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JOHN BOYNTON PRIESTLEY 
1894-1984 

Dramaturg, eseista i powieściopisarz angielski. Urodził się 13 wrze
śnia 1894 r. W Bradford (Yorkshire) jako syn nauczyciela. Brał udział 
w I wojnie światowej . Po powrocie z frontu francuskiego, gdzie 
został ranny, podjął studia w Cambridge w 1919 - literackie i praw
nicze. Już w trakcie ich odbywania dał się poznać jako utalentowany 
publicysta i krytyk literacki, współdziałający z różnymi pisarzami ; 
krytykę literacką uprawiał zresztą przez całe życie , zapisując na 
swym koncie m. in. cenioną monografię James Meredith (1926) 
i bilansujący wieloletnie dociekania eseistyczne tom Literature and 
Western Man (1960, Literatura i człowiek Zachodu). Główn i e jednak 
pociągała go literatura piękna ; debiutował jako nowelista tomem 
Adam z księżyca (1927, Adam in Moonshine) , znaczny zaś sukces 
w Anglii i USA odniosła jego pierwsza powieść The Good Compa
nions (1929, Dobrzy kompani) , przedstawiająca w konwencji 
pikarejskiej losy grona zapaleńców, którzy zakładają objazdowy 
zespół koncertujący. Priestley wydał później jeszcze kilka powieści 
m. in. Angel Pavement (1930, Ulica Aniołów) , realistyczne studium 
obyczajowe z życia londyńskich warstw urzędniczych The Dooms
day Men (1938, Jasny dzień) , rzecz o charakterze kryptoautobiogra
ficznym , a także satyrę zwróconą przeciw konserwatystom Trzej 
panowie w cywilu (1945, Three Men in New Suits) ; żadna z nich 
jednak nie odniosła już takiego sukcesu jak pierwsza, a autor praw
dziwe swe powołanie pisarskie odnalazł w dramaturgii. Debiutował 
w 1932 sztuką Dangerous Corner (Niebezpieczny narożnik} , przyję
tą entuzjastycznie ze względu na znakomite dialogi i wyborne wyczu
cie sceny. Autor związał się w latach trzydziestych z Duchess Theatre 
i pisywał specjalnie dla tej sceny, uprawiał też dramaturgię radiową , 
a w czasie wojny pracował w BBC wygłaszając niezwykle popularne 
pogadanki radiowe (dzięki którym stał się niemal instytucją narodo
wą) i skecze udatnie propagujące idee antyfaszystowskie i demokra-

tyczne. Po li wojnie światowej pracował m. in. w UNESCO. Spośród 
licznych sztuk Priestleya największą wartość , a też i aktualność , 
zachował dramat quasidetektywistyczny Pan Inspektor przyszedł 
(1941 1l, An lnspector Ca/Is) , którego prapremiera odbyła się 

jednocześnie w Londynie i w Moskwie w 1946 roku. Inne utwory 
sceniczne Priestleya to m. in. The Venetian Door (Weneckie drzwi), 
Take the Foot Away! (Usuńcie tego szaleńca) , The scandalous Affair 
of Mr. Kettle and Mrs. Moon (Skandaliczne pomysły pana Kettle 
i pani Moon), The Rack (Tortury); niektóre prapremier doczekały się 
poza Anglią m. in. w wiedeńskim Burgtheater. 
Ostatnim dziełem ponad osiemdziesięcioletniego Priestleya jest 
musical The Good Companions (Dobrzy towarzysze) z muzyką 
Andre Previna, oparty na własnej powieści z 1929 roku . 
Sztuka Pan inspektor przyszedł grana była we wszystkich niemal te
atrach polskich; wybitną kreacją zapisał się Aleksander Zelwerowicz. 
Do dziś jest w repertuarze teatrów angielskich i amerykańskich. 
Ponadto na język polski przetłumaczono: Złoty deszcz, Miasto 
w dolinie, Zaczęło się w raju, Zielony lasek, Niebezpieczny zakręt. 

