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Tylko wówczas, gdy czfowiek jest przerażony, możliwe jest 
wyzwolenie - wyzwolenie, które jest już tylko nieświadomą 
harmonią. 

Max Frisch w Dzienniku 

400. premiera w Teatrze Nowym 

Max Frisch urodził s ię w 1911 roku, zmarł w wieku 80 lat 

w Zurychu. Studiował literaturę, w latach 30. zajmował się 

dziennikarstwem . W 1936 roku podjął studia na architekturze 

i w latach 1941- 55 prowadz i ł z żoną p racown i ę architektoni

czną. W 1949 roku według jego projektu w centrum Zurychu 

został wybudowany basen miejski. Debiut literacki Frischa 

nastąpił w 1934 roku wydaniem powieści Jurg Reinhart. Karie

rę dramaturga rozpoczął w 1945 roku wystawieniem w Zury

chu jednoaktówki Nun singen sie wieder, a rok późni ej dra

matów Santa Cruz i Chiński mur. W 1955 roku Frisch rozstał się 

z architekturą i skupił wyłącznie na pisan iu. W jego dorobku 

znalazły się dzienn iki, dwanaście utworów scenicznych oraz 

dziewięć powieśc i , między innymi słynne Stiller, Homo Faber 

czy Montauk. 

Ciekawym epizodem w biografii pisarza były jego kontakty 

z polskimi twórcami, które naw i ązał w 1948 roku na Kongresie 

Pokoju we Wrocławiu. Reżyser Wojciech Jerzy Has na podsta

wie słynnej powieśc i Frischa Homo Faber stworzył scenariusz. 

Pisarz byt nim zachwycony, jednak do realizacji filmu nie 

doszło . 

Dramat Biedermann i podpalacze, który Frisch pierwotnie miał 

pisać z Friedrichem Di.irenmattem, powstał w 1958 roku, sześć 

lat po ostatnim dramacie Graf Óderland. Prapremiera odbyta 

się w marcu w Schauspielhaus w Zurychu . Tego w ieczora 

z Biedermannem ... wystawiono inny utwór pisarza - Wściekłość 

Filipa Hotza. Jednak do pierwszej wersji Biedermanna ... Frisch 

dopisał epilog, w którym główny bohater i jego żona trafiają 

do piekła. Wersja, która do dziś stanowi całość, miała premierę 

we Frankfurcie nad Menem we wrześniu 1958 roku. 



dramat Frischa w Polsce 

W 1956 roku rozpoczęła się w Polsce krótka odwilż polityczna, 

która dla kultury oznaczała poluzowanie ideologicznego gor

setu . Powieści Frischa, autora z Europy Zachodniej, zaczęły być 

publikowane w Polsce, a Biedermanna ... j uż rok po wystawie

niu w Zurychu wyreżyserował w Teatrze Współczesnym 

w Warszawie Erwi n Axer. Polska prapremiera odbyła s ię 23 

kwietn ia 1959 roku, wzniecając burzliwe reakcje krytyków, 

którym dramat sprawił pewien kłopot. Bohater Frischa okazał 

się postacią tyle nieprzystającą do polskiej rzeczywistości, 

co n i ewygodną . W PRL-u nie było „ Biedermannów", 

bo nie istniała grupa prywatnych przedsiębiorców posiadająca 

fabryki. Podpalacze mogliby uchodz i ć za przedstawicieli klasy 

pracującej, ale przez ich piekie l ną proweniencję należało 

zapomnieć o wp isanie ich w nurt bohaterów socjalistycznych . 

Krytyka niewiele miejsca pośw i ęciła spektaklowi Axera, 

skupiając się na samym dramacie. Bogumił Biedermann 

stanowił dla nich typ burżuja bez moralności, a to dawało as

umpt do umieszczania go w szeregu bezideowego i gnuśnego 

mieszczaństwa Zachodu. Pisano, że podobni Biedermannowi 

byli pożywką dla rozwoju nazizmu. Jan Kott, rozczarowany Fri

schem, okreś l ał go jako epigona Brechta, a Jerzy Pomianowski 

pi sał, że sztuka jest współczesną przypowiastką filozoficzną 

i skarżył s i ę na niejasną i dentyfikację podpalaczy: autorowi 

brak decyzji, sztuce precyzji. Recenzenci komentowal i Frischa, 

że posiadł tajni ki interesuj ącej scen icznej konwersacji, ale sam 

nic nowego nie ma do powiedzenia . Sceptycyzm wobec Biede

rmanna i podpalaczy mógł wynikać z niechęci współczesnego 

odczytania dramatu. W państwie realnego socja lizmu nie 

należało mówić o oportunistach, których rachunkiem za 

spokój osobisty była hipokryzja i ciche przyzwolenie na zło . 

