
Miguel de Cervantes Saavedra 

DONKIOHOTE 



Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

Premiera: 22 IV 1995 

BANK BPH A 
BA NK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA 

Sponsor Starego Teatru 

Najbliższa premiera: 
Harold Pinter 
Lekki ból 

William Shakespeare 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Tadeusz Bradecki 

Do11 Kic/10/e Francisco de Goya y Lucientes 



WZGARDZONł: DZIEDZIGTWO GERVAN11'ESA 

Kiedy Bóg opuszczał z wolna miejsce, z którego sprawował niegdyś władzę 
nad wszechświatem i jego porządkiem wartości, oddzielając dobro od zła 
i nadając sens każdej rzeczy, Don Kiszot wyszedł ze swego domu i nie był 
już w stanie świata rozpoznać. Jakoż świat, pod nieobecność Najwyższego 
Sędziego, obj awił się nagle w przerażającej wieloznaczności; boska 
Prawda, prawda jedyna, rozpadła się na setki prawd względnych, którymi 
podzielili się ludzie. Tak oto narodził się świat Czasów Nowożytnych, 
a wraz z nim, na jego wzór i obraz, powstała powieść. 
Zrozumieć za Kartezjuszem, że podstawą wszystkiego jest myślące ego 
i tym samym stawić samotnie czoło wszechświatu - oto postawa, którą 
Hegel słusznie uznał za heroiczną. 
Zrozumieć wraz z Cervantesem, że świat jest wieloznaczny, stanąć 

naprzeciw nie jednej , absolutnej prawdy, lecz ogromu prawd sobie 
przeczących i względnych (a ucieleśnianych przez wyobraźniowe „ja" 
zwane powieściowymi postaciami), za jedyny pewnik mieć przeto mądrość 
niepewności - wymaga siły nie mniejszej. („. ) 
Człowiek tęskni za światem, w którym dobro i zło wyraźnie różnią się od 
siebie, gdyż żyj e w nim wrodzone i nieposkromione pragnienie, by móc 
wydać osąd, zanim cokolwiek zrozumie. Z pragnienia tego wyrastają religie 
i ideologie. Potrafią one pogodzić się z powieścią wtedy tylko, kiedy 
przełożąjej wieloznaczny i pytający język na swoją własną -apodyktyczną 
i dogmatyczną- mowę. Wymagają, by ktoś miał rację.Albo Anna Karenina 
pada ofiarą tępego despoty, albo ofiarą, ofiarą niemoralnej kobiety, jest 
Karenin; to niesprawiedliwy sąd niszczy niewinnego K. albo też za sądem 
stoi boska sprawiedliwość i K. jest winien. 
W tym „albo - albo" zawiera się niezdolność sprostania względnej naturze 
rzeczy ludzkich, niezdolność do odważnego spojrzenia przed siebie, kiedy 
zabrakło Najwyższego Sędziego. Z jej to winy tak trudno jest zrozumieć 
mądrość powieści (mądrość niepewności) i pogodzić się z nią. („.) 
Duch powieści jest duchem złożoności. Każda powieść mówi czytelnikowi: 
„rzeczy są bardziej złożone, ni ż myślisz". Tak brzmi wieczna prawda 
powieści, lecz cichnie ona w tumulcie łatwych i prędkich odpowiedzi, 
poprzedzających i unicestwiających pytanie. Dla ducha naszych czasów 
rację mieć musi albo Anna, albo Karenin, a stara mądrość Cervantesa, 
który opowiada nam o trudnościach wiedzy i o nieuchwytności prawdy, 
wydaje się kłopotliwa i bezużyteczna. 

Milan Kundera 
fragmenty eseju Sztuka powieśc i 

Warszawa 1991 

Srmbo/ Kastl'lii c:asÓ\\' Cervantesa 



WĘDRÓWl(A NIE HA KOŃ GA ••• 

Jeżeli w ogóle mówić o wędrówce, także w sensie metaforycznym, to 
trzeba powiedzieć, że w istocie nie jest ważne, dokąd człowiek doszedł, 
a ważne, że w ogóle podjął wędrówkę. 

