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Małgor1ata Dziewulska 

Doktora Buchnera szkiełko i oko 

W tym samym 1836 roku, w którym napisał Leonce'a 1 Lenę, na fr-ancuskim uniwersytec ie 

w Strasburgu przedstawił pracę doktorską na temat systemu nerv.1owego pewnej ryby, która 

po polsku n<1zywa s1e b r-za ną, brzanką lub tymotką. Miał 23 lata. W koricu tego samego 

roku zosta! docentem Uniwersytetu w Z urychu. \N pół roku późn iej mi ał zabi ć go tyfus. 

W tym , co w ci ągu kilku lat doJr-zało ści twórczej napisał, daje o sobie znać skłonność. którą 

można pr-zypisać zw yczajom badacza 1 przyrodnika: nawyk precyzyjnego patrzenia. 

Na początku komedii każe Leonce'owi rozważać problem 

„co zrobić, zeby móc spojr-zeć sobie na głowę ", 

co niekoniecznie jest t ylko dowcipem, a na końcu 

wkład a w Jego usta por-ówn anie aktywn ości 

swoich poddanych do 1-uc hów drnbnou s1roJÓW. 

Kiedy w liście do Minny Jaegle wyr-aza zyczen ie, 

by oboje byli niemi, bo mogliby w ówczas bez 

zadnego rozproszenia pat1-zeć na siebie nawzajem, 

nie używa romantycznych fraz. Pisze z Giessen 

w lutym 1834 roku: „( ... ) a w tych novvych czasach 

nie potr-afię nikomu dłużej w oczy spoglądać, 

żeby mi łzy nie napływały. Jest to taka choroba 

łzawienia, któr-a nieraz występuje przy dłuzszym 

patrzeniu". Podobne to jest może do doświad

czenia znanego aktorom, kiedy wewnętrzna ak

tywność prawie ustała, mimo to jest się w dziwny 

sposób p r-zejętym, choć nie umiałoby się po

wiedzieć czym. Łzy napływają mechanicznie, wcale 

nie stając na przeszkodzie ostremu widzeniu. 

Ten rodzaj wzroku, w którym jest naraz lancet i łza, to jedna 

z wielu tajemnic geniusza, przymdnika, rewolucjonisty, myśliciela społecznego, pr-zede 

wszystkim poety teatru, potężnej zagadki w histor-ii liter-atury. Parę po brzegi wypełnionych 

aktywnością lat przeżył - czasem dosłownie - w gorączce. Na świat patrzał chłodno i ana

litycznie. Czy to tak, jak u nas polecał Mickiewicz: lód w głowie, ogień w sercu/ A może 

raczej tak, jak sko r)'gował Mickiewicza Z bigniew Herbert: ogień w głowie, lód w sercu? 

Jakko lwiek byio. w ciągu paru lat rozegrały się jednocześnie dwie biografie: rewolucyjnego 

poety i zimnego spektatora. Gdzieś na przec ięciu Jednego z drugim kto chce, szukać może 

źródeł geniuszu Georga Buchnera. Jako jego czytelnicy na pewno jesteśmy daleko od różnych 



Książę się nudzi 

Bohate1- doktora jest jeszcze bardzi ej zagadkowy niż on sam, równi eż 1 dlatego, że nie 

znamy jego historii poprzedza1ąceJ początek akc1i. Na pierwszy rzut oka mogłoby s i ę zdawać, 

i czasem też na tym poprzestawano, że nuda Leonce'a jest pustotą księcia wychowanego 

w puchu na banalnym dworze. Albo romantyczną nudą , która bywała w modzie. Jednak w 

modach w szyst kich epok kryją się rzeczy, któ1-e mogą nas zdziwić. Leonce opatruje swa 

nudę komentarzami kogoś, kto zna świat jak zły sze ląg. I, podobnie Jak u świadomie przyjętego 

pierwowzoru, czyli u Hamleta, t o nie są poetyckie figury, t ylko n ieustająca praca nadzwyczaj 

czynnej intel igencji, która ka1·m i się doświadczeniem - krótkim, lecz dot kliwym. 

Jakie pytania stawia ten bohater dzisiaj - nami jak wyg lądałby dzisiejszy nudzący się Leonce, 

1ak wyg l ądałby w Niemczech, iak w Polsce? Czy szu kałby sil nych dozn a ń, ekstazy, która 

zastąp i codz ienność i jej n ieznośn ie rozrzedzony czas? Głęboko niepewny, czy aby nap rawdę 

ist nieje - czy poszukiw łby zat racenia w ja kimś na1·kotyku, choć by w św i e ci e w1rtual n m? 

