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Przejścia 

Tybetański termin bar-do oznacza sferę znajdującą się między dwoma stanami. Rejon bycia pomiędzy 
dwiema określonymi formami. Między i luzją i rzeczywistością. Życiem i śmiercią. Już nie jesteśmy tym, 
za kogo się uważaliśmy, a jeszcze nie jesteśmy tym, kim planujemy zostać. 
Takich stanów przejścia doświadczamy często w kulturze, kiedy porzucamy jedną rolę społeczną 

i przygotowujemy się do drugiej. Wchodzenie w dorosłość, przemiana dziewczyny w kobietę, chłopaka 

w mężczyznę, przygotowywanie się do religijnych sakramentów, a z drugiej strony - awans albo degra
dacja w pracy. 
Ciągle przechodzimy od jednej roli społecznej do drugiej, ciągle doświadczamy więc bycia pomiędzy. 
Michael Jackson - z urodziwego Afroamerykanina zmienił się w rozpadającego się białego na skutek 
przedawkowania technologii medycznych. Czy z innej strony - Kurt Cobain, którego popkultura prze
mieniła z gitarzysty rockowego w przedmiot manipulacji mediów, idola, co zakończyło się samobój
stwem. 
W przestrzeni teatru to pomiędzy rozciąga się na relacje: aktor-postać, próba-przedstawienie, teatr
-performance, sztuka-życie. Zawieszenie w między-bycie jak Mickiewiczowskie Aniołki - Józio i Rózia -
z drugiej części Dziadów. 

Piotr Rudzki 
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Bar-do Thos-grol, 
czyli Tybetańska księga umarłych 

Bar-do Thos-grol to dość niezwykły tekst i domaga się krótkiego choćby wprowadzenia, i to nie tylko 
dlatego, że jest to pierwszy jego przekład na język polski wprost z tybetańskiego oryginału . 
Nie znaczy to, że jest on w naszym kraju całkowicie nieznany. Owszem, niektórzy spośród orientalistów, 
przede wszystkim zaś wcale już liczna gromadka buddystów polskich (praktykujących różne tradycje 
tybetański ej Mahajany), mieli okazję zetknąć się z Bar-do Thos-grof w przekładzie angielskim (wersja 
Evans-Wentza i Lamy Kazi Dawa-Samdup z roku 1928 oraz najnowsza- Franceski Fremantle i Chogyam 
Trungpy z roku 19751. Być może nieco szerzej znany jest także komentarz, jaki do tego tekstu napisał 
C. G. Jung. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że Bar-do Thos-grol nadal ma u nas status „księgi dla 
wtajemniczonych" - a tak wcale być nie powinno. 
Nie powinno tak być po pierwsze dlatego, że jest to tekst z różnych powodów bardzo interesujący, nie 
tylko dla specjalistów. Po drugie - w nim samym zawarty jest nakaz rozpowszechniania go wszelkimi 
sposobami wśród wszystkich ludzi, „głoszenia go na ulicach" - jak mówi oryginał. Nawet jeśl i przyjmiemy, 

1 Wymowa w przybliżeniu: Tho-trol. 
2 The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation through Hearing in the Bardo, Shambhala. Berkeley and 

London 1975. 
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że zalecenie takie odnosi się do buddystów, to przecież uznać można w każdym razie, iż na naszym tere
nie oznacza ono możliwość i celowość zdjęcia z Bar-do Thos-grol pieaęci ezoteryczności, która mocą 
jakiegoś nieporozumienia przylgnęła doń na dość długo. 
Po trzecie- od pewnego czasu o Bar-do Thos-grol głośno na Zachodzie. Tytułten (niemal wyłącznie tytuł) 
pojawia się ostatnio dość aęsto w literaturze tanatologicznej - której niebywałego rozkwitu jesteśmy 
świadkami - a także religioznawaej. Faktem jest, że wiele doświadaeń i przeżyć osób odratowanych 
ze śmierci klinicznej, przeżyć, które opisał Raymond Moody w bestsellerze sprzed paru lat, książce Life 
after Life [poi. Życie po życiu - przyp. red.], mniej ay bardziej dokładnie przypomina pewne stronice 
Bar-do Thos-gro/, tekstu datowanego, bądź co bądź, na wiek XIV wedle najostrożniejszych przypuszczeń, 
w rzeaywistości zapewne znacznie starszego3 • 