400. premiera w Teatrze Nowym 



Ta podskórna melodia dramatu z pewnośc i ą słyszalna była 

dla widzów. Stąd być może powodzenie dramatu na polskich 

scen ach, który jest n ajczęśc iej wystawianym utworem Fri

scha w Polsce, w ilości inscenizacji dwukrotnie przebijając 

inne tytuły autora. Biedermann ... w Teatrze Nowym jest już 

dziewiątą p rem ierą dramatu w Po lsce i p i e rwszą od 30 lat 

na łódzkich scenach. Szt uka Frischa to również jubileuszowa, 

czte rechsetna premiera w Teat rze Nowym. 

Max Frisch: na marginesie prapremiery 

Od sześc i u lat to moja pierwsza sztuka. Bo i autor dramatyczny, 

który ma to szczęście , że go wystawiają , dochodzi z czasem do 

tego, że nie może s i ę już niczego nau czyć, s i edząc przy swoim 

biurku. Podziwia w różnych teatrach, jak ten czy ów mistrz 

rzemiosła scenicznego czyni cuda z jego, jakże niedoskon a łym , 

tekstem dramatycznym; zaskoczony, z rę kam i w kieszen iach, 

og l ąda na próbach generalnych wszystkie te wspan i ałości; jest 

dumny i wdzięczny (n iczym architekt , gdy widzi, że mura rze, 

cieś l e , ślusarze, stolarze - wszystko ludzie dorośl i - trzymają 

się wiernie jego planów ... ), trochę melancholij ny - do czego 

nie n a leży s ię przyznawać, a w ogóle bardzo uprzejmy 

i chwa lący wszyst ko. Dla teatru powinno się pisywać ty lko 

maj ąc dość mocną rękę, by móc teat r trzymać krótko . Taką 

rękę miał Brecht . Partyt ura, jaką dajemy teatrow i, jest zawsze 

bardzo ni eokreś lona , zawiera tylko to, co ma być wypowie

dziane, bez możl i wości wskazania, jak ma być wypowiedziane. 

Tego, o czym s i ę w ogóle nie mówi, nie ma w tekście. Stąd owa 

powszechna skłonność do gadulstwa - tam, gdzie gadulstwo 

jest najmniej potrzebne; tak jak gdyby n i epełn ość partyt ury 

dała s i ę zre kompensować potokiem słów ! Rzeczy najistotniej

sze doko n ują si ę w mi lczeniu . Wypowiadane słowa są jak 

chorągiewki, które wpinamy w mapę, by oznaczyć przebieg 

kampanii. Co się stało , że następna chorągiewka zna l azła się 



nie tu, ale tam? Co s ię zm ien iło, co pozostało bez zmiany? 

Odpowiedzi szukajmy w wyrazie twarzy aktora, w jego ge

śc ie . ( ... ) 

Można na rysować jakieś p i ękne naczyn ie cynowe nie wzi ąwszy 

tego meta lu an i razu do ręk i - nie będzie to jednak jego od 

krycie, ale tylko przypomnienie sobie jakic hś pięknych naczyń 

zrobionych z cyny, zrob ionych, nie narysowanych. Pomysły 

rod z ą si ę w raz z d oświ ad czeniem . Już pierwsza makieta sceny 

w skali 1:20 j a ką sobie zmaj strowałem, zmusiła mnie, czy 

sprowokowała jako autora dramatycznego do wprowadze-

nia najrozmaitszych zmi an do tekstu, który uważałem za 

wykończony. Zda rzają się wizjonerzy - jednak aż nazbyt rzadko; 

wię kszość z nas musi pracowa ć, musi zdobywać swą wiedzę 

w sposób poglądowy, sz u ka ć jakiej ś podniety w działa l nośc i 

praktycznej . („.) 

Wdzięczny jestem teatrowi zu ryskiemu, że dop ingował mnie 

z serdeczn ą wytrwałośc i ą do pisania sztu k, że dat mi 

sposobność wz i ęcia na chwilę do ręk i ową cynę, by móc 

sprawdzi ć jej konsystencję, by nie czekać na ostateczny wynik 

i asystować z rę kam i w kieszen iach przy prób ie generalnej . 

Pozwol i ł mi obejrze ć budowę w stanie surowym; przyłożyć 

n ieśm iało własn ą rękę ( ka żdy pisarz dramatyczny jest 

ni eśm i ały); zajrzeć do pra cown i sto larskiej i tapicerskiej 

- jak gdyby pan Biedermann był jedynie moim z lecen iodawcą; 

doradzić, jak powinien wyg l ądać kostium chóru, który jest 

równocześnie strażą pożarną; nie tylko bywać na próbach, ale 

i móc po przesz kadza ć t roch ę re żyserowi i aktorom. 

