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Bohdan Pociej 

Rysopis 
Bilchnera 

Niżej opisany Georg Biichner, student medycyny 
z Darmstadtu, opuścił kraj, uchylając się w ten 
sposób od wdrożonego przeciw niemu śledztwa 
sądowego o współuczestnictwo w poczynaniach, 

mających charakter zdrady stanu. Wzywa się zatem 
wszystkie władze w kraju i za granicą, aby, w razie 
ustalenia miejsca pobytu wymienionego, zatrzymały 

go i odesłały do wyżej wymienionego urzędu. 

Darmstad~ dnia 13 czerwca 1835 roku 
Wielkoksiążęcy radca sądowy Georgi jako sędzia 
śledczy ustanowiony przez Wielkoksiążęcy Sąd 

prowincji Górna Hesja. 

Rysopis 
Wiek: dwadzieścia jeden lat 

Wzrost: sześć stóp, dziewięć cali nowej miary 
heskiej 

Włosy: jasne 
Czoło: bardzo wypukłe 

Brwi: jasne 
Oczy: szare 
Nos: duży 

Usta: małe 
Broda: jasna 

Podbródek: okrągły 
Twarz: owalna 
Cera: świeża 

Budowa: silna, szczupły 
Cechy szczególne: krótkowzroczność. 

Tak brzmiał list gończy - Steckbricf - ro

zesłany za Biichnerem przez władze prowin
cji heskiej . 

Georg Biichner znalazł schronienie we 

francuskim Strasburgu; z Francją zresztą 

obznajomiony był od wczesnej młodości i da-

rzył j ą 7yw4 sympati;), jako swo j;1 drug<) 01-

u. yz nę. Do kraju rod z inn ego ju z nie wró

c ił. W obawie l'kstradycji przeniósł sic; póź 

niej do Zurychu. Tam, w lutym 1837 roku, za 

c h o rO\vał na tvfus i zmarl, ma j ąc 24 lata. 

Z wybitnych tvvórców-pisa rzy, jakich wy

dala ta niezwykła, prze trawiona pr<)dami ro-

111 ;1ntycznymi epoka, 7.yl najkróce j. l\:iló.al do 

drugiego pokolenia romantyków niemiec

ki ch; współczesny Schumanna, Chopina, 

I ,iszt a, Wagnera, Verdiego, Słowackiego, Kra

si11 skicgo ... 

V/szechstronnic uzdolnion y - poeta i dra

maturg, z rym znamiennym, dla Niemców 

z\\laszcza, zamiłowaniem do fil ozofii i nauki. 

PogLidy rewolucyjne, skłonności buntownicze, 

to były również cechy romantyczne. W tym 

sensie rewolucjonistami z µrzckonań - każdy 

na svvój sposób - byli takze H eine, Mickiewicz, 

Słowacki, miody Liszt, miody \Nagner, Verdi ... 

Rewo I ucja francuska - dokładniej: jej wol

nościowa id ea - stanowiła silny bodziec dla 

rozkwitu XIX-wiecznego romantyzmu. Bun

townicze nastawienia i pasje rewolucyjne ro

manryków brały się głównie z czułości ich 

se rc: z uwrażliwienia na społeczną nic. pra

\\'i ecł łiwość, vvspólczucia dla krzywdzonych, 

po ni ża nych, uciskanych, biednych i głodnych; 

z odra zy i nienawiści do bogatych i nieczu

łyc h. Rewolucyjność poglc1dów Bi.ichnera była 

może bardziej radykalna i realistyczna. 

Pisa ł w listach: Studiuję historię rewolucji. 

Jeste1n ja!( porażony potwomym fatalizmem hi

storii. W naturze ludzl(iej dostrzegam wciąż tę 

samą o!(lnpną cechę; stosunk.,i między ludźmi 

11/ęlada sir: tyll\o na podstawie siły, f(tÓra powie

rzona jest wszystkim i nif<,omu. ( .. . ) Nic przy

chodzi mi wcale do glowy pochylać się w po

l(oru przed cugowymi l101imi i sługusami hi

_i/()rii. 01\o moje nawy/fJo do wido/111 lvwi, ale 

111e potrafir bvć ostrzem gilotyny. Stosunelc 

biednych do bor;r1tych jest ;edyny111 czynnil(iem 

rewolucyjnym w /wiecie. Tyll\o głód ma s.u111-

se stać sir boginiq wolno/o ... 

