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dać o świecie w ten sposrJb, że ten stawa! sir ich. Do

rzuq Harolda Pintera i Beckera. Też l?Jasycy. 

"', S(.\ kia '\L\'. 

- No tal(. ljul( to z klasyl(ami bywa, u zwłaszcza 

z Czechowem, przy prac)' nad ich ijego tel(stami nie 

wolno się spieszyć. „ Cie1pliwosc - cnotą detektywa " 

ja!( mawia!, też klasy!(, Maciej Wojtyszl(O. 

- Czechowa należy robić długo, by pozwolić na 

pehu., rozwinięcie wszystkich w ibracji, l(t<fre zawar

te są i w tekkie i poza mm. Wed luj! nmie granie Cze

d1owa polega na zbudowaniu przest1Zl'11I pomiędzy 

słowami, l(tÓre są tysiącami odmian ciszy. 

' cnogrnfia. ko tillm) i pr7cst zt·ń. k11·1rc ,A,_ 
prnponm aliśdl' \H.1z z l\1.tlitjcm Pn·yncm, \\ ·

rzu .1j.1 \\,1szą in Lcni.rncję Wujaszka Wani poz 1 

n.1wi.1 tradycji \ y,t,1wie1i ')ll"kt.1kli .znho\\,I. 

- Tal<,_. Jest przestrze/J i :/ciuna. fest pmestrze/1 i lu

dzie /aktorzy postawieni pod ścianą. I jest tt1spólod

czuwająca widownia. Zależy m i na tym, by widz 

bardzo dobrze zrozumiał słowa Astrorua al(tora /czło

wieka: ,Jal(ośsię nie chce ... " lub Wani aktora I czło

wieka: „ ITTzystl(o się poplątało ". A obaj mają na my

s1i j edno i to s 11110: świat, któ1y wypad/ z ram. 

W naj mniejszym stopniu nie zależało nam na lo

k.owaniu histoni Wtijaszl(a Wani w jal(imkolwiek cza-

sie. Dl ltego wciąż sięga się po utwOI)' Czechowa, ie 

są uniwersalne i ponadczasowe. Dajmy im tal(imi byt~ 

Dla m111e l(luczem je.il właśnie ,·zas, któ1y dla czło

wieka nie może zniknqć bez s7adu. Dla Wojnickie

go, 11qjważ11iejszyjest c~asprzeszly. Iwan u!(lada i war

tos'Cluje czas przeszły, nit• moŻl' się od niego uwolnić, 

cierpi, bo nie może narzucić swojego postrzegania 

1-zeczywistości innym. 

Bohaterowie Czec/10wa, takjak my dziś, 11ie ro

zumiej'! do l(ollca teraźniejszoki. Nie dlatego, że jest 

dla nich/nas „za szybka" ale dlatego, Że jest nott1a. 

Nie oswojona. Nie wiemy w efekcie co to wszystl(O 

.znaczy, lęl(amy się tajemnicy. 

Praq nad przedstawieniem zaczqlem od posta

wienia tal(iej tezy: czas należy do duchowej l(atego

rii czlowiel(a. Czas, l(tÓry przeżyli/my odl(lada się 

w naszej dmzy jal(o warstwa doświadcze11. W związ

ku z tym on oddziałuje na nas w sposób bardzitj rze

czywisty, niż to co dzieje się teraz. To dla mnie było 

bardzo istotne. St'ld tyle pauz i :u1wieszd. Strojeń 

czlowiel(a z czlot(liel(iem. 

Czed1ow to tal(Że drama/ rytuału. On jest tu u nie

go wyraźnie· ach wiany, mefu nl(c;on ujący, za wiesza

ny. Autor wydaje się mówić, że gdyby 1ytualy - na 

przykład 1ytual codzienności - zostawały zachowa

ne, a my nie bylibyśmy nastawieni do świata anar

chistycznie, to życie byłoby znośniejs e. Choć tJzeba 

tu uści -lić, że nie mówimy o powierzchownym trak

towaniu 1yt11alów, ale o tym ich aspekcie, l(tó1y po-

1-z9dl(uje 1"Zeczyw1~;1osC, i l(tóry tmtchamlając w czlo

w ieku pamięć tmocjonalnq, prowadz i w l(omel(wen

cji do jego odnowy. 









Twórczość 
I 

z niczego 
Lew Szestow 

Czechow nic żyje. Można teraz mówi ć o n im swo

bodnie. Albowiem mówienie o a rtyś ie znacza 

uj awnian ie, odsł an i a ni e ukrytej w jego dz i eła ch 

tendencji, a przeprowadza nie taki j operacji na 

żywym czlowieku byna jmniej nic z::iwsze wydaje 

się dop u szczalne. Przecież byla j akaś przyczynJ, 

która zmusiła go do ukryv ania si<; i, jak wszy tko 

na to wskazu je, przyczyna poważn:.i , istotna. Wydaje 

mi si ę, że wiciu to czu lo, i częściowo dlatego do tej 

p ry nie dyspon ujem y wlaściwą o eną Czech wa. 

Ana l i zują c j o dz i a ł a, krytycy ogran icza li i ę z:.i 

wsze do ogóln ików i uta rtych zwrotÓ\i . Oczyv.riśc ie, 

wiedzieli , Że to źle, ale wszy~tko wy aje się lepsze 

::i n i żel i sz ukanie prawdy u żywego człowieka ( ... ) 

Czt:c how mia ł swoj e wła s n e z adanie , chociaż 

nicktór;;y krytyqr twierdzili nawet, że był on "''Yznawq 

czyste j sztuki, a nci we t porówn wa li go do beztro

sko tru\\ ·a j ącego pta szka. Ażeby w dwóch s łowach 

okreś l i ć ow;1 te nd ncjr;:, po iem: Czechow był 

piewc'I beznadzi j nośc i . pa rcie, ponuro, jed no

sta jn ie, w przeciągu calcj swojej n ieom al dwudz ic

stopięcioktn iej Jz i a htl nośc i li rcrackiej, Czechow 

czyn ił wyłqczn i e jedn o: tymi czy innymi sposoba

mi zab i j a ł ludzkie nadz ieje. Na tym, m oim zda-

n iem, polega sen · jego LWÓrczości. Do tej po ry mało 

się o L)'m mówiło , z p rzyczyn, ja k si ę wydaje, w peł

ni z rozumi ałych: przeci eż to, co robił Czechow, 

w zw czajn ym języku nazywa s i ę zbrod n ią i pod

lega najsurowszej ka rze. Ale jak ukarać u ta lento

wanego cz łowieka? 