Ważne jest przecież nie to, co człowiek osią,,onął , ale to, że w ogóle wkroczył 
na drogę prowadzącą do osiągnięcia tego. Dlaczego nie ma znaczenia, 
dokąd doszedł? Ponieważ droga jest nieskończona. W ogóle wędrówka 
nie ma końca. Dlatego to zupełnie bez znaczenia, czy stoisz u początku 
drogi, czy już u jej końca _ przed tobą wędrówka, która nie skończy się 
nigdy. Ale jeśli nie wkroczyłeś na tę drogę _ najważniejszą rzeczą jest 
wkroczyć na ni ą. W tym właśnie problem. Dlatego dla mnie ważna jest 
nie tyle droga, ile moment, w którym człowiek wstępuje na drogę, 
jakąkolwiek drogę. 

Na przykład w „Stalkerze" ważny jest dla mnie być może nawet nie sarn 
Stalker, dużo ważniejszy jest dla mnie Pisarz , który wyruszył do strefy 
jako cynik, taki pragmatysta, a wrócił stamtąd jako człowiek, który zaczął 
mówić o ludzkiej godności, który uświadamia sobie, że jest złym 
człowiekiem. Po raz pierwszy staje w ogóle przed takim pytaniem, czy 
człowiek jest zły czy dobry? A jeże l i on już o tym pomyślał - tym samym 
wstępuje na drogę ... 

I dlatego nie bardzo nawet ważny jest Stal ker. 

Interesujące jest w związku z tym co innego. Otóż chciałem zrobić następny 
film, kontynuację „Stalkera", gdzie by ... - To bylo możliwe tylko w Rosji, 
w Związku Radzieckim, teraz j uż jest to niemożliwe, ponieważ Stalkera 
i jego żonę musieliby grać ci sami aktorzy. Ważne jest co innego: że on 
się zmienia, on już nie wierzy, że ludzie sami mogą iść ku ternu szczęściu, 
ku szczęściu przeobrażenia samych siebie, wewnętrznej przemiany. l on 
zaczyna ich zmieniać siłą, zaczyna uprowadzać ich przemocą do tej strefy, 
przy pomocy jakichś szalbierstw - po to, by ich życ ie stalo się lepsze. 
Zmienia się w faszystę. Oto jak czystą ideę można - z czysto ideologicznych 
względów - obróc ić w jej zaprzeczenie; kiedy j uż cel usprawiedliwia 
jakoby środki, człowiek się zmienia. On przemocą prowadzi trzech ludzi 
do strefy - wlaśnie o tym chciałem nakręc i ć ten drugi fi lm - i żeby postawić 

na swoim, nie cofa się nawet przed rozlewem krwi. To już idea Wielkiego 
Inkwizytora, tych, którzy biorą na siebie grzech w im i ę, by tak rzec ... 
- Zbawienia. 

„ 

Andriej Tarkowski 



Wszystkie ludzkie właściwości są dla mnie niezwykle ważne: godność, 
wolność„. Wolność wewnętrzna - albowiem zdajcie sobie Państwo sprawę 
z tego, że wolność polityczna i wolność duchowa, to dwa różne pojęcia. 
Kiedy mówimy o wolności politycznej, to tak naprawdę wcale nie mamy 
na myśli wolności - mamy na myśli prawa. Prawo do życia w sposób taki, 
jaki uważamy za zgodny z własnym sumieniem, jaki uważamy za 
konieczny. Prawo do służenia społeczności - w takim sensie, w jakim 
sami pojmujemy to zadanie. Prawo do czucia sie wolnym. Prawa. 
I naturalnie jakieś obowiązki . Prawa powinieneś mieć niezalażnie od 
wszystkiego. Natomiast kiedy mówimy o wolności, mamy na myśli ... nie 
wiem - kto chce być wolny, zawsze jest wolny. Wiem, że ludzie nawet 
w więzieniu mogą być wolni. Nigdy nie należy także wolności wiązać 
z postępem, absolutnie nie można tego robić. Zawsze dopóki istaniala 
ludzka świadomość i ludzka indywidualność, człowiek mógł albo być 
wolny, albo nie być wolny - w wewnętrznym sensie tego słowa. 

