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1. Nie mogę do tej chwili uwierzyć, że Agafia Tichonowna powiedziała, iż 

najbardziej we mnie gustuje ... Czy doprawdy ci to sama powiedziała? 

2. Jakie tam „gustuje"! Po prostu szaleje za tobą„. Miłość, uważasz, jakiej 

jeszcze nie było„. Imion pieszczotliwych ile wymyśliła! Namiętność taka, 

że aż kipi. 

3. Te kobiety to rzeczywiście - jak zechcą, to takie potrafią słówka 

zastosować, że przez cale życie byś nie wymyślił: morduchno„. robaczku„. 

dzióbeczku„. 

4. To jeszcze wszystko nic, bracie„. Jak się ożenisz, to przez pierwsze dwa 

miesiące takie słóweczka usłyszysz, że nie wytrzymasz „ rozpłyniesz się.„ 

5. Serio?„. 

6. Pod słowem„. Słuchaj, ale teraz trzeba działać„. Masz natychmiast 

oświadczyć się i poprosić o rękę. 

7. Jak to natychmiast? 

8. Bez namysłu.„ Momentalnie. Uwaga„. Idzie. 

1kolaj Wa iljt::\\ 1cz Gogol (1805-1852) - pisarz rosyjski, 

satyryk, który zapoczątkował tzw. rea lizm krytyczny w 

tamtejszej literaturze. Uważany jest za mistrza komedii 

satyryczno-obyczajowej, a za arcydzieła gatunku 

uznano jego dramaty „Rewizor" (1836) i „Ożenek" (1835). 

Znaczącym utworem jego autorstwa jest powieść „Martwe 

dusze" (1842), w której kreśli obraz społeczeństwa jako 

świata upośledzonych moralnie bezdusznych manekinów. 
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Zygmunt Bauman 

Sztuka życia 

tvlówiąc krótko: miłości si<; nic znajduje, na miłość si<; nie trafia: 

miłość to nie obje/ trouve, to nie readr-made. Miło5ć jest czymś, co należy 

stwarzać i odtwarzać każdego dnia. o każdej porze na nowo i od podstaw: 

miłość jest czymś, co należy nieustannie wskrze .i:ać i pot\\icrdzać, 

otaczać niesłabnącą troską i uwagą. Wątłe w ięzi międzyludzkie. 

niechęć do długotrwałych form zaangażowania , egzekwowanie „praw" 

kosztem „obowiązków" i urnkanie wszelkich zobowiązań, 7. wyjątkiem 

„zobowiąza1i względem siebie" („jestem tego wart/a", „zasługuję na 

to" etc.) , sprawiają, i e jeśli miłość nic okaz uje się idealna od razu , od 

chwili swoich narodz in, uznaje się ją za fiasko, za zw iązek. z którego 

lepiej się wycofać, zast<;pując go nową, u lepszoną wersją, bliższą ideału 

doskonałości. Taka miłość nie potrafi przetrwać pierwszej drobnej 

sprzeczki, nic wspominając nawet o powaznyrn sporze czy konfrontacji .. 

Ideał szczęścia, zdaniem Kanta, je t d ziełem nie rozumu. lecz 

wyobrażni. Kant przestrzegał także „z tak krzy wego kawałka drewna, 

z jakiego uczyniony jest c złowiek , nie da si<; zrobić nic prostego". John 

Stuart Mili połąc zył, jak się wydaje , obie te sentencje w sformułowanej 

pn .ez siebie przestrodze: gdy tylko zapytasz samego siebie, czy .1csteś 

s t.c zęś liwy, przestaniesz odczuwać szczęście ... Starożytni mogli s~idzić 

podobnie, ak kierując się zasadą dum spiro. spero („póki żywota , póty 

nadziei"), stwierd zali stanowczo, że bez ciężkiej pracy życie nie nabicr/.e 

wartości. Po upływie dwóch t ys iącleci ich przes troga wciąż zachow uje 

aktualność. 