Boha terowie Czechowa, ludz ie n ienormalni par 

excell ence, post:.iwieni zostali w obli z u nienatu

ral nej, i d latego strasz nej , konieczności tworzenia 

z niczego. P rzeJ n imi zna jd u j s i ę wył ącz n ic bez

n adziejność, bez" y j ściowość, absolutna n icmożli

\·vo 'ć jaki ·gokolwiek czyn u. A przeci eż żyją , nie 

u miera j;/. „( ... ) 

Wszyscy bohaterowie Czechowa boją się św i atła , 

wszy cy boh <ite rowie Cz chowa pozostają samot

ni . Wstydzą ię oni swoje j beznadz i ejności i wie

dzą, że lud z ie nie mogą im pom óc. I dą dokąd ś , 

moż e n:1wet do przodu , ale nikogo za sob;~ nie 

w łają. Wszystko zost a ło im odjr;:te i wszystko 

m uszą stworzyć sami . Prawdopodobnie ła śnie 

st ąd bi -rzc s ir;: owa n ieskr ywana pogard a, z jaką 

od noszą się oni do najcenn iej szych p roduktów 

zwycz ajnej ludz kiej twórcz ości . O czymkolwiek 

nic z~H:zęlib ścic rozmawiać z bohaterem Czec ho

wa, na wszystko ma on j edną odpowiedź : nik t nie 

może mn ie n i zcgo n a u czyć . P roponu je się mu 

nowy ~w i aropogl ąd , ale j u ż od p ierwszych s ł ów 

czu je on, ż świ atop gl ąd Ó\.v w ca l ośc i sprowadza 

si<,: o próby nowego ułożeni a srar ych ccgicl i ka

mieni , i z n i ec i e rpliwością , czr;:s to n iegrzecznie, 

od rzuca on propozycj ę . Czechow jest pisarzem 

skra jn ie ostrożnym . Boi sir;: sądu ogólnego i liczy 

Po wd Son:i ki cwicz > 









Antoni Pawłowicz Czechow najsubtelniejszy 
analityk relalji międzyludzkich - jak go okreś l iła 
Virginia Woolf u rod zi ł sit,: w niewiel kim Tagan 
rogu 29 stycznia I 860 r. 
Wnuk pańsz zyźn i ancgo c hłopa i syn skrom nt:gu 
kupca, ukończył g imn ::i z jum w rodz innym mi ście, 

a późn i j - po przcn sin::ic h rodz iny do ~!oskwy -
został studentem WyJz i a łu Medycznego Uniwer
syte tu Moskie"nkiego. J uż w trakc ie tudiów za
debi uLowalo jako pisa rz krótkimi opowiada nia mi 
w saLyrycznym piśm i e Konik polny. 
W 1 88~ r. jest rokiem w zarówno ukończen ia stud iów, 
jak pul likacji pierwszeg zbioru opowiadań . 

W 1896 r. mi a ła mi · j ~ ce premiera ź l e pocz:itkowo 
p rzyjęte j i niez rozum iałe j Mewy, po któr ·j to wy
stawien iu Czechow zarzeka! się , że j u ż nigdy wic;:
c ·j n ic napisze czegokolwiek dla teatru. Ak j uż rok 
póź n ie j powsta je WtijaJ·zel\ Wania, a następn i e Trzy 
siostry ( 1901 ) i c ieszący si c,: ogrom nym sukcesem 
iVi/n iowy sad ( 1904). 
Zmagający si<; od czasów studi ów zgruź l i c ą, zmarł 

15 lipca 1904 roku w niemiecki m uzdrowisku Ba
den eilcr , dokąd przyj ech ał l eczyć horobc;: . Mia ł 
cz te rd zieści cztery I ta. 

1 7 czerwca 1904, 
Badenweiler 
Do Grigorija Rossolimo: 

Pobędę tu jeszcze 
3-4 tygodnie, 
potem pojadę do pólnoc
nych Wioch, 
a potem do siebie do Jalty. 

@ 





Czechow oczami 
Stanisławskiego 
Konstanty Stanisławski 

Nie próbuj<; op i sywać przed s lawień sztuk zecho

wa, gdyż jest to nie możli e. U rok ich polega na 

tym , czego nie można opowi edz ieć, co ukrywa sic; 

poza łowami, w niedomówien iach lub spojrzeniu 

aktora, w prom ieniowaniu wewnrr: trznego uczucia. 

Ożyv•aj ą wówczas m artwe przed mioty n a scen ie, 

dźwięki, dekoracj , postaci e stwarzane przez arty

stów, wreszcie sam n ast rój sz tuki i całego przedsta

wienia. Ca ł a rzecz po lega tu n a twó rczej intuicji 

i artystycz nym uczucrn. 