Jak t o si ę w i ąże z poczuciem pustki? I co ma wspólnego z p 1·óbą samobójstv,ra? W Lenzu 

Buchner opisał jak wygląda ta obsesja: skoczyć do studni, a 1ak okaże s ię za płytka , to może 

uda s ię z oknal Inn m razem zł pie nożyce, a kiedy mu je odbio rą . z p łaczem przeprasza. 

Potem, już bez przerwy pilnowany, prnsi o nóż , a kiedy go nie dostaje, bije głową w ścianę. 

Leonce dzie li z Lenzem instynkt autodest rukcji, a nuda jest tu t ylko somnambuliczną ciszą 

nie wróżącą nic dobrego (Lenz: „oczy me - ranne od patrzenia I Czyż noc ich nigdy nie 

oc ieni?") . 

Dlatego ta komedia jest jak misternie utkana i bardzo de likatna mater ia, pod którą . jak 

pod cie nką skórą , wyczuwa s ię poru szenia potwora, kłę bow i sko robaków albo inne rzeczy 

równ ie straszne. Po tej subtelnej i stylowej tkaninie, okreś lonej w przeszłości przez któ1·egoś 

z niemieckich komentatorów jako „romantyczny nokturn'', co chwila przeb i egają dreszcze 

pochodzące z dna. Między jednym a drugim zawieszony jest zn ieruchomiały Leonce. Nie 

wiadomo, czy szuka ogłuszenia się czy właśnie pr-zec1wnie, c iągle na nowo usiłuje op rzytomnieć. 

A może to 1a k iś stan, który znamy skądinąd: od Klei sta? Ko1-d1ana? Rafała Wojaczka? Sary 

Kane? Bezruch byłby wtedy objawem czegoś zupełnie innego. 

Niemieccy koment atorzy przywołuj ą długą l i stę postac i z literackiej prze szłośc i . które 

Buchner zderza w tej komedi i ze sobą, tworząc gen ia lny poetycki collage. W tekście jest 

wiele znaczących cytatów. Za bezpoś re dni, wcale nie ukrywany przez autora wzór, uvvaża 

s i ę sztukę Clemensa Brentano, niemieckiego romantyka poprzedniego pokolenia, Ponce de 

Leon. A le mamy pełn o śladów faustow skich, mussetowskich oraz wiele z E.T.A. Hoffmanna. 

Także oc zyw i ście z Szekspira . Mozna powi e dzieć , że Leonce ma komp leks Hamleta , bo 

t amten otrzymał zad nie, coś niezbędnego do zrob1en1a, a on, Leonce, ma 'liecznie puste 

ręce. A le jest jeszcze inna różnica . 

Ro dzaj pa raliżu 

Literaturoznawc mają uzasadnione wątpliwości co do posługiwania się biograficznym kluczem 

w objaśnianiu bohaterów literackich. Ale czy ktoś odważy się powiedzieć, że gwałtowne 

przeżyci młodego poety z pierwszej polo y X IX ieku nie odbijają się w jego bohaterze? 

Georg Buchner powiada w innym liscie do narzeczonej: „Jestem zupełnie rozst rojony N ic 

nie mogę robić ; poraziła mnie głucha tępota, w której nie lęgnie s i ę zacina Jasna myśl. Spalam 

się wewnętrznie; o, gdybym mógł znaleźć UJŚc1e dla tego, co s i ę we mnie dzieje; ale nie 

potrafię płakać cierpienia ani wykrzyczeć radości , ani wyśpiewać błogostanu. Ta niemota 

1est moim przekleństwem" 

Pod spodem te) neurozy. o które] donosi kilkakrotnie, można jednak szukać faktów kon

kretnych: zapalen ie opon mózgowych w październiku 1833, przedtem ewidentny epizod 

psychotyczny, ale nie ten t rop Jest ważny: w 1834 roku zaczynaJ<l się wokół niego rewizje, 

przesłuchania, aresztowania. Ma wtedy widzenie otaczaiących go ludzi Jako lalek, które maią 

szklane oczy i pol iczki z wosku, „a kiedy wreszcie cała ta karuzela zaczęła się kręcić, członki 

zaczęły się poruszac, ochrypłe głosy z nieJ wydobywać i usłyszałem odwieczne t rele katarynki, 

