

\Viclka klasyka teatralna, która znako
micie broni si<; i dzisiaj . Przejmujące 
studium ludzi wrażliwych i ddikatnych, 
nic potrafiących radzić sohic z otaczają
"! ich rLcczywistością . Opowie,;ć o tok
sycznej mamie, która che.ie jak najkpiej, 
niszczy swoje dorosk dzieci. 

rozpoczi,:cic godz. 191\ 

Sibyllc Berg opowiada histori<; pewnego 
związku z perspektywy najlcpszt:go prl'.y
jacida czlowicka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznania sii,:, towa
rzyszy im podczas kokjnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy si<; na siebie obrażaj;!, 
rozstają, marnują kokjne szanse. Berg 
analizuje dlaczego nam si<; nic udaje by
cie razem, dlaczego nic umiemy wybrać 
odpowiedniego partnera. dbać o to, co 
wydawaloby si<; najważniejsze. Coraz 
bardziej zamykamy si'i' w sobie. Single 
opanowali pokolenie dwudzicsto-crzy
dziesto- i czterdziestolatków„. Milość za
sqpiliśmy seksem, bliskość - życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

rozpoczi,:cie godz. 1915 

Uroczy spektakl - musical, w którym 
obok aktorów grają niezwykle ucalcn
towane dzieci. Do pt:wncgo tajemni
czego ogrodu i do zimnych ludzkich 
serc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejszy spek
takl roku! 

M"7.czyzna i kobieta . Ona zahila swoje
go ukochanego - mlodcgo, utalentowane
go poct'i. Po łatach on - jej nowy partner -
próbuje rozwiklać tajcmnic'i' tej zagadko
wLi zbrodni. Pragnie pomóc jej uwolnić 
si> od ci'iżaru winy. aby mogli razem za-

cz;1ć nowl' życil' w nadziei i milości„ . 

rozpocz,cic godz. 19" 

Nimasyceni/Mowy żałobne to sp<'ktakl 
muzyczny opowiada j;1cy o nas, o naszym 
wil'cznym nienasyceniu życil'm . I choć 
śmierć jest cz\·ści~ calości, bez niej smak 
życia bylby niepełny. Boimy si> tego, 
czego jeszcze nic przcżyli•my. Zawsze 
Jzil'jc si\· coś po raz ostatni . DL11cgu 
każda chwila jest ważna. 1c wolno jej 
ni<' wykorzystać, bo nastrrpnq moŻ<'. już 
nic być . Nienasyceni nic czl'kaj+ Zyj~ 
tak, aby każdl'go Jnia, każdej nocy si<; 
nasycić. 

rozpoo,,cit· godz. 191 

-!=====::: 
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Edward Taylor 

Stosunki na szczycie 
przekład: Elżbieta Wo7.niak 
reżyseria: Janu sz Szydłowski 
scenografia: Joanna Schoen 
kostiumy: Katarzyna Pronicwsb-Mazurek 
Występują: Aleksandra Godlewska, Alina Ka
mińska , Urszula Grabowska, Dorota Pomyka
la(gościnnic), Magdalena \.V:.,Jach, Mar<:k Litew
ka, Marcin Kobierski. Tomasz Kot, Piotr Różaó
ski, Sławomir Sośnierz 

Premiera ~ p11.idziernik 2000 
Com 11w11 11 i11 spek1ak/11 140 minw,l pr-.rrrva 

Anthony Marriott i Alistair Foot 

Bez seksu proszę 
przekład: Krystyna Podlcska i Anna \.Vołck 
reżyseria: Janusz Szydlowski 
scenografia: Anna Sckula 

Występują: Aleksandra Godlewska, Alicja Ko
bidsb, Ewa Mitoń, Bogdan Grzybowicz,Woj
cicch Leonowicz, Piotr Różański, l\faciej Slota, 
Dariusz Starczewski, Tadeusz \Vieczo rck 

