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Sergio Maif re di 

Błagając o światło, 
aby nie zagubić się 
w ciemnosciach (od Reżysera) 

Kiedy Janusz Wiśniewski zaproponował mi wyreżyserowanie sztuki w Teatrze Nowym w Pozna
niu, od razu pomyślałem o Sześciu Postaciach ... Luigi Pirandella. Był to dla mnie wielki zaszczyt 
i dlatego musiałem znaleźć powód, dla którego włoski reżyser miałby przyjechać do Polski, aby po
pracować. 

Sześć Postaci szuka autora to sztuka bardzo włoska , ale jednocześnie, kiedy w 1921 roku zostaje 
wystawiona na scenie, zmienia reguły zachodniej dramaturgii. Kilka lat później grana jest już na scenach 
całego świata, od Rzymu do Nowego Jorku, od Paryża po Reykjavik. Sześć Postaci ... to cezura, która 
dzieli historię współczesnego teatru na "przed" i npo"; to requiem dla dramatu mieszczańskiego. 

Pirandello wyobraża sobie teatr jako wielkie laboratorium, gdzie promieniami Roentgena prze
świetla się mały-wielki dramat, który pewna mieszczańska rodzina przynosi zdolnemu do ryzyka reży
serowi . 

Dla Pirandella teatr jest salą sądową - postacie bronią się tu, oskarżają i zostają skazane. 
Sześć Postaci ... to nie tylko konfrontacja Życia i Sztuki, Aktorów i Postaci, lecz także konfrontacja 

Ludzi i Demonów, konfrontacja Artysty z jego najgłębiej ukrytymi strachami. Pirandello powiedział: 
"Napisałem Sześć Postaci .. . , aby uwolnić się od koszmaru". 

W tym tekście Brecht przeplata się z Artaudem, commedia dell'arte z ekspresjonizmem. 
Pirandello studiował w Bonn i tam przygotował swoją pracę dyplomową: czerpał siłę ze swojej 

ziemi, Sycylii, ale oglądał ją z daleka, z samego środka Europy, świadomy wszystkich fermentów 
kulturowych, jakie wówczas zachodziły. 

Przerażający Śmiech wielu spośród postaci Pirandella jest ściśle powiązany z Krzykiem Muncha. 
Psychologiczna i fizyczna deformacja jego nieszczęsnej ludzkości czyni ją bliską krewną ludzkich 
wraków z obrazów Otto Dixa. 
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Lecz Pirandello to 
przede wszystkim czło
wiek teatru. Trzy fotogra
fie portretują go podczas 
prób: pierwsza w głębi na 
widowni, druga pod sceną 
i ostatnia na scenie, razem 
z aktorami. Wydają się one 
opowiadać jego własną 
historię dramaturga - naj
pierw z dala od sceny, póź
niej ubrudzonego potem 
swoich postaci , i wreszcie 
błagającego o światło, aby 
nie zagubić się w ciem
nościach, które pochła

niają komedię, pochłaniają 

życie. 

Poznań, 15 listopada 2006 roku 

Przekład : Katarzyna Dawid 



Jerzy Adamski (od Tłumacza) 

Nie ma odpowiedzi 
na pytanie, co jest iluzją, 
a co rzeczywistością 

Groteskowość tej komedii aktorstwa, komedii „grania postaci" polega na tym, że Postacie starają
ce się przedstawić na scenie jak najpoważniej siebie same stają się kabotynami i błaznami, a ich 
przeżycia, odczuwane przez nie same jako tragedia, zamieniają się w farsę. Więcej jednak: kiedy 
zadanie przejmują aktorzy, okazuje się, że granie nie siebie, lecz postaci z życia podpatrzonej - przy 
całym wysiłku, aby być wiernym swojej obserwacji, ścisłym i dokładnym w jej oddaniu - prowadzi do 
fałszu . Aktor, który chce pokazać postać „taką, jaką ona jest", pokazuje kogoś innego, zawsze kogoś 
innego. Tak więc i wówczas, kiedy Postacie grają siebie, i wówczas, kiedy aktorzy grają Postacie, 
zawsze wszyscy oni grają kogoś innego, kogoś trzeciego jeszcze. Oto groteska. 

