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Szekspir żył w czasach, kiedy w Anglii powstawa

ło mnóstwo pisanych dokumentów. Te, które doty

czą jego osoby, to około trzech tuzinów notatek o cha

rakterze księgowym. 

Żadnego fragmentu rękopisu, tylko rachunki i umo

wy kupna - sprzedaży, jak na przykład ta dotycząca 

zakupu New Pałace w Stratfordzie: „Między Willia

mem Shakespearem, kupującym, i Williamem Under

hillem, sprzedającym jeden dom, dwie stodoły i dwa 

ogrody z przyległościami w Stratfordzie nad Avonem, 

staje ugoda po wywołaniu jej w niniejszym sądzie ... ".* 1 

Równie skrupulatny jak owa umowa jest napisa

ny przez Szekspira testament, w którym nie pada ani 

jedno słowo, jakim Szekspir 

chciałby zadysponować swo

ją spuścizną literacką. Spo

rządzony 25 marca 1616 

roku przez: „ ... Ja, William 

Shakespeare ze Stratfordu 

nad Avonem, w hrabstwie 

Warick, szlachcic z łaski 

Boga będąc przy doskona

łym zdrowiu i pamięci ... " 

wyznacza pokaźne - jak na 

owe czasy - sumy córce J u

dycie, Zuzannie, siostrze Jo

annie i jej synom. Mniejszy

mi kwotami Szekspir obda

rował „biednych miasta 

Stratfordu'', a całym mająt

kiem miała zarządzać Zu

zanna i jej mąż. Majątkiem, 

a nie dorobkiem literackim, 

który przecież był nie tylko 

duży, ale już powszechnie 

znany! 

Wydaniem szekspirow-

skich dzieł zajęli się nie członkowie jego rodziny, a gro

no przyjaciół i to dopiero w 7 lat po jego śmierci. 

Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tra

gedies (Komedie, Kroniki i Tragedie pana Williama 

Szekspira) zostały wydane w nakładzie 1 OOO egzem

plarzy. I dopiero od czasów wydania Pierwszego 
~ Folio, Szekspir zaczął tak naprawdę istnieć w zbio- ...., 
N 

rowej świadomości jako dramatopisarz. " 
. ~ William Shakespeare (zwany również: Shakspe- -b 

re, Shakspear, Shaksper, itp.) urodził się w kwietniu 3 

1564 roku w Stratfordzie jako syn rękawicznika Joh

na Shakespeare'a i Mary Arden. Od siódmego roku 

życia zaczął chodzić do miejscowej szkoły, w której 

łaciny i gramatycznych reguł nauczali abso lwenci 

Oxfordu. Po kilku latach - w niewyjaśnionych oko

licznościach - przerwał naukę i na tym skończyła się 

jego edukacja. Podobno później, będąc młodzieńcem, 

pracował w kilku magnackich rezydencjach jako 

guwerner i być może tam nadrabiał i uzupełniał braki 

w wykształceniu. Bo jednym z podstawowych podej

rzeń, że to nie jednak rzeczony William Szekspir jest 

autorem arcydramatów, jest to, że ich autor był oso

bą gruntownie i wszechstronnie wykształconą. A tego 

akurat o naszym Startford

czyku powiedzieć nie moż

na, nie mówiąc o tym, że nie 

istnieje na to żaden dokument. 

W wieku 18 lat ożenił się 

ze starszą od siebie o osiem 

lat Anną Hathaway, z którą 

miał trójkę dzieci. Zdaje się, 

że owo wymuszone ciążą ob

lubienicy małżeństwo nie na

leżało do udanych, bo dosyć 

szybko Szekspir zniknął ze 

Stratfordu pozostawiając 

w nim małżonkę. 

Jeśli nawet biografom 

Szekspira udało się ustalić 

wiele domniemanych faktów, 

to w żaden sposób nie umie

ją zagospodarować kilku lat 

jego życia - the lost years 

(1585-1592). Lat pomiędzy 

zniknięciem ze Stratfordu, 

a udokumentowanym poja-

wieniem się w Londynie. Jed

ni z badaczy życia Szekspira utrzymują, że w tym 

czasie siedział w więzieniu za kłusownictwo, inni że 

pracował jako nauczyciel, jeszcze inni, że w tym cza

sie podróżował po Europie. 

Najbardz iej prawdopodobną wersją jednak jest ta, 

która mówi, że w ciągu tych lat udał się do Londynu 

i grywał tam poślednie role w poślednich przedsta

wieniach. Taka koncepcja świetnie tłumaczyłaby zna

jomość realiów scenicznych, które potem jak deus ex 

machina objawiały się już w pierwszych jego sztukach. 



Inna sprawa, że Szekspir miał w kwestii debiutu 

spraw<; ułatwioną. Zanim bowiem zaczął pisać swo

je dramaty, teatr w Anglii nie mógł się pochwalić ja

kimiś zczególnymi literackimi dokonaniami. Bazu

jący po części na dramatach klasycznych oraz chęt

nie grający takie rzeczy jak Krewl\ą, zabawną i uciesz

ną k,omedię o Igle Matki Gurtom, czekał na Christo

phera Marlowa i jego Tamerlana Wielkiego, a potem 

na sztuki Szekspira. 

William Szekspir karierę dramaturga zaczął od ko

medii - Komedia omyłek (1591), Starcone zachody mi

iości (1593-4) i na komedii zakończył - Buiza (1611). 

W ciągu dwudziestu łat pracy twórczej napisał 1 O 
kronik historycznych, 16 komedii, 11 tragedii, zbiór 

sonetów i wczesny poemat Wenus i Adonis. I wszyst

kie te utwory zaraz po napisaniu, a i prawdopodob

nie nawet w trakcie ich pisania, trafiały od razu na 

scenę. Marzenie każdego autora! A działo się między 

innymi tak dlatego, że obrotny w kwestiach material

nych William Szekspir był współwłaścicielem Teatru 

Pod Kulą Ziemską. Choć z dzisiejszej perspektywy 

brzmi to jak profanacja, to teoria, że Stratforczyk pisa

nie utworów scenicznych traktował jako źródło zara

biania pieniędzy, jest całkiem słuszna. A że miał ku pi

saniu szczególne zdolności, to zupełnie inna historia. 

W przeciwieństwie do wielu współczesnych mu pi

sarzy, nie miał w sobie próżności. I pewnie w spore 
zakłopotanie wprawiłby go pośmiertny panegiryk 

napisany przez Bena Jansona: 

Właściwie te słowa Bena Jansona oraz praca nad 

wydaniem Folio, zaczęły uzmysławiać maluczkim po

tęgę pisarstwa Szekspira . Jego ogląd świata, dowcip 

i filozofia ujęte w sztukach, które pozwoliły na połą-
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czenie dwóch rzemiosł: poezji i dramatu, zostały 

wreszcie należycie docenione. William Szekspir - dru

gorzędny aktor i płodny autor sztuk dramatycznych -

stawał się najwybitniejszym pisarzem wszechczasów. 

I czy za autorstwem tak chętnie do tej pory gra

nych utworów stoi niewyedukowany w Oxfordzie 

Will Szekspir, czy wybitny myśliciel Francis Bacon, 

czy może dramaturg Christopher Marlow, czy też eru

dyta lord Edward de Vere, to tak naprawdę nie ma 

najmniejszego znaczenia. Ważne, że potomnym 

pozostała firma pod nazwą : WILLIAM SZEKSPIR, 

gwarantująca od czterystu lat wybitną literaturę oraz 

niecodzienne przeżycia teatralne. 