Goniec hes ki - I kr 1-kssische Landboten 

- autorstwa Bi.ich nera, druk wyd any nielega l

ni e i anonimo\\'o w roku 1834, kolportowany 

wśród c hł opów i mieszczan, uderza ł wprost 

w podstawy ustroju społcC7. n ego ówczesnych 

Niemiec. Marks i śc i dostrzeg:! w tym wyraź 

ną ju ż zapowied ź słynnego Manifestu komu

nistycznego 1. roku 1848 ... W S\\Oim krf>tkim, 

intensywnie twórczym 7.yciu Georg Bi.ichner 

zcLvyl nap i sać i opublikować niewiele. 

Ca la zach O\\ ana spuścizna pisarza mieści 

się w jednym ś rednich rozmiarów tomie : dra

mat Śmierć Dantona, komedia Lconce i Lena , 

niedokończone opowiadan ie Lenz (osnute na 

faktach z biografii wczesnoromantycznego 

poety), dramat Woyzeck. 

Twórca nieprzeciętnego formatu - uro

Llzony poeta, bystrego umysłu i nadzwy zaj

nej wrażliwości, pisarz o temperamencie pu

blicysty i polemisty, był Biichner przede 

wszystkim rasowym dramaturgiem, z rzędu 

najświetniejszych, jacy pisali w j<;zyku nie

mieckim; świadczą o tym jego sztuki. A prze

cież znaczą one dopiero pocz<1tek jego drogi 

twórczej, która tak nagle została przerwana ... 

Dramat o Dantonie zawiera ostr<) krytykę 

zwyrodnień rev.'olucji: Nie mogę przecież robić 

cnotliwych bohaterów z tal1.iego Dantona i ban

dy1ów rewolucji! A jedna z licznych postaci 

dramatu, Saint Just, mówi wprost: 

Zdaj e sir;, Że w tym zgromadzeniujt'.it kil

l(u o wrażliwych uszad1, f(tÓrzy słowa ,,!1.rew" 

znieść nie mogą. Parr ogólnych uwag niech ich 

przci<,ona, Że nic jc.-te:/my bardziej olvutni od 

natwy i od czasu. N atura f(ieruje się spol(ojnic 

i hez w zglr;dn ic swymi prawami; czlowid( 



\V opracm\·aniu Barbary Placzkowskiej 

rowarzysz;:icego polski emu wvdaniu pism 

Bi.ichncra czytamy: 

Z powodu niewyraźnego clzara/1_1cru pisma 
/Wchner swe rę!\_opi.-y dawal do przepisania 

o.mbom postronnym. Uczyn ił tak prawdopo

dolm ie i .z „ Woyzcl\iem ". Przepisaneg '°" ko
pi.i u jedna!( nie posiadamy i nigdy nie da si 

11stallć bezbłędnego tel\stu. Przekazany na 

bowiem rękopis zawiera jedy11 ie zc11ys dzie. 
pisany trudnym do odszyfrowania charak 

rem pisma autora. Pełno w nim sprzecznold, 
a nawet nie zawsze można ustalić kole;n 

.iCell. ( vlj1da li ie l\1ytycznc dziel /jjkh nera z 

I 922 usltowało odtworzy/;;1yginal ;iJJ(_ 
bliżs.zy intencjom autora). O tym, Że 

mlość„Woyzed(a " p1zed śmiercią u.kl 
/władczy list do na rzeczonej z Zurychu 
1837: „Za osiem dni najdalej wyjdzie 

„Lconce i Lena" z dwoma innymijesz 
matami." Chodzi LU prawdopodobnie 

zec/\._a i zagubiony dramat Aretino. 
te, a więc i Wr)yzeck, musiały być 
wane do druku. 

Dramat - historia bi;łtll~~Q 

skowego, który z zazdrości 
przyjaciółkę - osnuty jest na 

n ego wydarzen • 1. 