Premiera -- styc-:,eń 2002 
Cws trwania spel(tilk/11 1 H minut. I przall'il 

Witold Gombrowicz 

Hulaj gęba 
wg Ferdydurke i flzirn11ików (lektura szkolna) 

reżyseria: \.Valckmar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Prcycr 
muzyka: Krzesimir o,bski 

"Występują: Akksandra Godlewska, Urszula Grabow
ska, Alina Kamińska , Alicja Kobielska, Anna Krako
wiak, Ewelina Starcjki , Magdalena \Vabch , Krzysztof 
Bochenek, Jakub Bohosiewicz, Przcmyslaw Branny, 
Bogdan Grzybowicz, Marcin Kobierski , Tomasz Kot, 
AJ~ian Ochałik, Piotr Róż:1ó,ki, Sławomir SośnierL, 
Dariusz Srorczcwski, Łukasz Żurek 

Premiera - gmdc:.i 1i 2003 
C-:.as trwania sptktal(lu 180 minut, 2 przerwa 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elł.bicta Woźniak 

reżyseria: \Vojcicch Pokora 
scenografia: J Ó7.cf Napiórkowski 

Występują: Alina Kamińska, Katarzyna Litwin, 
Małgorzata Pisko rz, Krzysztof Bochenek, Bog
dan G rzybowicz, Wojciech I hbeła, Maciej Sło
ta, Tadeusz \Vicczorek, Łubsz Żurek 

Premiera - maj 199-1 
Czas trwania .>pektnk/11 1 )5 miuut, l prJerwa 

Stig Larson 

Naczelny 
przekład: Mariusz Kali nowski 
reżyseria: Sbwomir Sośnierz 
scenografia: Joanna Schoen 
muzyka: Bolesław Rawski 

Występują: Agnieszka Grochowicz, Małgorzata 
Piskorz, E wa Mitor1, \.Vojciech Leonowicz, Fdiks 
Szajnert (gościnnie) , Juliusz KrzysztofWarunek 

Premiera - Scena na Swrego - gmd~ie1i 2004 
Czas trrmnia spektaklu 70 mi111t1, bez pr;,ertt')' 

Brawurowa forsa. \V luksusowym apar
tamencie, na najwyższym pir,:trzc domu 
w Paryżu, spotykają sic,: promin<"ntni po
litycy Komisji Europejskiej. Ale nic jest to 

typowe, nud n<" spotbnic starszych panów ... 

roz pucz,cic godz. 191 

Świeżo upieczone małżeństwo po miodo
wym miesiącu rozpoczyna wspólne, co
dzic·nne życic. Zanim jednak młodzi 
wpadną w rutyn~· starego malżdistwa, 
czeka ich niejedna niespodzianka. Nic
szcz~·śc ie zwiastuje wizyta teściowej. Póź
niej może być ju ż tylko gorzej. Od premie-

ry przy kompletach publiczności 1 

rozpocz,cie godz. 191 

Żyjemy w czasach bez krytycznego kultu 
młodości. Jedn:ik okazuje sic,:, że w świe
cie doroslych jest j<:szczc wi<;ccj infanty
li zm u niż w klasit· 12-b tków. Gombro
wicz udowadnia, że dorośli utknr,:li w dzie
cic,:cych minach i nic mają szans, na zmia
nc,: przypisanej sobie „gr,:by". Jakże śmiesz

nie wyglądają usiłując udowodnić, Że 

przyprawiona „g<,:ba" eksponuje ich praw
dziwe wnc,:trzc .. . 

rozpoczr,:cie godz. 1 '" 

Lq.(endarnv ju ż spekta kl Tt:atru Bagatela. 
Cieszy sic,: niesłabn:1cym powodzeniem od 
10 łat. Wciąż wir,:cej chr,:tnych niż biletów. 