Sześć Postaci .. . stawia więc przed aktorami zadania bardzo trudne (zacząć jak dramat, kończyć 
jak farsę), wielopiętrowe (grać aktorów, którzy grają Postacie, lub Postacie, które stają się aktorami), 
a w dodatku paradoksalne: pokazać, jak wykonanie tych zadań spełza na niczym, kończy się niemoż
nością oddzielenia fikcji od rzeczywistości, przemienia się w chaos i ciemność. Naturalistyczny dra
mat okazuje się „niemożliwy" , naturalistyczny teatr okazuje się impotencją. I to jest jedyna prawda, 
jaką odsłania nieudany eksperyment sceniczny, stanowiący rzeczywisty temat utworu Pirandella. 

Ale sceniczne przedstawienie tego nieudanego eksperymentu dowodzi, że teatr nie ukrywający 
swej teatralności, teatr, który miejscem akcji czyni scenę teatralną (a nie salon, pałac, wo lną okolicę), 

teatr ukazujący swe postacie jako grane przez aktorów (a nie jako książęta, panie prezesowe, sierotki 
Marysie) - jest możliwy i pozostaje żywotną dziedziną sztuki . (Jak wiadomo, tak też sądził i Brecht). 

Dla Pirandella żywotność ta polega na możliwości ciągle na nowo podejmowanego unaocznienia, 
że nie ma odpowiedzi na pytanie, jak możliwy jest teatr, skoro nie jest możliwa postać jako obraz 
osobowości, jak możliwa jest iluzja dramatyczna i sceniczna, skoro nie ma odpowiedzi na pytanie, co 
jest iluzją, a co rzeczywistością. 
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Luigi Pirandello (od Autora) 

Udręka, 
jedyna racja istnienia 

Chciałem przedstawić sześć Postaci scenicznych, które poszukują autora. Dramat nie może powstać 
właśn ie dlatego, że brak autora, którego one szukają; powstaje natomiast sztuka przedstawiająca ich 
daremne usiłowania i to, co jest w niej tragicznego przez fakt, że te sześć Postaci odrzucono. 

Ale czy można przedstawić postać sceniczną odrzucając ją? Oczywiście, żeby ją przedstawić, 

trzeba aprobować ją we własnej wyobraźni, a potem ją wyrazić. I rzeczywiście zaakceptowałem 
i zrealizowałem tych sześć Postaci: jednak przyjąłem je i zrealizowałem jako odrzucone - w poszuki
waniu innego autora. 

Chciałbym wyjaśnić, co z nich odrzuciłem : oczywiście że nie same Postacie, ale ich dramat, który 
bez wątpienia interesuje je ponad wszystko, lecz wcale nie interesował mnie. 

Każda zjawa, każda kreacja artystyczna, aby żyć, musi mieć swój dramat, to znaczy dramat, 
którego byłaby postacią i przez który jest postacią. Dramat jest racją bytu postaci scenicznej, jest jej 
funkcją życiową, konieczną dla istnienia. 

