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Tadeusz Nyczek: Dwa pytania. Dlaczego reżyser, s~nny 
reżyser "Pamiątek Soplicy","Listopada", "Trans-Atlantyku", 
"Opisu obyczajów", "Obozu Wszystkich Świętych", 
"Pożegnania jesieni", czyli jedyny od lat w Polsce twórca 
prawdziwie "narodowego" teatru w każdym znaczeniu, także 
szyderczym, ironicznym -robi dziś Czechowa? I pytanie 
drugie: Dlaczego wiośnie "Wiśniowy sad"? 

Mikołaj Grabowski: Pierwsze pytanie ... 
Zawsze rabilem coś wtedy, gdy temat mnie bezpośrednio 
dotyka!, bolol lub też, gdy uczyl mnie, pomogol poznać 
i rozpoznać to, co dookola, także i siebie. 
Drugie pytonie ... 
"Wiśniowy sad" jest dla mnie wlośc1wie taką nauką, 
żegnania się z czymś, co utracone, do czego nigdy już 
nie wrócę. "Wiśniowy sad" to idealny, modelowy wręcz 
dramat, specyficzna komedia końca wieku, przełomu 
wieków. Dramat z krawędzi: czasu, myślenia, ustrojów. Jak 
w tragediach antycznych -dramat rodzinny jest jednocześnie 
dramatem państwa. Raniewscy upadoją jako rodzino i upodo 
ich świat: symboliczny sad i realny feudalizm. Story świat 
upada od zniesienia pańszczyzny w 1861 roku oż po 
rewolucję 1905. Czyli jest to też dramat historii i dowód, 
że niemożliwe jest "zadekretowanie" zmian ustrojowych 
od "już", od "zaraz". Symboliczny zakup przez Łopochino 
wiśniowego sodu kończy storą epokę -o to jest już 1903 
rok! Widzowi rzecz jasno bliższe będą perypetie 
Roniewskich niż historio Rosji, ole bez tej historii nie byloby 
pelnej prawdy o Roniewskich. Nie byloby tej prawdy także 
o nos, którzy żyjemy w pewnym czasie historii, która nami 
miota i o wielu sprawach decyduje nawet bez naszej wiedzy 
i zgody. Dla mnie, po wszystkich Schoefferach, po 

"Listopadzie", "Opisie obyczajów". -to jest zetknięcie 
się z zupelnie innym myśleniem. Może i przyszlo na to pora, 
może i jo morn w sobie dramat "Wiśniowego sodu"? 

T.N.: Nie do się zagrać króla Leara mając trzydzieści lot. 
Niby reżyserów to nie dotyczy, ole jednak? ... 

M.G.: Może w sporadycznych wypadkach nie dotyczy. Ale 
jeśli nie "noszę" tematu w sobie i to czasem przez kilko lot, 
jeśli nie jest to mój dotkliwy problem, to istnieje 
niebezpieczeństwo papierowego teatru. 

T.N.: "Wiśniowy sad" dzisiaj. Co znaczy. 

M.G.: Staram się zawsze wsluchiwoć w życie, które toczy 
się dookolo. Nie mówię naturalnie o teatrze no tzw. 
"zamówienie spoleczne". Chodzi mi o wspólną rozmowę, 
o odpowiedź, czy nos to wszystkich obchodzi. Teatr zawsze 
tkwi w czasie teraźniejszym, reżyser nie ucieknie od 
teraźniejszości. No, o "Wiśniowy sad" ... Widzę dzisiaj 
dookolo Roniewskich, Gojewów, Łopochinów. 
Dla wielu coś się zawalilo, odeszlo, nie umieją 
znaleźć się w nowych okolicznościach, nowych ukladach 
spolecznych, ekonomicznych. Dla wielu, glównie mlodych, 
to jest wiośnie szanso, perspektywa. Czechowowski 
schemat doklodnie się powtarza. Sympatie widzów 
pewnie się rozlożą. Łopochin pojawi się jako bezwzględna 
sila, za którą stoją po prostu pieniądze . Bo "Wiśniowy 
sad", to przecież sztuka także o pieniądzach. Pieniądze 
niszczą, przez ich brok, ale mogą też tworzyć, gdy ktoś 
je ma. Jednak ten, kto je ma, jest u nos ( i w Rosji) 
jakby podejrzany .. . Nieczysty .. . Wolimy więc zbiedniolych, 
poszkodowanych przez los Raniewskich, choć sobie no ten 
los solennie zaslużyli, od zamożnego, krok po kroku 
zdobywającego coraz większy majątek Łopochina, który 
umie lepiej gospodarować, inwestować ... Ma nawet 
świotle idealy gospodarnej, nowoczesnej Rosji. .. 
Gdyby Łopachinów bylo dziś w Rosji więcej, 
moglibyśmy spać spokojnie. 