Linię intuicj i i uczucia pod pow1cdz i a ł m i Cze

chow. Aby wykryć wewnc;trzną treść jego u tworów, 

na leży przeprowadz ić swego rodzaju po~zu ki wa

nia du chowej ich głębi. Wym aga tego oczywiście 

każdy artys tyczny u LwÓr o głęboki ej vvcwrn;:trz ncj 

treś c i . Czechowa jednak dotyczy to szczególnie, 

gd yż nie m a do niego innej drogi. WszysLkie tea try 

rosyjskie i wiele zagranicznych próbowało interpre

tować Czechowa sta rymi sposobami g ry. I cóż ~ 

Próby sit;' ni e udał y. Wskażc ie mi choć j d n teatr, 

jed no przedstawienie, które by u kazało Czechowa 

na scenic przy pomocy zwykłej teatra ln ej m etody. 

A p rzec ież jego sztu ki gra ł nic byle kt , lecz naj

lepsi artyści świa ta ( .. . ) 

J dynie Teatr Artystyczny zdoła ł przen ieść na scenę 

coś nic co ś z tego, co d ała nam Czechow i to w cza

sie, ki edy ca ły zespó ł z najdowa t sic; w trakcie orga

nizacji . „ . ) 

Sztuki Czechowa n ie od rn u ujawni aj ą swą po

etyc ką wa rtość . Przeczytawszy je mówm y sobie: 

- Dob re, ale ... n ic nadzvvyczaj n ego, nic oszałam ia 

j ącego ... W szystko ja k trzeba . Z na ne, prawdzi

we ... lecz nie nowe. 

Często pierwsze zetknięcie się z jego u tworami bu

dzi rozczarowanie. Wydaje s i ę, Że po p rzeczytan iu 

n ie ma o czym opowi adać. Za łoże n i e ? Trdć? „. 

Możn a je opowi ed zieć w dwóch słowach . Role ) 

Dużo dobr ych, lecz żadn ej dominuj ące j , o któr;1 

ubiegałby s i ę aktor polujący na wszystkie dobre role 

(są i tacy). Większość z nich - to maleń kie rólki, 

be.z nitki (tj . jednostron icowe, n ie wymagaj ące nici 

do zszycia) . P rz ypominamy sobie poszczególne 

słowa sztu k.i, poszczególne cen y ... Ale rzecz 

dz iwna: im wi ęcej si<; ich p rz ypomina, tym więcej 

pragn ie s i ~· o tej sz tuce myśleć . N iektóre mie jsca 

zmuszaj ą- na sku tek \vewnętrznego związku - do 

rozm yś l a ń n ad innymi, jeszcze lepszym i, i wresz

cie na d cał ym utwore m. Wczytujemy się coraz g lt;' 

biej i wreszcie z aczyn amy od najdywać wewną trz 

siebie jakieś głębo ki e z ł oż a . (. „) 

Czechow jest niezgłębion y, gdyż mimo codz ienno

śc i , którą niby to zawsze przedstawia, mówi on w swej 

głębokiej myśl i przewodniej n ie o czymś przypadko

wym, osobisty m, lecz o Ludzkim (prze d uże L). 

Dlatego wł a śni e marzen ia jego o przysz łym życiu 

na z iemi nic s ą małe, mieszcza ń s kie i ciasn e, lecz 

przeciwnie- wiel kie szeroki e, idea lne i zapewne nie 







No cóż, teatr, jak teatr-znowu zgasil moje zachwyty Czechow. 
- A Moskwin - jest, owsze1n, zdolny. W innych teatrach jest 
gorzej. Pamiętam, jak w Teatrze Alewksandryjskim wystawiano 
moją Mewę. Z suflerem! Mój Boże, czego oni ta111 nie niówili ... 

Jak tonący brzytwy, uchwycilem się „li adentów", których 
uważa/em za nowy nurt w literaturze. 

Żadnych dekadentów nie ma i nie by/o - bezlitośnie przyparl mnie 
do muru Czechow. -Skąd pan ich wziąl? We Francji Maupasant, 
a u nas ja - zaczęliśmy pisać nowelki i to jest cafy nowy kieru
nek w literaturze ... A tamci to lobuzy, a nie żadni dekadenci! Sple
śnialym towarem handlują ... Mistyka i czarna magia! Oni to 
wszystko sprytnie wymyślili. Niech pan im nie wierzy. I wcale nie 
mają bladych nóg, tylko takie same owlosione jak wszyscy ... 

- .. . Studenci się buntują, żeby zyskać reputację bohaterów i żeby 
fatwie} im zabiegać o względy panienek. 

- .. . Ależ leniwy z nas naród! Nawet przyrodę zaraziliśmy leni
stwem. Niech pan popatrzy na tę rzeczkę, jak bardzo się jej nie 
chce robić żadnych ruchów! Proszę - jakież ona wygibasy robi, 
a wszystko z lenistwa. I cala nasza oslawiona „psychologia", cala 
ta dostojewszczyzna też przecież stąd się bierze. Nie chce się 
pracować, to i wymyślają nie wiadomo co. 





~MIASTO 
WYDARZENIA - NOWE MIEJSCA 
RECENZJE KULTURALNE 

~----

FELIETONY 

WYWIADY 

STYL REPORTAŻE 
SESJE MODY - TRENDY - DESIGN 

www . miastokobiet . pl 

cstau racja ostałgia zaprasza miłośnikóv. 
kuchni tradycyjne j i poszukiwaczy nowych 

smakóv. na \·vysmienitc polskie dania. 
!'\a ·tro1owc wnirtrzc z kominkiem 

oraz zaciszny letni ogródek. 

Poznaj smaki, 
których będziesz powracał z Nostalgią. 

Nostalgia Rcstaurant extends a warm invit 
to lovcrs of tra<litiona l cui ine, 

as vvcll as thosc searching for new twislo; 
to old Poli h dishes. Arma pheric interior 
with fircpłacc and cozy summer garden. 

A taste of Polish cuisine 
you will return to with Nostalgia. 