'1 Niektóre źródła podają rok 1946 
Opracowano m. in. na podstawie „Leksykonu pisarzy świata " Warszawa 1993 i „ Współczesnego teatru 
na świecie " M. Misiomego, Warszawa 1978 



ALLARDYCE NICOLL 

DRAMAT SUBIEKTYWNY 

Dla niektórych autorów zgłębianie tajników życia wewnętrznego to bru
talna, posunięta niekiedy do okrucieństwa naukowa sekcja ludzkiej 
duszy. Dociekania te przejawiają się w eksperymentach z tematami , 
które choć na pozór realistyczne, koncentrują uwagę na sprawach 
ducha. 
Z utworami tego typu ściśle związane są sztuki poruszające problem 
przestrzeni i czasu lub oparte na tematach, gdzie bez bezpośrednie
go lub pośredniego udziału mocy boskich przerwana zostaje nor
malna kolejność biegu wydarzeń w życiu rzeczywistym . Z najwięk
szą konsekwencją poświęcił się tej sferze zagadnień angielski dra
matopisarz John Boynton Priestley. Jego pierwsze próby na polu 
twórczości teatralnej, jak np. Niebezpieczny zakręt (Dangerous Cor
ner, 1932) i Zielony lasek (Laburnum Grove, 1933), są zaledwie nikłą 
zapowiedzią tego, co późn i ej stać się miało jego "specjalnością" . 

Wskazują one, że Priestley jest urodzonym dra-
maturgiem (co raczej zadziwia wobec szeroko 
rozbudowanej kanwy jego powieści). Labur

'J num Grove to umiejętnie skonstruowany 
~ · utwór sceniczny, w którym doskonale potrak-

towany jest kontrast między zbrodnią a spo
kojnym życiem cichej okolicy podmiejskiej, 
zaś Dangerous Corner, w którym już wyraź
niej zarysowuje się późniejszy styl autora, 
jest utworem na wskroś teatralnym. To samo 
odnosi się do późniejszej sztuki Priestleya, 
Rodzina Lindenów (The Linden Tree, 194 7) , 
studium współczesnego życia codziennego 
z jego wątpliwościami i ścieraniem się 

sprzeczności. 

"Specjalność" - jeżeli wolno użyć tego 



określenia - Priestleya w pełni po raz pierwszy ukazały cztery drama
ty wydane w 1937 i 1938 r. : Time and the Conway (Przemiany 
czasu) , I Have Been Here Before (Kiedyś już tu byłem) /'am a Stran
ger Here (Jestem tu obcy) i Music at Night (Muzyka nocą). Na róż
nych wariantach tej samej koncepcji „continuum czasu" oparte są 
sztuki Miasto w dolinie (Stanęli i bram miasta, They Carne to a City, 
1942), Desert Highway (Opuszczony trakt, 1934) i Pan inspektor 
przyszedł (An lnspector Ca/Is, 1946), chociaż później w Zaczęło się 
w raju (Ever since Paradise, 1947) zwraca się Priestley ku innego 
rodzaju eksperymentom, wprowadzając do swej sztuki postacie, 
które na przemian występują w niej i w innej wplecionej w nią sztu
ce. Wszystko to niewątpliwie wnosi indywidualne i ciekawe walory. 
W Music at Noght szereg postaci słuchając koncertu skrzypcowego 
traci swe zwykłe zewnętrzne oblicze, co umożliwia autorowi ukaza
nie na scenie ich życia podświadomego . Fabuła sztuki Time and the 
Conways pozwala mu stworzyć na scenie obraz życia niezależny od 
powszechnie przyjętego następstwa minut, godzin i dni. W Desert 
Highway przeszłość i teraźniejszość stykają się ze sobą na jednej 
płaszczyźnie; akcja pierwszej części sztuki, ukazująca przygody załogi 
czołgu , który utknął w niezmierzonej piaskowej pustyni , wiąże się z 
akcją toczącą się w ósmym wieku p.n.e. W pełni wkracza Priestley w 
świat wyobraźni w sztuce Miasto w dolinie, która ukazuje jak grupa 
postaci , reprezentujących , każda z osobna, poszczególne warstwy 
społeczne , przybywa do wielkiego miasta opasanego majestatycz
nym murem. W mieście tym, jak stwierdzają ci ludzie, cywilizacja 
osiągnęła najwyższą doskonałość . Praca jest tu zabawą , nie ma 
wojen, zaciekłość jest rzeczą nieznaną. W miarę rozwijania akcji 
Priestley próbuje pokazać , jak różne osoby z naszego pod względem 
społecznym niedoskonałego świata reagują na cuda tego świata 
cudów. Dla jednych jest on rajem, dla drugich piekłem. Innego znów 
rodzaju eksperyment podejmuje autor w sztuce Pan inspektor przy
szedł. Mamy tu przed sobą grono rodzinne, do którego z zewnątrz do
chodzi wiadomość o śmierci pewnej dziewczyny. Na pierwszy rzut oka 
wiadomość ta nie ma z tą rodziną więcej wspólnego niż jakakolwiek 
inna interesująca nowina wyczytana w gazecie. 