Zygmunt Bauman. S=wka życia. Kraków 2009. 
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Zygmunt Bauman 

Razem osobno 

W każdej miłości marny przynajmniej dwie osoby, a jedna jest dla 

drugiej wielką niewiadomą. To właśnie sprawia, że miłość wydaje się nam 

kaprysem losu - nieodgadnioną i tajemniczą przyszłością, której nie 

można przew idzieć, uprzedzić ani uniknąć, przyspieszyć ani zatrzymać. 

Kochać znaczy poddać się temu losowi, temu najwznioślejszemu ze 

wszystkich ludzkich stanów, w którym lęk stapia się z radością na tyle, 

że składników nie da się już rozdzielić. Poddanie się losowi oz.nacza, 

w ostatecznym rozrachunku, przyzwolenie na zaistnienie wolności: 

tej wolności, która ucieleśnia się w Innym, w miłosnym partnerze. 

Erich Fromm pisał: „[ ... ] powodzenia w miłości do poszczególnej 

osoby nie można osiągnąć [ ... ] bez prawdziwej pokory, odwagi, wiary i 

zdyscyplinowania", i dodawał natychmiast z żalem: „[ ... ] w kulturze , w 

której cechy te należą do rzadkości , równą rzadkością musi być zdolność 

kochania" 111. 

I tak jest w istocie w naszej konsumpcyjnej kulturze , która preferuje 

produkty gotuwe do użycia , szybkie dz iałanie , natychmiastową 

satysfakcj ę. efekty nie wymagające długiego wysiłku, łatwe i niezawodne 

recepty, ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka i gwarancję zwrotu kosztów. 

Obietnica nauczenia się sztuki kochania jest 

(fałszywą, zwodniczą, a jednak tak bardzo 

upragnioną) obietnicą 

[lJ E. From m, 0 1u "umilofo , 
prr:e L A. HngdOlóski, 
w flf p.c m opat rzy ł M . Czcrwió s.ki, 

\Var.s"zawa 19 94 , "· 9 
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upodobnienia „dośw iadczenia miłośc i " do innych artykułów, które wabią, 

uwodzą i przyciągają w taki właśnie sposób i obi ec ują spe łni e ni e bez 

zwłoki , wysiłek bez potu i efekt bez wysiłku. 

Bez pokory i męstwa nie ma miłości. Potrzebujemy ich obu w ogromnych 

i stale uzupełnianych ilościach , ilekroć wkraczamy na niczhadaną i nie 

opisaną na mapach ziemię , a miłosne spotkanie dwóch lub więcej osób 

oznacza wejśc ie na ta ki wła ś nie teren. („.) 

Eros, jak podkreśla Emmamanuel Levinas, różni się od posiadania 

i władzy; nie jest ani walką , ani zjednoczeniem, ani też wiedzą. ,Jest 

to relacja z innośc i ą, z tajemnicą, to znaczy z przysz łośc i ą . z tym, co w 

świec ie, w którym wszys tko jest tu-oto, nigdy nie jest tu". „Patos miłośc i 

polega na nieprze kracza lnej dwoi stośc i bytów"\11 , 

Próby przezwyciężenia tej dwoistości, poskromienia tego, co narowiste , 

oswojenia tego. co zbuntowane, uc zy nienia niepoznawalnego 

przewidywalnym i uwiązania na łańcuchu tego, co błąka sie samopas 

- wszystkie te i podobne zabiegi są już podzwonnym miłości. Kres 

dwoistości jest t ak że kresem Erosa. Tam gdz ie w grę 

wchodzi miłość - pos iadanie, władza. zjednoczenie i 

odczarowanie to Czterej Jeźdźcy Apokalipsy. 

W tym właśnie tkwi cudowna kruchość miłośc i , w raz 

z jej nieszczęsną niezgodą na pokorne znosze nie 

własnej bezbronnośc i. Każda miłość dąży więc do 

tego, by zawłaszczyć swój przed miot , ale chwila 

triumfu jest tu zarazem chwilą ostatecznej klęski. 