NA KRAWĘDZI 

dialog 
przedpremierowy 
z Mikołaiem 
Grabowskim 



T.N.: A wiośnie. Co się komu z czym kojarzy. Czy dziś, 
wiośnie dziś, gdy do wladzy doszli u nas ci, klórzy lę wladzę 
zbudowali wiośnie na lakich ludzkich senlymenlach do 
przeszlości i lęku przed nowym -więc czy dziś inlencje 
"Wiśniowego sadu" nie będą opacznie rozumiane? Jako 
pochwala tych powrolów, sentymenlów -powiedzmy sobie 
szczerze -do minionych czasów pięknej, spokojnej komuny? 

M.G.: Ba! Może lak być. Ale, po pierwsze, tak naprawdę 
wygrany w lej szluce jesl Łopachin i nowel gdyby mieć do 
niego tysiąc prelensji, nie sposób mu odmówić racji. 
Raniewscy przegrywają na wlasne życzenie, więc jeśli 
fruslroci komuny będą się do nich przyznawać, Io nie czeka 
ich chyba nic dobrego. Ale jesl Io sprawa poważna: nowa 
ekonomia, nowa moralność, czy raczej luka nie wypelniona 
jeszcze nową moralnością sprowily, że tysiące ludzi czują się 
wylrącone z rytmu, do klórego nawykly. Zadają sobie 
w kwiecie wieku pylonie gdzie i po co żyją. Za pracę chcą 
mieć pieniądze, za pieniądze przyzwoile życie. A tu ani 
pieniędzy, ani procy, albo byle jak i byle co i życie na 
krawędzi. Opowiadala mi studentka o swoim, niestarym 
przecież ojcu: "On jest Raniewską, siedzi w oknie i patrzy. 
Nie chce nowel wyjść z domu". Dla niego jest już za późno. 
Wczoraj już bylo, jutro nie będzie. A dziś jesl okno. 

T.N.: Jesl jeszcze jedna sprawa. Ci ludzie już wlaściwie nie 
chodzą do tealru, nie mają lam czego szukać, choć akurol 
w tym wypadku coś znaleźliby. Myślę o tych, klórzy chodzą 
naprawdę, o mlodych ludziach. Oni lamlych slarych czasów 
po proslu nie pamięlają, Io nie ich sprawa, nie mają do 
czego wracać, choc'by tylko po wspominki. 

M.G.: Przecież Io jest szluka lakże wiośnie o nich, 
o przyszlości, o nadziei, o jakimś przysz~m, 
sensowniejszym świecie. Ten świal będzie !warzy! nie tylko 
Łopachin -lechnokrala, kupiec, inżynier, biznesmen w jednej 