Ray Conncy 
Okno na parlament 
pr.fckla<l: Flżb i ·t a \V„ź 11 1 a k 
~żyscria: P..iwd P11c ru 
sccnow-afia: Joanna Sd1m:n 

wyst\'pują: Wojciech L;_·onm• icz \la rek lloi-,riic
ki , f'rzcrnnl.m Rt:dko" ,ki, I u!iu,z Krzpztof 
\\,1rumk .. Pu11r R1>z.11i,ki, \Lir•d \\'incich1l\\
'k1, \lirh.1! Kn•kiuk, P.1uli11.i '\.q1or.l, .\ld<.,.in
dr;i Codlt:\\ sb, I~" .1 .\l 1ti11i. \liq.1 l-..oh1< l,k.1, 
, 'vrn.1 Br 111m. 

\Villi:.im Sh.1kc~pem: 

ami et 
prLekla<l: Stanl\!J\\ flar;11kz.1k 
reżyseria 1 scl'.nografia: !Jcicj Suborirhki 
muzyka: Boksl;m Rmsk1 
kostiumy: :'\la '<iJkn.i Sohrn:in'ka 
ruch sceniczny: Kamil.1 Janko\\ 'k" 

i Wiroid f urn1 icz. 

wy t~pujq: l\.Jrolin, C 'h,1pko /.\l.1i;dJ (;r.1111•\\ k.i I )„ 

rut.1 Sq:d.1 /J.,:łl~cinniL·_ .~1.1n:k llo~uck 1 , .\ltrh.d K11· 

O::l·iuk. \\.ojucl łt l.t·nn11\\H:z. Piotr Riu.J i1"ka. \1.11rd 
\\'l<'l'<llhO\\ ki. 

p.1f-dzsin111li 21J 1 O 
C:uu 1rwu111'u S{'ektdl{/u 180 ml11111, J..;r_r.::_u_·1_11_._1 ___ _ 

f cwgicni i Grisz kowicc 

Oblężenie 
Oca,.:i.a 

tlumaczenic: .\1-:ni1: , z ka Luh1>n11ra J>iotrnw k.1 
reżyseria: ~la lgorz:n.1 RogJjc:w,k.1 
cc:nografia: Dnminib Sk.1z.1 
rcży eria ~wiatd: i\..l.irck Olrniacz 

wy5tepują: Kamila Klimczak, ?\lich.11 Kn,nuk. 
~Lin; ·I \\ "n;ichow\ki, \ cLi m Szar«k \1.1rck 
Kałuzyn,k1. ~Lirnn Kubin,ki 

Ti tułn\ ,. nknu znajduj1: ip'.'l·bkluz) \I ny m 
'1!'Jl1.imcncit• h11td11\\ym. \I k11>r~111 n.1 r.ind 

k~· um.l\llil ''\" um;d11j4r) mini'1cr „ sckn:· 
t.irk.) n11<>zvcnm·j panii.AI< pr'.d119: rom.m
L) O llc j ,cluJzki \I 7.<I dn1C1) 'l""uh7mic
nia: wscih,ki kdncr, n.11l!.:nrl11 ) k-Kro\\ mk. 
zJr.1Jz.rn) m -i:z, d.11•0\\,ll) 'ckr.-1Jrl uraz 
hu.\\ Lidnc era In z.1klin11\\ .int• 11 oknie. 
\\',p(1kzt'll) nm1rz .ini-,.;d,k1.-j fo"') nic
zn11\ n.im aulllr .\f11rddW1 lt1\' C'nonq 
pi,. 'l ' Ok11„ lid r.11-t.~11u111 pnn11~1 ni« ulc~11 
jt•\lidzurn J111~ gi1tl1.im '"p.rni.il.-j z.1h.1")· 

Spc.:J.J lJ jn.t'fXL)hCZ11\n1cpt1rq:tml.m," ki.11 

n rn c.~zorc~ ... 1 ! je 1 .1m 011cr1.a11\. \\" Jo ta 1 
l Luuh LI tltim11uqi: n. 1r zu, llll\ pr;r.a, I )1h h.1 
( lp .L \\ t \\.ll\·lrLn} imp r11t}\\ n.1~ 17.ll]•fl') h 
\\l,.-:lpJll 11.l l 1 '"zt) j hl1.1r \\.tl~.-z~ ~~ 1\ rr.IWli\ 111.3 

gl;hl11e kn'1lc.~t\\J i uh~dn~ m mtinbit:. K111c7u 
\\,!dl .i :o.1ick1.1k.lu 'u: Hif Jt: l roz1t10\\,1 I hrnl r.1 

z I hl l hc:m Ofccm. \\1,rt\'i tlol)C.h Z".1-.owq u.i 
J~ i1 l lud1 11u.: lt I..,{ cfli{ 11 1.1 71.1\\,! 1 r.in.ł prl 

.1k1o•r.1. l>uch \\n1kn.1I 11 ml~1.1. I >p~i.tl g10. 
I LunlL'I \\Jlt.1,y j1.:dn;1k 1 '"·! rn l r~hn~ ,ć. J 'rt.< 
~lni.1>;0 milo· d 11()J\.1111"1.1t.1\\,t:H 

\\icJ l1 \\l"V,O }1,11·1 ..,l\\J . 