Każda miłość walczy o pogrzebanie źródeł swej 

niepewnośc i i poczucia zawieszenia; lecz jeśli 

to uczyni , od raz u zaczyna więdnąć - i usycha. 

( l ] E . Levinas , Cznł 1 I ? , to mru, pncł. J. M:irg ;i ri„k i, \Var~z:1 w~1 1999. s:. 10 1, 96. 
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Eros j est opętany przez ducha Tanatosa, którego n ie przegnają żadne 

magiczne za klęcia. Nie jest to jednak kwestia przedwczesnej dojrzałości 

Erosa, dlatego też żad ne edukacyjne zab ieg i i kursy samokszt ałce ni a nie 

wyleczą go z tych zgubnych - samobójczych - s kłonnośc i. 

Zew, przyciąganie , nieodparty urok Innego s prawiają , ze każdy dystans, 

choćby nawet najmniej szy, staje się nie do znies ienia. Przestrze ń , która 

dzie li , sprawia wrażenie przepaści . Jej zasypanie bądź pokonanie wydaje 

się jedynym lekarstwem na płynące z niej udręki. Istnieje jednak cienka, 

łatwa do przeoczenia g ranica między delikatną i czułą pieszczotą a 

bezwzględnym , żelaznym uściskiem . Bez tego pierwszego Eros nie 

mógłby być sobą, lecz drugie czai s ię zawsze jako realna możliwość. Eros 

zachęca , by wyciągnąć ręk9 w stronę Innego - ale ręce, które mogą 

pieścić, mogą też pochwycić i śc isną ć. („.) 

W rzeczy samej , rozterka: niechętnie się wycofujesz, bo ponio słeś 

już pewne koszty, ale z drugiej strony - nic masz ochoty narażać się 

na dalsze strat y. Ekspert wyjaśni ci, że zw ią zek z drug im cdowiekiem 

jest inwestycją jak każda inna: angażujesz w niego czas, pieniądze, 

wys iłek , które mógłbyś obrócić na inne cele. N ie robi sz tego jednak, 

bo masz nadzieję, że postępujesz s łusznie i że przyjemnośc i. które cię 

ominęł y lub od których św iadom ie si<; powstrzyma łeś, w stosownym 

czasie zrekompensujesz sobie z nawiązką. Kupujesz akcje i trzymasz je 

tak długo, jak długo masz nadzieję na wzrost ich wartości; sprzedajesz 

je zaś natychmia l, gdy tylko ich wartość zaczyna spadać lub gdy inne 

akcje rokują więhzy zys k (cała sztuka polega tu na tym, żeby nie 

przegapić właściwego momentu). Gdy inwestujesz w związek z drugą 

osobą, oczekujesz przede wszy tk.im bezpieczeństwa: bezpieczelistwa 

rozumianego na wiele s posobów - jako bliskośc i pomocnej dłoni, 

w chwili gdy tego najbardziej potrzebujesz. wsparcia w smutku , 
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towarzystwa w samotności , ratunku w kłopotach , pocieszenia po klęsce i 

wiwatów po zwycięstwie , także w postac i zaspokojenia przychodzącego 

bezzwłoc z nie w ś lad za potrzebą. Ale pamiętaj: złożone niegdyś obietnice 

uczuciowego zaangażowania w związek są „na dłuższą met<; bez 

znaczenia". 

~Oczywiście, że tak. ho czyż związek dwojga~

~ ,-r,.---~ ... ludzi nie jest po prostu jedną 

z wielu 

-CY 
inwe s t ycji? 