osobie. Będzie w nim lakże Trofimow i Ania . Idealiści, może 
przyszli rewolucjoniści. Będą szukać czystości moralnej, będą 
duchem może zlym, może dobrym -jakiejś przyszlości. Duch 
i maleria, Trofimow i Łopachin . Wszystko przed nimi. 
A za nimi -pogrucholany, śmieszny, bezradny świal 
Raniewskich. Co ważne, bardzo ważne -to, że Czechow 
nikogo nie obroża, nie niszczy, nie pogrąża, nie slrąca 
w przepość. Raniewscy upadają bez nienawiści. Łopachin 
naprawdę chce dobrze, należy mu wierzyć . Nowel staremu 
Firsowi dal Czechow blogoslawioną sklerozę, żeby nie czul 
puslki wokól siebie. Komplelny brok nienawiści, zlości. 
Może dlalego wciąż się wraca do Czechowa. Calkiem 
odruchowo. Uruchamia w nas lepsze slrony nalury. 
Woli nazywać swoje sztuki komediami, żeby jakoś ukryć 
gorycz i rozpacz. 

T.N.: Co tu jeszcze gadać. 
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Dramaty Antoniego Czechowa na scenę Miejskiego Teatru w 
Krokowie wprowadzi! za swej dyrekcji Ludwik Solski. 20 stycznia 
1906 roku odb0o się premiero "Wujaszka Woni", 3 listopada 
1906 roku "Wiśniowego sadu", 2 marca 1907 roku "Czajki". 
Premiera "Wiśniowego sadu" na scenie naszego Teatru b0a 
równocześnie polskq propremierq tego utworu, o odbylo się niecałe 
dwa lota po moskiewskiej prapremierze, która było 17 stycznia 
1904 roku. 
Krytyka teatralna bocznie przyglqdala się dramatycznym 
"nowinkom", jakimi wówczas byfy sztuki Czechowo. W prasowych 
recenzjach dużo miejsca poświęcano na omówienia samej idei 
utworu, czego dowodem mogq być następujące glosy prasy: 
"Rozpaczliwy smutek wieje z tej sztuki. Smutek najgorszy, bo 
smutek nudny, pfynqcy z zupełnej bezcelowości i bezmyślności 
wszelkiego istnienia. Jesteśmy widzami rozkładu czegoś, czyj byt 
zupełnie nam obojętny, co ginqc, drażni nos tylko widokiem 
zupełnej trupiej nieruchomości . Wyrzec się musimy wszelkiego 
oddźwięku, bo poeta go od nos nie pragnie, a my go dać nie 
możemy. Stoimy wobec faktu zindywidualizowanego tak 
doskonale, że czujemy się prawie jak intruzi, którzy przyszli 
podpatrywać cudzq niedolę . A niedola ta jest błaha; autor z 
przedziwnym upodobaniem podkreśli! wszystkie objawy 
drobiazgowe i błahe, o usunął i zator! to, co mogło dramat 
podnieść i wywyższyć. (. .. ) Po "Sodzie wiśniowym", po tym 
obrazie tajemniczego życia rosyjskiego, w którem dla polowy 
świata leży zagadka przyszłości, mimo woli cisnq się refleksje. 
Co jest istotną treścią dusz, które tak widzą świat, które ten 
powierzchowny drobiazg życia nazywają wielką sztuką swego 
narodu, które płaczliwie umieją powiedzieć, "aby żyć 
teraźniejszością, trzeba wprzód odpokutować przeszłość, a 
odpokutować można tylko cierpieniem" ·a nie zdobywają się na 
czyn większy i ważniejszy od wszelkiego cierpienia, nie umieją 
wypromienić z siebie ani jednego blasku przyszłości? I co ciągnie 
za tą słabością rozgłos slawy, co przykuwa uwagę i wyzwala 
zachwy1y Zachodu? I może dzieje się tak dlatego, że w dramacie 
Czechowa, jak w tylu innych dziełach ducha rosyjskiego, czuć coś 
niezmiernie dżiwnego, czuć zupełny brok perspektywy moralnej, 
przypadkowość psychiczna podniesiona jest do naczelnej zasady 
działania.(...) W dramacie czuć potężny talent, bo postacie jego 
żyją prawdziwie · ole żyją nędznie . Czechow świetnie, niby z 
drobnych kamieni mozajki, umie sklodać charakter swych postaci; 

