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lil~·złowieku, który stał naprzeciw
tonu egzekucyjnego trudno się 
· ewać, by był osobą pogodną 
ą bezgranicznego zaufania do 
Ą i przedtem, w czasie dzieciń-

.-:;.z:c~- wczesnej młodości, wzorce za
~~ń jakich był świadkiem w ro

m domu nie miały prawa bu
~Mft!~ we wrażliwym Fiedce sielan
~~~10 obrazu świata. 
~~r-nn·· nerwowy hazardzista, - Fio

·~~~~ichajłwicz Dostojewski- spod 
o pióra wyszły jedne z najsłyn-

..u ... ~:ych utworów literackich, urodził 
Moskwie w 1821 r. jako drugie 
ko ordynatora szpitala wojsko
- Michała Andnejewicza Do-

e ski ego i Marii Fiodorownej. 
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jej dokonaniu, zależnie od indywidualno ci przestępcy; potem mija, 
mija jak każda inna choroba. Ale teraz pof{Jstaje kwestia: czy choroba 
rodzi przestępstwo, czy też samo przest(Pstwo, ·z _racji osobliwej swej 
natury, idzie zawsze w parze z czymś w ra zaju choroby? Na razie nie 
czuł się jeszcze na siłach, aby rozstrzygnq.ó' ę kwestię. 

Doszedłszy do takich wniosków, zdecydował, że on osobifcie, w tej 
jego sprawie, nieb dzie ulegał żadnym chorobliwym perturbacjom, a jego 
rozsądek i wola nie opuszczą go na pe o w ciągu czasa wykonywa
nia planu, dlatego Że jego czyn „nie jest zbrodnią". 
Należy tylko zachować panowanie nad wolq i rozsądkiem, a trudno
ści te zostaną we właściwym asie pokonane, gdy przy;dzie do zazna
jomienia się z najdrobniejszymi zczegółami "Sprawy ... 
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Zal 
- W Raskolnikowie nie znajduję żalu za 

zbrodnię. Choć następuje przyznanie się do 

winy, to trzeba je widzieć Jako bardziej akt 

pychy niż skruchy. Musi się przyznać i przy
znaje dla siebie, nie dla innych, bo ci inni 

wcale już nie potrzebują jego przyznania się. 

Z gó1y wiedzą Jak sprawy się mają. 

Stefan Chwin powiedział kiedyś, Że 

„zmniejszylibyśmy ilość nieszczęścia na świe-
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cie, gdyśmy mogli osądzić sumienie Raskolni

kowa". Ale Jak osądzić sumienie Raskolniko
wa? Nie da się. 

Można jedynie widzieć w Raskolnikowi 

„artystę" ekspe1ymentującego. „Artystę", któ

ry miał odwagę przekroczyć granicę i to robi. 
Któż może mu dotrzymać kroku: miły Razu

michin? R zeczowy Porfiry? Egoistyczna So

nia? Artysta to samotność, cierpienie i ekspe

ryment przeprowadzany na sobie samym. 
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p DEP ____________________ __, 

... Stara, Jak zawsze, była z gołq głowq. Jej ja
S11e, przyprószone siwiznq, rzadkie włosy były 
wysmarowane Jakimś tłuszczem i z tyłu splecione 
w mysi ogonek podpięty odłamkiem rogowego 
grzebyka sterczqcego we włosach. Krzyknęła, ale 
bardzo słabym głosem i nagle Jakoś dziumie przy
siad/a, chociaż zdążyła się jeszcze złapać rękoma 
:::a głowę. W jednym ręku trzymała wciqż „za
staw". Wówczas Raskolnikow uderzył jq jeszcze 
kilka razy obuchem w tył głowy. Krew bluznęła 
Jak z przewróconej szklanki i ciało zwaliło się na 
wznak. Raskolnikow odstqpił o krok. pozwo
li/ jej upaść, po czym nachylił się i zajrzał jej 
tt' twarz: już nie żyła. Oczy miała wybałuszone, 
_iak gdyby miały wyskoczyć z orbit, a czoło i całq 
twarz zmarszczone, wykrzywione konwulsyjnym 
skurczem. ( ... ) 

Był w pełni świadomości~ nie miał żadne
go zaćmienia mysli ani zawrotów głowy, drżały 
mu tylko jeszcze ręce. Później przypomniała 
sobie, Że był nawet bardzo uważny, przezorny, 
starał się nie poplamić .. . ( . .. ) 
Nagle usłyszał, Że w pokoju. w którym leżała 
stara, ktoś chodzi. (. . . ) Na środku stała Liza
wieta, z wielkim tobołkiem w ręku, i w osłu
pieniu patrzyła na zamordowaną siostrę, biała 

Jak płótno i Jakby za słaba, by krzyknqć. Na 
widok wpadajqcego Raskolnikowa zadrżała Jak 
liść i twarz zaczęła jej kurczowo drgać. Podnio
słq rękf i otworzył nawet usta, ale jednak nie 
krzyknęła i wolno, tyłem zaczęła się cofać w kfłl, 