rozpocz<;cie godz. 16 i 191 

Perwersyjna gra zaczyna sic,: w momencie, 
gdy do mieszkani a Anny i Hansa przy
chodzi nit:spodzicwanie dyrektor naczel
ny firmy, w której pracuje Hans. Zdoby
wa Annr,:. Jednak zaraz potem sam staje 
si> obiektem okrutnej manipulacji ... 

rozpoczr,:cic godz. 191 

w repertuarze 
Joseph Stein i Jerry Bock 

Skrzypek na dachu 
przekład: Antoni Marianowicz 
reżyseria i choreografia: Jan Szurmiej 

kierownictwo muzyczne: Janmz Butrym 
scenografia: \Voj cicch Jankowiak 

kostiumy: Marta Hubka 

Występują: Akb:indr:i Gocl kwsb. Urszulo .•r:1bowsb, 
Alina K:imiti sb, .\li cja Kuhidsb. Ann,1 KrakowiJk, Ka 
tarzyna Litwin. :E\' ;1 \fito(1, Paulin;·1 ~aporJ, Ewt:lina 
Starej ki, \LibJalcn:i \\':i l:ic h, Kri ysztof Bochenek. Ja 
kub Buhusicwicz, Prtcmpl:i" Rr.111n)', .\!ichal Chytrzyń
ski. :\btL"usz Dt:\\\::rn , Bogdan Grzybowirz, i\1..ircin Ko
bie rski, ~tlrck Litew ka, fon No:.a ł (gościnnic).Adri ~111 
Och"lik, :-lich;if Póho„k, Piotr R•~Ża t'"ki, Juliusz 
KrL.y,ztof\\".irunek, -fodeusz \\"iecwrck, Lukasz Żurek 

Premiera -kwieci<'li 2003 
C~as trwania Sf't'kta~/u ]:)U m in, ] prztrwa 

Francis Veber 

Kolacja dla głupca 
przekład: Barbara Grzegorzewska 
reżyseria: Tomasz Obara 
scenografia: Joanna Schoen 

Występują: Marek Litewka, Kn:ysztofBochcnek / 
Łukasz Zurek. 'Jomasz Kot I Tcimasz Obara. Sła
womir Sośnierz , Alina K:imir1ska, Urszula Grn
bowsb I Ewelina Start:jki I Aleksandra Godlewska 

Premiera - wrzesie1i 2003 
Czas trwania spcl(tal(l11 110 minut, I P'~'ctwa 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 

muzyka: Marcel Chyrzyilsk.i 
Występują: KrzyszwfBcKhcnek, Jakub Bohosie-

wicz, \.Vojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Tomasz Kot, Andrzej Kozłowski , Sławomir So
śn ierz, ł-ukasz Żurek. Marcin Wiercichowski 

Premiera - 111 111z ff 2005 
Czas trwania ipcktal(ltt 1 ~5 minut, 1 /Hzc:rwa 

Ray Cooncy 

Mayday li 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia: J();)nna Schoen 

Występują: Alina Kamińska, Anna Krakowiak, 
Katarzyna Litwin, 1\-błgor-zata Piskorz, Krzy>ztof 
Bochenek. \.Vojciech Leonowicz, Marek Litewb, 
Marcin Kobierski , Maciej Slot:i, Lukasz Żurek 

Premiera - czawic 2005 
C::;cu trwaniu s{'d(tal(lu 120 minuJ, I pr:.erttm 

Neil Simon 

Wystarczy noc · 

muzyka: Marvin Hamlisch 
piosenki: C arok Bayer Sa gcr 
przekład: Elżbieta Woźn iak 

reżyseria: \.\l;tldcmar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preycr 

