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

W. Shakespeare 

Premiera: 17.03.1991 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Tadeusz Bradecki 

Z listów Zygmunta Krasińskiego 

Kto nie rozbije białego koloru na siedem, ten nie ujrzy tęczy. 
Kto nie rozdwoi, nie roztroi, nie rozetnie, nie rozerwie 
krwawą pracą tej nicości, ten nie dozna życia. Nicość, śmierć, 
jedność-wszystko jedno! Otóż zima jest okropną jednością 
pożerającą wszystkie rozmaitości. 

do Konstantego Gaszyńskiego, 4 XII 1837 

... zgadzam się na Przeznaczenie, zgadzam się na tę potęgę 
ciemności, alegorię Szatana na ziemi, ocean zła utworzony 
przez strumienie woli jednostek. Każdy człowiek dał tu swój 
udział, ale i każdy musi na tym morzu walczyć. 

do Henryka Reeve, 16 X 1831 

Ja im więcej rozmyślam nad światem, tym lepiej dostrzegam 
wszechpotężną fatalność, która śmieje się z Opatrzności, ale 
która pe\AIT1ego dnia padnie przed Opatrznością. 
Walczyć przeciwko fatalności - to być wielkim. 

do Henryka Reeve, 21 XI 1831 

Trzeba, żeby wszystko zawaliło się w ruinę, żeby wszystko 
stało się cmentarzem. I tylko wtedy jedynie mam nadzieję na 
odrodzenie, ale nie wcześniej. 

do Henryka Reeve, 16 X 1831 
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... gdy owi niemieccy mędrcy, starzy hierofanci powiedzą: 
„Musisz powrócić do absolutu„." Nie, nie, moja jedno
stkowość przede wszystkim. Czy wiesz, Henryku, co to 
poezja? To, krótko mówiąc ludzka jednostkowość poprzez 
wszystkie wieki, wszystkie moje, we wszelkich kształtach, na 
ziemi i gwiazdach; poezja jest przeczuciem nieśmiertelności, 
\.VSpomnieniem o poprzednim bytowaniu („. ) Poezja to ja 
naprzeciw Boga, nigdy przez Boga nie wchłonięty, lecz wciąż 
podążający za lotem Bożej myśli, stający się Bogiem, aby 
nigdy nie stać się nim naprawdę, by zawsze zostać sobą. 

do Henryka Reeve, 31 XII 1835 

Leczy mnie sławny okulista Joger, cały dzień siedzę w pokoju 
na pół ciemnym, jedno wieczorem w karecie wyjeżdżam na 
przechadzkę: nie mogę ani czytać ani pisać. Ta choroba 
nauczy mnie myśleć, dawniej tylko marzyć umiałem. 

do Henryka Reeve, II 1832 

Jestem w Warszawie, zdechy jak pies, na plecach mam pełno 
pijawek, a oczy czerwone jak potępieniec. 

do Henryka Reeve, VIII 1832 

Urodziliśmy się i żyjemy w nocy - po zachodzie słońca, 
a przed jutrzenką. Być może, że noc będzie oświetlona kilku 
meteorami krwawymi i przelotnymi - ale na długo przed 
\.VSChodem nowego słońca wszyscy ustąpimy ze sceny. 

do Henryka Reeve, 1833 



ŚWiatło jest z.asadą wszelkiej piękności; i tam, gdzie go nie 
ma, bledną rysy piękności; murawa tam nuży miast orzeźwiać 
spojrzenie (. .. ) słowem wszystko zmienia swój wygląd i wnet 
z.a apatią ziemi i nieba przychodzi apatia duchowa. • 

Z podróży, 16 VIII 1830 

Zauważyłem niejednokrotnie, że przedmioty zewnętrzne 
mogą rzucić na duszę barwę, jak rzucają cień na równinę. Bez 
wątpienia, Mont Blanc da hart siły; Jungfrau zrodzi wspo
mnienia miłośne i uczucia religijne, Wetterhom natchnie 
jakąś zuchwałością: nieustraszonością! 

Z podróży, 24 VIII 1830 

Wstyd ! w tym słowie z.amknięta cala moja droga aż do 
grobu i cala moja droga z.a grobem, aż do... od kolebki 
miałem tylko lat kilka wolnych od plam. Mleko, które ssałem 
z piersi karmicielki, mój koń drewniany, mój blaszany miecz, 
moje gonitwy z.a motylem w ogrodzie, to moje wspomnienia 
najpiękniejsze. 