W dniu 21 czerwca 

ckzLi 

wykonaniem wyroku zgłosi! się 'w· 
który w zeznaniach sugcrow I niczupe 11<1 

normalność Woyzcka.(„.) Wbrew zezna· 

' ·iadka i wynurzeniom oskarżonego 
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ponowna ekspertyza porwierd z ila 1ego ca l

kowitą odpowiedzialność za zbrodnię. W roku 

1824 wyro ano. Proces Woyzcka , 

scena w sądzie. 

O sile talentu 

świadczy już to, · 

odbieramy dziś ja 

gólnej sugestyw 

teresowanie opinii pu

cnyrn echem zarówno 

i psychologów. Ojciec 

ego, zapalonego me

, obraz psychiki 



Pruski 
szyk 

,,. .. Zolnierz pm sl(i gdy sir rozebra ł, by! podob

ny do chodzącego trupa, czrstol(roĆ i ebml po 
ulicy i ubiega I sip za jal(iml(olwiel( zarobl(lón, 

a czego się 11il(t podjąć nie chciał, to c/1pt nie 
tl'ypdnial pru l(i żołnierz za liche wynagrodze

nie. C-;:;yścit l(loaki po miastach, usluKiwal ży
dom, byl tragarzem, rąbal drzewo, zgola poslu 

giwal l(ażdemu, byle :::wabić col(olr 11iel( grosza 

i uśmierzyć glód do!(uczający. 
K ipitan byl gospodarzem swojej f(ompanii, 

dba/ o 11ią , przy0<lziewal i żywi/. Rząd placil 
11111 za Io, a ponieważ ciągnione z tego zysl(i 
należaly do f(apitana, można sobie wystawić los 

żołnierzy. Sul(llO brane 1w mundwy, by/o ja!. 
pajęczyna, spodnie zaledwie do lyde!( dochodzi

ły, a wszy.•tl(o by/o tal( ciame. Że z trudnością 
przychodziło się żołnierzowi zapiąć; !(w nasze 
czarne zachodzily poza !(olana i przyf(lywcily 
spodn ie. Zolniaz 110.i t"I trzewi!(i. robione ze sta

rego rzemienia, mia/ mundur grarw!Otfly, cięty 
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w repertuarze 
Fiodor Dostojewski 

Zbrodnia i kara 
tłumaczenie: J. P Zaj~czkowski 
reżyseria: \Valdemar Smigasicwicz 
scenografia: Maciej Prcye r 
muzyka: i\lateusz Smigasicw icz 

występują: Wojciech Leonowicz, Marek Bogucki, 
Anna Ro kita , Piotr Róż:1ń s ki , l'rzem ys ł:iw Red 
kowski , Bogdan Gr>.:ybowicz , Marcin Kobierski , 
Michał Kościuk 

Premiera - Duża Scena - listopad 2007 
<..Zas trwtmia spck_tal(!t1 120 minut, I przerwa 

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

przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Bolesław Rawski 
reżyseria światła: Krzysz tof Scndke 

dramaturg / asystent reżysera: Renata Dcrcjczyk 

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
l\ila rei n Kobierski 

Premiera - Scena na Scmgo - maj 2004 
Czas trwania .ipd(!al(lu 90 minut, bez przl'rwy 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 

muzyka: Stc.:\'t'll ~·brkwick 

reżyseria : Janu sz Szydlcw:ski 
scenografia: Elżbic1a Krywsza 
przeklad: Kry'1 )' '"' J>,1dlcska 
teksty piośenek: Rafo! Oziwi.,z 
choreografia: /:icek Tom:isik 
wyst~pują: Zuz:mn:i Długosz / i\'fonik;1 c:i;ga, Witold Surów
ka I i\ fatcusz \Vr()bcl, Pr1cmysbw 1 ~ 1-;lnny, tv1agd'1 kna \:\,~1 -
lach I Ann~1 Branny, Janu~z Szydłn,._ ·ski ~u;;c; i nnit") I Piotr 
U rl )a ni ~1k , Dorot~1 P<>myk.ab (go~ci1111ic )/ K~1t1r1.yna I .itwin, 
Piorr Róż~1f1~ki, TJdcusz \Viecz<)rck. 