„Die Weltwoche", 21marca1958. 
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scenografia 
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kosliumy 
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muzyka 
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O BSADA: 

> BIEDERMANN ....... „.„ .... „„ .... . „·········· > ANDRZEJ SZCZYTKO 

> BABETTE.„.„.„„„„„„„„„„„ ... „„. „„„„.> MAŁGORZATA FLEGEL 

> SCHMITZ„.„.„ ...... „ .. „„ .. „„„ .. „ ... „.„„ .. > WOJC IECH BARTOSZEK 

> EISENRING ... „„ .. „ ... „ .. „„„ .. „„.„„ .... „> PIOTR SEWERYŃSKI 

> ANNA.„.„.„ ....... .... „ .... „„ ...... „.„. „„ .. „„> MAGDALENA KASZEWSKA 

> DOKTOR .......... „ ........... „ ... „ ......... „„„ .. > LESZEK ŻUKOWSKI 

> KNECHTLINGOW A. „ .. .. „.„„ .. .. „.„ ... . > TERESA MAKARSKA 

> POLICJANT. .„ ..... „„ ....... „ ....... „.„„ .. .... „> RYSZARD CHLEBUŚ 

> DZIENNIKARZ ....... „ ... „.„„ „ ... .... „ ..... JERZY KRASUŃ 

as! s lu1 t rczy sera 

Wojciech Bartoszek 
1mpiqcnl 

Jadwiga Dziewałtowska-G into'vt 



Krzysztof Babicki (ur. 1956 w Gdańsku) ukończył filologię 

polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz reżyserię w PWST 

w Krakowie . W 1982 roku po uzyskaniu dyplomu reżysera 

rozpoczął współpracę z Państwowym Teatrem Wybrzeże 

w Gdańsku, gdzie w latach 1991- 94 był także dyrektorem arty

stycznym. Niektóre jego spektak le w tym teatrze to: Sonata 

widm Augusta Strindberga, Kordian Ju liusza Słowackiego, 

Pułapka Tadeusza Różewicza , Wiśniowy sad i Trzy siostry 

Antoniego Czechowa, Wszystko dobre co się dobrze kończy 

Williama Szekspira, Kobieta z morza Henryka Ibsena, Biesy 

Fiodora Dostojewskiego, Arkadia Toma Stopparda czy Ko

penhaga Michaela Frayna. W 1984 roku Krzysztof Babicki 

otrzymał prestiżową Nagrodę im. Konrada Swinarskiego 

przyznawaną przez miesięcznik „Teatr", a w 1986 roku Nagrodę 

im. Stan i sława Wyspiańskiego . Spektakle Krzysztofa Babickiego 

zrealizowane w Teatrze Wybrzeże stały się częstym gościem 

prestiżowych festiwali i przeglądów zagranicznych . Wśród nich 

warto wymienić Park Botho Straussa pokazywany w Bremie 

na 15. Norddeutschen Theatertage w 1987 roku, Wallenstein 

Fryderyka Schillera podczas Schillertage w Mannheim w 1988 

roku obok przedstawienia Don Carlos zrealizowanego z nie

mieckimi aktorami w Nationaltheater w Mannheim. Caligula 

Alberta Camusa był pokazywany na festiwal u Asia-Pacifik 

w Seu lu w 1991 roku, a Kobieta z morza Henryka Ibsena na 

lbsenstage Festival w Oslo w 1992 roku. 

Od 1983 do 1991 roku reżyser współpracował z Teatrem 

Starym w Krakowie, gdzie zrealizował m.in. : Z życia glist Pera 

Olova Enquista czy Termopile polskie Tadeusza Micińskiego. 

W 2006 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Słowackego 

w Krakowie, gdzie ponownie wyreżyserował Pułapkę Tadeusza 

Różewicza, pokazywaną jako spektakl mistrzowski na Festi

walu Sztuki Reżyserskiej w Katowicach w 2007 roku. Kolejna 

realizacja Pułapki (1999) w Teatrze Nowym w Poznaniu została 
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laureatem konkursu M inisterstwa Kultury i Sztuki na najlepszą 

inscenizację polskiej sztuki współczesnej. Spektakl Intryga 

i miłość (1999) w Teatrze Śląskim w Katowicach otrzymał rok 

później Złotą Maskę za najlepszy spektakl sezonu oraz Złotą 

Maskę za najlepszą reżyserię . Za Wyzwolenie Stanisława 

Wyspiańskiego zrealizowane w Teatrze Śląskim w Katowicach 

otrzymał w 2001 roku wyróżnien i e za reżyserię na Festiwalu 

Klasyka Polska w Opolu. Zrealiziwany w Teatrze Słowackiego 

w Krakowie Frank V Friedricha Durenmatta został pokazany 

w 2009 roku na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. 