Czwarta przyayna - w moim przekonaniu najgłębiej leżąca i najistotniejsza - to ta, że wbrew pozorom 
Bar-do Thos-grol nie jest wyłąanie księgą o śmierci i umieraniu. Jeśli spojrzeć nań z punktu widzenia 
typologii religioznawaej, jawi się ten tekst jako klasyczny scenariusz inicjacyjny z głównymi jego ele
mentami: zejście do „przestrzeni pośmiertnej" (bar-do), wędrówka w niej - przejście przez różnorakie 
próby- i wyzwolenie, czyli zmiana statusu bytu. 
O tym, że wiele naszych doświadczeń i przeżyć można porównywać ze śmiercią za życia, że umiera się 
wielokrotnie - wie każdy dorosły człowiek . Pouaają nas o tym również wielcy myśliciele doby współ
czesnej, jak Mircea Eliade ay Karl Rahner. Życie nasze aęsto objawia „strukturę inicjacyjną" (zwłaszaa 

Tybetologowie uważają, że jego autorem jest Karma Lingpa (1323-1383); Tybetańczycy przypisują 
go samemu Padmasambhawie. 

etap zwany descensus ad inferos), i to szaególnie chyba w ostatnich aasach. Nie mogą zatem zaskaki
wać następujące słowa Franceski Fremantle, tłumaczki Bar-do Thos-grol: Jak więc, jakkolwiek książkę 
tę napisano rzekomo dla umarłych, w rzeczywistości traktuje ona o życiu. Sam Budda nie zwykł roztrzą
sać tego, co dzieje się po śmierci, bo takie pytania nie są użyteczne w poszukiwaniu rzeaywistości hic 
et nunc. Jednakowoż nauki o reinkarnacji, sześciu rodzajach istnienia i bar-do, stanie pośrednim pomię
dzy nimi, w dużej mierze odnoszą się do obecnego życia, niezależnie od tego, ay stosują się one również 
do istnienia pośmiertnego. Podkreśla się aęsto, że celem odaytywania Bar-do Thos-grol ałowiekowi 
zmarłemu jest przypomnienie jego postępowania za życia. Księga umarłych może nas pouayć, jak żyć" 
(Wstęp, s. XIX-XX). 
Podobnego zdania jest również Chogyam Trungpa, nauaający w USA tybetański mistrz, autorytet 
w problematyce tanatologianej, jakbyśmy powiedzieli, i autor wstępnego komentarza do wzmianko
wanego przekładu Franceski Fremantle. Powiada on tak: „Bar-do znaay rozziew. Jest to nie tylko prze
rwa, zawieszenie po naszej śmierci, ale również zawieszenie w jakiejś sytuacji życiowej; umieranie zda
rza się także za życia . Doświadaenie bar-do jest aęścią naszej podstawowej struktury psychologianej. 
Przez cały aas zdarzają nam się wszelkie rodzaje doświadczenia bar-do - doświadczenia paranoi ay też 
zagubienia w codziennym życiu; jest to tak, jakbyśmy nie byli pewni ziemi pod stopami, nie wiedząc, 
o co nam chodzi i dokąd zmierzamy. Toteż niniejsza książka jest nie tylko przesłaniem dla tych, któ
rzy właśnie mają umierać lub już umarli; jest to również przesłanie dla tych, co się narodzili. Narodziny 
i śmierć dotyaą każdego, ciągle, w tej właśnie chwili" (s. 1-2). 
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Mamy więc do czynienia ze znamienną zbieżnością postaw myślicieli Wschodu i Zachodu, wywodzących się 
wszak z wielce odmiennych tradycji duchowych. Wolno mniemać, że ta konwergencja odzwierciedla 
pewien stan ogólniejszej świadomości egzystencjalnej - może nie tyle radykalnie nowy, ile coraz 
powszechniejszy, i że na jej wytworzenie się jakiś wpływ miała - obok czynników natury hermeneu
tycznej - również całkowicie nowa sytuacja współczesnego człowieka, poddanego zagrożeniu abso
lutnemu, i całych zbiorowości, przeżywających coraz częściej tę część scenariusza inicjacyjnego, którą 
określamy mianem descensus ad inferos. 
Wszystko to jest niewątpliwie interesujące, ale nie wystarczałoby do uznania tybetańskiej Księgi umar
łych za tekst niezwykły, co uczyniłem na początku . Tekstów będących scenariuszami inicjacyjnymi znają 
wszak dość dużo zarówno dzieje religii, jak i dzieła literackie różnych narodów i epok, by wspomnieć 
bodaj najsławniejszy z nich - Boską Komedię. Bar-do Thos-grol wyraźnie jednak różni się od nich 
wszystkich. Niżej postaram się jak najkrócej przedstawić główną osobliwość tej księgi, z zastrzeżeniem, 
że z braku miejsca muszę to uczynić pobieżnie i upraszczając wiele spraw zasługujących na znacznie 
głębsze i wszechstronniejsze oświetlenie, co może będę miał sposobność zrobić przy innej okazji. Tutaj 
lukę tę częściowo staram się wypełnić w przypisach. Zakładam przy tym u odbiorcy minimum ogólnej 
wiedzy o buddyzmie. 
Tybetańskie słowo bar-do (lub bar-ma-do) znaczy „to, co jest między (dwoma)': „przestrzeń pośrednia", 
i w literaturze tybetańskiego buddyzmu pełni funkcję odpowiednika terminu sanskryckiego antara
bhawa, dosłownie: „między-byt''. Termin ten oznacza sytuację kogoś, kto rozstał się z tym życiem, a nie 
wszedł jeszcze w nową formę istnienia; stoi przed nim otworem sześć sfer samsary, ale także możliwość 