Premiera - h<topad 1999 
Czas trwania spd(tak.fu J JO minut, I pru:rwa 

Neil Sin1on * Craj;i n. 1!- 1:;1 pio ... cnki; 

Wystarczy noc * 
muzyka: Marvin Hamłi sc h 
piosenki: CJrolc BJyer Sagcr 
przekład: Elżbieta W9źniak 
reżyseria: \·Val(lcrn~1 r Sm igas icwicz 
scenografia: N1acicj Pn.:ycr 
występują: )vlag<lalcna vVal:.tch , i'r1,crnysław Branny. 

Premiera - czerwitc 2005 
Czas trw,wia spt·k1al(lu I 20 mi11u1, I prze.· rwa ------

Propozycja współczesn ego od czyta nia 
Zhmdni i ka1y jak:) s kł a da reżyse r i ada
ptator tekstu - vValdc rnar Śmigasinvicz 
- to prób<1 podróży w gł ;ib cz łowie ka. 

Człowieka przej\'t t'go i zafascy nowant'
go swoją tcori:i, która wcidona w życic, 

ponosi absolutne fi as ko. 
Rozdygot<1ny e m ocjona lnie Raskolni
kow chciał aby z brodnia jak:1 popelnił 
pozostab poza nim , a le „z<1wod z;1c si\'. 
na sobie", przekonuje si<;, że jest to nie
możliwe . 

Sibylle Berg opowiada hi sto ri <; pewnego 
zwi:izku z perspektywy najlepszego przy
jaciela człowieka - jakim jest pies. Spoty
kaj<J go w 1n01ncncie poznania si\,'., towa
rzyszy im podczas kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy si<; na siebie obra ;i,<ij<), 
rozstaj<) , marnują kolejne szanse. Berg 
an:ilizuje dlaczego nam si\'. nie udaje by
cie razem, dlaczego nic umie my wybrać 
odpowiedniego pa rtnera, dbać o to, co 
wydawałoby si\'. najważn i e jsze . Coraz 
bardziej zamykamy si\'. w sob ie. Single 
opanowali pokolenie dwudziestn-trzy
dziesto- i czterdziesrołatków ... 1'vliłosć za
stąpiliśmy seksem, bliskość - życ iem wsie
ci, zrozumienie - wiadon1ośc iami St'vlS. 

Uroczy spektakl - mu s ica l, w ktćirym 
obok aktorów grają ni ezwykle utalen 
towane dzieci. Do pewnego ta jemni 
czego ogrndu i cł o z imnyc h lud z kich 
serc powraca prawd z iwa wiosna. ZŁO
TE l\1ASKI za na jpopularnie jszy spek
takl roku! 

rozpocz,cic godz. 11' 

Vernon - Przemys ław Branny i Sonia -
Magdalen:i \Valach pracuj:) nad n<1graniem 
płyty, w komedii muzycz nej Neila Simona, 
slynnego amcryka11skicgo pisarza . On gra 
kompozytora, ona - autork<t tekstów i pio
scnkark<;. \Vzajcmn~1 fa scynacja przeradza 
s ię stopniowo\\' miłość ... Musical jest od 
widu lat pr/.ebojc:m 11/est Endu. 

rozpocz~·cie godz. 191 



w repertuarze 
Ray Conncy 
Okno na parlament 
tłumaczenie: \Vlżbicta \\ oź ni : 1k 
reżyseria: Pawcl Pitera 
scenografia: Joanna Schotn 

występują: Wojciech Leonowicz I M:irek Boguc
ki , Przem ysław Rcdko" ·ski, Juliu sz Krzysztof 
vVarunek, Piotr R!1oi.a i'1 ski . iVlarcc:I vViercicho\\·
ski , 1-. li c hał Kościuk, P;rnlina Napora, 1\kks:111 -
dra God lewska. Ewa 1-.litoil . Alicja Kobielska. 