Wiem, że nie ma dla nas zgoła nadziei, ani w tym życiu, ani 
w tamtym. Tak, skargi i łkania nic nam nie pomogą; wzbudzić 
zdołają tylko śmiech aniołów. 

Genewa, 13-27 VII 1831 

Epoka nasza jest przejścia Epoką. Każda podobna nosi 
barwę przemożną złego, bywa piekł e m na ziemi. Bo 
z jednej strony wiary stare upadły, nowe nie uwikłały się 
jeszcze. Równie gwałtownie i nieubłaganie jedni ludzie stoją 
przy prawach przeszłości, drudzy przy nadziejach przyszłości 
- a pierwsze już n i es ł u s z n e, drugie jeszcze nie są 
sł us z n e. Zatem walka i niesprawiedliwość, i gwałt z każdej 
strony, i brak Boga wszędzie. W innych epokach gdy są ścisłe, 
pewne wiary, niezawodne, określone niebiosa, obrzędy, 

religie - piekło bywa gdzieś, ale nie tu. 
W naszych czasach piekieł nie ma z.a ziemią - pod ziemią 
- ale one są na ziemi. 

do Delfiny Potockiej, 1848 

A jeśli to prawdą - żeśmy błaznami dni kilku, a potem 
prochem, gazem, infuzoriami idącymi się zrosnąć w jakie 
inne błazeństwo organiczne? 
A jeśli prawdą, że świat tylko jest nieśmiertelny, a wszystka 
cząstka jego śmiertelna, odmienna, bez wiecznej indywidual
ności? Jeśli Bóg to otchłań tylko przemian bez końca, to 
wieczność śmierci i urodzin, to łańcuch nieskończony o prys
kających ogniwach, to ocean, w którym każda fala wspina się, 

by kształt dostać, i opada natychmiast bez kształtu? 

do Konstantego Gaszyńskiego, 1835 



To nieprawda, że co myślimy o świecie teraz, w tym 
dwudziestym wieku da się sprowadzić do rozważań o wiecz
nej kondycji ludzkiej. Nigdy dotychczas ludzie nie . żyli 
w takich warunkach i w kręgu takich pytań jak nasze. Uznając 
podobieństwa i szanując tradycję, trzeba jednak pamiętać, że 
próbujemy nazwać nowe doświadczenia. 
Jest jeden tylko wielki temat. A jest nim koniec ery trwającej 
dwa tysiące lat bez mała, kiedy religia zajmowała miejsce 
nadrzędne wobec filozofii i nauki, sztuki, co znaczy po prostu 
zapewne, że wierzono w Niebo i Piekło. Te znikły z wyobraźni 
i żaden poeta ani malarz nie potrafi na nowo Nieba i Piekła 
zaludnić. (choć wzory Piekła są, tu na ziemi). Wyobrażenia 
ludzi o życiu po śmierci nigdy nie były wyraźne. Ale kiedy 
teraz księża oraz wierni wymawiają słowa: „żywot wieczny" 
nie pojawiają się wyobrażenia żadne. 

" 

Czesław Milosz 
Nieobjęta ziemia 

Postawiłem cię pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł 
spoglądać dookoła siebie i widzieć to, co jest. 
Stworzyłem cię jako istotę ani niebiańską, ani ziemską, abyś 
mógł samego siebie rzeźbić i przezwyciężać. 

Pico delle Mirandola 
Oratio de hominis dignitare 

Śmierć jest LUSTREM, które odbija daremnie gestykulacje 
życia. Cała ta pstrokata mieszanina czynów, przeoczeń, 
wyrzutów i usiłowań - kwietnik i śmietnik jakim jest każde 
życie - znajduje w śmierci koniec, jeżeli nie sens czy 
\NYłłumaczenie. 
Wobec niej nasze życie zyrysowuje się i nieruchomieje. 
Przed rozpadnięciem się i zanurzeniem się w nicości nabiera 
kształtów i staje się formą stałą; zmienimy się już tylko po to, 
aby zniknąć. 

Nasza śmierć wyjaśnia nasze życie. Jeżeli nasza śmierć nie ma 
sensu, nie miało go również życie. Dlatego, jeżeli ktoś umiera 
nagłą śmiercią ~kliśmy mówić: „poszukał jej sobie". I to 
prawda, każdy ma śmierć jakiej sobie szuka, jaką sobie 
przygotowuje. Jeżeli śmierć nas zdradza i umieramy źle, 
wszyscy ubolewają; trzeba umierać tak, jak się żyje. 
Śmierć jest nieprzekazywalna, tak jak życie. Jeżeli nie 
umieramy tak, jak żyliśmy, to dlatego, że w rzeczywistości 
życie, którym żyliśmy, nie było nasze, nie należało do nas, tak 
jak nie należy do nas zły los, który nas zabija. 
Powiedz mi, jak umierasz, a powiem ci, kim jesteś. 