Czy przyszło ci kiedyś do 

głowy, żehy ślubować lojalność akcjom, 

które właśnie kupiłeś od maklera'' Przys ięgać , że 

N dochowasz 1rn wiernośc i w zdrowiu 1 w chorohie," radości 

~ 1 w smutku. i „pok i ś mierć\\ as nic rozdzieli"? Ze nigdy nie 

spojrzysz na bok, gdzie (kto wie'.') czekają być moze znacznie 

większe nagrody'J 

Gracze giełdowi z prawdziwego zdarzenia (zwróć uwagę: gracze 

giełdowi jedynie grają na giełdzie, a ten , kto gra , zawsze może wyjść 

z gry) zaczynają swój dzień od le ktury notowań , żeby zorientować się. 

czy nie powinni pozbywać s ię akcji. Podobnie z innym rodzajem akcji -

związkami . Tyle że w tym przypadku nie działają żadne biura maklerskie, 

w ięc nikt nie rozważy możliwych scenariuszy i nic oceni szans za 

ciebie (chyba że wynajmiesz fachowego doradcę, tak jak się wynajmuje 

dyplomowanego księgowego; w dzied zinie zwiqzków międzyludzkich 

miejsce ekspertów usilnie starają si~ zresztą zająć niez liczone talk

showy i „historie z życ ia wzięte"). A więc musisz to robić, dzień po dniu , 

sarn - na własny rachunek. Jeś li popełnisz błąd , nic b<;dziesz mógł 

zrzucić winy na złe informacje. Musisz być wciąż w pogotowiu. Biada 

ci , jeśli utniesz sobie drzemkę albo stracisz czujność choćby na krótką 
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chwilę. „Pozostawanie w związku" oznacza mnóstwo strapień, ale przede 

wszystkim ciągłą niepewność . N igdy nie wiesz naprawdę i do końca, co 

robić - i nigdy nie rnoż.esz być pewien, że postąpiłeś właściwie albo że 

wybrałeś odpowiedni moment. 

Wygląda więc na to, że nie ma dobrego rozwiązania. Co gorsza, 

można odnieść wrażenk, że marny tu do czynienia z jednym z 

najbardziej niewdzięcznych paradoksów: związek nie tylko nie j es t w 

stanie zaspokoić pragnienia , które miał (ponoć) ukoić , ale na domiar 

złego sprawia , że pragnienie to staje się jeszcze bardziej palące i 

dokuczliwe. Szukałeś związku z drugą osobą, mając nadzieję, że złagodzi 

on brak poczucia bezpieczeństwa. będący zmorą twojej samotności, ale 

terapia jedynie zaostrzyła objawy i teraz czujesz się chyba nawet mniej 

bezpiecznie niż przedtem, nawet jeśli „nowe, jeszcze gorsze" poczuc ie 

braku bezpieczeństwa grozi ci z innej strony. Jeżeli myśtaleś, że za 

twój wkład do majątku spółki otrzymasz dywidendę w twardej walucie 

bezpieczeństwa, to wygląda na to, że się przeliczyłeś. 

Wszystko to kłopot i tylko kłopot. ale kłopot niejedyny. Zaangażowanie 

w związek, które jest .. na dłuższą metę bez znaczenia" (z czego obie 

strony zdają sobie sprawę!), to miec z: obosieczny. Dzięki temu trzymasz 

lub zbywasz akcje na podstawie własnych kalkulacji i decyzji , ale nie ma 

powodu, by przypuszczać, że twój partner/twoja partnerka nie zechce w 

razie potrzeby skorzystać z podobnego prawa i że nie zrobi tego, jeśli 

i kiedy przyjdzie mu/jej na to ochota. Świadomość tego faktu wzmaga 

tylko twoją niepewność, a właśnie ta dodatkowa porcja niepewności 

jest najtrudniejsza do zniesienia: odwrotnie niż w przypadku twojego 

wyboru, gdzie wszystko zależało od ciebie. tym razem nie masz żadnych 

możliwości , by powstrzymać partnera/partnerkę przed zerwaniem 

umowy. Możesz zrobić niewiele, by zmienić jego/jej decyzję na swoją 
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korzyść . Dla niego/dla niej jesteś akcją, którą można sprzedać , a nikt nie 

pyta akcji o zdanie przed odesłaniem ich na giełdę. 