Premiera - październik 2007 
r:';;.':l/.i trwania .•ptklaf(lu 120 minut. I p1~t ·rwu 

G erald Siblcyras 

Napis 
reżyseria: Piotr rbaniak 
scenografia: Aleksa nder J;1nicki 
muzyka : Michał Woźniak 

występują: i\hrcin Sian ko, Paulina Napora, l\ lag
dałcna \Valach. Ma łgorza ta Piskorz. Przemysław 

Re<lkowski . Aleksandra Godk\\·sb, Ada111 Szarek. 
M:1rcek Wiercichowski 

Premiera - Scena na Sarego 7, l(wiectói 2008 
Czas trwania ·'/'<'ktal(lu 70 minut, bC'z pr::.trwy 

Doda Około-Kulak 

Siostrzyczki biorą 
wszystko 
farsa w trzech koalicjach 

reżyseria: Ew:1 Marcink(nn1a 
scenografia: rsz uła Czernicka 

Wystcpują: Ewa Miro11, Alina Kamiilsb, An na 
Rokita, Katar;::yna Litwin, Alicja Kohiclsb , Ma
rek Bogucki. Ann:i J:lr;inn y 

Premiera - curwicc 2008 
(,'~(/.i 1nua 111·a .iprktuklu 90 minut, he:: pr:::t.'J"U~}' 

Dwa razy tak 
m :1ł żc.: l1 ~ ka npowic~Ć muzycz na I /)( )!. I /JO! 
( 11:1 poclstawic Tl-I/o. FOUNPOSTl:'I< /:111;1 de H;inng;i) 

lł11m : 1 czen ie: .\ntoni ł\1a ri :i 11 0\\ · ii.:z i J an u ~z 1\l i11kicwic: z 
tl.'.bty pio~c.: nck: · 1 ~nn Jonc-.. 
mu~yka: I br\'ey Srhi nu h 

reżyse ria: Karolin:1 Szymczy k-Majchrz.ak 
scenografia: Joa nna l'icl:i t- Ru si nki ·wicz 
I Ursz ul a Cze rnicka 
aranżacje i kierownictwo muzyc-.me: Janusz But.ry111 
wyst,pują: K;1111iL1 Klimcza k, J\1Lircin Kobierski 

Premiera - paidzil'mil( 2009 
<:::.w trw,wia .spckutf(llł I 20 111i11lll, I pr.::t'rwa 

Tytułowe okno znajduje sil' w L·kskłuzywnym 

:1pa11amcncie hotdowy111 , w którym na rand
ki' umawia sil' urzl'du j ~cy minister z sckrc
tark:1 opozycyjnej p:111ii. \k przebieg roman
tycznej schadzki w zasad niczy 'pos(ib zmie
nia: w;cihski kclnn. nadgorliwy kicrmrnik. 
zdradzan y lll <)Ż , ciapow:ity sekretarz or:iz 
bez\\ ładn e c iało zaklinowan e: w oknie. 
Współczesny mi strz angiclskic:j forsy - nie
zrówn:my au1or 1\tlayd11v11 - Ray Coo11ey -
pi sz~c Okno 1u1 parla111ent ponownie olc ru

je widzom dwie godziny wspaniakj za łxnvy. 

rozpoczc,:cic godz. 191 

Cl11'Ć od kr ycia autora nieprzyzwoitL:go napi 
su, szbluj;)ccgu jednego z n1ieszb(1c(m· pa
rys kiej kamien icy. 1cst punktem wyjścia dLi 
kapitalncj współ czcsni; j , cza rnej komcdii. 
Grnild Sihlcyras w apisie. maluj~c ga lcri~ 
barwnyc h typów ludzkich. odsbnia ich ś111i<:Sz
nosrki. które nic okazuF! sil' jedynie drobnymi 
mankamt·nt;1111i charakterów. vVywoLmy komi
z111em banalnej hi sturi i śmiech , po\\·ołi zamie
ra na ustach, nios;ic za soł x1 rdłc.:bjc na temat 
teoretycznie poprawnie myśl;)Cego spolcczc1i
stwa. 