ostatecznego uwolnienia się od kołowrotu egzystencji - czyli możliwość nirwany. To, gdzie się w końcu 
znajdzie, zależy w dużej mierze od jego dobrego i złego karmana (uczynków w poprzednich żywotach), 
ale również od własnego wyboru; ten zaś zdeterminowany jest zdolnością przebrnięcia przez próby, 
które polegają na rozpoznawaniu właściwej istoty pojawiających się w bar-do gniewnych i spokoj
nych postaci różnych bóstw tantrycznych oraz światłości. Zdolność tę nazywa się w Bar-do Thos-grol 
(roz)poznawaniem, rozumieniem, wiedzą; pełni ona funkcję soteriologiczną. Ngo-śes-pa dang grot-ba 
dus-mnyam-du 'ong-ngo („Ze zrozumieniem przychodzi wyzwolenie") - oto motyw przewodni całej 
księgi, nadający jej - obok przepełniających ją światłości i blasków, w czym przypomina niektóre teksty 
Kabały, jak Sefer Bahir czy Zohar - silnie gnostyczny koloryt. 
Tybetańska księga umarłych jest właśnie kompendium takiej wiedzy i jakby przewodnikiem dla zmarłego 
po owym limbo buddyjskim; instrukcje w niej zawarte zapewniają mu możliwie najlepsze „urządzenie 
się" w najbliższej egzystencji. 
Termin antarabhawa konotuje jakąś przestrzeń i jakiś czas. Z czasem sprawa jest prosta: sytuacja „mię
dzy-bytu" może trwać jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lub najwyżej siedem tygodni - tak expressis 
verbis stwierdza się w tekście. A co z przestrzenią? Gdzież znajduje się owo bar-do? 
Otóż jest ono wszędzie i nigdzie, inaczej mówiąc, w punkcie usytuowanym pomiędzy „wszędzie" 
a „nigdzie": w nas. Bar-do to przestrzeń własnej naszej jaźni, umysłu (tyb. rig-pa), „nieobjętego jak 
świetlisty przestwór nieba'; istotowo tożsamego z Pustką (sanskr. Śunjata). Pojawiające się nam 
po śmierci zjawy, opisywane tak plastycznie w Bar-do Thos-gro/ - zjawy jak z koszmarnych to znów 
błogich snów, kolory, światłości - są produktami naszej własnej jaźni (umysłu), jej tajemnych energii; 
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ściślej biorąc, emanacjami, projekcjami4 jej obaw, lęków, skłonności, pasji, dążeń, kompleksów, pragnień 
i neuroz - słowem wszystkiego, co stanowi treść różnych warstw, w tym i najgłębszych, naszej podświa
domości. Czyż można się dziwić, że Tybetańska księga umarłych tak interesowała Junga? 
Mamy więc do aynienia z sui generis przewodnikiem po naszym umyśle, który sam jest matrycą powo
łującą do ułudnego bytu trapiące go lęki oraz namiętności, i wobec tego sam władny jest się od nich 
uwolnić. 