Spranger Barry jako Orhello, 1777 



IO program kwiccic11 2007 

„ .. . Najbliższą po „Hamlecie" w rzędzie wiell(ich 

tragedyj*' jest ta, którą tak samo Jak „Hamleta" można 

okres1ić jako studium psychologiczne nad jednostkq 

szlachetną z urodzenia i wspaniale obdarzoną przez 

naturę, a wytrqconq z równowagi duchowej przez 

wstrząśnienie z zewnętrz. Nowq takq monografijq dra

matyczną po „Hamlecie" jest 

„Otello" - pisał profesor Roman 

Dyboski, wybitny przedwojenny 

historyk literatury angielskiej . 

W wydanej w 1927 roku 

książce pt William Shakespeare 

szczegółowo przedstawia gene

zę Othella. Mając na uwadze 

fakt, Że większość szekspirow

skich dramatów była inspirowa

na przez znane mu - nieko

niecznie z lektury własnej - opo

wiadania, uzasadnionym wyda

je się przytoczenie obszernego 

fragmentu dotyczącego pierwot

nej, włoskiej wersji tego drama

tu. Warto przy tym wspomnieć, 

że pojęcie plagiatu, czy powie

lania istniejących już utworów 

literackich, w dzisiejszym zna-

czeniu nie było znane. Dobra historia, to była po pro

stu dobra historia, którą dramaturg pisał na nowo. 

„ ... Źródłem tym razem, jak tylokrotnie w twórczo

ści Shakespeara, była nowela włosl(a. W opowieści w 

zbiorze Girarda Cinthio, „Hecatomnithi", !(tÓra jest 

wzorem „ Otella" jako bohatera już znajdujemy Mu

rzyna czy Maura - bo jedno i drugie może oznaczać w 

ówczesnej włoszczyźnie wyraz „Moro" - w służbie re

publiki weneckiej dzielnie walczqcego z Turkami. Już 

tam także bohaterka jest córką pat1ycjusza wenecl(ie

go i nosi nastrojowe imię Disdemona - nieszczęsna; już 

tam int1ygantem, zatruwającym zazdrością małżeń

ską szlachetny umysł wodza, jest namiestni~ a narzę

dziem int1ygi inny ofice1: Jest już i Żona int1yganta Jako 

towarzyszka bohaterki; jest i Cyprjako tło późniejszej 

I. 

części akcji, jest kradzież fatalnej 

chustki, służącej oszczercy Jako cor

pus delicti. Disdimona ginie tragicz

nie jal(o niewinna ofiara, jak, u Slia

l(espeara; ale tragiczny koniec i bo

hatera i int1yganta nie wiąże się z tą 

akcją, i następuje późniei w innych 

ol(olicznościach. Shakespere skoja

rzył ścis1ej losy wszystkich osób, i tu

ta;: jak w „Hamlecie", podał nam 

na zak011czenie cały bukiet trupów. 

Pozatem w zewnętrznym przebiegu 

akcji mało poczynił zmian. Pod

niósł tylko o kilka tonów kolo1yt lo

kahzy: ze zwykła swą maest1ją od

malował nam w słowach Wenecję 

w pierwszym akcie, nakres1ił obra

zy z romantyczne;; pełnej przygód 

przeszłości Otella; nie żałował też 

barw poetyckich w scenie przyjęcia 

dostojnego wodza w 01jentalnem środowisku wenec

kiej koloniji, Cypru (II,l), i w rodzajowym obrazku 

plj'atyl(i oficerskiej (II, 3) przypom{nającejswym reali

stycznym stylem obrazy holenderskie, i upstrzonej 

u1ywkami ze sta1ych angielskich pieśni biesiadnych 

i ballad ludowych. Wi·eszcie jako pożytecznego mane

l(ina do różnych usług dramatycznych doda! poeta do 

postaci z noweli głupowatq figurę Rod1yga, której ko

mizm zresztą nie stara się intemywnie wyzysl(aĆ." 
* 1 

- pisownia oryginalna, Roman Dyboski, Wi/liam Shakespeare, Kra ków 1927 nakład em Krakowskiej Spółki Wydawniczej 
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Wbrew oczywistości z jaką Othel/a 
wymienia się tuż obok Hamleta, Mak
beta, czy Romea i Julii po ten szekspi
rowski dramat reżyserzy sięgają rzad
ko. Być może obawiając się, że histo
ria o miłości, zazdrości i zdradzie jest 
za prosta i banalna, by zajmować się 
nią w dzisiejszych czasach. 

Ale rzeczywista przejrzystość Othel/a 
wydaje się jednak jego niezaprzeczalna 
zaletą. O tym jak go można rozumieć 
i czytać w XXI wieku mówi Maciej So
bociński - reżyser przedstawienia. 

Othello nie zawraca 
- W tej historii poza zdradą jest wiele l(olorów, od

cieni, kondycji miłości. Ten dramat to nie tyll(O opowieść 

o Desdemonie i Othellu, ale również o opozycji w ja

l(iej ta dwó;ka stoi wobec reszty świata, w naszym przed

stawieniu skomponowanego nie ja!(O strul(tura wojsl(O

wa, Lecz jal(O rodzaj zamkniętej kasty politycznei gru

py trzymającej władzę. 

Miłość Desdemony i Othella jest w uczuciem niena

syconym, niezaspol(OJOnym wiecznie pragnieniem, w swo

jej czystości stojącym w odwrocie w stosunku do świata. 

To co im się przydarza jest wyjątkowe. Mi/ość z drugiej 

strony jedna!( od początl(u tragiczna, zbudowana na 

wątłych podstawach; intensywnej namiętności, instynk

cie i cielesności, bazująca na czystych emocjach. fest 

wieLl(a i porażająca w swej sile, ale nie ma w niej ele

mentów, l(tÓre mogą zagwarantować przetrwanie. Taki 

obraz mi/ości jest szalenie al(tualny, bo w ogromnej 

mierze dzisiejsze związl(i wygląda]q bardzo podobnie, i stąd 

ich l(ruchość, rozpad, ulotność. 

Poza tym, bardzo mi zależy, by w tym Otellu upa

t1ywaćinnośćMaura w jego jasnym, przejrzystym, moc

nym kręgosłupie moralnym. Otwartej i przejrzystej l(On

stml(cji wewnętrznej. Być może na tym polega współ

czesna othellowsl(a odmienno/ć. 

Odrzuca;qc opartą na kolorze sl(ó1y szekspirowską eg

zotyl(ę Ot helia, chcę pokazać, że ta jego moc inności leży 

w jego bezl(ompromisowym, czystym charakterze. A tej 

postawy nie umieją zaakceptować pozostali utopieni 
w relatywizmie. 



zacznie płynąć krew. Pyta Boga - gdzie jest !(res? Za

skoczony łatwością przel(1·ocze1i, kruchością Człowieka 

ijego Wolnej Woli; pcha świat w nieodwracalny Chaos. 

Jagonowsl(a siła sprawcza polega na uruchomie

niu demonów, które w nim drzemały. Demonami z sie

bie zaraża wszystkich w o!(oło, uruchamia to co w czło

wieku sk1yte, przyczajone, nieujawnione w pierwszym 

spojrzeniu. To staje się jego obsesją - sprawdzić do 

ko/zca. Kiedy przelał swoje obsesje na Othella, zoba

czy/ jak fantastycznie zaczyna funkcjonować znisz

czenie. Granice zła się przesuwają i zaczynają być płyn
ne, a nikt tego nie zauważa. Idzie dalei brnąc w swym 

ekspe1ymencie w rejony, o któ1ych na początku nawet 

mu się nie śniło. 