rozpoczl'c ie godz. 191 

Jeś li c h c ielibyśc ie P;1{1stwo zoba czyć ego
izm w jego najczystsze j postaci, zaprasz:i
my na prap remi er\: polskiej farsy - Sio
.itrzyczl1i biorą wszystl(O. 
Niczapr.<ecza łn '! i r.<adko spotykan~ w re
<llrZ<: zalet;) Fa1:•y w trzech f(oa/i,_jad1 -
Sio.<trzyczl1i biorą w.<~ystko jcst ro. i~. jest 
to sztuka kobieci. apisana prl'.e(łcwszyst 

ki111 dh ;1ktorek, stwMza ni eogra niczone 
mozliwo;u kre;icji ,Li111skicl1 postac i. 

ro7.puczl' cie godz. 191 

I )wu<1,0bo\')" :-..rK·kLakJ O wt1 ra-:;y tak w muzycz
na •>pow ic.:~Ć •> trw:l j<J C)' t11 )() !:IL n1;1Li.l·1l ,rwit.:, kti»
rc najt rdli1icj pointuj: slo\\ ;1 t i na łmn.: j pio:-.c nki; 

Bo rna ł żcń-;L\\o, dohr;.i. tu zccz, 

Choć ni c nn 1btwiq ... 1.;:i, 

· 1 ~1 dwu ra zy t:1k 

I )wóch serc i duv. 
K:ipit;ilm.: rt:hty pio ..... t·m:k w hcz.konkttrc.:: nq··j · 
11 y 111 tlu111 :1r1,l"nj u d11du ~ l :1ri;111ow ic z..:-.: J\ 1i nkic· 

wio· s ; ~ lir yr zn 111 knm t.: 111;1r1.l·n1 111iln:-.nl:j hi
swrii, 111 c ur111cj;!cy i.: h hc.:1 . .'l ichie ~.y( . ludz i. 

rozpoczl'cie godz. 191 

w repertuarze 
v\ illiam Shakespeare 
Othello 
tłumaczenie: St;inislaw Barańczak 
reżyseria i scenografia: Maciej Sobociil ski 

muzyka: 13oksbw Ra ws ki 
choreografia: KamiL1 Jankowska, \ .Yiw ld Jurt'wicz 

występują: Marcd Wierc.ichowski. UrszuLi Graho\1 -
ska. Marc in Sianko. i\ b gdalcna \Va lach / Kamila 
Klimczak. Michał Kościuk. \nna Rokita, Piotr 
Róż:111ski, Dariusz Starczc\\'ski . Juliusz Krzysztof 
\~';1nmck. Sławomir Sośn ic1-1. , \ .Yojcicch Leono\\'icz. 

Adam Szarek 

Premiera - f(Wil'Cil'li 2007 
( .'ztu trwania .1pt'l\Wl(lu 180 min, I p r::,nu1t1 

Franz KatK.a 
Proces 
reżyseria i adaptacja: Waldemar Śm igas i ew i cz 
scenografia: Maciej l'reyc r 
muzyka: Km :simir D~bsk i 

występują: \Vojc iech I .conowicz, Bogda n G rzy
bowicz. Piotr Róża ńs ki , Jakub Bohosiewicz. Ali 
cja Kobidska. Kamila Klimczak. Przemysław 

Branny, Małgorza ta Pi skorz, Marci n Kobierski. 
Adam Szarek, Anna Rokita, Michał Kośc iuk , 

Alina Kamii'1ska. Sb womi r Sośnierz. Karolina 
C hapko, Ma rcin Sianko, Ew;i Mituó, K<1tarzyna 
Li1win. Marek Bogucki. Dariusz Sra rczcw~ki. 
Piotr Urba111ak 

Premiera - li.<topad 2008 
C::w trwaniu spd(tcJ!(lu 150 minut, J pr:„~l'rlt'a 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbania k 
scenografia : Aleksander Janicki 
muzyka: 1vlarccl C hyrzyi'iski 
wyst\'.pują: Krz ·sztot"Bochcnek, Jakub Bohosic

wio„ \Vo jcicch Leonowicz. Marc in Koliic;rski. 
M ich;ił Ko,rnk. Sl:iwornir Sośn i e rz„ Lukasz Ż u 
rek. 1!:irccl \Vicrcichnws ki , Piotr Urbaniak 