Występuj'!' :vlagdalrna \Valach, Przcmys!Jw Ik1nny 

Premiera - czatuiec 2005 
C:.1s lrtl'.miu .1pckwkl11 !!O m11m1, 1 pr-~w.1 

Najpopularniejszy musical świata a jed no
cześnie wzruszaj:ica opowidć o losach 
pewnej żydowskiej rodziny sb 7;mej na 
wygnani to z ukochanej wsi , An;1tcwk.i. 
Historia ubogiego mleczarza , Tcwicgo, 
któremu wiara, nadzic·ja i modlitwa po
zwalają z pogod:! ducha znosić wszelkie 
przeciwności losu. ZŁOTE MASKI za 
najpopularniejszy spektakl roku! ZŁOTE 
1"1ASKI c.lla najpopularniejszego aktora -
l\farka Litewk.il 

Przyjaciele spotykają sic co tydziet1 w dobo
rowym gronie, aby szydzić z kolejnych glup
ców. Kto zaprosi głupszego uczestnik.i ko
lacji, ten wygrywa. Bo śmiech z innych jest 
pr-..:ecit:Ż świetną rozrywk+ Jednak pewn<:
go dnia zjawia sir,: glupiec, który ... 

rozpoczęcie godz. 191 

1{·stostao11 Andrzeja Saramono,vicza to 

błyskotliwa komedi:i o współczesnych 

mi;żczyznach, niezwykle zab:iwna analiza 
„samczej '" narury. Związki z kobietami re
lacjo nowan<: przez bohaterów pobzuj:i 
niezwykle barwny obraz m>skicgo świ ata . 

rozpocz,cie godz. )91 

NO\w, szalone przygody taksówkarza bi 
gamisty 

rozpoczi;cic godz. 191 

On, Przcmy>ław Branny (zdobrwca I na
grody n:i tegorocznym Festiwalu Jedynki 
w Sopocie) i Ona, .\Lt~Lblena \Vabch 
(znana m.in. z serialu Prnsjonat pod RóŻt/) 
pracuj~ nad n.1gr:m iem płyty, w komedii 
muzycznej N eib Simona, slynnego amc
rykar1skicgo pisarza komediowego. On 
gra kompozytora, ona - :1utnrki; tekstów 
i piuscnkark". \\'za jcmna fascynacja prze
radn sir,: stopniowo w miło,;( ... .\!usi ca ł 

jc„r od widu lat przebojem \\/est Endu. 

rozpoczęcie godz. 19 1~ 

-
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Był rok 1946 i w budynku d awnego kina „Sca la " 

u zbiegu ulic Krupniczej i Karmelickiej od prawie 

roku działał teatr dla dzieci. Teatr dobry: „bez zastrze

żeń pożyteczny" - pod tą opinią podpisywali się w za

sadzie wszyscy ówcześni recen zenci: Magdalena Sa

mozwaniec, Tadeusz Peiper, Roman Szydłowski, Ste

fan Szuman, A rtur Maria Swinarski, i inni. 

Y/esoła Gromadka" miała z pewnością wielu przy

jaciół. Ale stworzy ła ją tylko jedna kobieta - M a ria 

Billiżanka - od lat opętana ideą teatra lnej edukacji 

najmłodszych. 

Przed wojną prowadzenie sceny dziecięcej w Te

atrze im . J.Słowacki ego powierzył jej Juliusz O ste rwa. 

V/spaniałe spektakl e z tego okresu (chociażby Ro
binson Cruzoe, gdzie 

dzieci podnos :ąc 

w górę ręce, zamie

niały wielką teatralną 

salę w nieprzebytą 

puszczę) wspomina

ne były długo. Nie 

było sceny w Krako

wie, na której pracu

jąca tu od 1927 r„ Bil

liżanka nie usiłowała

by organizować te

a tru dla dzieci. Wy

stawiała więc przed-

stawienia dziecięce również w przed

wojennej Bagateli i w Sali Saskiej, któ

rą specjalnie dla niej zamieniono na 

teatralną. Pracowała w świetlicy kole

jowej przy ul. Bosackiej i na osiedlu ro

botniczym przy dębnickiej ulicy Cza

rodziejskiej („.). 