Sacrum - Profanum 
- Być może także nie byłoby żadnego dramatu, gdy

by nie pomieszani bogowie. Dzisiejszy chrześcijanin 

Othello jeszcze niedawno wyznawał Islam. Jego wia

ra jest składową tych religii. Jako osoba konsekwentna 

i podejmująca ostateczne decyzje, w „nowego" Boga 

wie1zy silnie i szcze1ze. No ale trudno uwierzyć, że o „sta-

1ym" do l(oiica zapomniał. I nie zapomina. W efel(cie 

wraca do l(orzeni. Destrukcja, która w nim następuje 

dopomina się pierwocin, z l(tó1ych wyszedł. Ani bo-

:: 
'C> 

E: 
·~ 

! 
~ 
~ wiem sam człowiel(, ani otoczenie nie może zmienić ~ 
N 

człowieka w jego podstawowej konstrukcji. ~ 
-~ 

Wplątanie w inną rzeczywistość nie spowoduje, Że 

Maur stanie się Wenecjaninem, Europejczykiem. To 

dotyczy również pierwotnej sfe1y sacrum, l(tórą zmia

ną religii i impulsywnym do niej powrotem, profanuje. 

Zdrada 
- W dzisiejszym rozemocjonowanym świecie temat 

zdrady wydaje się wa1t zbadania i przeanalizowania. Mam 

ta!\Je wrażenie, że zdradza się z o wiele bardziej błahych 

powodów, niż w cokolwiek haftowana chusteczl(a. 

Pochylamy się nad pytaniem czy człowiel( umie się 
po tal(iej katastmfie, jal(ą jest domniemana, czy 1zeczy

wista zdrada, pozbierać. Bo Othello - pomimo silnej 

wewnętrznej l(onstrukcji - nie potrafi. Jemu rozsypał 

się świat i chaos powraca. Jego mzumowanie b1zmi w ten 

sposób: Jeżeli mnie zdradziłaś, świat powtórnie osu
nie się w pierwotny chaos. Hannonia, którą w sobie 

z_budował i pielęgnował Othello, legła w gruzach. 
Swiat osuną! się w katatonię. 

-'>:"' 

~ 
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Taką waLl<ę o wewnęt1zną harmonię dużo wcze

śniej przegrał Jago. I on o tym wie. Z tej samowiedzy 

wynika j ego mzgOJyczenie, sceptycyzm, destrukcyjne 

rozczarowanie bosl(im tworem jakim jest Człowiek 1jego 

wyborami. I to jest jego dramat. 

Tolerancja 
- Pierwsze pytanie Jakie zadałem 

al(t0/'0111 b1zmiało: czego wol(ół siebie 

nie tolerujecie? 

Jakie są granice tolerancji? Dokąd 

można się posunąć uważając się za 

człowieka tolerancyjnego? 

Traktując dramat Szekspira jako 

studium zachowa/z typów ludzl(ich, 

chcę spróbować odpowiedzieć na te 

pytania. Śledząc genezę zła, badam 

możliwości dobra. Sprawdzamy fonny 

objawiania się miłości, nienawiści, 

pożądania - skrajnych międzyludzkich 

zderzdi - p1zestrzeni „pomiędzy". 

Konstrukcja 
- Desdemona jest osią tego przedstawienia. Skupiam 

się na relacji jaka panuje pomiędzy nią a Othe/Lem, 

i przez ich związel( s1edzę bieg pozostałych wydarzeń. 

Całą tragiczną historię Maura weneckiego, nie dziejącą 

się w jakimś olcreslonym czasie, widz ogląda z perspekty

wy sceny morderstwa. Retrospektywy iflesze pomagają 

unaocznić genezę dramatycznej histon.i. St1zępy zda1zeń, 

które nabierają nieol(iełznanego tempa. Chaos. 

Idąc za Szel(spirem role powierzyłem aktorom w wie

ku, któ1y on sam okres1ił. Rzeczywista młodość uwie

rzytelnia i Legitymizuje p1zedstawione zachowania. 



Studiował na Wydziale Reżyserii w Państwowej 

Wy?szej Szkole Teatralnej w Krakowie. W 2004 roku, 

jako jedyny Polak, został stypendystą programu Das 

Internationałe Forum junger Bi.ihnenangehoriger 

odbywającego się w ramach Berliner Theatertreffen 

- największej niemieckiej imprezy teatralnej, skupia

jącej młodych aktorów, reżyserów, scenografów, dra

maturgów, autorów muzyki i choreografów. Uznawa

ny jest za jednego z najbardziej obiecujących polskich 

twórców teatralnych młodego pokolenia . Pracę roz

począł w 1997 roku od współpracy przy insceniza

cjach Iwony, księżniczl(i Bwgunda Witolda Gombro

wicza (reż. Horst Leszczuk) oraz Don Juana Molie

ra (reż . Marek Fiedor) w Starym Teatrze w Krako

wie. Od 1999 roku reżyseruje samodzielnie. W swo

im dorobku artystycznym ma realizacje spektakli: 

Tartuffe czyli Świętoszek Moliera (Teatr im. Ludwi

ka Solskiego w Tarnowie), Dziady Adama Mickiewi

cza (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu; 

spektakl wyróżniony podczas XXVI Opolskich Kon

frontacji Teatralnych w 200 I roku), Rewizor iko

łaja Gogola (Teatr Bagatela w Krakowie), Zycie: trzy 

wersje Yashminy Rezy (Teatr Polski we Wrocławiu), 

Norway.today Igora Bauersima (Fundacja Starego 

Teatru w Krakowie), Ca-sting Rafała Kmity (Teatr 

im . Adama Mickiewicza w Częstochowie). W 2003 

roku przygotował dla Teatru im. Juliusza Słowackie
go w Krakowie arcydramat Mickiewicza po raz drugi,' 

we własnej reżyserii i adaptacji, jako Dziady. Custaw

Konrad. Za ten spektakl na XXIX Opolskich Konfron

tacjach Teatra lnych otrzymał nagrodę za reżyserię. 

Ostatnie realizacje Sobocińskiego to Ożenek Nikołaja 

Gogola dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Kra

kowie i MIT- Kordian Słowackiego dla Teatru Pol

skiego we Wrocławiu. W 2004 roku Maciej Sobociń

ski przedstawił własną, uwspółcześnioną wizję Re

quiem Wolfganga Amadeusza Mozarta podczas II 

Festiwalu Sacrum-Profanum a w kolejnej edycji Fe

stiwalu, we wrześniu 2005 wyreżyserował widowisko 

muzyczne na podstawie Romea i Julii Szekspira do 

muzyku Sergiusza Prokofiewa; W 2006 roku w Te

atrze Bagatela w Krakowie wyreżyserował Końców

kę S. Becketta . W tym samym roku, także w Krako

wie, zrealizował widowisko plenerowe oparte na 

kantacie Carla Orfa - „Carmina '06". 
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Kiedy w na przełomach V i VI wieku hordy barba

rzyńców pustoszyły upadające Cesarstwo Rzymskie, 

ludność późniejszej Wenecji, zaczęła chronić się na 

wyspach Zatoki Weneckiej. Zabudowując okoliczne 

wysepki ma lowniczej laguny, żyjący z rybołówstwa 

i handlu mieszkańcy utworzyli związek pod nazwą Re

publika Wenecka. Rząd nad związkiem malych osad 

sprawował naczelnik - doża, którego siedziba od IX 

wieku znalazła miejsce na wyspie Rialto - zalążku 

przyszłego miasta. Zależna od Bizancjum Republika 

uzyskała całkowitą autonomię w 887 roku . I od tego 

momentu, aż do końca XVI wieku, rozpoczęła się pro

sperita miasta na wodzie. 

Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu, 

Wenecja w ciągu pięciu wieków stała się imponującym 

imperium morskim. Panowanie na morzach ówcze

śnie znanego świata pozwoli ło Wenecjanom na nie

słychane bogacenie się, które przejawiało się nie tylko 

w gromadzeniu i pomnażaniu dóbr materialnych. 

Nadwyżki finansów umożliwiły nie tylko szlachetnie 

urodzonym, ale i kupcom, i rzemieślnikom na budo

wanie okazałych pałaców, willi i domów. Bogato zdo

bione, luksusowo wyposażane, pełne malowideł i fre

sków zachwycały przyjezdnych swoim oryginalnym 

przepychem. 

Serenissima Repubblica Veneziana - Najjaśniejsza 

Republika Wenecka obok materialnego bogactwa szczy

ciła się dobrze zarządzanym ustrojem, który polegał na 

sprawowaniu demokratycznych rządów pod kierun

kiem obieralnego doży. Ten, kontrolowany przez Wiel

ką Radę składającą się z przedstawicieli najwybitniej

szych rodów, był reprezentantem państwa. 

I pewnie chwała i sława Wenecji trwała by dłużej, 

gdyby nie odkrycie morskiej drogi do Indii oraz eks

pansywna polityka turecka. 

Ani zamieszkującej Cypr ludności greckiej, ani tym 

bardziej Turkom nie podobała się hegemonia Wene

cjan w Basenie Morza Śródziemnego. O naturalne 

cypryjskie bogactwa było warto kruszyć kopię i dlate

go sułtan turecki Selim II wysłał na Cypr flotę, która 
odniosła zwycięstwo dając początek panowaniu turec

kiemu na Cyprze. Krótkotrwałe rządy Turków rozgro

mili Wenecjanie w efektownym, ale w rezultacie nie 

efektywnym zwycięstwie w bitwie pod Lopanto. W dwa 

lata po wygranej przez Wenecjan bitwie, w 1573 roku, 

Najjaśniejsza Republika zawarła z Turcją układ, na 

mocy którego wyrzekła się Cypru. 

Kolejne dziesięciolecia przynosiły Wenecji stopnio

wą, ale nieuchronną degradację. Zalewana przypływa

mi morza, zdobyta przez Francuzów w 1797 roku, 

poddana zwierzchnictwu Austriaków żyła wspomnie

niami dawnej świetności. Włączona do Zjednoczone

go Królestwa Włoskiego w 1866 roku, na długi czas 

stała sic; miastem o prowincjonalnym dla gospodarki 
i polityki znaczeniu. 

iegdysiejsza Serenissima swoją dzisiejszą pozy

cję zawdzięcza temu, co wypracowała w minionych 

wiekach. To mocny kapitał, który pomimo że oparty 

na drewnianych palach, trzyma się całkiem dobrze. 
No i wciąż zachwyca. 
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Neda Neżdana 

Kto otworzy drzwi? 
czarna komedia dla teatru tragedii narodowej 

(Taj szcza widczyniaje dwen) 

Przekład: Jerzy Czech 

Reżyseria i opracowanie muzyczne: 

Waldemar Śmigasiewicz 

Scenografia: 

Maciej Preyer 

Występują: 

Wira - Ewa Mitoń 
Wika - Małgorzata Piskorz 

Inspicjent I Sufler: Sylwia Domin 

tekst sztuki dz ięki Agencji Panga Pank 
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Czarny smak wolności 
Podtytuł sztuki Kto otworzy drzwi? brzmi: czarna 

komedia dla teatru tragedii narodowej. Rozbudowany, 

intryguje swoją tajemniczością i wbrew rozmaitym 

podtytułom bardziej zaciemnia niż tłumaczy temat. 

Bo jeśli dzięki określeniu czarna l(omedia można 

w jakiś sposób zidentyfikować rodzaj humoru i grote-

5kowe ujęcie temalu, to już teatr tragedii narodowej 

brzmi niejasno, by nie powiedzieć: niepokojąco. 

Niepokoi fraza dlaczego czarna komedia dla tra

gedii narodowej? Jakaż to tragedia narodowa na we

soło? Jakiż to smutny, a przez to wesoły dramat może 

rozgrywać się pomiędzy zamkniętymi w prosektorium 

dwiema kobietami? Historia o miłości, zdradzie i za

zdrości~ 

Otóż nie. Ta intensywnie krótka rzecz traktuje o wol

ności . O przedziwnym stanie nic radzenia sobie z wol

nością w czasach, kiedy wolność jest dana. 

O nieumiejętności korzystania z oferowanych przez 

wolność przywilejów i narzucanych przez nią obo

wiązków. O upragnionej i oczekiwanej wolności, z którą 

- jak już jest - nie wiemy co zrobić. 

Teoretycznie przygotowane na każdą socjologicz

no-polityczno - historyczną ewentualność, bohaterk~ 

Nedy Neżdanej, są absolurnie zagubione. Brak prze

wodnika i jasnych wytycznych podcina skrzydła od

wagi i działania, mocno przecież zahartowanych ży

ciem kobiet. 

Tkwiąc w beckettowskim zawieszeniu, pomiędzy: 

„ ... możesz odejść, ale możesz zostać, możesz być żywa, 

ale możesz być martwa. Sama wybierasz", będą trwać 

w sierocym uścisku, aż pogasną wszystkie światła. 
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Rozmowa 
z Ąndrzejem Majcza\de. , 
rezyserem przedstaw1en1a 

otn 

- Niedawno w Teatrze Bagatela reżyserował Pan 
sztukę niemieckiego dramaturga Rolanda Schim
melpfenniga Push up 1-3. To historia dziejąca się 
w nowoczesnym biurowcu. Dzisiaj sięga Pan po zu
pełnie inny tekst irlandzkiego dramaturga Conora 
McPhersona. Poza tym, że oba dramaty napisane są 

przez młodych autorów, w klimacie i charakterze są 
dalekie od siebie. 

- Rzeczywifcie światy bohaterów o 

tów są odległe. Tam wielka korporacja - tu 

na obrzeżach miasta. Pokrewie1istwo tych d 

stów, choć dalekie, jest jednak zauważalne. 

Schimmelpfennigjak i McPherson chętnie w sw 
matach wykorzystują formę monologu. Lubię, kiedy po
staci mają szansę „ wywnętrzniania się". Choć w dra 

cie niemieckiego autora występowały kże sceny 

logowe, to monologi właśnie pozwa/a~awnić 

zdarzeń, ukrytą prawdę o ambicjach i 
terów. „Wielki dzień", nasze najnow. 

konstruujemy z tekstu rozpisanego 

logi trzech postaci. bwyguje mnie ta ukam 

klucza do konfrontowania tych wyrenań, by zaczęły 
wchodzić ze sobą w dialog, by współbrzmiały i tworzy

ły nową, wspólną, zbiorową opowkść. 
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- Polscy reżyserzy lubią dramaturga, Conora 

McPhersona. 
- Nic w tym dziwnego - jego tel(Sty bardzo dobrze 

brzmią w polskich realiach. Jest w nich jakaś„zbieżność 

klimatu". Być może wiąże się to z mocno paralelną hi

storią Irlandii i Polski, z pokrewnym charakterem na

rodowym, wynikającym z zepchnięcia na obrzeża geo

graficzne i kulturowe Europy, z tą naszą wspólną pro

wincjonalnością i związanymi z nią kompleksami, 

wreszcie z upodobaniem do snucia długich opowieści 

przy wtórze brzęku opróżnianego szkła . 