Ludzie na Zachodzie nie pojmują, że ja mówię o duchowości w tym sensie, 
że człowiek powinien wiedzieć, po co żyje, myśleć o sensie swojego życia. 
Kto zaczął o tym myśleć, ten został w pewnym sensie oświecony jakimś 
duchowym światłem, już tego problemu nie zapomni, nie zostawi, już 
wstąpił na jakąś drogę. Jeżeli natomiast nigdy nie zadał sobie tego pytania, 
to jest pozbawiony duchowości, żyje pragmatycznie, jak zwierzę. 

Artysta to przecież indywidualność, osobowość; on jest jak gdyby 
personifikacją narodu, właśnie dzięki temu, że okazuje się głosem narodu, 
jego wytworem. Przy czym czasami bywa nawet tak, że naród, ludzie 
i społeczeństwo nie przyjmują tego artysty, wypędzają go czasami, a 
czasami nie rozumieją, a pojmują dopiero po wielu, wielu latach. Ale to 
wszystko nic nie znaczy, to oznacza tylko jedno: że oni nie znają samych 
siebie, sami nie znają swoich własnych problemów. 

Artysta jest nie tyle mądrzejszy od swoich czasow, ile wrażliwszy. On 
często nie rozumie tego, co mówi. On jak dziecko powtarza słowa 
dorosłych, powtarza nie rozumiejąc, a potem dorośli mówią: „Ach, cóż 
on powiedział? Słysze l iście? Poszedł do kąta! Poszedł won!" Albo 
sprawiają mu lanie. A biją go za to, że powtórzył słowa, które zwykło się 
mówić w tym domu. 

Bardzo trudno być potrzebnym swojemu społeczeństwu i równocześnie 
być szczerym, trudno być przekonanym do tego, co się robi, jeżeli to 
nikomu nie jest potrzebne. Droga jest wszakże tylko jedna: robić to, co 
wydaje ci się słusznym . A czas pokaże. 

Kadr z filmu Sra/ker 



Mowię o docelowym dążeniu do ideału, dlatego, że bez ideału artysta nie 
istnieje. A ideał, jak wiadomo, jest nieosiągalny. Dlatego, w sensie 
praktycznym, artysta jest kimś bezużytecznym, ponieważ bez przerwy 
troszczy się o ideał, a ideał to rzecz niekonkretna, której nie można 
w żaden sposób spożytkować. [ to stanowi w moim przekonaniu dramat 
współczesnych społeczeństw, które domagają się od artysty jakiegoś 
praktycznego zastosowania. A kiedy artystę usiłuje się wykorzystać 
w sensie praktycznym, wówczas lamie się go i niszczy, jak zabawkę. 

Co wyraża dzieło sztuki, jeżeli jest ono arcydziełem? Wyraża ono jakąś 
wielkość ludzkiego ducha. Wyraża ideał, do którego duch ten dąży. 
Mówiliśmy już, że jest to odbicie ukrytych oczekiwań i pragnień narodu. 

„.owo wyjątkowe zjawisko powołane zostało do istnienia po to, by 
przyzywać, pociągać ku sobie, zapraszać gdzieś, wołać , czynić człowieka 
zdolnym do duchowego rozwoju. 

Andriej Tarkowski 
fragmenty wypowiedzi z rozmowy z Jerzym lllgiem i Leonardem Neugerem 

Sztokholm, 26 marca 19 85 

Res Publica I /87 

„ 

ZNAGZENIE OBI.ąnu w DZIEJAGH LUDZKOŚGI 

Jeżeli mimo tego straszliwego ucisku „obyczajności obyczaju", w jakim 
żyly wszystkie ustroje gminne ludzkości przez cale tysiącleci a, 

poprzedzające naszą rachubę czasu, a także późn i ej aż po dzieil dzisiej sz) 
(my sami przebywamy w małym światku wyjątków i niejako w zlej strefie): 