W Krakowie powstał stały, odręb

ny i samoistny teatr dla dzieci. Pierw-

szy tego rodzaju teatr w naszym mie-

li 

• 

• 

ście ( ... ).Pierwsza praca - pierwszy powojenny suk

ces Billiża nki to Beksa - bajka, którą sama napisa ła 

i wyreżyserowała, wystawiona 12 maja 1945 na świe

żo otwartej scen ie Starego Teatru („.) . A później jako 

grupa aktorów naZ'wana ,,\Vcsołą Gromadką" w e w rze

śniu 1945 wznowiła spektakle Beksy w budynku kino

teatru „Scala". Trzyletnia działalność ,;v./esołej Gro

madki" (od września J 945 do 31 grudnia 1948) przy-

niosła trzynaście premier (.„) . 
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Dyrektorem została Zofia Mysłakowska i ona czu

wała nad sprawami administracyjnymi; dyrektorem ar

tystycznym była Maria Billiżanka a kierownikiem mu

zycznym Anda K.itschmann. Trochę póź niej opiekę 

literacką nad spektaklami obj ęła Helena vVielowiey

ska zastąpiona wkrótce przez nnę Świr. zczyń ską 
i \Vładysława Józefa Dobrowolskiego) a s troną pla

styczną z aczą ł kierować Jerzy Szeski. Zdołał on za

pewnić teatrow i współpracę znakomitych plastyków, 

którzy związali się na dłużej z tym teatrem. Byli to: 

Ali Bunsch, Andrzej Cybulski, Andrzej Stopka, Euge

niusz V./aniek i Jolanta Marczyi'tska. 

W pierwszy m przedstawieniu - Beksie - prze-

niesionej do gmachu „Scali" ze studia Starego Teatru 

li występowali: 

Danuta Sza

flarska, Wiktor 

Sadecki i Ta

deusz Łomnic

ki, który gra ł 

tłustcgu Jasi a 

( .„ ). 

Na scenie 

przy zbiegu ulic 

Karmelickiej 

i Krupniczej 

pojawiły się 

szybko po so

bie następujące, starannie przygotovvyvva

ne premiery. \V pierwszym okresie dzia

łalności teatru przeznaczone były tylko 

dla dzieci a wystawiane wyhicznie przed 

południem lub w niedz ielne wieczory. 

Później grano również zamknięte przed

stawienia dla szkół. W 1946 r. pojawiły się 
spektakle dla młodzieży i rozpoczęły stałe 

wyjazdy teatru w teren („.). 

Od 1947 działalność ,,Wesołej Gro-

madki" wspierało finansowo Ministerstwo Oświaty, 

a także Ministerstvio Kultury i Sztuki. Teatr otrzymywał 

bardzo skromną dotację w wysokośc i 150 tys. zł. mie

sięcznie. Starano się jednak, by ceny biletów w }Neso

łcj Gromadce" by ły najniższ e, a je j spektakle mogły 

stać się w ten sposób dostc;pne dla najszerszej rzeszy 

młodych widzów. W sezonie 1945/46 odbyły się 124 

prz t dstawienia, n a które sprzeda no 40 rys . biletóvv. 

5650 biletów rozdano bezpłatnie dzieciom najbiedniej-
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szym. D zieci z sierocińców oraz dz ieci repatriantów 

i wysiedlonych otrzymywały tu stale bezpłatne bilety. 

Z roku na rok rosła ilość przedstawień i widzów. 

l\[aszL"rujL" „\\'esola (,romadb" 
'\'i\\ .11 r.1dość. trosk i zm.trL\\ 1u1 mamy do~t~! 
i\focno i'.warta .~Vl' ol.1 (,romadk.1„ 
l .1 huk d.1S\' i ~r\'masv. na hok zlość! 

l. „ L,. • „ 

l\l.1sznujc. \\ yśpil'wujc, i ta11cujl', i Ż.trtujl'. 
"i wat śpiew. t„1ńc~1 r~ Lm, slow.1 cz,lr~ 
~l.tsznujc .. \YL'sola Gromadka'" 
Baczność, cześć, prryjacidc, hL"j na start! 
~L1rszl'm .\Yl'sokj Crornadki'', z muzyk„! 
\ndy Kitschmann, ZL'spfll tcatru zapr<l',zal do 
zaba\\'y \\ idztl\\' \\' prologu ka7.ckgo pr~m il' 
przedst.nvil'nia. Bo tl'Ż. spektakle jVesokj 
Crromadki" byly naprnwd<z: nil'Zwykk ( ... ). 