Ptlnemu humoru i 1roni1 ()bft ~e11111 ro
') j,kic:gu dramawrg.1 lcwg1cnii.1 (,n,z
ko\\C.I, reŻ}·'«rka - ~l.1lgorz.1t. 1 B11g.1)«\\

,ka nadała wyb11nic pol'k.ł 1 bardzo aktu
.il11.1 wymow'i. 
Śmicjcm} ,;~ zarcm / 11.1,zych prz)\\ar 
i przy~\\)'lzajcn i z 111vxi ul.ni. kici f.rn
r.1zii. Sm1t:jcm~ ,;.,., chnć :(m11.:cl1 z n.1, '". 
1111d1 zo t.I\\ ia g11r„k1c rcll- k'IL 

l'am Vakn1ini: 

Kochankowie 
nie z tej ziemi 
pn:c:klad: l'lżhict.1 \\.uźni. 1 k 

rciy,cria: 1'101r l rhani.1k 
scenografia: Joann.1 Sch11c11 
muzyka: Bolc>l.m Rawski 
wy tępują: K.1rulina Ch.1p\..u. E" .1 \11111„1. \I 1g· 
d.rlcna \\;ilach. ,\I.nek B11g11ck1, l'rL~m1 .I.I\\ Rcd
km\ ki/ Schasii.111 Ohcn. Danu,z Sr.1rCZ<''-ki, 
,\1ł.1m !:'>z.Jrck 

Premiera mu; _o J() 
('z.as trmmiu sp_ektll);ju 120 minut, 

Tcnnl!sscc \Villiams 

Tramwaj zwany 
pożądaniem 
przekład: hrgL•ni11sz L~blski 
rcży~eria: I >.mu-.z St.m:zt\"ki 
\cenografia: lo.11rn.1 Schocn 
muzyka: !fol ''·"\ ltl\\ ki 
wpt\:pują:, l.1gd.1lrna \\'.1l.1ch . Ewd111a S1.1rcjk1. 
. Iii llJ! K.itliri,ki. l'ncm\',l.1\1 Rnl 'Il\\ ki, SIJ1\11mir 
So;rncrz.1•1\a I\lit11ń,. ischal Ki1'4.·1uk, Ri.:11.11.1 J>rzx
n11 k/ ,\ll'ksandra Co1łlc\\,ka ~farcin l'.Kh:tr/rn,ki 

Premiera - Src-1111 1111 .~dl'">/O - /frmp11d :!OOS 
<.w rm>rmia ·pck1„kl11 JW 111111111. I r="'"' 

~-------~ 

Biljana Srbljanov ić 

Barbelo, o psach i dzieciach 
( 8,1rbelo, o psim a i deci) 

tłumaczenie: Dorot.i l11v.111k.1 Órlić· 
rcżreria: ~I lgur.f 11.1 Bog.1i<'\\Sk;i 
cc:nografia: \I.ie i< j C hojn,l(ki 

opracowanie muzyczne: R1fal Km1 .dcz} k 
reżyseria światła: !\l.1rck C llc111Jcz 

wy l\"pują: Ewd1 11 :1 Starejki, :'\lagd.1 Gr.1zin1\ ,k,i, 
AnnJ Uok11, 1. I\ lanek Kałuźyfoki, \larcin K11hin
,k1, .\ l1d1ał Ku\c iuk, ,\tl.1111 ';1.1rc:k 

Premiera .\a:1111 na San~" 11•1;:;esioi 2011 
(Za.< lrt<VJllUJ Sf'ekld~·/11 /(}() 1111•1111, b{";; f'l'Urll1 

.I -.krn kp(."\\ UCJ!U nu.:pt 1IPJ'.111TIIClli~l ~I.. ~\\ł\ 

tyru Płutn.m. k.1ml·r.1ln~ dum pod 1.und)nl·m 
1.;imi zkuJ ~ ~h\it· par~ 1 .... 1kix:h.;m~d1 l11J11. 111-
:i-7"'11.:Hh po\\ IL i("I k.rym111.:1lnl' m\7l'"Z)Zll J.11. 
k.1 J S1rfhin.1. \\ "J1h'-r.JJ·J h h J't~k.11( 1 tlfl )(~ żon\' : 
Su,it: 1 ~Lin .. 

Pdn.1.mg1 bk1rgt1 lnm1un1 k.11mtlli.1 "/~I.i~ 
J .1J..n.1 w.1 I h I Knohn., ( iiJpkn l>11c re kor 
d~, pupul.1n1uici. 

\\' nW} m t >dt .mit· u·.inn\.IJC uim1.1 i nun1 

n·,,\ mai~ """"1· zupdn1c r k I k t ·n,~'''') 
prtqó1l1-1 rohok mit'lk.1111.1 !-ordh 1 S1.rnk:i 
Ko\\al kHłt Tr~m1\\ .q Pn1,d1ntt.S~111huho: 
11J 11.L.\\.1. k.1t-m j ul\l .uuur ·frnnc ~t \\-11 
J1 .1n1 m.1.-.n.:cn'"·H~ , )11v11\ i_·m~ ... hń\) n.i•:Mt~ 
''"'ki. lwin·1 ;:1'•\\n.o I ,h;11,·rk.1 J«l Bl.111ch< 
I h1bot,. ł'a ponatkz.1"1''·l. '' · mii.:ni,ii: 11ap1 
;JJJ.1 rt1l.1 dr.1m.Jl\.;:zn~ ' .icl z.:1"""' \L1J1t1\\I 

11.._:HI lUH' \\ /.\\Jf1; . • tktnnklL. !\.ll7n·\\tlłl\\.t · 
„,.n.1 Hl.ml tu: 1nuhw r111lubi i. I 111((ncr7.łi 

\\] 111 J'"'f p17. T · koli ' nil·j ohnJ'r-"tmc. \\• pr.1t:1.ł 
.... t.1\\'i"·niu Dariuv Staro:t:'\ kiq,~u " rol\ 
l!'3nd1e "'idib ię ~1l.~~l.1len;i \\'a\,, li. 