drobnymi rysami cieniuje je coraz dokładniej, aż stają przed nami 
żywe i mimo wszelkie zarzuty doskonale zrozumiale. Roniewskojo 
jest tak naturalna, tok pozbawiona wszelkiej sztuczności, że jak 
każda istota żywo poczyna budzić wspólczucie czysto osobiste, ale 
nie umotywowane artystycznie ·więc co chwila pryskające, by 
ustąpić miejsca uczuciu zniechęcenia i nudy. Rzewny, ale wciąż bez 
powodu wyzwalający się sentyment, swoją doskonałą biernością 
pobudza do oporu i wówczas rozdziera się od razu subtelna tkanka 
nastroju" (Naprzóc/) 
Recenzent Nowej Reformy podkreślał aktualność problematyki 
"Wiśniowego sadu": "Wiśniowy sad interesuje ponadto stroną 
aktualną utworu, aczkolwiek pisany kilka lot temu, porusza 
zagadnienie, które wstrząsn~o colą Rosją, mianowicie kwestię 
agrarną, historyczną konieczność przemiany form własności 
ziemskiej.(. .. ) Czechow satyryk i nowelista w tym utworze jest 
poetą epikiem. Nie przerzucając tematu swego na szersze 
widnokręgi polityczne, odtwarza w szeregu obrazów duszę 
i uczucia swego społeczeństwo, podsluchuje drgnienia jego pulsu 
i szerokimi pociągnięciami pędzla maluje psychologię rosyjskich 
ludzi XX wieku ... ". 
Naturalnie recenzenci nie poprzestawali na ocenianiu utworu 
Czechowa czy doszukiwaniu się w nim aktualności, bacznie 
obserwowali jak z IQ materią dramatyczną rodzą sobie teatralni 
wykonawcy i nie szczędzili cierpkich uwag pod ich adresem: 
"Wykonawcy rozeszli się prawie zupełnie z myślą autora, i Io 
sprawiło, że sztuka, niezawodnie źle zbudowana i pozbawiona 
akcji, ale niezmiernie subtelnymi rysami malująca ciekawe 
psychologiczne problemy, nie tylko przeszła bez wrażenia, ale 
wywolala u widzów uczucie nudy ... Winę ponoszą nie sami 
artyści(. .. ) Zapewne, pani Wysocka odegrała rolę biednej 
Raniewskiej zupełnie oderwanej od rzeczywistego życia, 
a pogrążonej w wspomnieniu swojej wielkiej, a nieszczęśliwej 
milości, · ze zwyklq inteligencją i si lną, choć może za szorstką 
charakterystyką, · p. Solski odtworzy! jeszcze jeden doskonafy typ 
starca, -p. Arkawinówna i p. Zelwerowicz, dobrze obmyślili 
i trafnie odegrali swoje role, · ale Io b0Y wyjątki w zupełnie 
niewłaściwym melodramatycznym tonie, jakie przybralo całe 
przedstawienie, w szczegółach i ogólnym nastroju. Czechow 
zasługuje na większą staranność, i lepsze wystudiowanie; przede 
wszystkim zaś trzeba go doklodnie zrozumieć i trochę więcej 
wniknąć w jego artystyczną koncepcję" . (Głos Narodu) 

Prapremiera 
"Wiśniowego sadu" 
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TEATR MIEJSKI W KRAKOWIE. 
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W Sobotę dnia 3 Listopada 1906 r. 
po raz plcrvvszy : 
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Komedya w 4 aktach A. Czechowa . 

Rnnicwsknja, ohywntelka 7.ic111sh" 
Anir„ jej córka 
Waria, jej córb przybrana 
Gajew, lirnt llauicwskiej 
Łopachin, kupiec . 
Trofimow, Rlndcnt 

• 

Simeonow - l'iszczyk, obywatel ziem ski 
Szario ta, g nwcrnnntka 

OSOBY: 
PP. WyAockf\ . 

!Jorodzicz. 
Arkawinówna. 

„ Soliicslaw. 