Z realizacją dramatu McPhersona nosiłem się już od 

kilku lat. To nie jest - na pierwszy rzut oka - efektowny 

tekst. Monologi trzech postaci pozornie odbierają mu 

drapieżność lub, jak kto woli, sceniczność. Jakjuż mó

wiłem, szukałem najlepszego sposobu na jego realizację. 

Skorzystałem przy tym z doświadczeń jakie zdobyłem, 

reżyserując dwa teksty Schimmelpfenniga, wspomnia

ny „Push upl-3" i „Arabską noc". Z tej inspiracji wziął 

się pomysł przeplecenia wzajemnego monologów. Uczy

nienie z nich quasi dialogów sprawia, że aktorzy lepiej 

czują tekst, zaczynają bawić się nim na nowo. 

- Wielki dzień to prosta historia. 
- Owszem i w tym jej ogromny urok. Rzecz rozgry-

wa się w niewielkim nadmorskim miasteczku. To taka 

nasz Ustka po sezonie. Niewiele się dzieje, a życie toczy 

się tą samą !(oleją dzie1f po dniu. Na pozór żadnych tra

gedii, żadnych Jajerwerleów. Aż nadchodzi chwila, w któ

rej zdarza się coś - pewne k1yminalne zdarzenie, które 

odmienia dotychczasowe losy Joe, Franka i Raya. Nad

chodzi ich WIELKI DZIEŃ. Dzień wejscia w dorosłe 
życie. Dzie1f inicjacji. To do tej chwili trudnych wybo

rów i wielkich przewartościowa1f, do chwili, która wy

wróciła ich życie do gó1y nogami, wracają po dziesięciu 

latach w swej opowieści. Można powiedzieć więc, że na

sze przedstawienie jest opowieścią o przekroczeniu tej 

dziwnej i mało uchwytnej granicy, po prze]fciu której 

zmienia się nasz sposób patrzenia i kiyteria ocen. Kiedy 

oczom naszym ukazują się - zazwyczaj boleśnie, rzad

ko jako cudowne olśnienie - uk1yte do tej p01y ciemne 

strony życia. 

Owo uniwersalne przesłanie dramatu McPhersona 

jest jego prawdziwą wartością. I nie ma więl(szego zna

czenia, że, jak na teksty współczesne, nie należy do naj

świeższych - powstał w 1995 roku. Cieleawe, że do 

dzisiaj nikt u nas nie pokusił się o jego realizację. A prze

cież, choć z pozoru tak mało sceniczny, napisany jest do

skonałym językiem. 

- Wielki dzień mówi jeszcze o jednej ciekawej rze
czy. A mianowicie w przeciwieństwie do ogólnie przy

jętych zasad moralnych, popełnione przestępstwo, 
nie zostaje tu w żaden sposób potępione. Co więcej, 

w efekcie przynosi wyłącznie korzyści. 
- Tak. To bardzo przewrotna historia. W spór wcho

dzą tu dwie kardynalne zasady: odpowiedzialność za 

przekroczenie prawa z elementarnym poczuciem spra

wiedliwości. Widz sam musi rozstrzygnąć, czy w szcze

gólnych okolicznościach wyraża zgodę na to, by prze

stępca uniknął swej ka1y. Czy jest w stanie zgodzić się 

na iście makiaweliczną mysl, że czasem bycie niemoral

nym przynosi więcej pożytku niż cnotliwe życie. O jed

noznaczną odpowiedź tym bardziej trudno, że MacPher

son lubi swoich bohaterów. Chce on, chcemy i my, re

alizatorzy, by, przy wszystkich ich wadach, i widzowie 

zapalali do nich - szorstką być może - ale jednak szcze

rą sympatią. * 



Bagatela po raz drugi 
Pierwszy sezon dyrekcji Mieczysława Górkiewicza 

(1971/72) przyniósł bogatą ofertę repertuarową. Każ

~y widz mógł znaleźć coś dla siebie. Była tam m.in. 

Zółta ciżemka Antoniny Domańskiej (jedna z ostat

nich prac Marii Bilłiżanki dla Bagateli - 1972),Apetyt 

na czereśnie Agnieszki Osieckiej 1971, Szelmostwa 

Skapena Moliera 1972, świetny spektakl Marii Pawli

kowskiej-Jasnorzewskiej Powrót mamy (1971) i wresz

cie Profesja Pani Warren G.B. Shawa w reż . Marii 

Malickiej i z nią samą w roli głównej ( 1970). Tym spek

taklem na scenę przy ul. Karmelickiej powróciła po 

łatach jej największa gwiazda. Powróciła, by niebawem 

święcić tutaj swój jubileusz przedstawieniem Wachlarz 

lady Windem1ere Oskara Wilde' a (1973), na pięćdzie

sięciolecie swej pracy scenicznej. ( . .. ) 

Prawie każda zmiana dyrekcji oznaczała w tym te

atrze kolejny remont. Tym razem trwał on 11 miesię

cy (lipiec 1972 - czerwiec 1973) i radykalnie zmienił 

wygląd teatralnego wnętrza, unowocześniając jedno

cześnie techniczne urządzenia teatru. Dyrektor Gór

kiewicz postanowił również zmienić teatrowi nazwę. 

Za pośrednictwem „Dziennika Polskiego", pod koniec 

1972 roku ogłoszono konkurs na nową nazwę. Napły

nęło wiele propozycji, a wśród nich najczęściej powta

rzały się dwie: Bagatela i "Teatr im. Tadeusza Boya

Zeleńskiego". Organizatorzy konkursu opowiedzieli 

się zdecydowanie za patronatem Boya. Pierwszy i naj

wierniejszy recenzent Bagateli zajmował po swym ślu

bie z Zofią Pareńską mieszkanie w sąsiedniej kamie

nicy, od kilku łat włączonej w obręb siedziby teatru. 

Nazwa Bagatela nawiązywała z kolei do najstarszych 

tradycji . Krakowskim targiem połączono obydwa pro

jekty: mamy więc Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya

Żeleńskiego. 
Na inaugurację dyrektor Górkiewicz wybrał sztu

ki Moliera i Brechta przygotowywane podczas remon

tu w trudnych warunkach, w wypożyczonej sali PWST 

przy ul. Straszewskiego. Oba przedstawienia (reżyse

rowane przez M. Górkiewicza i ze scenografią Janu

sza Warpechowskiego) zyskały uznanie publiczności 

i krytyki - start Bagateli uważano za udany. W Karie

rze Artura Ui (1973) chwalono szczególnie odtwórcę 

roli tytułowej Tadeusza Kwintę, który zaprezentował 

popis gry aktorskiej, wycyzelowany w każdym geście, 
w każdym grymasie, w każdym tonie. 
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Podkreślono również zalety molierowskiej Szkoły 

żon ( 1973): „Inscenizacja ta łączy w sobie delikatny ton 

pastiszu z ostrą farsą. Jest tu więc tradycyjny Molier (hi

sto1yczne kostiumy) i zupełnie nieoczekiwanie włącze

nie się w prawie egzystencjalistyczny dramat człowie

ka, któ1y szamoce się w skrzydłach farsy" [Marian Sien

kiewicz, „Przekrój ", 22. 7 .1973 r.]. 