Sam dobór repertuaru nie był wcale sprawą prostą. 

Maria Billiżanka, aby zapewnić swojemu teatrowi 

odpowiedni repertuar, podejmowała współpracę z li

teratami, sama dokonywała przeróbek klasycznych 

dzieł literatury. Na scenę ,,Wesołej Gromadki" trafiły 

przedstawienia prapremierowe: Biedulka ( 194 7) i Far

furka królowej Bony (1948) Anny Świrszczyńskiej, 
montaże: Izy Kunickiej Z biegiem Wisły (1946), Zyg

munta Leśnodorskiego i Antoniego Bohdziewicza 

Abecadło .z pieca spadło (1946), przeróbki prozy pol

skiej i światowej: O krasnoludkach i sierotce M a1ysi 

(1945) Marii Konopnickiej w opracowaniu scen i z

nym Billiżanki, Pinokio (1946) Carlo Collodiego w 

oprac waniu Aleksa ndra Mali zewski 'go, Robinson 

Cmzoe (1947) Marii Billiżanki i Tommy' ego wg Da

niela Defoe, Kalosze szczęścia (1947) Christiana An-

dersena w adaptacji Heleny Bożykowej, Pfacówl(a 

(194 7) Bolesława Prusa \N układzi e scenicznym Jan i

ny Morawskiej. 

Gdy słuchałem kiedyś w Bagateli wspomnień ak

torów, którzy z )\7esołą Gromadką" związali się nie

mal od pocz;:itku jej istnienia, byłem pełen podziwu 

dla życzliwości i serdeczności, z jaką wspominali sta

re czasy i dawnych kolegów. W latach 1945-48 przez 

teatr przy ul. Karmelickiej i Krupniczej przewinęło się 

wielu młodych aktorów, ale mimo tych zmian recen

zenci często chwalili poziom gry młodego zespołu. 

W sezonie 1945/ 46 M. Biłliżanka skompletowała zespół, 

do którego weszli: Zofia Bocho, Zbigniew Jabłoński, 

A. Jasieńczyk, Teresa Kazanowicz-Kwaśniewska, Ali

cja Kisielewska, Stanisław Kosmalewski, Irena Michal

czyk, JózefNowak, Stanisława Piaskowska-Orzechow

ska, Hanna Redlich (później Lutosławska), Wiktor 

Sadecki, A. Sławińska, Hanna Tarska, Zofia Weissów-

1. Beksa 
Reż. Maria Biliżanka 
Scenografia: Ali Busnch 

2. Abecadło z pieca spadło 
reż. Antoni Bohodziewicz 
senografia; Jerzy Seski 

3. Niebieski ptak 
reż. M. Biliżanka 
scenografia: Andrzej Pronaszko 

4. Biedulka 
reż. M. Biliżanka 
scenografia: Andrzej Cybulski 

5. Panna Mężatka 
reż. Jerzy Leszczyński 
scenografia: J. Bąkowska 
-Przeradzka 
6. Trzech Urwisów z Ontario 
reż. M. Biliżanka 
scenografia: Ali Binsch 

na, Tadeusz Żyła. W dwóch ostatnich premierach tego 

sezonu występowała również Halina Michałowska( ... ). 