jeże li , powiadam, kiełkowały mimo to wciąż nowe i odrębne myśli , oceny 
i popędy, to w złowrogich działo się to warunkach: torowanie nowych 
dróg myśli, łamanie uświ ęconych zabobonów i zwyczajów jest niemal 
wszędzi e dzi ełem obłędu . Rozumiecież, dlaczego musial to być obłęd0 
Coś w ruchu i glosie tak okropnego i nieobliczalnego jak demoniczne 
wybryki atmosfery i morza, godnego przeto równej uwagi i grozy? Coś, 
co miało tak widoczne oznaki zupelnej niedobrowolności jak drgawki 
i piana na ustach epileptyka, więc zda lo się czynić z obłąkailca maskę 
i trąbę jakiegoś bóstwa? Coś, co samego nowej myśli przedstawiciela nie 
napawało już wyrzutami sumienia, lecz czcią i grozą, zniewala ł o go, by 
zostawał jej prorokiem i męczennikiem? Obecnie wmawia się w nas wciąż 
jeszcze, jakoby geniusz miast ziarnka soli zawierał domieszkę oblędu, 
natomiast wszyscy ludzie dawniejsi bl iżsi byli myśli, i ż wszędzie,gdzie 
istnieje ob łęd , istnieje też ziarno mądrości i geniuszu, coś „boskiego", jak 
powiadano sobie szeptem . Lub raczej: jak wyrażano się dobitnie . 
„Największe dobra zesłał oblęd na Grecję", oświadczył Plato wraz z calą 
staroży t ną ludzkością. Postąpmy o krok dalej: wszystkim tym 
niepospolitym ludziom, którzy nieodpartemu ulegając popędowi , pragnęli 

skruszyć jarzmo tej lub owej obyczajności i nowe nadać prawa, o i I e 
n i e by I i istot n ie ob I ą ka ny m i, nie pozostawalo nic inneg , 
jak popaść w obłęd lub obłąkanych udawać _ a stosuje się to do nowatorów 
we wszystkich dziedzinach, nie ty lko w zakresie ustaw poi i tycznych 
i kapł ailsk ich: nawet twórca poetyckiego metrum musial s ię uciec do 
pomocy obłędu. („ .) „Jak zostać obląkanym, gdy s ię nim nie jest i ni e 
śmie się obłędu udawać?" nad tą okropną myślą zastanawiali się niemal 
wszyscy wybitniejsi ludzie cywilizacji dawniejszych; wytworzyla s ię w 
ten sposób tajemna nauka o środkach i wskazaniach dietetycznych oraz 
rozwinęlo się uczucie niewinnośc i, ba, nawet świętości takich rozmyślail 
i zamiarów. Przepisy, jak zostać u Indian znachorem, u chrześcijan 
ś redniowiecznych świętym , u Grenlandczyków angekok'iem. 
u Brazylijczyków paje'em, są'' istocie te same: niedorzeczne posty, 
nieustanna powściągliwość płciowa , pobyt w pustyni, wstępowanie na 
góry lub na slupy, czy wreszcie „przesiadywanie na sędziwej wierzbie 
pochylonej nad jeziorem", z myślą jedynie o tym, co może pogrążyć 
w ekstazie i nieladzie duchowym. Któż odważy s ię zajrzeć v\ pustko\\ ie 





najboleśniejszych i najniepotrzebniejszych mąk duchowych, w których 
niszczeli po wszystkie czasy snadź najpłodniejsi ludzie! Posłuchać takich 
westchnień tych samotnych i rozdartych dusz: „Ach, ześ lijc i eż ob łęd, 

bogowie' Obłęd, bym uwierzył wreszcie w siebie! Dajcie drgawki i szały, 

nagłe ciemności i olśnienia, zatrwóżcie ziąbem i żarem, jakiego nie doznał 
jeszcze żaden śmiertelny, zgiełkiem i pojawieniem się widziadel, sprawcie, 
bym wył, skomlał i pełzał jak zwierz: lecz niech uwierzę w siebie! Targa 
mną zwątp i enie, zabiłem prawo, prawo przeraża mnie gdyby trup 
człowieczy; jeślim nie wart w i ę c ej od tego prawa, to jestem 
najnikczemniejszym ze wszystkich ludzi. Skądże pochodzi ten nowy duch, 
który jest we mnie, jeżeli nie od was? Dowiedźcież mi, żem wasz; jeno 
obłęd dowiedzie mi tego". 1, niestety, żarliwość ta aż nazbyt często dopinała 
celu: w czasach, kiedy rzekomym dowodem na korzyść chrześcijaństwa 

była największa ilość pustelników i świętych, istniały w Jerozolimie wiel kie 
domy obłąkanych dla wykolejonych świętych, dla tych, którzy oddali 
w zamian swe ostatnie ziarnko soli. 