„ B.irhdo. o p.<<Jch i d~i ""1d1 ., 111og/ob_1• 
Hf 1111:::_1•u•11.c' „ IVi-::_rstko o 11101<.1 ma"" ". 
podobnie Jakfilm . llmotfm,lllil. !Jaly
kow1111e mo::t bn' lym. /ifrirt' b}·l.1· 111111-

kami, 11·111 litón· dtc<f bw' malkllmi, JirÓre 
.11.ra1<1 maiki. ws;;y.<rl;im m<Jt~·om . mujej 
1111111n'e rnó,1 i o nii:ZI') kl) rn 'ł'L·kt.1 

klu 1i:go rszy,t:rkJ - \1.Jlgorur;i Boga 
it "'ka Swi,11 Srbljamll'ic~ ,i11i111 .~pod 
~11111(11 1-Jurhdo - l10j!illl po::41<ilw•1Jsi·i 
jt·.,f 11111111[·111) i i111t11syu•~1y. T11ki. ktrjn 
pr<J,1;11ic :o.1·ni1,·al.1 grh•,1. Z1ci11;:; 1111ia111 
i mllokiy. Ll'lia .' mi11ic-d1c111 i .rmie
dum mmm u•.>c:ptl;o. tlllll'el jes7i my 
u•.--:.pn'jll : od d11u·11t1p·stesim•11111rtu•1'. 



pr.;:ckład: Elzhirt. 1 \Vuź1mk 
reżyseria: \Ylljci<:d1 1'11kor.1 
~cenowafia: Jr>Z< 1· .1pi<1rkow,ki / Ju.m11.1 Sd11 1u1 

wystfpują: Alina K. 1m11isk:i, K.ua rz~n. 1 I itwi 11 . 
,\!:1l~uri'.at .1 l'" korz / \nn" Rokll;J, Kr11 vtof Ho
cht m:k, flogJ.111 ( ;rz) huwicz, ;\Liciq Sł111.1, · J .1-
Jru,z \\'1<:uord•, l'rhmrl•m lkdkm' , k1, \d.1m 
Szard;. Luk:"z Zurt·k 

Premiera mu; 199-1 
C.r:1u tn1·a111.i .;pt·V"~·Ju / l'i 111in111. I ,.,„,~,.,-u u 

lil Simun 

muzyka: :"-.1:irvi 11 ll 1111 li,,h 
pins~nki: C.m1lt ll.1}L r S.1gt r 
pr.tckla<l: Uzi 1L 1.1 \\'ni.111.1k 
rÓ)"l"ria: \\'.1 1. km;ir S n11~. ' " \\RZ 

\cCnOJ.,'r<ifia: ~l.1c1q l'rqLl-
wystęrują: \l.1g1Wi<:i1a \\',1 i.1dt, ł'rJ.Lln)'ł.JW nranny. 

Prem11:ra < .·awirr ]0()5 
(::.,S tn• •1111i.; ,r,·1(1.ildu I 20 111m111, I /• r.:u"'" 

[ )11rnt.1 :'>1asln1\·sk.i 

Między nami 
dobrze jest 
reżyseria: .\ndrzq .\L11rz.ik 
sccnografta: Urvnl.1 Cnrn1 r L1 
muzyka: Hnhl'n Lucz.1k 
rl!żyscria ~wiatc:I: J\1.1r~k Olcni.1cz 
występują: K.ir11h1i.1 Ch.1pko I ~1.1gd.1 c.r.)""'' k.1. 
1·.\„.1 \łt1 • 11i. \1.u i 1 Z<1j.,afm:n.1 H.nh' u 1, l '\\cli 11 .1 S1.1rt·i
k1, ( l.ir11 1,7 S1.11.~• ll\i-'1 , .\rl 11 11 '.'>r .1rd;, \lagd .ilrn ,1 \\·.1 
l.11 h. Urszu l.1 ( ;,,,1„m-,k.1 
Premiera 111111 _"'11"'J..,.l ..,.l--
r:~,,, na J111a .<r<'/(t11~·/11 //JO mi1111/. be:- prenit'} 

lng-m<1r Vi lll1i'1 

Noc Helvera 
reży eria i scenografia: lngm.1r \'iii 11 't 
muzyka i opracowanie muzyczne: Bulc·,(a\\ 
reżyseria świateł: \larl·k Okn1:1Lz 
występują: .\11r1u Hi -l,iL1 i /l [i ,- łta ł K<„iciuk 

L1:grn d. fil} sp<:kL1kl re 11 ru IJ.i.i.:.11t:l.1 . 2•1 
11,100.id.1 2111 ))1 z.1gr.1li\my po r.1z 1000. 
\\'i:i.v "i~rq cłt~tnyt lt 111z h1l.11)\, 1 

mzpoCZ\'Clt: godz. 

\'nnon Pocm~sl.111 llr.11111\ 1 Sun1:1 -
\!.igd.1lcn.1 \\';ilJ,h rr.1cl1J.! 11.11111.1gr.i111cni 
płyn,\\ k11rncd1i rnuz1t:zll< J t·1l.1 Su111111.1. 
'I) 111ll').:11 :imcr) bri,ki .t:" p1 .1r1 1. Or1 gr.i 
k"'nl „zytur.1, una .nil• 1rkr tck.,ti"11\ r pto 
_,cnbrk~ . \\'z.qc111n;i l.1"_·11. lj.1 p!7.cr.1dza 
,j~ slupnumn \\ milo\( „ :\lus1.-.1 I l<''l od 
\\idu I.n prnhoicm lli,1 li11tl11. 

ruzp11czi;ci1 go<lz. • 

\\' n. tpi .111\ m k.11'ir.dnil '"\~t~lu.o\\ ,111\ n1 i d1.1 · 

r 1ktu\•.t}ł. ·n~ri 1 j~1)ktc:m .\11f·d \ nwm1 dnbr:t" 
Jr~ I. \l.1 ·h1\\\k J :-. I l\\\.I p~t . JllJ . l 111.111 . 11 r. 1, ( l i IO 

1.11.u"J~ h\': '' 11bkzc U)lll l'11l.aki1 mi łii.1cz .''' 
jt.:!'lh.: ~ TH~ l.Ky j.u:~ )l.'ill ro~ 

ll>z1>t~·11 1esr 11 · 1ą r111u do<i t11.J/(uhf}• ~ 11r . 
rr..r·n Wll'llnt', t.•h ll')•tfiJir "11 .li(, ·„ lllWJ po r.z• 
flc'"' l."'"_\· mri111if ttJ/f'<Jft'11JHl111r doh1ą.,:r1 J•'nl 
kn- ,:J 1 ;11lfork~1. 