Przyjąłem więc byt tych sześciorga, odrzucając ich racje bytu; wziąłem organizm powierzając mu, 
zamiast jego własnej funkcji, inną, bardziej zawiłą, w którą jego własna wchodziła tylko jako część 
składowa. Sytuacja straszna i rozpaczliwa, zwłaszcza dla dwojga - Ojca i Pasierbicy - oni bowiem 
bardziej niż inne Postacie pragną żyć i bardziej niż inne mają świadomość tego, że są postaciami 
scenicznymi, to jest, że absolutnie potrzebują dramatu, i to własnego dramatu, który jest jedynym, jaki 
mogą sobie wyobrazić w stosunku do siebie, a który tymczasem widzą odrzuconym: sytuacja .nie
możliwa'', z której - zdają sobie dobrze sprawę - muszą wyjść za wszelką cenę, gdyż jest to kwestia 
życia lub śmierci. Prawdą jest, że dałem im inną rację bytu, inną funkcję, a mianowicie tę .niemożliwą" 
sytuację, dramat istnienia w poszukiwaniu autora, istnienia, które odrzucono; ale żeby to stało s ię dla 
nich, którzy mieli już swe własne życie, racją bytu, prawdziwą funkcją, która jest kon ieczna i wystar
czająca do istnienia - tego nawet nie mogą podejrzewać. Gdyby im ktoś powiedział, nie uwierzyliby, 
bo człowiek nie może uwierzyć, że jedyna racja jego istnienia zawarta jest w udręce, która wydaje się 
mu niesprawiedliwa i niewytłumaczalna . 

Przekład: Zofia Jachimecka 
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Ojciec (od Postaci) 

Wiele osobowości 
w każdym z nas 

Na tym właśnie polega cały dramat, proszę pana. Bo dla mnie, widzi pan, 
dramat zawsze bierze się stąd, że każdy ma świadomość swojej jednorodno
ści, tożsamości, że niby jest jeden - i - ten - sam, rozumie pan, a to niepraw
da! Bo w każdym z nas jest wiele osobowości rozmaitych, proszę pana, wielu, 
bardzo wielu rozmaitych ludzi tkwi w każdym z nas. Dlatego jestem dla kogoś 
innego całkiem inny. To złudzenie, że dla wszystkich zawsze jestem jeden -
i - ten - sam, taki za jakiego się uważam. Złudzenie! Stąd też to uczucie 
zaskoczenia, przychwycenia, zawieszenia w próżni, kiedy zrobiwszy coś, speł
niwszy jakiś uczynek, spostrzegamy nagle z przerażeniem, że zawiera on 
tylko cząstkę naszej osobowości , więc byłoby straszną niesprawiedliwością, 

gdyby nas sądzono tylko i wyłącznie na podstawie tego jednego uczynku, to 
straszne, że na podstawie jednego uczynku można wydać wyrok na całe życie , 

jakby całe życie do jednego uczynku dało się sprowadzić, rozumie pan teraz 
przewrotność tej dziewczyny. Zaskoczyła mnie w miejscu, gdzie nie powinna 
była mnie spotkać, ujrzała mnie takim, jakim nie powinna była mnie znać, 

zaskoczyła mnie w przelotnej, haniebnej chwili mego życia, i teraz chce nadać 
mi osobowość, jakiej nie powinienem dla niej mieć, chce, żebym był dla niej 
taki, jakim siebie w stosunku do niej nie mogę nawet sobie wyobrazić, właśnie 
to, proszę pana, właśnie to jest treścią mojej postaci, to właśnie czuję i przeży
wam, zobaczy pan, jaką to ogromną wartość nada całemu dramatowi. A zresz
tą! są przecież sytuacje innych postaci. 

8 

Luigi Pirandello, Sześć Postaci szuka autora 
Przekład: Jerzy Adamski 
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Valery Larbaud 

Maska 

Piszę zawsze z maską na twarzy; 
to staromodna maska wenecka, 
podłużna z zapadniętym czołem, 
podobna do wielkiego pyska z białego atłasu. 
Siedzę przy stole i unosząc głowę 
przyglądam się sobie w lustrze, z przodu 
i nieco z boku, i widzę u siebie 
ten tak drogi mi profil dziecka i bestii. 
O, niech mój brat czytelnik, do którego mówię 
poprzez tę maskę błyszczącą i bladą, 
położy długi, ciężki pocałunek 

na czole zapadniętym, na policzku białym, 
by mocniej przylgnęło do mego oblicza 
to drugie - puste i pachnące. 