Friedrich Nietzsche 
Jutr:enka. !vll'śli o pr:esądach 1110ralm'ch lud: kości 

fragment 14 Księgi pienn:ej 

Warszawa - Kraków, 1912 

,\1a11hias Grii11elt'a/d.fi·ag111enl oltar:a: l.1enhei111 



* 

Antynomia pomiędzy mą głęboką łatwowiernością a zewnętrzną 
uciążliwością tworzy zamęt, od którego umieram. 
Czas może mijać i społeczne konwulsje świata pustoszyć ludzkie myśli , 
a ja pozostaję spragniony wszelkiej, zanurzonej w zjawiskach idei. Oby 
pozostawiono mnie mym wyblakłym obłokom nieśmiertelnej niemocy, 
pozbawionym rozsądku nadziejom. Chciałbym przy tym, aby dobrze 
wiedziano, że nie wyrzekam się żadnego z mych błędów. Jeśli myślałem 
źle, to z winy mojego ciała, ale wiedza, której duch mój pozwala wnikać 
z godziny na godzinę, jest moim ciałem o krwi pokrytej błyskawicami. 

* 

Chcę stwierdzić, że świat jest głodny i że nie obchodzi go kultura; i że 
pragnie się sztucznie przywieść ku sprawom kultury - myśli zwrócone 
tylko w stronę głodu. 
Co mi się wydaje najpilniejsze, to nie tyle obrona kultury, której istnienie 
nigdy nie zbawiło człowieka od troski o lepsze życie i zaspokojenie głodu, 
ile wyłonienie z tego, co nazywamy kulturą idei, których żywa moc byłaby 
tożsama z mocą głodu . 

Czego potrzebujemy, to żyć i wierzyć w to, że coś każe nam żyć - zaś 

wszystko, co wyłania się z naszego tajemniczego wnętrza, nie powinno 
stale powracać do problemu nas samych i do grubiańskiej troski o pokarm. 

Osądza się człowieka cywilizowanego po sposobie, w jaki się zachowuje 
i po tym, czy myśli tak, jak się zachowuje. Ale już w słowie „cywilizowany" 
tkwi pomieszanie pojęć : dla wszystkich c złowiek cywilizowany, 
wykształcony oznacza człowieka znającego systemy, myślącego 
systemami, formami, znakami, 1,vyobrażeniami. Tymczasem jest to potwór, 
który do absurdu rozwinął zdolność wyłaniania myśli ze swoich czynów, 
zamiast utożsamiać swe czyny z myślami. 

Jeśli naszemu życiu brakuje siarki , czyli nieustannej magii, to dlatego, że 
lubujemy się w oglądaniu naszych czynów i gubimy się w rozważaniach 
o wymarzonych kształtach naszych czynów zamiast, aby te marzenia nami 
powodowały. 

A111011i11A rtallll kilka 111iesięc1·pr=ed.1'111iercią. 



Jeśli teatr po to został stworzony, aby nasze stłumienia mogły nabrać życia , 

okropna jakby poezja wyraża się dziwacznymi czynami, gdzie skażen i a 

i wypaczenia mocy życiowej udowadniają, że nietknięta pozo s tała 

intensywność życia i że należy nią tylko lepiej pokierować. 
Ale chociaż domagamy się magii , w gruncie rzeczy boimy się życ i a, które 
rozwijałoby się całe pod znakiem prawdziwej magii. 

Ciężko się zbudzić, kiedy wszystko zachęca do spania, do spania z oczami 
świadomymi, patrzącymi uważnie, ciężko się zbudzić i spojrzeć jak we 
śnie, oczami, co nie wiedząjuż, czemu służą, wzrokiem zwróconym do 
wewnątrz. 