Bagatela pracowała wówczas bardzo intensywnie 

- od zakończenia remontu (w czerwcu 1973) do koń

ca sezonu 1973/74 wystawiono 9 premier. Miały one 

na ogól dobre recenzje i były życzliwie przyjmowane 

przez publiczność . 

Największym jednak sukcesem teatru Górkiewicza 

była wyreżyserowana przez niego Balladyna J. Słowac

kiego (28.10.1974). Przedstawienie ze scenografią Ta

deusza Kantora i muzyką Andrzeja 

Zaryckiego szło przez sześć sezonów 

i było jednym z najbardziej znanych 

w kraju. Na XI Warszawskie Spo

tkania Teatralne (1975) zaproszo

no Balladynę z Bagateli w towa

rzystwie takich krakowskich 

spektakli jak Opowieść zimowa 

(reż . Krystyny Skuszanki), 

Sprawa Dantona (reż. Jerzego 

Krasowskiego), Wis11iowy sad 

(reż. Jerzego Jarockiego) i Dzia

dów (reż. Konrada Swinar

skiego), Maciej Szybist na

pisał o tym przedstawieniu, 

że jest ono z pewnością 

straszliwym daniem w !(OŚĆ 

powszechnemu gustowi 

Polaków, gustowi do kuchennej histo

riozofii i patriotyzmu z magla. Z wielu recenzji 

napisanych o Balladynie Górkiewicza i troskliwie prze

chowywanych w Bagateli, właśnie recenzja Szybista 

zdaje się najbardziej oddawać istotę rzeczy. Pięć dni 

po premierze napisał on: „Na scenie Bagateli w Balla

dynie występuje około trzydziestu kukieł i dwudziestu 

siedmiu żywych aktorów. Kukły są podobne do ludzi, 

bo zostały odlane z plastiku na podstaivie gipsowych od

lewów. Ludzie są podobni do kukieł, bo ich twarze i cia

ła powleka materia, pude1; szminka odczłowieczająca 

ich skórę, ciało, m chy. Do żywych ludzi doczepione są 

dntgie i trzecie sztuczne ręce, trzecie pary nóg; do ku

kieł - prawdziwe brody, wyłupiaste oczka szklane itp. 
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Innymi słowy - Tadeusz Kant01; któ1y jest twórcq tej Bagatela pod dyrekcją Górkiewicza oscylowała 

scenografii i chyba pomysłu teatralnego, zrobił wszyst- między poddaną rewizji klasyką (Balladyna, Zemsta, 

ko (przy pomocy Mieczysława Górkiewicza reżyseru- Szkoła Żon) a literaturą współczesną. Przykładem była 

jqcego spektakl), aby zatrzeć granicę między żywym i mar- tu Gwiazda Helmuta Kajzara z Marią Malicką i Mo-

twym. Wydaje się, że zamiar swój osiqgnql. Istotnie - niza Clavier Mrożka w świetnym, gościnnym wyko-

na scenie żywa jest tylko Balladyna i Grabiec. Oboje naniu Wojciecha Siemiona. Za sensację sezonu 1977/ 

to para chamów, którzy rwq się do władzy po trupach. 78 uznano Pannę Tutli-Putli Stanisława Ignacego Wit-

Ten aspekt pastiszowej tragikomedii Juliusza Słowac- kiewicza. ( ... )Bagatela chciała w tym okresie spełniać 

kiego jest godny uwagi. Zwłaszcza w tym przedstawie- również rolę teatru politycznego, teatru ważnych pra-

niu. Odsłania on bowiem myslowe sprężyny dramatu, blemów władzy, historii, moralności. Udało się to w przy-

jest ujawnieniem głębi i rozległości perspektywy ducho- padku przedstawienia Radość z odzyskanego fmietni-

weiJaka w tym żarcie scenicznym została zawarta. Bo ka wg powieści J. Kadena-Bandrowskiego. General 
----

Balladyna jest żartem, to Barcz - spektakl reżysero-

staje się coraz bardziej ja- wany przez Mieczysława 

sne, w miarę Jak wspólcze- Górkiewicza wzbudził 
sna literatura uczy nas czy- pewne zastrzeżenia swoją 

tać Juliusza Słowackiego „nieprzystawalnością" do 

poprzez Mrożka i poprzez polskich realiów. 

Witkacego. "[Maciej Szy- * * * 
bist, „Echo Krakowa", Sezon 1978/ 79 był ostat-

31.10.1974 r.] ( ... ) nim sezonem w Bagateli 

Andrzej Zarycki otrzy- dyrektora Mieczysława Gór-

mał za muzykę do insceni- kiewicza. Następny należał 
J ,„ { 

zacji Balladyny nagrodę na ~·='''~i już do Jana Gi.intnera, akto-

11 Opolskich Konfronta- raz zespołu tego teatru. Ta 

cjach Teatralnych w 1976 najkrótsza dyrekcja w po-

roku. ( ... ) Współpraca z wojennej historii Bagateli 

Tadeuszem Kantorem, trwała zaledwie 27 miesię-

którego udział w sukcesie Kostiumy do spektaklu Demon Ziemi, reż. K. Lupa cy, ale i ona pozostawiła 
spektaklu trudno przece- widzom sporo wspo-

nić, układała się jak najlepiej: wielu aktorów z Ba

gateli brało udział w przedstawieniach „Cricotu 2", 

m.in.: Zofia Kalińska, Jan Gi.intner, Tadeusz Kwin

ta, Bogdan Grzybowicz, Maria Górecka, Zbigniew 

Bednarczyk. 

Teatr Mieczysława Górkiewicza zapomniałby 

pewnie o młodzieżowych tradycjach, gdyby nie Ma

ria Billiżanka. Ona pamiętała o najmłodszej widow

ni i swoim. teatrze. Królowa śniegu Eugeniusza 

Szwarca (wg Andersena) wystawiona 12.12. 1976 r. 

była ostatnim przedstawieniem Billiżanki w Teatrze 

Bagatela. Przykre było jednak to, że teatr jakby za

pomniał o Pani Marii. Jubileusz swego 60-lecia pra

cy scenicznej święciła Maria Billiżanka w krakowskiej 

operetce u dyrektor Ewy Michnik. Tam również od

bierała Order Uśmiechu przyznany jej przez dzieci 

w 1984. (Maria Billiżanka zmarła w czerwcu 1988 r. ( ... )) 

mnień . Pierwsze przedstawienie - Cuda i dziwy złożo

ne z tekstów Juliana Tuwima (adaptacja Teresy Czernie

jewskiej-Herzig) podbiło najmłodszą widownię. Wybór 

bajek prezentowano w formie zabawy cyrkowej, pełnej 

muzyki, piosenek, tańca . Przedstawienie reżyserował Jan 

Gi.intner, muzyka była dziełem Lesława Lica, scenogra

fia - Ewy Mikulskiej, choreografia - Grażyny Karaś. 

Następne interesujące spektakle to Przypadkowa śmierć 

anarchisty przyszłego noblisty - Dario Fo w reż. Jerzego 

Sopoćki (ze scenograficznym debiutem Andrzeja Czeczo

ta), Dyl Sowizdrzał Grigorija Gorina w reż. Tadeusza 

Ryłki, Romek i Julka Tadeusza Kwiatkowskiego (który w 

1978 r. został kierownikiem literackim Bagateli) w reż.Jana 

Gi.intnera i prapremiera komedii Dino Buzzatiego ~-zyst

ko dla człowieka w reż. Jerzego Sopoćki. 