Przekład: Ewa Lenkiewicz 
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OSOBY 
POSTACIE KOMEDII DO NAPISANIA 

Ojciec ZBIGNIEW GROCHAL 

Matka DANIELA POPŁAWSKA 

Pasierbica MALWINA IREK (gościnnie) 

Syn CEZARY LUKASZEWICZ 

Chłopiec ALEKSANDER ŁUKASZEWSKI 

Dziewczynka JUSTYNA MANDYS 

Pani Pace GRAŻYNA KORIN 

Reżyseria SERGIO MAIFREDI 

Scenografia i kostiumy MARTA ROSZKOPF 

Muzyka JERZY SATANOWSKI 

Maski LESZEK ZIELIŃSKI 

Asystent reżysera DOROTA KUCZYŃSKA-STANDEŁŁO 

Asystent tłumacz KATARZYNA DAWID 
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AKTORZY ZESPOŁU TEATRALNEGO 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny PAWEŁ BINKOWSKI 

Pierwsza Aktorka MAŁGORZATA ŁODEJ 

Pierwszy Aktor ANDRZEJ LAJBOREK 

Druga Aktorka MAGDALENA PŁANETA (gościnnie) 

Drugi Aktor PRZEMYSŁAW PANKOWSKI 

Inspicjent 

Obsługa Techniczna Sceny 

DOROTA KUCZYŃSKA-STANDEŁŁO 
• * * 

Bileter KRZYSZTOF PRZYBYŁOWICZ 

oraz Pies yorkshire terrier BELLAMI 

from old gender 

Rzecz dzieje się za dnia, na scenie teatru dramatycznego 

Scena Nowa, premiera I grudnia 2006 roku 
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Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Pod zgasłym 
słońcem Nieba 

Luigi Pirandello wyprowadza na scenę Istotne. Przeczuwamy, że mówi o „tym, co istotne" trudną 

prawdę. Skrywamy ją przecież w głębi duszy i dobrze znamy. „Nie chcemy" tylko czy „nie potrafimy" 

przyjąć jej jako stanu rzeczy na zewnątrz samych siebie. Przyznać, że to ona jest rzeczywista. Nasze 

„zewnątrz" to ułuda . Piękne kłamstwo o człowieku jako istnieniu gotowym, pewnym i konkretnym. 

Tymczasem „to, co istotne" jest grą czy zadaniem na całe pojedyncze i niepowtarzalne życie. 

Jesteśmy bytami niegotowymi. Niedopowiedzianymi. Rzeczywistością naszego bytowania jest 

nieustające istoczenie się , a nie raz dane i dalej niezmienne istnienie. Życie to kalejdoskop, niecierpli

wa zmiana. Pewność istnienia zdobywamy wciąż na nowo, jak gdyby była górą, na którą Syzyf, naj

chytrzejszy z ludzi, nigdy nie wtoczy „bezwstydnego kamienia". Naszą pewność istnienia podmywają 

fale niepewności istnienia i pewności nieistnienia. Istotne wydaje się nam wtedy „odmiennym stanem 

świadomości". Geniusz Pirandella na tym polega, że ukazuje jako rzeczywiste, obiektywne, „zewnętrz

ne" to, co wolelibyśmy uznać za głos samopoczucia, który można uciszyć. 

Ten tytuł na tle sztuki Luigi Pirandella, komedii w dawnym, antycznym jeszcze znaczeniu, wygląda 

na jedyny konkret: Sześć Postaci szuka autora (Sei personaggi in cerca d'autore, 1921; czytam 

w przekładzie Jerzego Adamskiego). Konkret komunikatu i nawet konkret metafory- na tle konkretów 

komicznych, czyli także sytuacyjnych, lecz sytuacyjnych inaczej. Pirandello odrzuca naturalizm i we

ryzm, logice przyczyny i skutku przeciwstawia bliższą prawdy o człowieku logikę przypadku, fantazji, 

ironii. „Chociaż teatr Pirandella nie jest teatrem absurdu w dzisiejszej jego postaci - pisze Mieczysław 