Wszystko wskazuje na to, że związek postrzegany jako transakcja nie 

jest, niestety, lekarstwem na bezsenność. Inwestowanie w związek jest 

ryzykowne i takie musi pozostać , czy tego chcesz, czy nie: to nie lekarstwo 

na ból głowy, ale jego przyczyna. Jak długo widzisz w związkach korzystną 

inwestycj9, gwarancję bezpieczeństwa i rozwiązanie swoich problemów, 

tak długo gotów/gotowa jesteś podejmować ryzyko. Samotność wzmaga 

w nas poczucie braku bezpieczeństwa - ale wygląda na to, że związek 

robi to samo. W związku możesz się poczuć tak samo nieprn' nie jak 

poza nim. A czasem nawet bardziej. Twój niepokój przyjmuje tylko 

inną nazwę. [ ... ) 

Małżeństwo to, rzec by można , zgoda na konsekwencje , na które 

przygodne spotkanie nie chce wyrazić zgody (a w kazdym razie 

deklaracja chęci przyjęcia tych konsekwencji na czas trwania związku 

małżeńskiego). W tym przypadku ambiwalencja znika. a na miejscu 

niepewności pojawia się pewność, że znaczenie czynów trwa dłużej nit 

one same i wywołuje skutki, które mogą trwać dłużej niż ich przyczyny. 

Niepewność zostaje przegnana z życia małżonków i nie powróci dopóty, 

dopóki w ich głowach nie zaświta myśl o rozwiązaniu związku. 

Czy można jednak pozbyć się niepewności, nie płacąc za to tak wysokiej 

ceny - ceny, która wielu partnerom wydaj się zbyt wysoka9 Nie można, 

skoro, jak sugeruje Kundera, nie da się zyskać pewności, że jakiś epizod 

byl rzeczyw iście tylko epizodem. Lecz można nadal próbować, i ludzie 

próbują ; mimo piętrzących się przeciwności , nie przestają wierzyć, że 

ostatcczm: zwycięstwo będzie należeć do nich. ( ... ] 

Młodym ludziom, urodzonym, dorastającym 1 wchodzącym w 

dorosłość na przełomie wieków, znajomy, a może nawet oczywisty, 
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wydałby się takż.c opis „czystego związku" dokonany przez Anthony 'ego 

Giddensa. Czysty związek staje się dzisiaj najpowszechniejszą formą 

bycia we dwoje. Uczestniczy się w nim (zawsze tylko „do czasu") „ze 

względu na to. co da się od partnera uzyskać", i „utrzymuje się go tylko 

dopóty, dopóki partnerzy dostarczają sobie nawzajem dość zadowolenia. 

by chciało im s ię w zw i ązku nadal pozostawać" il 1 • 

Dzis iejszy „czysty związek", tak jak opisuje go Giddcns, „nie jest 

jak niegdyś małżei1stwo , <maturalnym stanem», którego trwałość, 

pominąwszy pewne skrajne okoliczności, można by przyjąć za pewnik. 

Cechą czystego związku jest to, że może on zostać zerwany. właściwie 

bez uzasadnienia, przez każdego z partnerów w dowolnym momencie. By 

związek miał szansę na trwałość , niezbędne jest zaangażowanie; każdy 

jednak, kto angażuje się bez reszty, ryzykuje , że kiedyś, w razie rozpadu 

związku, zostanie boleśnie zraniony"1'1. 

Zaangażowanie w zw iązek z drugą osobą lub paroma osobami, a 

zwłaszcza bezwarunkowe zaangażowanie, zaangażowanie „do grobowej 

deski", w zdrowiu i w chorobie , na dobre i na złe, przypomina coraz 

bardziej pułapkę , której należy za wszelką cenę uniknąć . 