Skróty w tekście pochodzą od redakcji 

/01.: ll rchiu.mm Teatru, 
Zbigniew Łagocki 

{l(oniec częki siódmej} 

Grzegorz Koniarz. Kraków 2000 r. 

Energia elektryczna 
Codziennie razem 
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2007 w reper uarze w 
Edward Taylor 

Stosunki na szczycie 
przekład: Elżbiern Woźniak 
reżyseria: Janusz Szydlowski 
scenografia : Joanna Schoen 
kostiumy: Katarzyna Proniewska-Mazurek 
występują: Aleksandra Godlewska, Alina Ka
mińska, Urszula Grabowska, Dorota Pomyka
l a(gościnnie), Magdalena Walach, Marek Litew
ka, Marcin Kobierski , Tomasz Kot, Piotr Różań
ski, Slawomir Sośnierz 

Premiera - październik 2000 
Czas trwania spektaklu 140 minut.I przerwa 

Karolina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszu la Czernicka 

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2006, 
Czas trwania spektaklu 70 m11ut1, bez przerwy 

Paul Portner 

Szalone nożyczki 
przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia: Joanna Schoen 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Marcin Sławiński 

występują : Aleksandra Godlewska, Ewa Mitoń, 
Wojciech Leonowicz, Przemyslaw Branny/ Prze
mysław Rcdkowski, Micha! Rolnicki i Łukasz Żurek 

Premiera - kwiecie1i 2006 
Czas trwania spektaklu ok. 125 minut, I przerwa 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria: Wojciech Pokora 
scenografia: Józef Napiórkowski 

występują: Alina Kamińska, Katarzyna Litwin, 
Małgorzata Piskorz, Kr.:ysztof Bochenek, Bog
dan Grzybowicz, Wojciech Habela, Maciej Slo
ta, Tadeusz Wieczorek, Łukasz Żurek 

Premiera - maj 1994 
Czas trwania spek1akl11 135 mim11, I prze1wa 

Wesele by Czechow 
adaptacja: Andr~ej Oomalik 
na po<lstawi~ opowi.ulań Amonicgo C:r.c..-chowa w przekładach: I. 
Bajkow,kitj, J. Br1.cchwy, J. Pomian<>w<kicgo, J. Wyszomin.kiego 
reżyseria: Andrzej Domalik 
scenografia: Urszula Czernicka 
reżyseria świateł: Edward Klosiński 
występują: Urszula Grabowska/Ewelina Starejki, Alin•l 
Kamiń•ka/Ewa Mitoń, Kamila Klimczak, Bogdan Gr~y
bowicz, Piotr Różański, Marcin Kobierski, Michał Kościuk, 
Andr~cj Kozak, Wojciech Leonowicz, Marek Litewka, 
Pr7..cmy•ław Rc-dkowski, Sławomir So>nierz, Dariusz Star

czew>ki, Marcel Wicrcichnw>ki 

Premiera - październik 2006 
Czas trwania spektaklu 80 minut, bez przerwy 

Brawurowa forsa. W luksusowym apa r
tamencie, na najwyższym piętrze domu 
w Paryżu, spotykają s i ę prominentni po
litycy Komisji Europejskiej . Ale nic jest to 

typowe, nudne spotkanie starszych panów„. 

rozpoczęcie godz. 19' 

Kiedy człowiek boi się bliskości, miłości 
i odpowiedzialności rodzą się Rozmowy nrxą. 
Prowadzone jak anonimowa gra towa rzy
ska i handlowy flin, zabijają zalążki rodzą
cych się uczuć. 
Reżyserk.1 a zarazem autorką, nagrodzonych 
na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu 
Główną Nagrodą Publicznośc i Rozmów 
nocq jest Karolina Szymczyk-Majchrzak. 

rozpoczęcie godz. 191 

Szalone nożyczki to niezwykła komedia 
kryminalna z „nicspodziank.f' oraz nazwa 
wyjątkowego krakowskiego sa lonu fryzjer
skiego, w którym zostaje popełnione mor
derstwo„. Przebieg akcji spektaklu w dużej 
micrze zależy od„. publi czności! 
Pierwsze interaktywne przedstawienie 
w Polsce! Doskonala zabawa, w której 
można brać udzial wielokrotnie! 
\V Ameryce sztuka nic schodzi z teatral 
nych afiszy od ponad dwudziestu lat, co 
zostało uhonorowane wpisem do Świato
wej Księgi rekordów Gui nnessa! 

rozpoczęcie godz. 191 

Legendarny już spektakl Teatru Bagatela. 
Cieszy sitt niesłabnącym powodzeniem od 
10 lat. Wciąż więcej chętnych niż biletów. 

rozpoczęcie godz. 16 i 191 

Śmiech przez łzy - mówi o Weselu by Cze
chow reżyser przedstawienia . Kapitalna 
ga/en'a typów ludzkich. Toasty, walce, ko
rowody. Komizm i słodka dekadencja. 

Joseph Stein i Jerry Bock 
Skrzypek na dachu 
przekład: Antoni Marianowicz 
reżyseria i choreografia: Jan Szurmiej 

kierownictwo muzyczne: Janusz Burrym 
scenografia: Wojciech Jankowiak 

kostiumy: Marta Hubka 

występują: Aleksandra Godlewska, Ur zul:1 Grabowska, 
Alina Kamińska, Alicja Kobielska, Anna Krakowiak, Ka
tar1.yna Litwin, Ewa fitoń, Paulina Napora, Ewdina 
Starej ki, Magdalena Walach, Krzy.ztof Bochenek Ja
kub Bohosiewicz, Pr1.emyslaw Branny, Micha I Chyt,.;.y1\
ski, Matcu,z Dcwcra, Bogdan Grzybowicz, /\larcin Ko
bierski, Marek Litewka, Jan Nosa l (gościnnie), Adrian 
Ochalik, Michal Póltorak, Piotr Różański, Juliusz 
Krzysztof\Varunck, Tadeusz Wieczorek, tukasz Żurek 

Premiera - kwiecień 2003 
Czas trwania spektaklu 180 mi11, I przerwa 

H enry Ibsen 

Hedda Gabler 
przekład: Józef Giebu łtowicz 
reżyseria: Dariusz Starczewski 
scenografia : Jan Kozikowski 

występują: Urszula Grabowska, Anna Rokita, 
Micha! Kościuk, Marek Kału żyński, Wojciech 
Leonowicz, Micha! Rolnicki 

Premiera - maj 2006 
Czas trwania spekraklu I IO min111, I przerwa 11111-

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 
muzyka: Marcel Chyrzyński 
występują : KrzysztofBochenek, Jakub Bohosie

wicz, Wojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Tomasz Kot, Andrzej Kozłowski, Sławomir So
śnierz, Łukasz Zurek, Marcin Wicrcichowski 

Premiera - marzec 2005 
Czas /rwania spektaklu 135 mi11111, I przerwa 

Ray Cooney 

Mayday li 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia: Joanna Schoen 

Występują: Alina Kamińska, Anna Krakowiak, 
Karnrzyna Litwin, Małgorzata Piskorz, Krzysztof 
Bochenek, Wojciech Leonowicz, Marek Litewka, 
Marcin Kobierski, Maciej Slota, Łukasz Żurek 