Brahmer - otwiera do niego drogę nieustanną zabawą w qui pro quo, która krytykom francuskim 

nasunęła swego czasu określenie: «wodewil filozoficzny». Przy dużym ładunku emocji jest pokazem 
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akrobatyki intelektualnej, jak commedia del/'arte była pokazem akrobacji fizycznej". Wciąż racja, że 

sztuka Pirandella nie usiłuje przynosić rozwiązań ; chce otworzyć wyobraźnię, wytrącać z równowagi, 

niepokoić. Pisarz stosuje - dodaje Brahmer - „sarkazm, śmiech przejmujący, ukrywanie tragizmu 

w grotesce, przekorne rozwiewanie scenicznej iluzji, zimną kąpiel parodii". Może ważniejsze, że Sycy

lijczyk nie traci przy tym z oczu Istotnego i Sześć Postaci ... przenika metafizyczny dreszcz. Komedia 

Pirandella o Postaciach, które tęsknią do bycia Osobami, o Aktorach, Reżyserze i Autorze, którzy 

mogą dać Postaciom istnienie Osób - to współczesna Boska Komedia o nie-do-istniejących ludzkich 

bytach, szukających Autora. Kogoś Jedynego, Sprawcy, który może bytom dać pełnię wyrazu, egzy

stencję. Tytułowe „szukanie" okazuje się dowodem na Istnienie, podobnie jak pragnienie jest dowo

dem na istnienie wody. 

Sześć Postaci - Ojca, Matkę, Pasierbicę, Syna, Chłopczyka, Dziewczynkę - zarysowała w istnie

niu Fantazja, pisze Pirandello w Przedmowie Autora. „Jest od tylu lat w służbie mojej sztuki (lecz jakby 

była od wczoraj) obrotna służka, a nie mniej zawsze nowa w tym swoim zawodzie. Nazywa się Fan

tazja. Nieco przekorna i drwiąca ; kiedy ubierze się na czarno, wszyscy są zdania, że wygląda dzi

wacznie, i nikt nie zechce uwierzyć, źe czyni wszystko i zawsze na serio i na jedną modłę. Wkłada 

rękę do kieszeni, wyciąga z niej czapkę błazeńską, czerwoną jak grzebień koguci, nakłada ją sobie na 

głowę i pierzcha". Znika, czyli nie jest wystarczająca. Fantazja zrodziła Pomysł, ale Pomysł nie został 

przez Autora podjęty i dokończony w akcie Kreacji. Sześć Postaci wegetuje bytem nie-do-istn iejących 

bohaterów literackich, którzy szukają Autora tak gorączkowo, jak prawdziwie nie-do-istniejący człowiek 

szuka Boga, aby Bóg wykreował go w Istnieniu. Pirandello, włoski dramatopisarz i poeta awangardy, 

dotyka rzeczywistości Istotnego tak, jak nasz Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ale w głębokim sensie 

krewną Sześciu Postaci .. . jest Dziewczyna Bolesława Leśmiana . „Dwunastu braci, wierząc w sny, 

zbadało mur od marzeń strony" .. . 

Bohaterowie komedii Pirandella znajdują się w różnych fazach wyistaczania się życia. Wyrazisty, 

najbliższy pełni zdaje się być Ojciec, mniej od niego istnieją tragiczna Matka i niedojrzała-dojrzała 

niczym Lolita z Nabokova Pasierbica, jeszcze wątlej obecny Syn i byty przedustawne, Chłopiec 

i Dziewczynka. Cała ta grupa „Postaci komedii do napisania" wprasza się do teatru podczas próby 

innej sztuki, staje przed „Aktorami zespołu teatralnego", przed Reżyserem i pracownikami sceny, 
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domagając się materia

lizacji w swoim, jeszcze 

nie napisanym spektaklu. 