Premiera - marzec 2005 
C::;a.• trwania spe~tal(!tt i j ; 111i1111t. I pr:,r.nva 

E ;jj' Cooi;iev 
Mayaay li 
przekład: E łżb i c1a \\ oź ni a k 

reżyse ria: Marcin Sl:l\\·iilski 

scenografia: Joa nna Schoc:n 
występują: Alina K:irniii~ka . Anna Branny. Kata-
1-/.yna I .itw in. !\.fałgnr/_.ata Pisk< w/„ Kr.1:yszrofl:loche
nek, \.\ oJciech Lenno\\'icz Y!art'k I ,i1ewb /' I o ma ·z .,.....__~ 
Pctrykat / Je rzy C lyb in, Marc· i11 Kobierski , Macie j 
Slnla , Lu kasz Zurck 

Premiera - czerwiec 2005 
C-.:.m t nt•.111ia spek1ul(ltt 120 mi11111, I pr::.ł·rw11 

Szekspirowski Othcllo jest pełen kolorów 
i odcieni ,,·jełkiej miłośc i . ·czucie Othclla 
i Desdrn1on y jest wiecznie niezaspokojo
nym pragnieniem. Tc> wyj;itkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jest na imcnsyw
nej narnii;rnnśc i. instyn kcie i cielesności. 
Bazuje na czystych emocjach. Jest wielkie 
i po raża j ące w swej sil e. Ten dra mar jest 
również histori;! ksenofobi i pcłnq ni szczą
<.:ych n1cchani z n1in-\·, intryg i oszczc.: r~ tw~ 

rujnuj<icej to, co najcenniejsze. Kochanko
\\'ic przcgq·,vaj~J z wrog<~ i zazdrosn~! resz
l :! świata. 

rozpncz<;:cie godz. 18 

Krakows ki wieloobsadowy spe ktakl. to 
pr(1b;i pokazania „snva rza j:1cego sic;" bo
hatera. którego świ;idomość, zachowanie 
i reakcje nwrz'1 ludzie, któ rvch napoty
ka Józcf K. 
\.\1 arcytrudn;i roł1= . ży j <1cego poz<1 r1.c

czywistośc i :1 Józefi.1 K. wciel ił się Woj 
ciech Leonowicz - laurea t nagrody im. 
Leona Schillera. Leonowiczowi partne
ruje niemal cal y zcsp(i ł akto rski Teatru 
BagatcLi. 

rozpocz~c i c godz. 191 

Testosteron Andrze ja S:1ramonowicza to 

błyskotliwa komed ia o współczcsnvch 
1n ~·i.czyz 11a c h. niezwykle- zabawna ana liza 
..samcz.cj" na1ur y. Zwi<v ki z kobietami. re
lacjonow:rnc l'r7.ez bohatc rc'1w, pob zuj;) 
niezwykle barwny obra z m~skiego Ś\\' i:ita. 

rozpoez~cic godz. 191 

Nowe. szalone przygody taksówka rz;1 b1 -

rozpocz~c i e godz. 191 



w repertuarze 
Woody Allen 

Seks nocy lletniej 
przekład : Monika ivlu skała 
reżyseria : Andrz,cj l\bjczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: lv!icczysbw Mcjza 
reżyseri a świateł: Krzysztof Scndh· 

występują : Urszu la Grabowska, Anna R,okita , Karo
lin:1 C hapk<'>, f<1k11b Bohn>icwicz, D:iriusz Starczew-

ski, Sebastian Ohen:/Arlam Szarek 

Premiera - grudzil'li 2008 
C-:,_a_( trwa ma spcl(tlll(ju I 50 minut) pr:.cnt-•a 

Karolina Szymczyk-.lvfajchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria : Ka rolina Szymczyk-i\fa jchrzak 
scenografia: Urszula Czern icka 

występują: Ewelina Starej ki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena m1 Sarc[;o 7, marzec 2006, 
c-..~tlS trwaniu ,1pd,ta~fu 70 mfnuJ, bez prz r.:rwy 