Tak więc, kiedy wymawiamy słowo „życ ie", winniśmy rozumieć, że nie 
idzie o życie poznawane w zewnętrznym wyglądzie rzeczy, lecz o to 
osobliwe ognisko kruche i ruchliwe, którego nie mogą zagarnąć fonny. 
l jeśli w naszych czasach istnieje jeszcze coś prawdziwie piekielnego 
i przeklętego, to artystyczne zadawalanie się formami, zamiast abyśmy 

byli jak żywcem paleni męcze1rnicy, co dająjeszcze znaki ze swych stosów. 

Teatr współczesny upada, ponieważ stracił poczucie powagi z jednej, 
uśmiechu z drugiej strony. („ .) 

Stracił poczucie prawdziwego humoru i fizyczną, anarchiczną moc 
rozszczepiania, rozkładania, jaką posiada śmiech. 
Dlatego, że zerwał z duchem głębokiej anarchi i, który jest fundamentem 
wszelkiej poezji . 

W filmie braci Marx mężczyzna myśląc , że obejmuje kobietę, obejmuje 
ramionami krowę, która wydaje glośny ryk. Dzięki zbiegowi okoliczności , 

nad którym za długo byłoby się rozwodzić, ów ryk, w danej chwi li, nabiera 
intelektualnej godności równej jakiemukolwiek krzykowi kobiety. 

Nawet nie przedstawiając epoki można pracować w kierunku głębokiego 
przekształcenia idei, obyczajów, wierzeń, zasad, na których opiera się duch 
czasu. Wszystko to w każdym razie nie przeszkodzi mi robić tego, co 
pragnę robić i robić to dokładnie i starannie. Zrobię to, o czym marzyłem, 
albo nie zrobię nic. 

Antonin A11aud 
fragmenl D:ie1111ika piekielnego. 

Tea!r i iego sobm\'/Ór fragmenty. Warszawa 1978 

Do11Kic/101ei111w·111·a 11111/irn 1 lonore Daumier 



Rachunki 
Oszczędnościowo 

Rozliczeniowe 
Banl<u BPH 
to możliwość: 

. bezpiecznego gromadzenia 
oszczędności, 

- dokonywania rozliczeń 
bezgotówkowych, 

- bezproblemowego regulowania 
stałych płatności, 

- uzyskania kredytu 
bez żadnych formalności 

Uwaga ! Na równych prawach 
honorowane są dwa rodzaje czeków Banku BPH 

Z czekiem Banku BPH 
życie łatwiejsze 

i bez~:~~e ~PH A 
BA'K f>R/l \1YS I OWO-llA'Dl OWY Si\ 

Marny zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni 11MASKA11 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 

Tadeusz Huk 
Krzysztof Janarek 

Jagiellońska I 
Stary Teatr 

tel. 2 2-85-66 w. 13 1 



OSORYA & LIPERf GALLERY 
ANTYKWARIAT KARTOGRAFICZNY 

Oferujemy największy w Polsce wybór map 
K ró l estwa Polskiego 

Mapy XVI, XVI! i XVI!l w. 
Stare widoki miast polskich . 

Ryciny wybitnych polskich grafików: 
Norblina, Płońskiego, Pankiewicza i innych 

Podziemia Starego Teatru 
Kraków, ul. Jagiellońska 5 

wt-sob: 1200- 1900 tel. 22-85-66 w 123 

"OSORYA" 
BARBARA - TOMASZ CIEPLIŃSCY 

KLUB STAREGO TEATRU 
DINNER - DRINK C L UB A RT GALLERY 

wt - nd 12.00 - 2-t .OO 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
tel. 21 29 77 
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych 
tel. 21 33 53 
Sekretariat 
tel. 21 29 77, 21 33 53 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 stary pl 
Duża Scena 
ul. Jagiellońska l 
kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21 
kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Mała Scena 
ul. Sławkowska 14 
kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
Sala im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska l 
kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 

1000 - 1300 i 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- niedziela 1 700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 
Organizacja Widowni 
ul. Jagiellońska I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 900 - 1700 

- w soboty 900 - 1400 

tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 

Redakcja programu: 
Maria Klotzer 
Opracowanie graficzne: 
Lech Przybylski 
Skład komputerowy: 
Piotr Kołodziej 



Sezon teatralny 1994195 
realizowany jest p rzy współpracy: 

RZECZ~POUTA 

Kraków 

Ci?lifriłiS SA 

Telewizja Polska 
„Telegazeta" 



DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Miguel de Cervantes Saavedra 

<EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA HANOIW 
przekład: Anna Ludwika Czerny, Zygmunt Czerny 

OBSADA. 