F.picbodow, ekonom . 
Duniaeza, panna służąca 
Fira, lokai staruszek 
Jasza, miody lokaj 
Przecbod zień 
Naczelnik stacyi 
Urzędnik pecztowy 

.„ 

Zelwerowicz. 
Mic!eweki. 
Szymborski. 
Sluhicka. Goście - służba . 

Rz~c1. d7.iejc 6ii; w maj:itku Ranicwskicj. 

PP. Puchalski . 
Jutkiewicz. 

n Solski. 
" Leszczynek.i. 

Bończa. 

Początek o godzinie '7 - I<.onicc po godzinie 10. 

CENY MIEJSC Z\VYCZAJ;\E. 
Lota part erowa aa 5 osób . Kor. 14·
Lo~a I-go pi~trn n:i 5 osób . . . 14"
Loża JL-go pi~'trn Il:\ 5 osóu. . . IO·
Kncslo w loi.y z!Ji orowcj drn i;icgo 

Krzc;;lo II-nQt1. w 5 osi. rz~d. Kor. ::!·
J.::rzcslu n:i parterze . . . . . 1 ·20 
Krzesło nn. lmlkonic l·szcgo piętra 

w picr1Tszym n Qchic . 4·
w nnstQpnych n~tlach . . . . 3·

Krzcslo nr. lialkonie H-gicgo piętra 

Gnlerya w picr1Ts1.ym m~<b.ic Kor. 1 ·
w nasl ~ Jlll)"Ch n.~dacL U>< pro~t 
sceny grnpl\ C i JJ . . • • -·su 

Gnlerya w !Jocznych rz~<lach • 
piętrr.. . . . . . .. 3'-

Fotel w pii;ci11 picrll'szycu rz~clnch 4'
Krzcslo 1 -rz~doc w D:\St~pnych 

4 rz~<lach • . . • . . • • s·-
w picr1Tszym rzędzie . . . . 3·
w m1st~1mych czterech rzędach 2·-

grupa B i E . . . . . -·GO 
Ge.lerya do sceny przylegaj11ca • 

grupa A i F . • . . -·40 

WIERZCHNIE OKRYCIA, KAPELUSZE, LASKI, PARASOLE, NALEŻY ZOSTAWIAĆ W GARDEROBIE. 

lity wcześniej nabywać można w Kasie zamówień r. A. Grigara, Rynek gł. (Hotel Drezdehkl), a w dniu przedstawienia w Kasi1 Ttatraln1J 

K:asa otwarta od godziny 9 do 1 i od 3 do 8 wieczorem. - Za bilety kupione Kasa pieniędzy nie zwraca 

W Niedzielę o godzinie 3 popołurlniu „Ożenić się nie mogę„, komedya w 3 aktach Al. br. Fredry, 
rozpocznie : „Zrzędność i przekora", komedya w 1 akcie wierszem Al. hr. Fredry. 

Ceny mie)sc :zniżone do połowy. 

ieczór o godzinie 7 „Odwieczna Baśń", poemat dram1ttycz 11y w 3 aktach Stanisława Przybyszewskiego. 