Jednakże gdy przychodzi inspektor policji , kojarzy on stopniowo 
każdego członka tej spokojnie żyjącej grupy ludzi z losem owej 
dziewczyny; wyciąga na światło dzienne wewnętrzne tajemnice, skal
pelem odsłania ukryte nadzieje i obawy. Gdy po jego odejściu jeden 
z członków rodziny telefonuje do komendy policji, okazuje się , że 
tam nic o tym wszystkim nie wiedzą. Był to Inspektor, którego poli
cja w ogóle nie zna. 
Wśród dramatopisarzy ostatniego dziesięciolecia Priestley jest bez wąt
pienia autorem stawiającym sobie najbardziej ambitne cele i wykazują
cym największy kunszt w traktowaniu 
swego materiału scenicznego. Być 
może, nie zdołał jeszcze wyjść 
poza ramy teatru eksperymen
talnego. Ale nawet gdyby tak 
było , to, co dotąd stworzył , 
wykazuje rozmach i wyczucie 
efektów teatralnych , sta
wiające go w awangardzie 
dramatopisarzy angiel-
skich. 

Tłumaczenie Wacław 

Niepokólczycki 

1949 r 

A. Nicoli, Dzieje teatru, t. 11, 
Warszawa 1975, s.266, 271-72 



ANTONI KĘPIŃSKI 

NIEPEWNOŚĆ 

Głównym środowiskiem człowieka jest jego środowisko społeczne. 
Ono zabezpiecza jego życie , ale ono też jest potencjalnym źródłem 
największych zagrożeń. Żadne bowiem inne środowisko nie jest tak 
groźne , jak środowisko ludzkie. Człowiek nigdy nie może być pewny 
tego, co ze strony drugiego człowieka go spotka. Żadne środowisko nie 
jest tak niepewne, jak środowisko ludzkie. Może otoczyć ono człowie
ka opieką i troską , ale może też ono go całkowicie zniszczyć. 

Jak to się dzieje, że ludzie, którzy nas otaczają , zmieniają swoje obli 
cza - wczoraj ich twarze były przychylne i przyjacielskie, a dziś są 
wrogie , wczoraj im wierzyliśmy, a dziś nie mamy do nich zaufania. 
To , co wczoraj wydawało nam się ich prawdziwym obliczem, dziś 
jest maską, pod którą ukrywają oni swe niecne w stosunku do nas 
zamiary. Swiat społeczny jest naszym głównym środowiskiem , 

powinien więc mieć względnie stabilną strukturę. Gdzie tu jest praw
da, gdzie konsekwencja? Jak tu się przedstawia nasz rachunek 
prawdopodobieństwa? 