1 w1dz1alem, iak toczą się 1 podskakują wałeczki 1 igły - przeklinałem ten koncert, to pudło 

graiące , tę melodię („.)". Będzie ieszae gorzer rok 1835 to dom pod obserwacją , inwigilacja, 

szykany na zmianę ze zwykłą bezdusznością pohq1, gorączkowe wiadomości prawdziwe lub 

fałszywe, listy gończe, ukrywanie się, konieczność uspokajania oica, lojalnego poddanego. 

Potem klęska tajnej organizacji Towarzystwa Praw Człowieka . uw1ęz1enie towarzyszy, wia

domość, że Minnigerode w w1ęz1en 1 u oszalał, wreszcie Weid1g, aresztowany podczas kol

portażu „Gońca Heskiego", podcina sobie w celi żyły . Georg Buchner, choć musi s i ę ukrywać, 

pozostaje na wo l ności, być może dzięk i wpływom ojca. W ten sposób dośw i adczony 

człowiek odczuwa paraliż z powodu bardzo prostego: poczucia winy. 

Podchorąży Leonce 

Ale nawet gdy zapomnimy o cięzarach , Jakie nosił autor. musimy zastanowić s i ę nad bez

pośrednią bhskośoą nudy i samobój wa u eonce'a. N ie dajmy sobie wmówić, ze i t o ro

mantyana moda, bo od czasów Wertera, przez ponad pół wieku zyło 1 zabij ało się juz wiele 

poko l eń . Ten rodzaj kompletnego unieruchomien ia da1ą podobno dwie rzeczy: nagłe 

nieszczęście albo męki sumienia. Skoro z odkrytym w całej obłudzie światem nic nie może 

się zrobić, czy nie znaczy to, że s1ę zawiodło na całej linii? 

Leonce na pewno nie jest bez przeszłośc i , 1 teatr musi o nie] coś wi edzieć. Może nie stu

diował w W ittenberdze, może nie zamordowano mu Ojca, ale. jak się zdaje. musiał prze

żyć własn doświadczenie otch ł ani. absolutnej samotności . jak. tego autor nam nie mówi, 

a w jego milczeniu Jest sku teczny, bardzo do1rza ły zabieg. N ie widać mianowicie , czego 



Leonce mógłby się u czepić: żaden duch nie 

wzywa go nocą na mury, żaden stary sługa, jak 

Grzegorz Kordianowi przed próbą samobó1czą, 

nie opowiada mu bohater-skich dziejów. N a

przeciw niego tylko Ochmistrz, odmiana Polo

niusza, niska kary kat ura dawnej godności (o ile 

kiedykolwiek była, bo JUŻ i w to ni e chce s ię 

wie 1·zyć), cisza, pustka, p łask i e intry gi, niskie 

int eresy -- w ielkie nic. I w t ym znowu Leonce 

bardziej przypomina dzień dzisiejszy n i ż boha

terów poetyckich t amtej epoki, a prz najmniej 

ich ucukrowaną l egendę . Choć prawda wszędz ie 

była podobna: bo co mógł sobie u nas myśle ć 

observvator spodlałego p i ekła roz li czeń i pomó

wień , jakie zapanowało po upadku Pow stan ia 

Listopadowego? Więc kamień mdowego p1erśc 1enia 

w p1--zedstawieniu wart Jest dla Leonce'a spluniecia. 

O tyle też może Leonce na początku - poza lapi

darnością j ęzyka - jest nowocześn iejszy od pierw

szego aktu Kordiana, o brak tej napo l eo ń s kie j 

opow i eści Grzegorza. I choć ojciec Buchnera 

był też n apo leoń czyk i em, lekarzem gwar

d ii cesarza, n iemiecki poet a, zbu ntowany 

w pań stewku marionet ek, któ1·e było Jednak 

suwerenne, nie widz ia ł powodu budowania 

w zap leczu swego bohatera legendy przeszłośc i . 

Przekład Petera Lachmanna ma tę wi el ką wyższość 

nad piervvszym uroczym tłumaczeniem Stefana Napier-skiego z 1937 roku , że jest doskonale 

św iadomy bliskich Buchnerowi odkryć Gombrowicza i odmienności histor-i i obu narodów. 