\1„· /lrlt-t:1.1 "· 'llcl''· I 1~1l,k1 dr.1111.11 J.1k1 I"' 
\\·..,1„11 \\ Cl.H„'1 1 U'\(d ł!1 lr fi 2U l.1t IP cqu \\IC' L 

o i.1'>k.1ku1.1q m, P" I n~ m 11 .11ni~·tno\n '-pnth..1n111 
d\\uj~.1 01.,('1h. (1pll"~l i dr.1111.nurµi.1 tq,:o p11 d 
'il.1\\inn 1 p 1• k,g.t mi~·d11 innym i 11.1 t\!11, i~ 

i1 1IT\~UJ·J"' l /_,_1)!.hlkn\\,!r · I wt\ ·uh .1! lt' llU!K'.Z 

Jt'' ' rd.1q.1 pumipl/~ J\\\'11J.u~ I ,h.1tt·r1.•\\' 

\Villiam , hakespe:irt· 

Ot hello 
pr..ickłaJ : '-t.1111,ł.1" B.ir:111cnk 
n:ży. cna i >ceno~lia: \lauq Snhotiń,k i 

muzyka: Bnbł.t\\ R,11,,k1 
chon:tiwafia: K1mil.1 Jankn11 ,k.J, \\ 11ul• I Jun." j,·z 

wptępui•1: \I.Hr I \\ llTIKhu\\. k1. Lrs. ula c.rahnw
<ko1, \!:irci n "'""k", \l.1gd.1k n: \\'11.i•lt ' l\.;11111!.1 
Khmo.1k. \heliai 1'.u,nuk. \nna Rolrn.1, l'1n1r 
!{iiz.1ń,ki, n.mu'' St.m.ztw,ki. Juliu,z Krz.1 1t1•i' 
\\.mmd:, Sla11omir S.1\nicrz, \\'njcicch L.connw1.:z, 

,\Lbm S1. n:k 

Premiera kwiffień .!Ofll 
(' ,. /rit•,111111 IJ'< kt.Jklu 1\11 mi11. I ('r ·n ''" ----

Sl.m omir l\1rożck 

ru.y,cria: l'i111r \\.1hgor ki 
sccnogl':lfia: !11.11111;1 ~d11 11 
opracowanie murykll: J'i„tr Walagl1r-ki 
rc-żyscria świateł: ;,1.1nk Olrni.icz 

występuią: l'.1111111.1 , '.1por.1 ' Ewc li n.1 St.1rc jki . 
\J11u J :1m111,k.i •. \l1q:i Knh1< l,k.1, P.11,d ..... w.1· 
kic\\ t . \\'oiriL"rh I .L"OllO\\'iu. 1 l';m d l'aCZl'stl), 

.\l.rr< k 1:$oguckt. I l.tr111,z '\t.1roc11 'ki. Seh.1'ti.11 1 
Ol1t·rr / \!.1rcl' I \\'1.-rrichm\\k1, \l.dgorz.u.1 1'1 
'kurz, l'.111li11:1 .1p11r.1. \I irc111 K11h1t·r,k 1. 

- Premiera - ;.:md:;;ini l!J/fJ 
C t .11 lrtNr11.1 Sf' kt.1kl11 J 55 11111111t, I /'' "'"'' 

Andrzej Sararnonowilz 

Testosteron 
reżyseria: 1'1ntr rh:111i.1k 
scenografia: Alcbamkr J.111id ,1 
muzyka: :'-.l;irct·I Ch) r1:yń,k1 
występują. Krzvw111I BochŁnck. fa kub n11ht1,il' 

\\ tez, \\'ojr1cd1 I .c1111owiu , \I.i re in Knlucrski. 
\lid1.1I Ko,;rnk. Sł.1wom 1r Soś nierz., I .uk."z Ż11-
ek. \!.1rct· I \\'in,·iclum ski, P1111 r l 'rh.111i.1k 

Szd:„,pirow'ki Othrllo )c'r p ·kr k„lnn'•w 
1"'kic11i111dki 11111111\11. L'cr.11t1l· Othd/11 
i I k'dcni• •11} i<>t wicrz111l nicz.1,p11k11j<! · 
1nm pr;1µ111t·111c·m. Tn W) j;)tko\\ e.1 r.1p(z
Ol. U(/ t Kit. 1hudn\\,łlll. j l"•11r 11.1 JlllL'O~~\\'• 

nq n.1111 i\·1no,cl in,1y nkt.:lL 1 ł- i 1: J ~,nn,ci. 

!l;iz U jl' 11.1 ' Z\ \tych< mn1 1.1d,. Jnt \\ idki1. 
1 p11r.17..1J·l'"" "'LI -ik. Tt:n 1lr1111.u Jl'.'' 
n)11 nió l11swri.1 b..:nuli1h11 pcłnq ni,zcz.! 
t..'yt;:h nll·l"h.1n 1zrn1'1\\. intryg i o 7. ·7.t·r,l\. 

ruj11ui·!« • to, u1 n.1jn·n111qvl·. MLh.111k11 
\\Jl prt:cgr~'' 1i . z\\ rng.! i z~vdn>~n,J re~l 