Aktorzy, dzieci Proteusza 

są świadkami dramatu mi

gotliwych Postaci , które 

nie zostały napisane, więc 

nie mogą ucieleśn ić ich 

w życiu czy w teatrze na

wet ci mistrzowie Wiecznej 

Zmienności. Nie wiadomo, 

gdzie dokładnie przebiega 

granica między życiem 

a teatrem, w każdym razie 

teatr widzi życie wówczas, 

gdy jest ono dramatem, 

opowieścią, komedią. 

Lecz o ile życie dostrzeżo

ne można zapisać, o tyle 

przejście Postaci w Oso

by trzeba dopiero napisać. 

Nie napisane, nie potrafią 

one rozpocząć swojej 

. nocy ciemnej" . Drogi 

przemiany i przeisto

czenia. 

Postawione same wo

bec siebie i nawet wobec 



Aktorów, Postaci nie ogarniają własnego Dramatu ani kosmosu Całości. I Aktorzy, i Postaci nie mają 

wpisanej w swą kondycję samowystarczalności. Są wołaniem o Kogoś Trzeciego, o Innego. Pirandello 

nazywa go Autorem albo Reżyserem, ale chyba to Ktoś przypominający zarazem Miłosiernego Samary

tanina z Ewangelii czy Towarzysza Podróży z baśni Hansa Christiana Andersena. W Sześciu Posta

ciach. .. przeistoczenie Postaci w Osoby rzecz jasna się nie udaje i Miłosierdzie oraz Współudział nie 

nastąpią. Zamiast Autora, Reżysera, Samarytanina czy Towarzysza Podróży, albo jak nazywał Go 

Tadeusz Kotarbiński: Spolegliwego Opiekuna - na scenie pojawi się ich ironiczna namiastka. Tajem

nicza Pani Pace. 

Uwagę przykuwa dramat, a właściwie komedia niepowiązania. W sztuce Pirandella emocje, nie

wątpliwie iskrzące między Postaciami oraz pomiędzy Aktorami i Postaciami, a także między nimi 

wszystkimi a Reżyserem - nie wystarczają, aby do istnienia wyistoczył się jakiś świat. Nie ma też 

czego - i o czym - napisać Autor. Porwana na strzępy historia sześciu Postaci również nie jest 

w stanie ich połączyć, przeprowadzić ze „stanu rozproszenia" do „stanu skupienia", gdyż trochę „po 

sycylijsku" jest ona ciągle „czym innym": ktoś o tym samym mówi jedno, ktoś drugi inne, kto inny 

jeszcze co innego. To jeszcze nie tragedia, gdy nikt nikogo nie rozumie; gorzej, że zrozumieć nie 

chce. Aktorzy z definicji, a Postaci z własnej głupoty czy małości to Maski, nie Osoby. Ich dezintegra

cja jest negatywna, a nie pozytywna. Nikt i nic ich nie wyjawi, nie wyistoczy, nie ocali. Jest tak, że nie 

tylko wypaliła się w nich miłość (i nienawiść), lecz aż tak, jak gdyby Miłość umarła w świecie, a Światło 

zagasło. Mistyczne, jedyne spoiwo ducha i materii, wiązanie „wszystkiego" ze „wszystkim". 

Sześć Postaci .. . wypełnia „antymateria", czarny negatyw Miłości i Światła. Czerń kładzie się tu na 

jakiejś jeszcze innej czerni, która przebija się niewyraźnymi cieniami na powierzchnię czerni. Jak pod 

zgasłym słońcem Nieba. Z duktów Jedni wszyscy, Postaci i Aktorzy, siłą duchowej inercji, gdyż wiarę, 

nadzieję i miłość zastąpili złymi emocjami, „rozkiełznanymi namiętnościami" - cofają się na dukty 

Chaosu. Ich komiczną tragedię możemy znieść chyba tylko wtedy, gdy Autor czy Reżyser wyposaży 

nas w tarczę ironii. 

Lecz, z tarczą ironii w ręku, nikt nie potrafi tej tragicznej komedii napisać. Jest wciąż do napisania. 