W skład młodego zespołu Marii Billiżanki weszło 

wielu słuchaczy Szkoły Dramatycz nej prowadzonej 

przez Juliusza Osterwę. Byli w nim jednak także uta

lentowani amatorzy, którzy vv )Vesołej Gromadce" zy

skiwali swe pierw ze sceniczne doświadczenia. Zespól 

teatru zmieniał si<;: i doroślał - widać to także po li

nii repertuarowej. Kiedy ,,Wesoła Gromadka" skończy

ła trzy lata, zaszły również zmiany administracyjne, 

które pozwoliły okrzepnąć młodemu teatrowi . Na ra

zie teatr nie zmienił profilu działalnoś ci, pozostał wier

ny tematyce dziecięco-mlodzieŻ O\ ej. Zmienił nato

miast swą nazwę. Sezon 1948/49 rozpoczą ł jako Pań

stwowy Teatr i\!fłodego Widza. {kum~c c=rsci ir::eciej } 

Grzegorz Koniarz. Kraków 2000 r. 
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"Wcześniejsze losy otwartej w zeszłym roku premie- ków w jednym z pomieszczeń. Stąd miejsce gdzie 

rą „Psa, Kobiety, Mc;żczyzny" w reżyserii Andrzeja znajduje si<;: obecnie główna sala teatralne jest ich po-

Ma jczaka, kam ralnej sceny Teatru Bagatela, mogły- zbawione. • ·• \" . . . 
bv stanowić kanwr dla filmu o Krakowie. Po Muzeu m Etnograficznym, gospodarzem sal • • · 

) ... :\. . 
, woją ciekawą architekturę; wysokie półokrągłe dawn go kasyna była Cricotcca, która magazynowała ' ~--.:x-=:-~ 

ok.na, balkon dla orkiestry i gipsowe stiuki za- rur-.ij swoje zbiory. · ' 

wdzięcza ~ierwotnej funkcji jaką pel- .-1111111„~~"1-lllllllii..; Szukając mi 1sca w Krakowie, 

ni ta przed wojną . które nadawałoby się na prowa-

Otóż przed wojną w dwóch dzenie p rób teatralnyc h 

przestronnych salach oficyny poza obrębem sceny przy 

kamienicy przy u l. Józefa ul. Karmelickiej, dyrek-

Sarego, mi ściło s ię kasy- tor Bagatel i - Henryk 

no ofi ce rskie Oficerów Jacek Schoen, natrafił 
Wojska Polskiego Wy- na pom ieszczenie, 

znania Mojżeszowego. które idealnie nada-

\Varto dodać, że w tym wało się do tego 

czasie, w innej części celu . Były 10 właśn i 

kamienicy _ na pierw- położone w oficynie 

szym piętrt:e - mi ścila kamienicy ale byłe-

s ię krakowska loża ma- go: ka yna, zebrań 

sońska nosząca nazwę plenarnych loży ma-

„Przc ąd Odrzucony". Jej sońskiej , drukarni i ma-

zcbra nia plenarne odbywał gazynu. 

się właśnie w sala h kasyna. Sukcesywny remont i aJa-

W cza ie ostatniej wojny w ka- ptacja na potrzeby; na jpierw 

micnicy znalazł sobie miejsce dom wyłącznie prób, a później i przed-

publiczny oraz kabaret. stawień, wrnrtrz kasyna, sprawiła , Że w 

Mniej romantyczna powojenna historia, dzisiejszej KrakO\vie przybyla jeszcze jedna scena teatralna. 

Sceny na Sarego 7, mówi, że w pięknych salach były Scena, na której konsekwentnie prezentowana je~t 

magazyny Muzeum Et nograficznego oraz drukarnia współczesna dramaturgia światO\ ·a. Stan wiąc łabo-

tegoż muzeum . D rgania w jakie wprawia ły d rukarskie racorium mło<l j reiyscrii. orwonyła kompletnie now, 

maszyny ściany i stropy powodowały de\ astacie stiu- rozdz i ał w historii Teatru Bagatela. 
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