Don Kichote 
Sanczo Pansa 

Antonia, siostrzenica 
Gospodyni 

Pleban 
Balwierz 

Samson Carrasco 
Aktor-Krńl; Krńl we fo;e 

Aktor-Diabeł, Emerencja i Królowa we .ś:nie 
Aktor-Śmierć, Altisidora i Księżniczka we śnie 

Aktor- Bogacz, Kardynał we śnie 
Aktor- Pasterz, Mistrz we śnie 

Jerzy Święch 
Bolesław Brzozowski 
I wona Budner 
Ewa Kolasińska 
Zygmunt Józefczak 
Jacek Romanowski 
Szymon Kuśmider 
Edward T ,inde-Luhaszenko 
Katarzyna Gniewkowska I Magdalena Cielecka rPwsr J 
Beata Rybotycka 
Rafał Jędrzejczyk 
Paweł Kruszelnicki 

ADAPTACJA I REŻYSERIA 

Marek Fiedor 

SCENOGRAFIA 

Małgorzata Szczęśniak 

MUZYKA 

Zygmunt Konieczny 

Asystent reżysera: Rafał Jędrzejczyk 
Korepetycje muzyczne: Anna Grodecka 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH~ 
Fl\'-K PR7r~W'-1•>U < >·M ,1., m<1W\ '-·I 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIF. WOLNO FOTOGRAFOWAC, FILMOWAĆ AKI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŻWIĘKOWYCH !!! 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Ryszard J Skrzypczak • Kierownik Muzyczny Mieczy.sław Mejza 

inspicjent 
Sl(/łer 

kostiumy: 
pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 
dekoracje: 

pracownia bura/orska 
pracmvnia rnalarska 
pracownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tap icerska 
charakte1yzacja 

Swiatlo 
dźwięk 

gló-wny b1ygadzista 
kiermvnictwo technic::ne 

koordynacj a pracy artystycznej 

!!! PREMJERA NA SCENIE KAMERALNEJ 

Zbigniew Kaleta 
!wona Golębiowska 

Halina Drahus 
F1yde1yk Kalkus 

Barbara No 1-vak 
Malgorcata Talaga 
Wieslaw Wróbel 
le.cek Bubak 
Jan Regulski 
Zofia Zielińska 
Adam Piwowar 
Miec::ys/alt' Guzgan 
Wiesia w Malek 
Anna Kammer. Andrzej Smo/e,:1 
Malgor=ata Piotro i1·ska-Jaros::, Urszula fVięcck 

DNIA 22 KWIETNIA 1995 ROKU !I! 



Szrwerenna i dostojna Pani! 

Zraniony ostrzem rozłąki i dotknięty 

w same włókna serca, nąjslodsza Dulcyneo 

z Toboso. zdrowia ci życ::_vjego pozbawiony. 

Jeśli twa piękno.~ć mnie lekceważy, jeśli 

twa cnota nie przemawia za mną, jeśli 

pogardzasz moim strapieniem. to choć jestem 

dość cierpliwy, nie zdolam przenieść tej 

udręki, nie tylko silnej, ale dlugotrwałej. 

Mój zacny giermek Sanczo zda ci dokladnie 

sprawę, o piękna niflvdzięcznico, ukochana 

nieprzyjaciółko moja! =e stanu, którego 

jesteś przyczyną. Jeśli masz ·wolę mi pomóc, 

j estem twoim, jeśli nie, c;vń, co ci się 

podoba. Kończąc bo-wiem me życie, 

zadośćuczynię okrucie11snvu twemu i mojemu 

pragnieniu. 

Twój do śmierci 

Rycerz Smętnego Oblicza 