Suchy Las, 26 listopada 2006 roku 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 
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Biuro Tłumaczeń I 
języki europejskie i orientalne 

BUSINESS SERVICE 
Maria Schneider 
60-195 Poznań, ul. Szeherezady 47 
biurol!!lbtbs.com.pl 
Tel. 061 868 44 47 Faks: 061 623 17 23 

TŁUMACZENIA specjalistyczne I 
przysięgłe I ustne (obsługa konferencji) 
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Dzlałalność Teatru Nowego wspiera finansowo, organizacyjnie I duchowo 
STOWARZYSZENIE „LOU PATRONÓW TEATRU" 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Grażyna i Grzegorz Bigajowie 

Katarzyna Bróchner 
Julita i Marek Brzezińscy 

Marek Bykowski 
Bogumiła i Roman Czechoscy 

Magdalena i Bron isław Czerniewiczowie 
Iwona i Łukasz Domańscy 
Anna i Tomasz Działyńscy 

Cezary Frąckowiak 
Małgorzata i Janusz Gdowscy 
Krystyna i Włodzimierz Gola 

Krzysztof Jakubowski 
Anna i Jacek Jaruszewscy 
Grażyna i Marek Jarzyńscy 

Małgorzata i Dariusz Jedl i ńscy 

Maria i Bogdan Jesiołowscy 
Jolanta i Krzysztof Kasprzakowie 

Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 
Lidia Kl incewicz 

Małgorzata i Grzegorz Korytowscy 
Ryszard Kosonowski 

Tomasz Kotowski 

Grażyna i Marian Kryłowiczowie 

Radosław Lewandowski 
Dorota i Tomasz Mataczyńscy 

Renata i Tadeusz Mataczyńscy 
Jan Mączyński 

Stanisław Mąderek 

Małgorzata Mercik 
Krystyna i Jerzy Nadwórni 

Aleksandra i Krzysztof Pokrywka 
Piotr Karol Potempa 

Hanna i Radosław Rubaszewscy 
Dorota i Krzysztof Rybarczykowie 

Barbara i Mariusz Słowi ńscy 

Elżbieta i Roman Stasierowscy 
Zina i Marcin Stelmachowie 

Danuta i Zbigniew Stochalscy 
Lidia i Ryszard Szulcowie 

Krystyna i Michał Szulczewscy 
Agnieszka i Waldemar Wojciechowscy 

Maria i Zbigniew Wybiccy 
Beata i Waldemar Zalaszewscy 

Gizela i Paweł Żegota-Rzegocińscy 

CZŁONKOWIE HONOROWI: 
Eugeniusz Korin 
Andrzej Wituski 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY: 
Dr Krystian Ziemski & Partners - Kancelaria Prawna 

Kompania Piwowarska S.A. 
Raiffeisen Bank S.A. 

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 
TUI Centrum Podróży Sp. z o.o. 

Pracownia Biżuteri i .CHART Ryszard Włodawiec" 
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Dyrektor naczelny i artystyczny 
Dramaturg 

Zastępca dyrektora 

Kierownik techniczny 
Zastępca kierownika technicznego 

Pracownia perukarsko-charakteryzatorska 
Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 
Pracownia tapicerska-dekoracyjna 

Pracownia modelatorska 
Malarnia 

Pracownia stolarska 
Oświetleniowcy 

Akustycy 

Brygadzista sceny 
Montażyści 

Rekwizytorzy 
Garderoba damska 

Garderoba męska 
Zaopatrzenie 

Kierownik administracyjny 
Kierownik biura obsługi widzów i reklamy 

Koordynacja pracy artystycznej 
Reklama, marketing 

Public relations 
Impresariat 

Asystent dyrektora ds. artystycznych 

Projekt i redakcja programu 
Opracowanie graficzne 

Druk 
Wydawca 

JANUSZ WIŚNIEWSKI 
SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK 
JACEK NADARZYŃSKI 