Trudno byłoby nam żyć , gdybyśmy nie byli pewni , że jutro będzie 
świecić słońce , że ziemia nie będzie drgać pod naszymi stopami, 
że będziemy mieli zapewniony dostęp powietrza itp. A tu , gdy cho
dzi o ludzi , z którymi żyjemy, nie wiemy, co jest prawdą , a co fał

szem, co oni naprawdę o nas myślą, jakie są ich prawdziwe w sto
sunku do nas intencje, czy nie udają tylko naszych przyjaciół , czy ich 
życzliwość nie jest tylko maską , czy nas nie zdradzają , 

zachowując pozory miłości itp. Nasz rachunek prawdopodobieństwa 
zawodzi. Nie wiemy, na co liczyć , czego się trzymać , jesteśmy ska
zani na stałą niepewność . Jest to jeden z paradoksów życia ludzkie
go, że ten sektor otaczającego świata , z którym najwięcej się styka-



my, od którego najbardziej jesteśmy uzależnieni , tj . sektor społecz
ny, jest jednocześnie sektorem najmniej pewnym, sektorem, co do 
którego najtrudniej stworzyć sobie rachunek prawdopodobieństwa , 
i przysłowiowa beczka soli nieraz nie wystarczy, by drugiego czło
wieka poznać . Dlatego gdy inne relacje ze światem otaczającym ule
gają w wielu sektorach automatyzacji , człowiek nie zastanawia się nad 
tym, jak ma chodzić i wykonywać szereg codziennych, prostych 
czynności ; to jego stosunki z drugim człowiekiem są zawsze niepew
ne, znajdują się zawsze w centrum świadomości , nie ulegają automaty
zacji. Gdyż rachunek prawdopodobieństwa nie jest tu nigdy pewny. 

Możliwe , że człowiek jest panem stworzenia i może swoją postawę 
„nad" realizować w różnych odcinkach otaczającego świata , może 

doprowadzić do tego, że w tych odcinkach szanse nieprzewidzianego 
stają się minimalne, ale nigdy nie jest on „panem stworzenia" w sto
sunku do drugiego człowieka ; tu dwóch „panów" styka się z sobą 
i nigdy nie wiadomo, co z tego spotkania wyniknie. Wszelki rachu
nek prawdopodobieństwa zawodzi. 

Czasem w sytuacjach konfliktowych , a jeszcze wyrazn1e1 
w sytuacjach granicznych, gdy człowiek jest w obliczu śmierci , wyja
wia on swoją prawdziwą hierarchię wartości . Na przykład w warun
kach tzw. normalnych może on imponować otoczeniu swoją ustabi
lizowaną i społecznie akceptowaną hierarchią wartośc i („dobry oby
watel i ojciec rodziny"), a w warunkach niespokojnych, dezintegracji 
i lęku zmienia się nieraz w ludzką bestię . Czy bestia ta tkwiła w nim 
zawsze, tylko w czasach spokojnych była stłumiona przez lęk spo
łeczny, a wydobywa się na wierzch w czasach niespokojnych, pod 
wpływem lęku przed śmiercią i dzięki rozluźnieniu hamulców spo
łecznych? Czy też człowiek nie jest ani bestią , ani aniołem , ale zlep
kiem różnorodnych i przeważnie sprzecznych z sobą form przeżywa
nia i zachowania się (struktur czynnościowych) , których wybór zale
ży od nawyku, okoliczności zewnętrznych i prawdopodobnie wielu 

czynników nie dochodzących do naszej świadomości? W takim 
wypadku trudno by mówić o osobowości człowieka , gdyż jego cechą 
najbardziej charakterystyczną byłaby zmienność , a ta jest antytezą 
osobowości. Jest to stare pytanie: czy człowieka przedstawić w for
mie posągu z twardego i trudno zniszczalnego materiału , czy też w for
mie oparu, który zmienia swe kształty i gęstość , lub trzciny na wie
trze się chwi ejącej . 