Tam, gdzie na p ropozyc j ę Valeria, by przybr·a li pozy bohater·ów, l_eo nce u Napierskiego 

odpowiada: „Ależ hero izm koper obrzydliwie, śm i erdz i lazaretem i obyć s ię nie może bez 

poruczn ików or-az rekrutów ( ... )" , u Lachmanna znajdujemy: „Ale hern izm zalatuje bimbr·em 

i szp ita lem polowym 1 nie może się obyć bez podcho rążyc h i bez musztry . W ypchaj s i ę ze 

swoim aleksandryjsk im r napo l eońsk im rnmantyzmeml". Cała r-zecz w t eJ świ adomej 

polszczyzny interpretacji p1--zez słowo „podchorąży", która nasuwa pam ięć nocy listopadowej, 

dobrze nam znanej odmiany autodestrukcji zaopatrzonej w i deową motywację . 
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Barbara Sierosławska 

Urodzona w Heidelbergu. Mieszka w Berlin ie i w Warszawie. Absolwentk Freie Universitat 

w Berlinie, gdzie studiowała teatrologię i publicystykę. W trakcie studiów, przez dwa ezony, 

współpracował z Schauspielhaus w Hamburgu za dyrekcji Petera Zacieka. jest reżyserem 

teatralnym, autorką scenariuszy (m.1n . o życiu 1 twórczości Wita Stwosza) 1 filmó 

dokumentalnych . N a zamówienie niem1eck1eJ telewizji 1 francusko -niemieckiej staqi Arte 

zrealizowała filmy: Petrus aus Po/en ( 1996), Mem. dem, unser Danz1g ( 1997), Tschuss Kumpel 

(2000), który Program 2 TYP wyemituje pod tytulem Pieronie, czy ci nie zal. 

W Polsce reżyserowała w teatrach we Wrocławiu r Opolu. W Warszawie realizuje trzeci 

spektakl , wcześniej w Teatrze Studio przygotowała przedstawienie wg Legendy Stanisława 

Wyspiańskiego - Legenda, opera maszyn (gościnnie w Fabryce N orblina. 1993) i polską 

prapremierę Pana Pawia Tankreda Dorsta ( 1994). 

Leonce ·a i Lenę reżyseruje po raz drugi. 

gm n Zaw dowsk 

Studiowała w Ecole des Beaux Arts w Aix-en-Provence i w warszawskiej A SP na Wydziale 

Scenografi i. 

Współpracowała m.1n. z Robertem Glińskim (Mein Kampf George' a Taboriego w Teatrze 

Ateneum w Warszawie, 1992; Księgo Roju lcyka Mange w Teatrze TV, 1997) , Piotrem 

Cieślakiem . Szczepanem Szczykno. Markiem Siko rą, M ichałem Kwiecińskim (Amfitrion He1nncha 

von Kl eista w Teatrze TV, 1995), Jurkiem Sawką (Salome O skara Wilde'a w Teatrze 

Dramatycznym w W arszawie, 2000), a także z Agnieszką Glińską (Law w Nohant Jarosława 

Iwaszkiewicza w Teatrze TV, 1999). 

Z Barbarą Sierosławską wspólpracowafa JUŻ dwukrotnie (Legenda, opera maszyn wg Stanisława 

Wyspiańskiego, 1993: Pan Paweł ankreda Dorsta, 1994). 

Pawel Mykretyn 

Ukończył Wydział Kompozycji warszawskiej Akademii Muzycznej. Otrzymał I nagrodę 

Paryskiej Trybuny Kompozytorów UNESCO i IV Międzynarodowej Trybuny Muzyki 

Elektroakustycznej UNESCO w Amsterdamie. 

Jako kompozytor teatralny zadebiutował w 1995 roku. Współpracuje z Piot1-em Cieślakiem, 

Grzegorzem jarzyną, Zbigniewem Brzozą i Agnieszką Lipiec-Wróblewską. Od końca lat 

dziewięćd zies iątych komponuje muzykę do przedstawień Krzysztofa Warlikowskiego (m.in.: 

Elektro Sofoklesa i Poskromienie złośnicy Williama Szekspira w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie; Perykles Williama Szekspira w Piccolo T eatro w Mediolanie; Hamle t W illiama 

Szekspira i Bachantki Eurypidesa w warszawskim Teatrze Rozmaitości) . 