<:~1· wu:.•„ ilr lr.:cb,1 h\'lo od11 "I. 
z..11111i . yr' 1u11gu; - p)t S1u1111 l .\nur.1 
w n.1jslyn111cjsz}m u1111irJ'.l .Sl.l\\nmir.1 
,\lmi.k.i Tungo. Upisan} i ~z} ki Lm .ih· 
.,urJu µr11l<0sko\\) :i z.1r.1nm tr 1giczni 
um1ir ''l"111 iad.i 11 '"iccic, I\ k1or)m pa
nu1c calkcm li<- pr/enm· 1.1nic 1~·1~( i zj.1 
11 j,k, :/.;q r/)l ll1\ " ii;(' do domu Stnm1!:i, 
d1is1q,n,;11 p1~·cdz1c'1~cin la1ki 1 zohau.-
111\ j.1k '"hic r.1 J/I 2 I I.il p• • przu111.111ic X1J. 
roku . Ohd:i rt) z 1 111ów i symhnli uhr.1z 
knndyi:ji połsk1q 1111digtnqi ' i.:rutnkn-
11) 111 '" ieó•· mrnzkm1 skKh p11 t.1c i j<:,I 
11ci;1ż niezwykli: ;1k111:ilny. 

Tt:st11stcm11 And rzqa S.ir.111111110 l'KZil 111 
hlysknlł i ll'a kllllll'1lia 11 11spf1I ze. nyc h 
111\'Żuyznach nicz11 \:kle zah.111r1 ;inaliz.1 
„ am , 1.cj ·- n,uury. Z" i;1zk1 z k.rl11ć1.1m1, rc
l.1q11nm\>rnc· pr7. ·z h11 h ll<'f•·m , p11kazuj .. 1 
n1a" yklc lr.1rwnr ohr 11. m1"kici-;u ~w i 11.1 . 



\\'oody \lkn 

Seks nocy letniej 
p17. klaJ: i\lo111k.1 J\lu k.11.1 
rd:reri.1: ,\mlr7t:J ,\tq z.1k 
sccnoi.rrofia: IJ,_zula ( zu1mk1 
mUL ka:. 11„CZ\'''·'" I lq1.a 
fL-ży,eria ~wiatc"I. Kr1.1sz111f SrnJk„ 

W}''l{flllj~ Ur,zul 1 (,rJho" k.1 \nn.1 Koh.11.1/ I·,\\ 
110.1 '>1 1qk1, K.1rulm.1 ( h.11 ko f.okub ll11hu Il\\ 1.:z, 

z '"k1,!'d1m1 nOl1<n ,\ol.un ur 

J.'1111/urti :!OO~ 
r<kzaklu 15/J 111111111 I pn:eru i 

Karolina Szymczyk-l\1ajchr.t.ak 

Rozmowy nocą 
rcży,cria: K.1mli11.1 Sz} llllZ} k 1 l.1jd1rz.1k 
scenografia: Ur iul.1 Cinn1cb 

I•\\ lin.1 S1.1rqk1, J.1kuh l:nho\lcl\HZ 

Prnnil!'Ta ,\a Ilu nu Sart'}{o 7, 11111rr;ec 21/fJ{,, 
( tilJ /fll'lll/IU Jfektak/u ]I/ 111/Tllll, be; f'TZC'rll1 

Paul l'iirtncr 

Szalone nożyczki 
pr.<ekład: I· lzh1l:l;o \\'oźm;ik 
rezy ·eri;1: l\l.1rci ro Sl.1wi{1,ki 
ccnoi.rrafia: fo.11111.1 Schn<'ll 

opr.icowanic mUZ}CZnc 
i opr.icowanic tck~tu: J\brun S!.1w1J1,k1 

wy l~pufo. Akk. ... 1mlr-J ( ,1.Jl<:1"k;1, E11 .1, I 11ol1, \\i1j
uu:h I ..c:1111rn11r1./ Adam Sz •r.:k, l'l'/.l'ITI\ l.11 llr.on-
111'/ l'r:<m~,J,1\1 Rt.Jkt111. ki. \1.min N>l1ic"k1, l.u
k;"z. Zun::k 

rozpoc.z~oc J:OJz. • 

Kini~ czlml id; hoi I\ '111 kml i, m1ł11 "11 
iodpimit"d.lial11os<1 rulz 1r;Rr ll<lll'\ mx.y. 
f'r1111adzun< j.1k an11n111111\\,1 gr.1 l11\\,1rz 

ka i lwull0\1) l11n, z.1h11.1J.l Z l ą7ki rodz 1 
nd1 "~ lllZ IIĆ . 
1{czpcrk.1 ,1 z r.1z.un .u1111rk.1. n.1J:rnd1.0111rh 
11.1 1't 1i11aluS7luk(lh\.llfl)<h\\ l ulumiu 
c;!<m n.1 .1 •rod. l'uhliczno.:, i Ru~111r111• 

K.1rnlina Szym Z)k-\la1chr.t. k. 

rozp<>CZ\ll< ~1111.t.. 

S~a/rme llfJ_.\•C::k1 Ili Jllt71\\kf.1 kt1111nh.1 
krymin,1111.1 z „n1< <.f•l<lz1.mk.i" or 1z 11.11.11,1 
"yj.p ko11<·gu kr.1ko\\·,kicgu s: Io nu In z jer 
kiego, 11 ktf>r) m z<"l.1jc: l'"I' lr11011c mor 

<kN1111„. l'r/tl>i< k1 ji 'J11.k1akl11 11 duż, J 
rmnz z la> 111!,. puhlia.011 ,·i ! 
1'1t·n1,zc rn1cr.1k1 11 m przcd,t \li< nit 
11 l'obccl [)o,kun;ila z.1h;m.1, \\ k1ł1r j 
11111Żn.1 br.11: mizi. I w1d11kru1ni 1 

\\' ,\mt·rh< 'z111k.1 111c ''h11dz1 7. t< lr.d
nych ifi,·z) od pon.id d11 udz1< tu l.11, <11 
zm1.dn ulwr10m11 .111<· \\ J ll\C m do S1\ l Il• 1 

li< j K."~gi r<k11nli'11\ ( .uinm·"a1 