A. Kępiński, Psychopatie, Sagitarius, Kraków 1992, s. 142, 136137, 38 



WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ 

SZCZĘŚCIE I MORALNOŚĆ 

W pewnym znaczeniu „szczęścia" moralność jest czymś więcej niż 
jednym z jego czynników; w innym zaś nie jest nawet jednym z czyn
ników. Mianowicie - szczęście rozumiane w scholastyczna - staro
żytnym sensie (jako eudajmonia, beatitudo) jest wręcz identyczne 
z życiem moralnym; szczęście zaś w rozumieniu psychologicznym, 
w sensie intensywnego stanu przyjemności , nie ma żadnego związ
ku z moralnością , może go doznawać tak samo ten , co żyje 

niemoralnie, jak ten , co moralnie. 

Związek moralnośc i i szczęścia przedstawia się też tak lub inaczej 
w zależności nie tylko od tego, jak rozumie się „szczęście", ale także , 

jak się rozumie „ moralność": czy rozumie się ją jako zaletę woli , czy 
też uczucia. W pierwszym rozumieniu wartość moralną posiada ten , 
kto chce spełniać i spełnia swój obowiązek, w drugim zaś ten , kto 
posiada dobre uczucia; w pierwszym ten , kto żyje jak należy, choćby 

nie miał do tego skłonności i musiał się przymuszać , 

w drugim zaś ten , kto ma naturalne skłonności , by żyć jak należy. 
Są to zaś rzeczy różne i mające różny wpływ na szczęście. Moral
ność w pierwszym znaczeniu jest czynnikiem szczęścia dla spokoju 
sumienia, jaki daje, dla świadomości , iż się zrobiło , co należy. Nato
miast dobre uczucia, .dobroć , życzliwość wcale nie są czynnikami 
spokoju. Tego, kto się przejmuje sprawami cudzymi , nie tylko cieszą 
radości cudze, ale także martwią cudze niepowodzenia, a przeto ma 
on więcej nie tylko źródeł szczęścia , ale przeszkód w szczęściu. 
Widok cudzego nieszczęścia zepsuje dobremu jego szczęście osobi
ste. 

Trzeba rozróżniać , w jakim znaczeniu mówi się o „ moralności " 
i ludziach „moralnych": czy ma się na myśli „dobrych", czy też 



„porządnych ". Wydaje się , że dobrzy przez swe dobre uczucia więcej 
się do szczęścia innych przyczyniają niż porządni , spełniający bez 
zarzutu swe obowiązki. 

W szczęściu człowiek staje się dobry; gdy doznaje zadowolenia, wtedy 
jest wdzięczny światu , życzliwy dla ludzi , a z wdzięczności i życzliwości 
nie mogą rodzić się inne uczucia i czyny, jak tylko dobre. Człowiek 
szczęśliwy, będąc zadowolonym z życia , nie ma powodu do najgor
szych uczuć , jakimi są zawiść czy nienawiść; ani też nie ma powodu 
do działań podstępnych , złośliwych , egoistycznych, którymi nie
szczęśliwy poprawia swój zły los. Ale można to też tłumaczyć pozy
tywnie: szczęście wzmaga siły psychiczne człowieka , nawet jego siły 
fizyczne i czyni go zdolnym do podejmowania rzeczy, na które by 
inny się nie ważył . 

Sed contra. Doświadczenie potwierdza wprawdzie ten pogląd czę
ściowo , ale go nie potwierdza w pełni ; wskazuje, że właśnie w szczę
ściu ludzie nieraz się stają obojętni dla wszystkiego, co nie jest ich 
szczęśc iem. W nieszczęściu raczej niż w szczęściu rodzi się moralny 
stosunek do życia , zrozumienie potrzeb innych ludzi , współczucie 

dla cudzego nieszczęścia . Trzeźwi obserwatorzy człowieka 
sceptycznie zapatrywali się na umoralniające wła
sności szczęścia . Nie wszyscy szczęśliwi są 
dobrzy i nie tylko dobrzy są szczęśliwi. 