Gra na klarnecie w założonym przez siebie zespole Nonstrom. 

Niemiecko-polski poeta, eseista, tłumacz i twórca teatr·alny. Opublikował: Niewolnicy wolności 

( 1983), Mniejsze zło ( 1991 ), Wywołane z pomięci ( 1999). Za tłumaczenia literatury polskiej 

na Język niemiecki otrzymał nagrodę nowojorskiej Fundacji im. Jurzykowskich i paryskiej 

„Kultury" im. Jeleńskiego 

jest autorem niemieckojęzycznych słuchowisk i sztuk teatralnych pisanych po polsku (m.in. 

Zab ezpieczenie śladów zapachowych czyli Powrót umożliwia odejście, Disney-Polo). 

W 1985 roku założył z Jolantą Lothe pierwszy polski wideoteatr - „Poza", w którym zreali

zował szereg „wideodramatów" (m.in. akt-orka, 1985; Operacjo Alkestis, 1991 - First Fringe 

na Festiwalu Fringe w Edynburgu w 1992; Powieść dla Hollywoodu, 1996; akt orki, 1999). 

Wydal w Niemczech, wspólnie z Renatą Lachmann, m.in. dwujęzyczną antologię poezji 

polskiej od Reja do Herberta - Poesie der Welt. Po/en ( 1987) 1 wybór tekstów Tadeusza 

Różewicza Vorbereitung zur Dichterlesung ( 1980). Zrealizował unikatowy wideotryptyk 

o tym poecie: Tadeusz Różewicz - twarz poezji ( 1995-200 I) . 

Oprócz Leoce'a i Leny przetłumaczył również Woyzecka Georga Bi..ichnera. 

spis ilustracji 

s. 2 Izyda grawa na cytrze. Konstrukcja: C.E. Nixon (li poi. XIX w.) 

s. 4 Cymbalistka (XVIII w.) 

s. 5, 8-9 Kadry z filmu Metropolis w reż. Fritza Langa ( 1925) 

s. I O, I I Lara Croft. bohaterka gry komputerowej Tomb Raider ( 1995-200 I) 

Ilustracje nas. 2-9 repr. za: „Frankfurter Allgemeine Zeitung" 2000 nr 293 ( 16 grudnia) 



główny brygadier sceny 

główny oświetleniowiec 

główny elektrnakustyk 

główny mechanik 

dyrektor- nacze lny 
Krzysztof T orańczyk 

dyrektor artystyczny 
Jerzy Grzegorzewski 

dyrektor techniczny 
Mirosław Łysik 

kierownik działu produkcji środków inscenizacji 

kiernwnik pracowni stolarskiej 

kierownik pracowni malarskiej 

kierownik pr-acowni modelatorskiej 

kierownik p1-acown1 tapi cerskiej 

k1erown1k pracowni krawieckiej męski ej 

kierownik pracowni krawieckiej damskiej 

kierownik pracowni obuwia 

kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej 

kierownik zespołu ga1-derob1anych 

k1erown1k zespołu charakteryzatorów 

kierownik zespołu rekwizytorów 

kierownik zespołu operatorów urządzeń scenicznych 

kierownik zespołu mechaników sceny 

główna ks ięgowa 

kierownik działu administracj i 

kierownik działu zaopatrzenia 

kierownik działu zabezpieczenia technicznego 

kierownik działu kadr-

Lech Orzechowski 

Krzysztof Trzaskowski 

Ma1-iusz Maszewski 

Stefan W ójcik 

Sylweste1- Paluch 

Grzegorz J ończyk 

Paweł Rozbicki 

Marek Laudański 

Waldema1- Głowala 

Roman Żbikowski 
Maria Kosecka 

Robert Rotuski 

Edmund Kwiatkowski 

Wanda Brożyńska 

Leszek Galian 

Zbigniew Fortuna 

Wojciech Hulewicz 

Krzysztof Mamaj 

Jadwiga Wieczorek 

Euzebiusz Kośla 

Krzysztof Krupa 

Paweł Mamla 

Urszula Sternicka-Matyja 

sekretarz artystyczny 
Jan Skotnicki 

dramaturg 
Małgmzata Dziewu lska 

kompozytor 
Stanisław R dwan 

kierownik muzyczny 
Mirosław Jastrzębski 

kierowni k działu koordynacji pracy artystycznej 
Sławom i ra Łozińska 

kie rownik działu promocji, impresariat 
Adriana Lewandowska 

rzecznik prasowy 
Maryla Zielińska 

1-edakcja 

Agn ieszka Berlińska 

projekt i opracowanie typograficzne 

Janusz Górski 

cena 8 zł 
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ogólnopolski patronat radiowy 

POlSKIE RADIO SA 

Tylko w Trójce 

„Magazyn Bardzo Kulturalny" Barbary Marcirnk (teatr. literatura. wystawy oraz wszech

obecna w Programie Ili muzyka) w sobotę, 14 00- 15.00. 

