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przekład Artur Sandauer 

reżyseria Agnieszka Glińska 
scenografia Anna Met (ASP) 

muzyka Michał Górczyński 
asystent reżysera Wojciech Urbański 

praca nad słowem Grażyna Matyszkiewicz 
układ tańców Tomasz Borkowski 

W spektaklu wykorzystano następujące utwory muzyczne: 
Aria Griemina z opery Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego 

Modlitwa dziewicy Tekli Baranowskiej-Badarzewskiej 
Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego 

Zimowe róże z płyty Echo gór Strażackiej Orkiestry Dętej z Kasinki Małej 



Wszystkie drogi prowadzą do jakiegoś miejsca 

Do dziś pamiętam wyraźnie, mimo że tamtego odczucia nigdy w pełni nie zrozumiałem, noc w górach, na 
Monte Gennaro, gdzie znalazłem się z grupą kilku chłopców i gdzie naraz zgubiliśmy drogę. Odniosłem 

wtedy nieodparte i mocne wrażenie, że oto otrzymuję „znak': który zawiadamia mnie o najgłębszym sensie 
życia: o tym, że wszystkie drogi prowadzą do jakiegoś miejsca i że każde miejsce ma tę samą wartość, co 
wszystkie inne, ponieważ znaczenie życia nie jest zależne od miejsc, w jakich przebywamy i od sytuacji, 
jakie nam się zdarzają, ale od sposobu, w jaki w danym miejscu się zachowujemy i w jaki sposób do danej 
sytuacji podchodzimy. 
Znaczenie istnienia, innymi słowy, nie zmienia się zależnie od tego, w jakich okolicznościach człowiek 
się znalazł i jaką pozycję zajmuje w świecie. A to dlatego, że wszystkie przydarzające się nam sytuacje 
przeżywamy od wewnątrz i tylko z głębi naszej duszy wyłania się wartość lub brak wartości naszych 
konkretnych wydarzeń, przypadków, szczęśliwych trafów i niepowodzeń. Liczy się prawdziwie tylko sposób, 
w jaki żyjemy, związki, jakie mamy ze światem i Siłami Wyższymi (o ile potrafimy je nawiązać), i tylko to 
nadaje sens życiu i sprawia, że jesteśmy ludźmi. A mimo to ciągle skłonni jesteśmy sądzić, że istnieje tylko 
jakaś jedna droga i tylko jakiś jeden dom (XLVI, 4). 

Wszystkie drogi prowadzą do tego samego miejsca 

Jak w tamtym wspomnieniu o młodzieńczej przygodzie przeżytej w grupie chłopców, która w nocy 
nie umiała odnaleźć zagubionej drogi na Monte Gennaro, kiedy to doznałem niezrozumiałego do dziś 

(dostatecznie głęboko) olśnienia, że wszystkie drogi prowadzą do jakiegoś miejsca i że nie należy nigdy 
obawiać się „zagubienia drogi': jeżeli nie ulega się wahaniu, którą z wielu ma się wybrać, i nie zmienia się 
często kierunku marszu w obawie, że nie idzie się właściwą drogą - tak też przedstawia się kwestia sensu 
istnienia. Niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest w nią wpisany sens życia, który nie stanie 
się inny, kiedy zmienią się okoliczności, a tylko może go nam uczynić bliższym i bardziej przekonującym 
nasza zdolność pogłębiania sensu tego wszystkiego, co nam się przydarza, czyli nasza zdolność cierpienia. 
Tylko sposób, w jaki znosi się życie, ma w tej kwestii znaczenie - nie mają go natomiast nietrwałe zdarzenia. 
A ciągłe zmienianie drogi w przekonaniu, że zmienia się tym samym swój los, oznacza, że postępuje się 
niedorzecznie (XLVI, 13). 
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• Andrzej Sergiejewicz Prozorow Maksymilian Rogacki 
Natalia lwanowna Alicja Dąbrowska 

Olga Małgorzata Klara 
Masza Patrycja Soliman 

wersja I 
Irina Maria Niklińska WIOSNA-LATO 

Fiodor Iljicz Kułygin Mateusz Grydlik 
Aleksander lgnatjewicz Wierszynin Antoni Pawlicki 
Mikołaj Lwowicz Tuzenbach Marcin Hycnar 
Wasilij Wasilewicz Solony Rafał Kosowski 
Iwan Romanowicz Czebutykin Wojciech Żołądkowicz 
Aleksy Pietrowicz Fiedotik Wojciech Urbański 
Włodzimierz Karłowicz Rode Paweł Paprocki 
oraz Anfisa Barbara Horawianka (gościnnie) 

Andrzej Sergiejewicz Prozorow Jakub Wieczorek 
Natalia lwanowna Roksana Krzemińska · 11 
Olga Agnieszka Judycka Wer S ja 
Masza Grażyna Kopeć ZI MA-J ESI EN' 

Inna Patrycja Soliman 
Fiodor Iljicz Kułygin Wojciech Żolądkowicz 

Aleksander lgnatjewicz Wierszynin Wojciech Urbański 
Mikołaj Lwow1cz Tuzenbach Maksymilian Rogacki 

Wasilij Wasilewicz Solony Paweł Paprocki 
Iwan Romanowicz Czebutykin Rafał Kosowski 

Aleksy Pietrowicz Fiedotik Antoni Pawlicki 
Włodzimierz Karłowicz Rode Marcin Hycnar 

oraz Anfisa Barbara Horawianka (goscinnie) 
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Kierownik produkcji Grażyna Kuryłowicz 
Dtwięk Konr ad Miąsek 

Światło Jacek Karasiński, Piotr Kowalski 
Obsługa sceny Rafał Chrostek, 

Paweł Nowak, Piotr N owak 
Pracownia stolarska Tadeusz Giller 

Pracownia tapicerska Marian Kluczyk 
Promocja Olga Sobkowicz - promocja.tcn@at.edu.pl 

Charakteryzacja FAM - Szkoła Charakt eryzacji i Makijażu 
www.fammakeup.com 

Opracowanie graficzne juzkownia studio graficzne 

z Teatrem Collegium Nobilium współpracują studenci 
wydziału Wiedzy o Teatrze: 

obsługa widowni i kolportaż wydawnictw 
Anna Błażejewska, Magdalena Butkiewicz, Daria Dulok, 

Paweł Frąckiewicz, Katarzyna Karczmarczyk, 
Zofia Krystman, Kamila Lewandowska, 

Katarzyna Meissner, Adam Pietrzak, Monika Pilch, 
Grzegorz Pindelski , Emilia Piotrowska, 

Alicja Przerazińska, Anna Rok, Anna Ścibior, 
Natalia Staszczak, Katarzyna Szyngiera 

media Anna Galas, Magdalena Kępczyńska, 
Magdalena Koszalińska, Paulina Sygnatowicz 