W Tatarkiewicz, O szczęściu, PWN Warszawa 1990, s. 553-554, 557 
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na działalność artystyczną w sezonie 2003/2004 

50.000 zł 



Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom: 
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Kiub M uzyczny S tereo 

00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 

li. ~ 
rok zal . 1869 

SALON KWIATOWY 

tel. 826 35 75, fax 826 88 99 

CONFISERIE uCAfE 

VARSOVIE 
NOWY SWIAT 3~ . 

00-029 Warszawa 
tel. 826 66 19 
fax 826 05 69 

KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

zapraszamy w godz. 1 O - 20 
02-586 Warszawa, ul. J. Dąbrowskiego 69 

przr Al. Niepodległości 
te. (022) 845 23 31 

BGl s.a. 
Adresy plłlC6wek Bcd S.A. 

wW•rs•.wlel 
Ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, 
tel. 851 I I 28 . fax. 84 1 6 1 3 I 
Al. Niepodległości 1171119, 02-585 Warszawa. 
tel . 848 19 27. fax. 848 21 59 
Ul. Fasolowa 45, 02-482 Warszawa. 
tel. 863 42 06. fax. 863 42 07 
Ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa. 
tel. 526 95 OO. fax. 620 72 71 
Ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa. 
tel . 638 44 12. fax. 685 23 81 
Ul. Dwudziestolatków 3, 02-157 Warszawa. 
tel. 868 64 71 . fax. 868 64 7 2 
Ul. Solec 22, 00-41 O Warszawa. 
tel. 522 20 46/49. fax. 52 20 47 
Ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa. 
tel. 329 44 20. fax. 329 44 22 
Ul. Broniewskiego 9E, 01 -780 Warszawa. 
tel. 639 23 OO. fax . 663 54 55 
Ul. Sledzłbna 32, 03-317 Warszawa. 
tel. 814 03 45. fax. 814 07 31 
Ul. Francuska 47, 03-905 Warszawa. 
tel . 616 26 33. fax. 616 26 21 
Ul. Leszno 19, 01 -199 Warszawa. 
tel . 631 OO 61 . fax. 63 I 05 99 
Ul. Popularna 54, 02-473 Warszawa. 
tel. 8 1 7 33 70. fax. 817 34 I I 
Ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa. 
tel. 666-20-09. 666-20-08 
Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa. 
tel. 847-69-62. 847-69-63 
Ul. Kłopotowskiego 36, 03-717 Warszawa. 
tel . 670-15-30 
Ul. Puławska 29, 02-508 Warszawa. 
tel. 646-69-B7 

Ul. ~włatowlda 49, 03-144 Warszawa. 
tel. 8 19-00-45.819-00-46 
Ul. Jagiellońska 2, 05-120 Legionowo. 
tel . 774-01-46. 774-08-13 
Ul. Wrocławska 21, 01-493 Warszawa. 
tel. 861-03-64 
Ul. Nałęczowska 64, 02-922 Warszawa. 
tel . 651 -97-12. 651-56-76 
Ul. Nowoursynowska 145 E, 
02-776 Warszawa. tel . 855-42-90. 855-44-72 
Ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. 
tel. 828-11-27. 828-11-47 
Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. 
tel . 860-44-66. 860-58-14. 860-58- 1 5 
Ul. Grójecka 29, 02-030 Warszawa. 
tel . 658-13-20. 668-59-94 
Ul. Trakt Brzeski 52 A. 05-077 Wesoła. 