Działania te (a z nimi „próby") przebiegają wedle pewnego porządku, ściśle określonego samą struktu
rą umysłu, która okazuje się strukturą mandali Buddy Wairoaany, jak przedstawiają ją thanki, słynne 
malowidła tybetańskie. Tak na przykład każda z kolejno ukazujących się postaci Buddów mandali sym
bolizuje jakąś władzę umysłu, jakiś rodzaj energii psychicznej (w jej aspektach pozytywnych i negatyw
nych), jakiś składnik osobowoścL W tradycji tybetańskiej podkreśla, się, że wygląd tych postaci nie jest 
całkowicie arbitralną kreacją wyobraźni, lea że ściśle odpowiada on rodzajowi symbolizowanej energii. 
Dotyczy to też innych zjaw: upiorów, demonów, diablic o przerażających i dziwaanych kształtach jak 
na płótnach Boscha, zjaw emanowanych przez centra energetyczne (czakry) położone wzdłuż awadhuti, 
centralnego kanału energetyanego w ciele ałowieka. 
Zbiega się to wszystko z konstatacjami nowoaesnej psychologii, która odnajduje w owych kształtach 
formy archetypiczne, pojawiające się regularnie w snach czy pewnych stanach patologicznych u różnych 
ludzi. 

4 Tym słowem, wziętym z nowoczesnej psychologii, Francesca Fremantle oddaje tyb. mang. Według mnie jest 
ono dość jaskrawym anachronizmem w tekście bądż co bądź bardzo leciwym. Dlatego sam wolałem raczej 
„emanacje''. 

W Bar-do Thos-grol wszystkie postacie występują na ogół pod imionami stanowiącymi kalki imion ana
logicznych sanskryckich bóstw panteonu hinduskiego i tantryanego, toteż w tekście przekładu daję je 
konsekwentnie właśnie w wersjach sanskryckich, dla łatwiejszej identyfikacji w innych źródłach. 
Mój przekład dedykuję z wdzięanością moim przyjaciołom z krakowskiej sanghi Kagjut. Bkra-śis-śog. 
(Niech to będzie na szczęście.) 

Ireneusz Kania 

Kraków, październ ik-l istopad 1984 
Pierwodruk: ,,Literatura na Świecie" 1985 nr 8-9, s. 4-9. 
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Guy Debord 
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Społeczeństwo spektaklu 
(fragmenty) 

2. Spektakl jako taki, będący konkretnym odwróceniem życia, jest autonomianym ruchem nieżycia. 

3. A ponieważ [spektakl] jest obszarem w y d z i e I o n y m, staje się miejscem nadużycia spojrzeń 

oraz fałszywej świadomości, a zjednoaenie, którego dokonuje, to tylko oficjalny język powszechnego 
rozdzielenia. 

8. Spektakl, który odwraca rzeczywistość, jest faktycznie wyprodukowany. Ale przeżywana rzeaywistość 
jest zarazem materialnie zagarnięta przez kontemplację spektaklu; wchłania spektakularny porządek, 
zapewniając mu pozytywne przyjęcie. Rzeczywistość obiektywna jest obecna po obu stronach. Każde 
z tak ustalonych pojęć jest w istocie przejściem we własne przeciwieństwo: rzeaywistość wyłania się 

ze spektaklu, a spektakl staje się rzeaywisty. 

9. W świecie rzec z y wiście odwróconym prawda jest momentem fałszu . 

12. Spektakl jawi się jako ogromna pozytywność nieosiągalna i niepodważalna. Mówi on jedynie, 
że „to, co się pojawia, jest dobre, a co jest dobre, pojawia się". Postawa, którą z zasady narzuca, jest ową 
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bierną akceptacją, którą faktycznie już osiągnął przez swój wykluuający odpowiedź sposób pojawiania 
się oraz przez swój monopol na pozory. 

[„Co jest rozumne, jest rzeczywiste, a co jest rzeczywiste, jest rozumne" (Hegel).) 

14. W spektaklu[ ... ) cel jest niuym, rozwój zaś - wszystkim. Spektakl nie zmierza do niczego poza sobą 
samym. 

18. Kiedy realny świat przemienia się w zwykle obrazy, zwykle obrazy stają się realnym bytem oraz 
sprawuą motywacją hipnotycznego zachowania. Spektakl jako dążenie do u czy n i e n i a w i d z i a I
n y m nieuchwytnego już bezpośrednio świata poprzez różnorodne i wyspecjalizowane środki przeka
zu odnajduje w widzeniu ów uprzywilejowany zmysł[ ... ]; zmysł najbardziej abstrakcyjny i najbardziej 
zwodniuy [ ... ]. 