„Tylko Bez Polityki, Proszę" Anny Semkow1cz (warsztaty aktorskie ze znanym akto
rem-pedagogiem w roli mistrza) w co drugą niedzielę , 13.05- 14.00 

„N asz Parnas" Magdaleny jethon ( 

l ę , 22.10-23.00 

iad-rzeka z artystami sceny i ekranu) w niedzie-

„Trójkowa, Filmowo" Ryszarda J aźwińskiego (magazyn aktua lności filmowych) w co 

drugą niedzie lę, 1305- 14.00. 

„Radio Retro" jacka Ejsmonda, Anny Br-zozowskieJ r Grzegorza W assowsk1ego (b1 blio

filsk1e wydanie „T rÓJki Pod Ks1ęzycem") w co drugi wtorek. 0.05-2.00 

Polskie Radio SA - Program Ili 
ul. Myśliwiecka 3/517, 00-977 Warszawa 
Dzia ł Promocji tel./fax (022) 645 56 26 

Agencja Reklamy tel./fax (022) 628 17 27 

także w Internecie: httpJ/www.radio.com pl/tro1ka 

~ I BANK PEKAO SA 

egzemplarz bezpłatny ' 

Kasa teatru przy Placu Teatralnym 3 czynna od poniedz i ałku do soboty I 0 - 14 

i 15 - 19, w niedzielę przed przedstaw ieniem od 16. 

W dniach przedstawień na scenie przy W ierzbowej bilety sprzedawane są 

także w kasie przy ulicy Wierzbowej 3 na godzi nę przed rozpoczęciem przed

stawienia. 

Rezerwacja telefoniczna: 69 20 604, 69 20 664 poniedziałek - piątek 9 -18. 

Rezerwacja za pośrednictwem internetu: bow@teatr.pol.p l 

Teat r Narodowy 

Plac Teatralny 3 

00-077 Warszawa 

http://narodowy.pol.pl 

1-epertuar t eatr-u także w Telegazecie TVP2 na stronie 220 





TEATR NARODOWY 
ZAŁOŻONY W ROKU 1765 

dyrektor artystyczny Jerzy Grzegorzewski 



Georg Buchner 

Leonce und Leno 

Komedia 

w nowym przekładzie Petera Lachmanna 

reżyseria Barbara Sierosławska 

scenografia Agnieszka Zawadowska 

muzyka Paweł Mykietyn 

światło Mirosław Poznański 

scena przy Wierzbowej 

premiera 17 marca 200 I 

Obsada 

Król Piotr .... 

Książę Leonce . 

Ks iężniczka Lena . 

Valerio ....... . 

Guwernantka .... 

Rozetta ..... 

Ochmistrz I Mistrz ceremonii . 

Prezydent Rady Stanu . 

Pomocnicy. 

Chłop. 

Kaznodzieja . 

asystent reżysera . 

asystenci scenografa . 

realizatorzy światła . 

Jan Monczka 

Grzegorz Małecki 

Ewa Konstancja Bułhak 

Paweł Tołwiński 

Gabriela Kownacka 

Kinga llgner 

Marek Barbasiewicz 

Andrzej Blumenfeld 

Sławomir Federowicz 

Leszek Zduń 

Zbigniew Bogdański (gościnnie) 

Jerzy Łapiński 

Anna Kękuś (Wydział Rezyserii 

Dramatu AT) 

Jadw iga Michalska 

Anita Trzaskowska 

Zbigniew Szulim 

Korneliusz Wieczorek 

real izatorzy dźwięku . . . Robert Jurek 

inspicjent ....... . 

sufler .... .. .. . 

Maciej Rybicki 

Adam Borkowski 

Alina Wieczorkówna 



Uprzejmie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych przed we1śc i em na widowni ę. 