tel. 773-10-77. 773-11-46 
Ul. Dąbrowszczaków IO, 03-474 Warszawa. 
tel. 618-25-17. 618-26-07 
Ul. Rudnickiego I O, O 1-858 Warszawa. 
tel. 663-07-99. 663-20-68 
Ul. Stryjeńskich 19, 02-791 Warszawa. 
tel . 649-48-B6. 649-60-57 
Ul. Puławska I 08/112, 02-620 Warszawa. 
tel. 854-06-0 I, 854-06-02 
Ul. Surowieckiego 8, 02-785 Warszawa. 
tel . 644-99-22. 644-67-14 
Ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa. 
tel. 859-70- 18. 859-70-19 
Al. Jerozollmskłe 29, 00-508 Warszawa. 
tel. 622-B4-B I, 622-43-93 

www.bgz.pl 
Infolinia O 801 123 456 * 

* calkowity koszt rozmowy jest równy cenie jednego impulsu za połączenie lokalne 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA G!:.Ó'NNA 
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - Gabriela Zapolska. reżyseria - Tomasz Zygadło. 
scenografia - Marcin Stajewski. kostiumy - Anna Sekuła. choreografia - Tadeusz 
Wiśniewski. opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

REWIZOR - Mikołaj Gogol. przekład i adaptacja - Aleksander Argentynowicz. 
reżyseria - Krzysztof Zaleski, scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Wojciech Borkowski, 
choreografia - Emil Wesołowski 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. 
reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA 6'ł 

ZWIĄZEK OTWARTY - Franca Rame. Dario Fo. przekład - Aleksander Berlin. reżyse
ria - Aleksander Berlin. scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz, opracowanie muzyczne -
Wojciech Borkowski 

LIBERTYN - Eric-Emmanuel Schmitt. przekład - Brabara Grzegorzewska. reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy - Irena Biegańska 

DWIE SCENY MIŁOSNE - (Oskar Wilde - TRAGEDIA FLORENCKĄ przekład - Antoni 
Libera. Antoni Czechow - NIEDŹWIEDŹ, przekład - Jerzy Wyszomirski) reżyseria -
Krzysztof Zaleski. scenografia - Joanna Macha. kostiumy - Zofia de lnes. 
muzyka - Wojciech Borkowski, układ walki - Tomasz Grochoczyński 

DWOJE NA HUŚTAWCE - William Gibson. przekład - Małgorzata Semil. 
Karol Jakubowicz. reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Joanna Macha 

DOWÓD - Dawid Auburn. tłumaczenie - Hanna Szczerkowska. reżyseria - Agnieszka 
Lipiec-Wróblewska. scenografia - Agnieszka Zawadowska. muzyka - Artur Rojek 

OCZV WIELKIEGO MIASTA - Kurt Tucholsky, tłumaczenie - Roman Kołakowski. 

reżyseria - Agnieszka Glińska. scenografia - Agnieszka Zawadowska. kierownictwo 
muzyczne - Urszula Borkowska 

VINCENT i URSZULA - Nicholas Wright, tłumaczenie - Hanna Szczerkowska. reżyseria -
Barbara Sass. scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Michał Lorenc 

SCEI IA 1 IA DOlE 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś. scenografia - Marcin Stajewski. 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

KOFTA - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś, kierownictwo muzyczne i aranżacje 
utworów - Wojciech Borkowski, współpraca reżyserska - Marcin Sosnowski, scenografia 
- Tomasz M. Wiśniewski, Dorota żarska . choreografia - Tadeusz Wiśniewski 

ZAŚWIADCZENIE O INTELIGENCJI - Jerzy Dobrowolski, scenariusz i reżyseria -
Wojciech Młynarski. scenografia - Marcin Stajewski, choreografia - Zofia Rudnicka. 
opracowanie muzyczne - Jerzy Derfel 

MAGDA ZAWADZKA - PAMIĘTNIK LIRYCZNY - reżyseria - Marcin Sosnowski, 
scenografia - Marcin Stajewski. kierownictwo muzyczne - Beata Wus 

SZANOWNI PANSTWOI 
INFORMUJEMY ŻE POCX:ZAS SPEKTAKLU OBOWV\ZUJE CNJ<OWllY ZN<AZ. FOTOGRAFOWANIA FILMOWANIA I NAGRYWANIA 

PRZEDSTAWIENIA PROSIMY O WYU\CZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 