Młodzi lud z ie, chcąc wyrazić swoją aprobatę, mówi ą, że coś jest 

cool, a więc doslown. ie: „chłodne". Bez względu na wszystki~ 

inne swoje cechy, wzajemne ludzkie re lacje nie powinny ulegac 

zbytniemu ociepleniu. a już na pewno nie powinny pozostawać 

ciepłe . Są OK dopóki są cool. bo to, co jest cool. jest 

OK. Inwestowanie uczuć w związek jest ryzykowną 

decyzją, jeśli wiesz, że twój partner może wycofać się 

w każdej chwili, bez względu na twoje zdanie (po prostu 

[t] r\. iddeni.;, 7h~ 'lh1rufarma1ion of lnti"la<y: StxMali1y, l (J(JtanJ Eroti1m m t"1odtrn So<i~ty, 

C:a.mbridgc 1992. s. 58 
[2] Tam że, s. 157 
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dlatego, że przestałeś/łaś być dla niej/dla niego źródłem przyjemności i 

nie obiecujesz zbyt wielu atrakcji na przyszłość , albo po prostu dlatego, 

że pokusa odmiany okazała si<; zbyt silna). Inwestowanie s ilnych uczuć 

w związek i składanie przysięgi wierności oznacza podjęcie ogromnego 

ryzyka: czyni cię zależną/zależnym od partnera (zauważmy przy tym, 

że zależność , stająca się ostatnio pojęciem obraźliwym, jest właśnie 

podstawą , na której opiera się odpowiedzialność za Drugiego. [ ... ] Co 

gorsza, twoja zależność -z powodu .,czystości" waszego związku - nie 

musi być wcale odwzajemniona. Dlatego to ty j esteś związana/ny, ale twój 

partner/twoja ma pełną swobodę ruchu, i żadne z wię z.ów, które krępują 

ciebie, nic zmuszą go/jej do pozostania. Podzielana powszechnie, będąca 

już niemal truizmem świadomość, że wszystkie związ ki są „czyste" 

(to znaczy: słabe , skłonne do rozpadu, trwające zwykle nie dłużej niż 

płynąca z nich przyjemność, a wio;c zaws<.e tymczasowe), nie jest zaiste 

glebą, na której mogłaby się przyjąć i rozkwitnrić ufność. 

Luźne i w oczywisty sposób możliwe do odwołania stosunki 

partnerskie zastąpiły model ścisłego związku „do grobowej deski", 

który z mniej szym lub większym powodzeniem obowiązywał jeszcze 

(mimo niepokojącej liczby pojawiających s ię na nim pęknięć) w 

czasach, kiedy Logstrup dawał wyraz swojej wierze w „naturalność" i 

„normalność" ufności i ogłaszał, że to raczej zawieszenie lub cofnięcie 

zaufania, nie zaś jego bezwarunkowe i spontaniczne okazywanie, jest 

wyjątkiem sprowokowanym przez nadzwyczajne okoliczności i wymaga 

wyjaśnienia. Rosnąca słabość i wątłość stosunków partnerskich nie jest 

jednak jedyną cechą współczesnego życia , która osłabia wiarygodność 

założeń Logstrupa. 

Zygmunt Bauman. Razem osohuo. Kraków 2005 . 

~ Teatr ~spółaesny 
~ wSzaec1me 

Dyrektor naczelny: Mirosław Gawęda 

Dyrektor artystyczny: Anna Augustynowicz 

Dział literacki: 

Kierown ik literacki: Kamila Paradowska 

Anna Czerniawska 

Dział marketingu: 

Kierownik: Danuta Masojć 

Beata Hendlik-Stawarz 

Marta Lenczewska 

Łukasz Łobodziński 

Anna Rogozińska-Nowak 

Kontakt z mediami: 

Ewa Madruj 

Koordynacja pracy artystycznej: 

Wiesława Kulis 

Teatr Mały: 

Kierownik: Monika Górska 

Koordynator sceny: Iwona Jena 

Ewa Piekarska 
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Archiwum: Zespół techniczny: 

Julia Kierc-Wierzchowska 

Inspicjentki : 

Kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 

Operatorzy świateł: Adam Dzidziszewski, Robert Pentela, Robert Skrzyniarz 

Anna Pawicka 

Jolanta Szadkowska 

Krystyna Zgud-Polaczek 

Magazyn kostiumów: 

Barbara Cieśluk 

Biuro Obsługi Widzów: 

Kierownik: Betina Pawicka 

Marzena Tworek 

kasjerzy: 

Waldemar Paradowski, Bolesław Pyzdrowski, Agnies 

Księgowość i kadry: 