Premiera - czerwiec 2005 
Czas trwania speł(taklu 120 mima, 1 przerwa 

eil Simon 

Wystarczy noc * 
* GrJJ<l na~z'ł pioSt:nkc; 

muzyka: Marvin H amlisch 
piosenki: Carole Bayer Sager 
przekład: E l żbieta Woźniak 

reżyseria: Waldemar Śmigasiewi cz 
scenografia: Maciej Preyer 

występują: Magdalena Walach, Przemysław Branny 

rozpoczęcie godz. 9 Premiera - czerwiec 2005 
_____ ,,;,,.,_;;;;...:..--....;;...-=------ii=~::oiF:::.::=~!-.:C=zas 11wa11ia spektaklu 120 minttt, I przerwa 

ze 

aj popularniejszy musica l świata a jedno
cześnie wzruszająca opowieść o losach 
pewnej żydowski ej rodziny, skazanej na 
wygnanie z ukochanej ws i - Anatc:wki. 
Historia ubogiego mleczarza - Tcwicgo, 
któremu wiara, nadzieja i modlitwa po
zwa lają z pogodą ducha z nosić wszelkie 
przeciwności losu. ZŁOTE MASKI za 
najpopularniejszy spekrnkl roku! ZŁOTE 
MASKI dla najpopularniejszego aktora -
Marka Litewki! 

rozpoczc,:cie godz. J8 

Rzeczywistość i marzenia otaczające I Icd
dę Gabkr - rytu Iowa bohaterkę sztuk.i Ib
sena - to zupelnie dwa inne światy. Obda
rzona ogromną siła wewnętr.mą, egocen
tryczna Hedda nic umie i nic chce odna
l eźć się w ustabilizowanym, mieszczań
skim życiu. Wybiera intrygę i destrukcję, 

które przynoszą wyłącznic samo zlo ... 

rozpoczęcie godz. J91 

Testosteron Andrzeja Saramonowicza to 
błyskot liwa komedia o wspólczesnych 
mężczyznach, niezwykle zabawna ana liza 
„samczej" natury. Związki z kobietami, re
lacjonowane przez bohaterów, pokazują 
niezwykle barwny obraz męskiego świata. 

rozpoczęcie godz. 1191 

Nowe, szalone przygody taksówkarza bi
gamisty. 

rozpoczęcie godz. 191 

On - Przcmyslaw Branny (zdobywca I 
nagrody na tegorocznym Festiwalu Jedyn
ki w Sopocie) i Ona- Magdalena Walach 
(znana m.in. z serialu Pensjonat pod Różq) 
pracują nad nagraniem plyty, w komedii 
muzycznej eila Simona, slynncgo ame
rykańskiego pisarza komediowego. On 
gra kompozytora, ona - autorkc; tekstów 
i pi osenkarkę. Wzajemna fascynacja prze
radza się stopniowo w milość.„ Musical 
jest od wiciu lat przebojem West Endu. 

2007 



2007 w reper uarze 
Neda eżdana 

Kto otworzy drzwi? 
przekład: Jerzy Czech 
reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preser 

występują: Ewa Mitoń, Małgorzata Piskorz 

Premiera - Scena w Podziemiach-grudzie1i 2006 
Czas owania spektaklu 70 minut, bez przerwu 

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

przekład : Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Bolesław Rawski 
reżyseria światła: Krzysztof Sendkc 
dramaturg /asys tent reżysera : Renata Derejczyk 

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marcin Kobierski 

Premiera - Scena na Sarego - maj 2004 
Czas /rwania spektaklu 90 111111111, bez przerwy 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven Markwick 
re-.;yseria: Janusz Szydlow;ki 
scenografia: Elżbieta Kr)•wsza 
przekład: Krystyna Pod leska 
teksty piosenek: Rafał Dziwisz 
choreografia: Jacek 'lomasik 
występują: Zuzanna f)lugosz, Monika Gęga, Witold Surów
ka, Mateusz \Vróbcl, PrLCmyslaw Branny, Magdalena \Va
lach, Janu!>1. Szydłowski (gu"°innic), Dorota Pomykała (i,>l&in

nic)/ Katarąna Litwin, Piotr Różański, Tadeusz Wieczorek 

Premiera - Listopad 1999 
Czas trwania spektaklu I IO minut, I przerwa 

Roland Schimmelpfennig 

Push Up 
przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
muzyka: Bolesław Rawski 
scenografia: Urszula Czernicka 
występują: Alek•andra Godlewska, Urszula Grabowska, 
Jakub Bohosiewicz, Zbigniew Kosowski (gościnnie) 

Premiera - listop,ad 2005 
Cws trwania spekwkl11 I JO minut, I przerwa 

Samuel Beckett 
Końcówka 
(Fin de partie) 

tłumaczenie: Antoni Libera 
reżyseria i scenografia : Maciej Sobociński 
muzyka: Bolesław Rawski 
kostiumy: Magdalena Sobocińska 

występują : Juliusz KrzysztofWarunck, 
Marcel Wicrcichowski 

Premiera - Scena na Sarego - marzec 2006 
Czas trwania spekral(l11 140 minut, bez przerwy 

Kro ocworzy dr;.wi? - to komedia, która 
w błyskotliwy sposób pokazuje kłopoty 
z zagospodarowaniem odzyskanej wol
ności. Znakomite role Ewy Mitoń i Mał
gorzary Piskorz! 

rozpoczęcie godz. 

Sibyłłc Berg opowiada historię pewnego 
związku z pcrspekrywy najlepszego pny
jacida cz łowieka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznania się, towa
rzyszy im podczas kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy si~ na siebie obrażają, 
rozstają, marnują kolejne szanse. Berg 
analizuje dlaczego nam się nic udaje by
cie razem, dlaczego nie umiemy wybrać 
odpowiedniego partnera, dbać o to, co 
wydawałoby si~ najważniejsze. Coraz 
bardziej zamykamy si~ w sobie. Single 
opanowali pokolenie dwudzicsto-trzy
dziesto- i czterdziestolatków„. Miłość za
stąpiliśmy seksem, błi kość -życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

rozpoczęcie godz. 191 

Uroczy spektakl - musical, w którym 
obok aktorów grają niezwykłe utalen
towane dzieci. Do pewnego tajemni
czego ogrodu i do zimnych lud zkich 
serc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejszy spek
takl roku! 

rozpoczęcie godz. 11 

Kameralny, współczesny dramat o relacjach 
i stosunkach mi~dzyludzkich, panujących 
w wielkiej korporacji. Według Andrzeja 
Majczaka doskonałe opisany przez Schim
melpfenniga świat ambicji i kariery dotyczy 
ogromnej rzeszy łudzi. Warto zobaczyć jak 
presja, jakiej poddani są pracownicy wiel
kich korporacji, zmienia ich życ ie osobiste. 

rozpoczęcie godz. 191 

Olxik Czekając na Godota, napisana w 1956 
roku Ko1icówka, należy do najbardziej 
znanych i najczęściej granych utworów 
Samuela Becketta. Powodem, dla które
go wciąż ięgają po nią reżyserzy jest 
niesłychanie pojemna możliwość te
atralnej interpretacji tekstu. Kryzys 
współczesnego świa ta i opisanie kosmo
su ludzkiej tragedii jest głównym W<)t-
kie m Ko1/cówki, której siła polega na 
mówieniu o fundamentalnych sprawach 
językiem pełnym ironii i absurdu. 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