Marek Matuszak 
Zbigniew Grasza 
Alina Magnus, Małgorzata Stawicka 
Iwona Trzeciak 
Elżbieta Kubicka, Jarosław Trzeciak 
Henryk Gomuła 
Leszek Zieliński 
Maciej Janowicz, Wawrzyniec Kozicki 
Piotr Macherowski, Paweł Walczak 
Leszek Kargol, Rafał Okupnik, 
Krzysztof Wasielewski, Wojciech Wojtkowski 
Agata Pawlak, Sławomir Kowalczyk, 
Sławomir Wawrzyniak 
Brunon Urbaniak 
Mirosław Bartkowiak, Krzysztof Baumann, 
Roman Bączyk, Robert Czajka, 
Rafał Gawryszak, Bartłomiej Musielak, 
Robert Szymlet, Tomasz Ziętkowski 
Ryszard Pszczoła, Jerzy Świt 
liona Piotrowska 
Anna Bartkowiak 
Eugeniusz Matuszewski 

Bogdan Gajek 
Bartosz Borowicz 
Matylda Strebejko-Komarowska 
Ewelina Klebańska 
Magdalena Biernacka 
Maria Karwowska. Joanna Szalbierz 
Anna Wachowiak 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Roman Starzyński 
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j„ Poznań 
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 
60-838, ul. Dąbrowskiego 5 
tel. 061 848 48 85 
e-mail : teatrnowy@teatrnowy.pl 
www.teatrnowy.pl 

Instytucja kultury 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

• Teatr Nowy jest członkiem 
Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów 

W programie przytoczono fragmenty dzieł: Jerzy Adamski, Nie ma odpowiedzi na pytanie, co jest iluzją, 
a co rzeczywistością (tytuł od redakcji), fragment szkicu Jerzego Adamskiego Sztuka teatru wedle 
Pirandella, w tegoż : Teatr Pirandella , Kraków 1976; Luigi Pirandello, Udręka, jedyna racja istnienia (tytuł od 
redakcji), fragment Przedmowy autora do Sześciu postaci scenicznych w poszukiwaniu autora, tł . Zofia 
Jachimecka, w tegoż : Dramaty, Warszawa 1960; Ojciec, Wiele osobowości w każdym z nas (tytuł od 
redakcji), kwestia Ojca z dramatu Luigi Pirandella Sześć Postaci szuka autora, tł. Jerzy Adamski, w tegoż: 
Teatr Pirandella, Kraków 1976; Valery Larbaud, Maska, tł . Ewa Lenkiewicz oraz Gottfried Benn, Skryj się, 
tł. Krzysztof Karasek, według : Maski, wybór, opracowanie i redakcja Maria Janion i Stanisław Rosiek, tom 1, 
Gdańsk 1986. 

Reprodukcje ikonografii w programie - Francis Bacon, Studium portretu (1978); Edward Munch, Krzyk 
(1895); Balthus, Kalia Reading (1968-1976); Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret kobiety (1918); Otto Dix, 
Ulica Praska (1920), Sprzedawca zapałek (1920); Frida Kahlo, Dwie Fridy (1939); oraz Johann Kaspar 
Lavater, Jean Valverde, Jean J. Grandville , Will iam Hogarth, studia fizjonomiczne twarzy, charakterów 
i proporcj i - według: John Russell, Francis Bacon, London 2001; Ulrich Weisner i inni, Edvard Munch. 
Liebe. Angst. Tod, Bielefeld 1980; Gilles Neret, Balthus 1908- 2001, Kain 2003; Piotr Piotrowski, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz, Warszawa 1989; Diether Schmidt, Otto Dix im Selbstbildnis, Berlin 1978; Fritz Loffler, 
Otto Dix. Leben und Werk, Dresden 1960; Tadeusz Komendant i inni , Twarz, Gdańsk 2000; Maski, wybór, 
opracowanie i redakcja Maria Janion i Stanisław Rosiek, Gdańsk 1986. 
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