drukarni „Cz11.su" w KraP 11wie. S aldadem DfTekoyi Teatru Mlej1kl9«0. 
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Z głosów krytyki wynika, że aktorzy mieli wyraźne trudności 
z odegraniem czechowskich postaci. Recenzent pismo Naprzód 
pisał: "Tempo całej gry było jednostajnie powolne -ton płaczliwy; 
p. Mielewski doprawdy płakał już naprzód, zanim usta otworzył. 
Zamiast drobnemi zmianami i wahaniami tempo zbliżyć się do 
tego ideału bezpośredniości, szczerości, jakim przejęty co~ dramat 
Czechowo, o zarazem ożywić i urozmaicić nastrój -co tern lepiej 
uwydatniłoby najistotniejsze momenty sztuki, artyści utrzymywali 
się w jednostajnym, szarym, włośnie nienaturalnym tonie.(. .. ) 
P. Wysocko grała bardzo poprawnie, bardzo inteligentnie 
i w niektórych momentach (np. w trzecim akcie w rozmowie 
z Trofimowem (Mielewskim), w scenie pożegnania domu, gdzie 
milcząc obejmuje brata) umiało przykuć uwagę do siebie. Ale 
w całości nie stworzyło postaci, nie było tą no pół zrujnowaną 
obywatelką ziemską, lekkomyślną wielką panią, żyjącą za 
popędem chwili, namiętności, kaprysu i serca. - P. Sobiesław 
również nie był sobą, nie czuł się dobrze w tej roli życiowego 
niedołęgi, który strwonił majątek no cukierki; charakteryzacjo jego 
również nie odpowiadało postaci, jaką miał stworzyć. - Najlepszą, 
najbardziej jednolitą kreację dał. p. Zelwerowicz, jako kupiec 
Łopochin. W akcie trzecim przejście do brutalnego tonu 
parweniusza -zdobywcy wykonał świetnie i z wielką szczerością. -
Daleko gorzej jednak wypad~ role studenta Trofimowo 
(p. Mielewski), Ani (p. Borodzicz) i nade wszystko Joszy 
(p. Leszczyński). W tych rolach brok właśnie b0o naturalności, 
brok uwagi no całość dzieło. Ania mówiła najprostsze rzeczy tonem 
zmanierowanym i afektowanym, o figliki, które wyprawiał 
p. Leszczyński w roli Joszy, dowodzi~ nieposzanowania sztuki, 
której był uczestnikiem. 
Tok więc, mimo znakomitych aktorów, których nazwisko możemy 
odczytać na reprodukowanym obok prapremierowym afiszu 
"Wiśniowego sadu", krytyko nie zaliczyło tego przedstawienia do 
wybitnych osiągnięć naszej sceny. W późniejszych lotach 
"Wiśniowy sad" niejednokrotnie był grany no krokowskich 
scenach, ole w gmachu przy pl. św. Ducha grany jest po raz drugi, 
po 88 lotach od prapremiery no tej scenie. 
Warto może dodać, że moskiewska prapremiero tego utworu przez 
samego Antoniego Czechowo nie zostało uznana za osiągnięcie. 
W listach do przyjaciół zwierzał się ze swych niepokojów, a nawet 
niezadowolenia. 13 stycznia 1904 roku do W Charkiewicza pisał: 
" ... Moja sztuko pójdzie, jak mi się zdaje, 17 stycznia; nie 

oczekuję specjalnego powodzenia, sprawo posuwa się 
opieszale ... " -w dzień po premierze, 18 stycznia do L. Leontjewo 
napisał: " ... Wczoraj szlo moja sztuko, dlatego jestem w 
niespecjalnym nastroju. Chce mi się uciec dokądkolwiek i 
prawdopodobnie jeszcze przed lutym wyjadę do Francji lub 
przynajmniej no Krym ... " -Z Jałty, 27 lutego pisze do Olgi Knipper: 
"A "Wiśniowy sad" jest wystawiony we wszystkich miastach po 
trzy, po cztery razy, ma powodzenie, czy możesz sobie wyobrazi{ 
Czytałem teraz w Rostowie nad Donem, gdzie idzie po raz trzeci. 
Ach, gdyby w Moskwie nie Murotowo, nie Leonidow, nie Artem! 
Przecież Atrem gro przeokropnie, jo tylko milczałem". -
W kolejnym liście do Olgi Knipper, z dnia 29 marca tegoż roku 
całe swoje niezadowolenie z moskiewskiej premiery skupił no 
Konstantym Stanisławskim: "Lulu i K.L. byli no "Wiśniowym 
sodzie" w marcu; obydwoje twierdzą, że Stonis/owski w IV akcie 
gro paskudnie, że ciągnie męcząco. Jakie to straszne! Akt, który 
powinien trwać maksimum 12 minut, u was wlecze się 40 minut. 
Jedno mogę powiedzie( zgubił moją sztukę Stanisławski. No, ole 
Bóg z nim." 