Krzysztof Babicki od 2000 roku jest dyrektorem artystycznym 

Teatru im. Ju liusza Osterwy w Lublinie, gdzie wyreżyserował 

m.in . Biesy Fiodora Dostojewskiego, Hamleta Szekspira, Miłość 

na Krymie Sławomira Mrożka, uznaną przez krytykę teatralną 

za wydarzenie kulturalne, Rock and Roll Toma Stopparda, 

Sarmację Pawła Huel le, a ostatnio Noc wielkiego sezonu 

według Bruno Schu lza . Dziady Adama Mickiewicza (2005) 

zostały nagrodzone w Krakowie na Festiwalu Dramaty Naro

dów - Polski Dramat Romantyczny. Reżyser zrealizował ponad 

20 spektakli dla Teatru Telewizji, inscenizując utwory Pawła 

Mossakowskiego, Gottholda Lessinga, Ronalda Harwooda czy 

Gustava Flauberta. Zapraszany był do współpracy z teatram i 

w Finlandii, RFN, Rosji, Korei Południowej i Holandii. Reżysero

wał prapremierowe wystawienie Białego małżeństwa Tadeusza 

Różewicza w Finlandii w 1989 roku. Wystawiony w Holandii 

spektakl Intryga i miłość w teatrze Toneel Haarlem otrzymał 

przyznawaną przez publiczność nominację do najlepszego 

spektaklu sezonu 1995/96 w tym kraju. W 2005 roku na Festi 

walu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczyw istość przedstawio

na" w Zabrzu, Krzysztof Bab ick i otrzymał nagrodę za reżyserię 

spektaklu Demokracja Michaela Frayna zrealizowanego 

w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku . 



Dyrektor naczelny 
Dyrektor artystyczny 

Kierownik li te racki 
Koordynator pracy artystycznej 
Rzecznik prasowy 

> Janusz M ichaluk 
> Mirosława Marcheluk 

> Bożenna Jędrzejczak 
> Jerzy Krasuń 
> Jolanta Jackowska-Czop 

Kierownik Dz i a ł u Promocji > Bolesław K. Galczak 
Kierownik Biura Organizacji Widowni > Elżbieta Kujawińska 

Pracownie i obsługa przedstawień 

p.o. Kierownika techn icznego 
Pracowni a elektroakustyczna 

Stolarnia 
Ślusarn i a 
Pracownia krawiecka 

Charakteryzatornia 

Rekwizytorzy 
Pracownia plastyczna 

Tapicer 
Garderobiane 

Obsługa sceny 

Modystka 

Redakcja 

Projekt i sk ład 

Grafiki 
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> Leszek Pawlak 
> Roman Janiak, Wiesław 
> Rożn i atowski , Sławomir Solarski, 

Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner, 
Maciej Wypłosz 

> Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 
> Ja rosław Stelmasiak 
>Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch, 
Czesław Sobczyński , Stefan 
Trojanowski 

> Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

> Marzena Łuczak, Piotr Malec 
> Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński, 

Konrad Szczęsny 
> Piotr Nowosielski 
> Teresa Cichoń, Beata Łuczak, 

Krystyna Meczkulska 
> Michał Jeziorski, Grzegorz 
Pawłowsk i, Jarosław Pietrasia k, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

> Barbara Dyguda 

> Bożenna Jędrzejczak 

> Mateusz Sidor 
> Maks Baranowski (mroowlab.com) 
> Konrad Szczęsny 

TEATR NOWY im . K. DEJMKA ZAPRASZA 

Duża Sa la 
Michał Bułhakow M istrz i Małgorzata 
Maksym Gorki Na dnie 
na podstawie Hansa Christiana Andersena Krzesiwo 
wg G.A. Burgera Przygody barona Munchhausena 

M a ł a Sa la 
Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie małżeńskie 
Jordi Galceran M etoda Gronholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Nava Semel Yotam 

W PRZYGOTOWANI U: 

Duża Sa la 
Eric Chappell - Złodziej 

Mała Sa la 
Maksym Kuroczkin - Transfer 
Esther Vi lar - M atematyka miłości 

Scena Struga 90 
Maurice Maeterlinck - Ślepcy 

------·---- - - -----~------„---~-----------------------„-----------„--... -·----

Teatr Nowy imienia K. Dejm ka w Łod z i 

ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódż 
te l. 42 633 44 94 
www.n owy.pl 

email : sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów 
grupowych i udziela informacji o repertuarze; ul. Zachodnia 93, 
tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, email : bi lety@nowy.pl 

Kasy t eatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15, 
tel. 42 636 OS 92; 

kasa czynna god z inę przed przedstawien iem 

Mała Sala ul. Zachodnia 93, 
tel 42 633 44 94 wew. 317; 
kasa czynna w godzinach 12:00-19:00 

od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem . 

W obu kasach mozna kupować bilety na przedstawienia grane na Dużej i Malej Sali . 
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