Octavio Paz 
Labirynt samotności 

Tu zaczęło się dla mnie to, co nazwę wlewaniem się snu 
w życie realne. Od tej chwili VJSZyStko, niekiedy przybierało 
postać PODWÓJNĄ choć rozumowaniu nie brakło logiki, 
a pamięć nie traciła najlżejszych odcieni tego, co mi się 

zdarzało. Tylko że me postępki, na pozór szalone, poddane 
były temu, co się nazywa złudzeniem - według rozumienia 
ludzkiego ... 

George de Neroal 



L_ 
I 

__ J 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 

A. Strindberg 
Do Damaszku 

Dyrekcja Teatru: 
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 
Scena przy pl. Szczepańskim 1 
(ul. Jagiellońska 1) 31-011 Kraków 
tel. 22 85 66, 22 87 63 
(centrala łączy z kasą) 
Scena Kameralna, ul. Starowiślna 21 
31-038 Kraków 
tel. 21 19 95, 21 19 98 
(centrala łączy z kasą) 
Piwnica „Przy Sławkowskiej 14" 
tel. 21 59 76 
Muzeum Starego Teatru 
Plac Szczepański 1 
31-011 Kraków 
tel. 22 87 63 w. 261 
(otwarte na godzinę przed spektaklem) 
Organizacja Widowni 
pl. Szczepański 1, 31-011 Kraków 
tel. 22 40 40 

Redakcja programu: 
Anna Stafiej 
Opracowanie graficzne: 
Lech Przybylski 

Druk : Agencja Graf. ul. Szlak 65. tel. 22 -51-44 / 210 



Cena programu z wkładką 
4000 zł 



MUZVKA 

Jerzy Kluzowicz 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

MĄż 
na podstawie 

NIE-BOSKIEJ KOMEDII 
Zygmunta Krasińskiego 

OBSADA: 

. Mąż Jacek Romanowski 
Zona Monika Rasiewicz 

Dziewica Beata Paluch 
Przechrzta, Mefisto Zygmunt Józefczak 

Anioł Stróż Dariusz Dróżdż 
Poezja Elżbieta Karkoszka 

Pankracy Tomasz Obara (gościnnie) 
Ojciec Chrzestny Kazimierz Borowiec 

Leonard Paweł Miśkiewicz 
Arcybiskup,Wariat Tadeusz Malak 

Sługa Jakub Jan Giintner 
Doktor, Wariat Zbigniew Kosowski 
Orzeł, Wariat Zbigniew Ruciński 
Żona Doktora Maria Zającówna-Radwan 

Kobieta I Barbara Grabowska 
Kobieta II Anna Radwan (gościnnie) 
Wariatka Iwona Budner (gościnnie) 

REżYSERIA 

Dorota Latour 

UKtADRUCHU 

Beata Wojciechowska 

Asystenci reżysera: Paweł Miśkiewicz, Jacek Romanowski 

SCENOGRAFIA 

Aleksandra Kucharska-Cybuch 

Z-ca dyr. ds. administracyjnych RYSZARD J. SKRZYPCZAK • Kier. muzyczny MIECZYSŁAW MEJZA • Sekretarz literacki ANNA STAFIEJ 

inspicjent 
sufler 

kostiumy: 
procownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 
nakrycia głowy 

dekoracje: 
pracownia buta/orska 

pracownia malarska 
procownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
c/:iarakteryzacja 

światło 
dźwięk 

kierownictwo techniczne 
koordynacja procy artystycznej 

Hanna Nowak 
Iwona Gołębiowska 

Halina Drahus 
Fiyderyk Kalkus 
Halina Pazderska 

Barbaro Nowak 
Malgoraata Talaga 
Wiesław \#óbel 
Leszek Bubak 
Jóref "'Ydmański 
Teresa Niedrygas 
Janina Karcz, Marek Kos 
AndT7.ej Kaczmarczyk 
Anna Kammer, AndT7.ej Starzyk 
Mirosław Obloński, Urszula Więcek 

' !!! PREMIERA W STARYM TEATRZE W DNIU.17 MARCA 1991 ROKU!!! 
SAIA IM. HEIENY MODRZEJEWSKIEJ 



kostiumy: 

Aleksandra Kucharska-Cybuch 