'U_ f;gharrf 
ul. Łobzowska 2, 3I·140 KRAKÓW tel. 22-39·34 

MEBLE BIUROWE 
sto~ i stoliki oraz krzesla okolicznościowe, meble dla szk~ i pracowni komputerowych 

duży wybór foteli I stoików biurowych, meble do kawiarni i restauracji, biurka komputerowe 
zestawy dyrektorskie, zestawy sekretarskie, zestawy konferencyjne. 

firma Ekkehard ofiarowola meble dla biura ZwiQzku Artystów Scen Polskich 

" 
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Koordynacja ,pracy 
Kinga Głowacka artystycznej 

Kierownik techniczny 
d/s produkcji Ryszard Hodur 
Kierownik techniczny 

Ryszard Storobroński d/ s eksploatacji, światło 
Realizacja światło Janusz Zielonko 
Realizacja dźwięku Morek Buchta 

Piotr Krasny 
Brygadier sceny Józef Wolski 
Rekwizytor Stanisław Nocoń 

Kierownicy pracowni: 
Maria Szczypczyk krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej Leszek Wyżga 
malarsko modelatorskiej Mario Hodur 
stolarskiej Stanisław Nieć 
ślusarskiej Adam Rojek 
perukarskiej Bożeno Rybak 
tapicerskiej Michał Rzepka 
szewskiej Władysław Nowakowski 
Kierownik Impresariatu Beato Gracz 

Ceny biletów: 
Duża scena 
I miejsca 

bilety normalne 50 tys. 
bilety ulgowe 40 tys 

li miejsca 
~lety normalne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys 

Spektakle "Far;a z a.o." i ·w~niowy sad" 
I miejsca 

bilety normalne 60 tys. 
bilety ulgowe 50 tys 

li miejsca 
bilety normalne 50 tys. 
bilety u~owe 40 tys. 

Mini01ooi: 
bilety normalne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys. 
Spektakl ' Bobak" 
bilety normalne 50 tys. 
bilety ulgowe 40 tys. 
Speltokl "Antygona w Nowym Jorku" 
bilety normdlne 70 tys. 
bilety ulgowe 50 tys 
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W repertuarze Teatru: 

DUŻA SCENA: 
Anonim Wenecki z XVI w. AMORI 
A. Fredro 
B. Friel 
M. Gogol 
A. Osiecka, Z. Konieczny 
W. Szekspir 
G. Tobori 
S.I. Witkiewicz 
S. Wyspiański 
WI. Zawistowski 

TEATR MINIATURA: 
P. Corneille 
F. Dostojewski 
J. Głowacki 
R. Harling 
W Szekspir 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 
T. Capote 
A. Ostrowski 

DAMY I HUZARY 
TAŃCE W BALLYBEG 
MARTWE DUSZE 
ŚNIEŻYCA 
BURZA 
WARIAUE GOLDBERGOWSKIE 
POŻEGNANIE JESIENI 
WYZWOLENIE 
FARSA z O.O. 

ILUZJA KOMICZNA 
BOBOK 
ANTYGONA W NOWYM JORKU 
STALOWE MAGNOLIE 
JULIUSZ CEZAR 

ŚNIADANIE U TIFFANY'EGO 
NASZ CZŁOWIEK 

Teatr im. Juliusza SłowackiejJO, Pl. św Oucho I, 31-023 Kraków 
lnformoqa i rezerwacja biletów· Impresariat Teatru tel. 22·40-22 
Kaso biletowa czynna od w1orku do soboty 
wgodz. ll-14i15·19,tel.22·45-7Sw.26 
W niedzie~ 2 godziny przed spektaklem 
Przedsprzedaż rozpoczyna się pięl dni prze-O spektaklem. 
Wypożyaalnia kostiumów, ul. Rodziwiłlowsko 3, tel. 21 34 13 
aynno codziennie w godz. 9.00-13.00 

Projekt plakatu i programu: Wladyslaw Pluta 
Druk: Agencjo GRAF 
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