21. W miarę, jak potrzeba staje się społecznym marzeniem, marzenie staje się potrzebne. Spektakl jest 
złym snem zniewolonego [ ... ],wyrażającym jedynie jego pragnienie snu. Spektakl jest tego snu straż
nikiem. 

29. U źródeł spektaklu tkwi utrata jedności świata [ ... ], ko n kret ny sposób bycia [spektaklu] 
jest właśnie abstrakcją. W spektaklu pewna uęść świata przedstaw i a s i ę świat u i jest wobec 

niego nadrzędna. Spektakl jest tylko wspólnym językiem tego rozdzielenia. Jedyne, co łąuy widzów -
to ich istotny, nieodwracalny, wzajemny stosunek, który utwierdza ich odosobnienie. Spektakl łąuy 
to, co rozdzielone, ale łąuy je ja ko rozdz ie I o n e. 

30. Wyobcowanie widza wobec kontemplowanego przedmiotu (będącego wynikiem jego własnej, nie
świadomej działalności) wyraża się następująco: im bardziej widz kontempluje, tym mniej żyje[ ... ). 

31. Te same siły, które się nam wymknęły, j a w i ą s i ę nam w całej swej potędze. 

Guy Debord 
Przełoży/a Anka Ptaszkowska 

przy współpracy Leszka Brogowskiego 

G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, 
przeł. A. Ptaszkowska przy współpracy L. Brogowskiego, 

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 11-31. 
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zastępca dyrektora naczelnego: REMIGIUSZ LENCZYK, dyrektor ds. finansowych - główna księgowa: JADWIGA 
ZGRZEBNICKA, kierownik literacki: PIOTR RUDZKI, sekretarz literacki: JAROSŁAW MINAŁTO, czynne poniedziałki: 
KASIA MAJEWSKA, MARTA KUŻMIAK, kierownik działu marketingu i impresariatu: HANNA FRANKOWSKA, edu
kacja teatralna: ALEKSANDRA DZIURA, MARTA KUŻMIAK, główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej: 
ALEKSANDER RUDKOWSKI, główny specjalista ds. impresariatu: EWA SIWEK, grafika i strony internetowe: NATALIA 
KABANOW, MICHAŁ MATOSZKO, PIOTR SARAMA, asystentka dyrektora: ANNA WOJCIECHOWSKA, główny specja
lista ds. kadr: JOLANTA KLIER, archiwum i biblioteka: ELŻBIETA MAŁECKA, kierownik działu administracyjnego: 
TADEUSZ TWOREK, kierownik działu technicznego: ANDRZEJ FIUTEK, zastępca kierownika działu technicznego 
ds. produkcji dekoracji i eksploatacji sceny: JACEK CIMICKI, zastępca kierownika działu technicznego ds. produkcji 
kostiumów i obsługi sceny: JADWIGA ZIEMIŃSKA, kostiumy i rekwizyty: KRZYSZTOF CICHOCKI, kierownik sekcji 
garderobianych: ANNA DOBOSZ, zaopatrzenie: MAREK KUR(, główny brygadier scen Teatru Polskiego: ADAM 
BURACZEK, brygadier Sceny Kameralnej: MAREK STAPKIEWICZ, brygadier Sceny na Świebodzkim: MIECZYSŁAW 
PASKA, inspektor widowni Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego: JÓZEF OGONOWSKI, inspektor widowni Sceny 
Kameralnej: BEATA KURZYCA, inspektor widowni Sceny na Świebodzkim: MARZENA ZAJĄC 
kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: EWA ZDANIEWICZ, krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN, perukarskiej: MATEUSZ STĘP
NIAK, szewskiej: JERZY PORZYCZEK, modelatorskiej i malarskiej: PIOTR DYBNER, stolarskiej: TOMASZ JASZCZYŃ
SKI, tapicerskiej: JERZY RAGAN, ślusarskiej: LESZEK NOWAK, elektroakustycznej: TOMASZ ZABORSKI, elektrotech
nicznej: DARIUSZ BARTOŁD 

specjalista ds. public relations: KINGA WOŁOSZYN-ŚWIERK 
tel. kom. (+48) 502 52 29 77 