Główna księgowa: Bożena Ziajka 

Jadwiga Furman, Wiesława Grzesiak, Ewa Mazurczak-

Zespół aktorski w sezonie artystycznym 2010/201 1: 

Barbara Biel, Maria Dąbrowska, Anna Januszewska, Mal rzata Klara, Iwona V 
Kowalska, Grażyna Madej, Krystyna Maksymowicz, Joanna Matusz,ak, , / 

Magdalena Myszkiewicz, Kinga Piąty, Ewa Sobiech, ~ta Zyg icra;:-- ~ 

Arkadiusz Buszko, Marian Dworakowski, Robert Gond VA m Ku ycz- ~/ 

Paweł Niczewski, Wiesław Orłowski, ~ 
Wojciech San dach, Przemysław Walich 
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Akustycy: Andrzej Banaś, Jarosław Izdebski 

Główny brygadier sceny: Tomasz Stępień 

Pracownia śl usarska: Andrzej Krzyżanowski 

Pracownia stolarska: Jerzy Wolny 

Pracownia krawiecka damska: Arleta Małecka 

racowa nia krawiecka męska: Zofia Kazimierczak 

Pracownia plastyczna: Krystyna Mruk 

Pracowa nia fryzjerska: Elżbieta Wiśn iewska 

Garderobiana: Beata Czecholińska 

Rekwizytorka: Liliana Pietrusewicz 

Konserwator: Edward Romanko 

Kierowca, zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 
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~ Teatr ~spólaesny 
~ wSzaeame 

Teatr Współczesny w Szczecinie 

Wały Chrobrego 3 

70-500 Szczecin 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW: 

Biuro Obsługi Widzów 

bow@wspolczesny.szczecin.pl 

tel. 91 489 23 23 

czynne: poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.00 

KASA TEATRU PRZY WAŁACH CHROBREGO 3 

czynna: wtorek - sobota: 9.00 - 19.00, niedziela: 14.00 - 19.00 

tel. 91 489 23 23 

KASA TEATRU MAŁEGO - DEPTAK BOGUSŁAWA 6 

czynna zawsze na 3 godziny przed spektaklem 

tel. 91 488 65 55 

www.wspolczesny.szczecin.pl 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie 

Autorów ZAiKS. 

redakcja programu: Anna Czerniawska 

projekt graficzny, rysunki: Oliwia Ziębińska 
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W repertuarze: 

d 11ża sceno: 

Magda Fertacz B IAŁE BALONIKI 

Mol ier CHORY Z UROJENIA 

David Hare GETSEMANI 

Friedrich Hebbel JUDYTA 

Antonina Grzegorzewska MIGRENA 

GatJriela Zapolska MORALNO$( PAN I DULSKIEJ 

Urlich Hub NA ARCE O OSMEI 

Paweł Karm a NI ERZĄDNE KROLESTWO 

,\leksander Fredro NOCLEG W APENINACH 

Eric-Emmanuel Schmitt OS KAR I PANI R02A 

Volker Schmidt ROWERZYSCI 

Slawomir Mrożek TANGO 

St.anislaw Wyspi ar'iski \NESELE 

Friedrich Durrenman WIZYTA STARSZEJ PANI 

Aleksander Fred ro ZEMSTA 

mała scena ,Malarnia": 

Patr ick Marber BLIZE I 

ID 

IDIOTKI 

PELI KAN, CZYLI POZEGNANIE MIĘSA 

UJ.O. Spotykacz 

Bożena Keff UTWÓR O MATCE I OJCZYZN IE 

Teat r Mały: 

Arkadij Awierczenko C I ĘTE HISTORIE 

Marek Koterski DZI EŃ $WIRA 

Eri c- Emmanuel Schmitt MAŁE ZBRODNIE MAŁZEŃS K l t 

Jakub Roszkowski MORZE OTWARTE 

ZYCIE/ INSTRU KCJA OBSŁ UGI 

W przygotowan iu: 

Sarah Ruh l A KOMÓRKA DZWONI 