Paul Portncr 

Szalone nożyczki 
przekład: E t;.biera Woźni ak 

reżyseria: Ma rcin S ł awiński 

scenogTafia: Joa nna Sc hoen 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: i\fa rcin Slawi11 , ki 

występują : Aleksandra C1od lewskl, E" '" Mitoń , 'Woj
ciech I .c.:onowicz, l'rzcmyslaw Branny/ !'r/.emyslaw 
lkdkowski, Marcin Kobicrski, Luk:isz Z urek 

Premiera -· !(wieoe1I 2006 
Czas lrt" 1111a .<fd(t<1l(f1t ol(. I 25 111111111. I pru:rwa 

Ray Cooncy 

Mayday 
przekład: Elżbicra Wo;.niak 
reżyseria: \ Vojc icch Pukom 
sccnogr.tfia: fóz.cf rapićirkm ski I )'oanna Schorn 

\vystępują: Alina K:tmińska, Katarzyna Litwin, 
Małgorzata Piskorz/ \nna Roki1.:1, Krz jlsz,to f Bo
chcnck, Bogdan G 17. )'bo"·icz„ }.facie j Slota, 'l'1-
dcu sz. \ VicC7.orck, Prz.emys law Rcdkowski, Łu

kasz. Zurck 

Premiera - I/Jaj !994 
Cz:u.<' r n vt111 ;11 Jpek.Ja~Ju I .3 5 JJ11JIUt, I przerwa 

Sd(-' nocy lclllilj to komedia, któ ra pow~aa
ła na kanwie scena riusza filmu vVoody Al
kn<1. Opowiada o trzech parach bohaterów 
i ich wza jcmn vc h dam sko - męskic h re 
lacjach. Eksce.ntrycz ny kon struktnr An
drew wraz z Żoną - Ad rian zaprasz.aj;! do 
swojej wiejskiej posia d ł ośc i kilkoro zna jo
myc h. Beztrosk:! atmns ll: rę letniego spo
tkania [\·VC.Jr..'<! npowicści o romansach z prz.e
szlości , zdradach i szaleństwach. 
Czym jest Sd1s nocy ll·111icj musicie Pailstwo 
si<,: sami przekonać, ogl:1daj:1c przedstawie
nie. ·i;. cz.:trowna noc jest przed vVami . .. 

rozpocz,cic godz. 1191 

Kiedy cz. lowic k boi s i ~· bliskości, miłośc i 

i o lpowicdz ia lnnśc i rodz;! si<,: Rozmowy nocą . 
Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i k1ndlowy flirt , zab ija j:) za l ąż ki roclz<i
cych si<;: uczuć. 

Ró.yserk;) ;1 zarazem autorki, nagrodzonych 
na Festiwa lu Sztuk Odważnych w Radomiu 
G l!nvn•i N<1grocL1 Publi cz nośc i Rozmów 
11oa1 jest Karolina Szymczyk-Majchrzak. 

rozpoczl'cie godz. 191 

Sza/011e noiyc .f(i to niezwykła ko mcdi:i 
kryminalna z. „niespodziank'! ·· or;u nazwa 
wyj:itkowcgo krakowskiego salonu fr yz. jc r
skicgo, w któr ym zostaje popdnionc mor
derstwo.„ Pr1.chieg akcji spektaklu w duże j 

micrze za l eży od.„ publiczności' 
Pierwsze inte ra ktyw ne przeds ta w ie nie 
w Polsce! Dos konała zabawa . w kt óre j 
możn a brać udział wielokrotnie' 
Vv Ameryce sz tuka nie schodzi z tea tra l
nych afi szy od ponad dwudziestu łat, co 
zosu lo uhonorowa ne wpisem do Świato
,,·c j K.s i<,:gi rekordów G uinnessa! 

rozpoczl'cie godz. 91 

Lcgcnclarny spektakl Teatru Bagatel a. 29 
li stopada 2008 zagra li ś m y po raz IOOO. 
\.\ c i ;)Ż wi9ccj h<trnych niż biletów! 

rozpocz~c i e godz. J6 i 191 