kinga.woloszyn@teatrpolski.wroc.pl 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wroclaw 

centrala - tel. (071) 316 07 OO 

sekretariat-tel. (071) 316 07 01-02 

faks (071) 316 07 03 

kasa - tel. (071) 316 07 80 
www.teatrpolski.wroc.pl 

Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28, tel. (071) 316 07 52 

Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c, tel. (071) 34129 54 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11:00-14:00 i 15:00-19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna tylko dwie godziny przed spektaklem 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu i impresariatu 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, tel. (071) 316 07 77-78 

e-mail:marketing@teatrpolski.wroc.pl, bilety@teatrpolski.wroc.pl 

organizatorami Teatru Polskiego we Wroclawiu są: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów 
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SPRAWA DANTONA: 

'Jan Klata - Nagroda im. Konrada Swinarskiego (2008) 
>Jan Klata - Wrocławska Nagroda Teatralna (2008) 
XXXVlll Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (2008): 
> drugie miejsce w plebiscycie publianoici 

SMYCZ: 

XXXVlll Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (2008): 
' pierwsze miejsce w plebiscycie publiczności 

' Bartosz Porczyk - Nagroda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego 
XLll Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (2008): 
' Bartosz Porczyk - Nagroda Specjalna Prezydenta Wrocławia 
> Bartosz Porczyk - Nagroda Banku PKO BP 

~~~~.n„2.()()!P.(1()8. 

SMYCZ: 

XIII Dublin Fringe Festival (2007): 

' Bartosz Porczyk - nagroda za najlepszą rolę męską 
VI Międzynarodowy Festiwal Prapremier w Bydgoszczy (2007): 
' Bartosz Porczyk - nagroda w plebiscycie mlodych w kategorii „jajco" 

DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE : 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 

' Mariusz Kiljan - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego za najlepszą rolę męską w teatrach Dolnego śląska w roku 
2007 

DON JUAN WRACA Z WOJNY: 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2008): 

'ekipa montażystów: Krzysztof Blacharski, Adam Buraczek, Mirosław Gołębiowski, Piotr Janiszewski, Grzegorz Kloc, Mirosław Kot, 
Jeremi Majczyk, Krzysztof Rybacki, Paweł Stanaszek i Andrzej Sus - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego za najlepszy 
epizod w teatrach Dolnego Sląska w roku 2007 

Międzynarodowy Dzień Teatru (2008) : 

>Marek lwanaszko - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego dla najlepszego pracownika technicznego w teatrach Dol
nego Śląska w roku 2007 

SPRAWA DANTONA: 
XXXlll Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska" (2008): 
' Grand Prix 

• Marcin Czarnik i Wiesław Cichy - nagrody za najlepsze pierwszoplanowe role męskie 
• Mirek Kaczmarek - nagroda za najlepszą scenog rafię i kostiumy 
XLVlll Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej (2008): 
• Marcin Czarnik i Bartosz Porayk - Grand Prix 
•Tadeusz Szymków - nagroda aktorska 

• Rafał Kronenberger - Nagroda im. Jacka Woszczerowicza za najl epszą rolę drugoplanową 
•Statuetka Wojciecha - nagroda dla calego zespołu aktorskiego przedstawienia za kreację zbiorową 

HAMLET: 

Konkurs na najlepszą inscenizację Szekspirowską sezonu 2007 /2008: 
•specjalne wyróżnienie i zaproszenie na Xll Międzynarodowy festiwal Szekspirowski w Trójmieście (2008) 

ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU: 
Ili festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi " w Lublinie (2008) : 
, Perła Sąsiadów 

Sezon 2006/2007 
······························· 

WSZYSTKIM ZYGMUNTOM MIĘDZY OCZY!!! : 
V Festiwal Prapremier w Bydgoszay (2006): 
, Wiesław Cichy, Mariusz Kiljan, Wojciech Mecwaldowski - nagrody aktorskie 
Międzynarodowy Dzień Teatru (2007): 

• Wiesław Cichy, Wojciech Mecwaldowski - nagroda marszałka województwa dolnośląskiego za najlepsze role męskie w teatrach 
Dolnego Ś lą ska w roku 2006 

•Anna Ilczuk - nagroda marszałka województwa dolnośląsk iego za najlepszą rolę epizodyczną w teatrach Dolnego Śląska w roku 
2006 
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