patrząc mu uporczywie prosto w oczy, ale ttJ mil
czeniu Jakby nie miała siły krzyknąć. Rzucił się 
do niej z siekierą. Wargi skrzywiła tak żałośnie, 
Jak to bywa u małych dzieci, kiedy zaczynają 
się czegoś lękać, pilnie wpatrują się w przed
miot, który je strachen1 przejmz9'e, i zamierzajq 
się rozpłakać. ( ... ) 

Coraz bardziej opanowywał go strach, 
zwłaszcza po tym drugim, zupełnie nieprzewi
dzianym morderstwie. Chciał Jak najprędzej 
stqd uciec. I gdyby był w stanie w owej chwili 
dokładniej widzieć i rozumować, gdyby mógł 
uświadomić sobie wszystkie trudności swo;'ej 
sytuacji, całq grozę, ohydę i bezsensowność oraz 
zrozumieć wreszcie, ile czeka go przeszkód, 
a może i przestępstw, żeby stqd się wyrwać i do
stać do domu, to bardzo możliwe, że porzucił
by wszystko, poszedłby, gdzie należy, i sam zro
bi/by na siebie doniesienie, nawet nie ze stra
chu o siebie, a z przerażenia i obrzydzenia do 
tego, co uczynił.( ... ) 

\\\zptkir cytat)' pochodzą w programie ze Zbrodnia i kara F. Dostojewski 1lumaczcnic J.P. Zajączkowski, wydawnictwo KAMA 



Jak wiele rzeczy w Rosji, również Sankt 

Petersburg jest przykładem zwycięstwa nad 

naturą, i to zwycięstwa typowo słowiańskie

go- zakrojonego na wielką skalę, przeprowa

dzanego z brawurą i .. . niedokończonego . 

Ukochane dziecko Piotra Wielkiego uro

dziło się w teatrze działań wojennych w nie

zwykle burzliwym akcie Historii - kiedy to 

król szwedzki zadał wojskom rosyjskim apo

kaliptyczną wręcz klęskę w bitwie pod Narwą. 

Byla to zapewne jedna z najbardziej owoc

nych porażek w historii Rosji- przesądziła bo

wiem o konieczności modernizacji armii i woj

skowej infrastruktury, na co nalegał car Piotr I. 
W celu skuteczniejszej obrony północno-za

chod nich rubieży Imperium Rosyjskiego roz

kazał w J 703r. wybudować fortecę na jednej 

z wysp położonych na potężnej rzece Newie 

(przez tubylców-fińskich rybaków nazywanej 

Wyspą Zajęczą). To miejsce, zwane później 

Twierdzą Pietropawłowską, da początek jedne

mu z najniezwyklejszych miast Europy. 

Car Piotr Aleksiejewicz, którego potom

ność nazwała Wielkim, był zarazem człowie

kiem myśli i czynu, niezwykle twórczym i ener

gicznym indywidualistą nieznoszącym jakie

gokolwiek sprzeciwu. Po objęciu tronu odbył 

podróż incognito po zachodniej Europie, pod

czas której, interesowały go technologie w hu

tach i stoczniach. Ten wojaż uczynił go zapa

miętałym eurofilem i równie zaciętym wro-
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giem starej, prowincjonalnej rosyjskości. Jasne 

było więc, że jego stolica nie będzie zwyczaj

nym ruskim gorodem. Człowiek, który swo

im bojarom kazał golić brody pod groźbą 

sankcji fiskalnych, nie miał skrupułów, aby 

bulwiaste sobory zastępować budowlami 

identycznymi jak te zdobiące Berlin czy Pa

ryż , i aby przez 10 lat cały kamień Rosji ścią

gać do nowopowstającego miasta czy wresz

cie, ku zgorszeniu poddanych, ochrzcić je z ho

lenderska Sankt Piter-Burkh'iem. 

*** 
Mieszkańcy nowej stolicy, ściągani do niej 

wręcz siłą, szemrali niezadowoleni, że to mia

sto niemieckie, antynarodowe, istne „zaprze

czenie rosyjskości". Narzekali reż na jego izo

lację od innych wielkich miast imperium, na 

brak dróg i wianuszka miasteczek oraz wsi. 

Wreszcie - umiejscowienie carskiej siedziby 

było może i dobre na czas kampanii przeciw

ko Szwedowi, ale kto to widział, aby stolicę 

zakładać na takim finis terrae? W miejscu, 

którego „atrakcje" - białe noce, słabe słońce, 

przenikliwe wiatry, grząskie grunty, cuchną

cy fetor od bagien, stałe zagrożenie powodzia

mi - mogły stanowić rozrywkę dla fińskiego 

rybaka, ale nie dla bojara z Wielkiej Mo

skwy . .. Jedynie człowiek tak ufny w swą 

wszechmoc jak Piotr I mógł obrać na swą sie

dzibę miejsce, które Stwórca przeznaczył dla 

wilków i niedźwiedzi . 



22 program listopad 2007 



Najsłynniejszą z ż 

wieścią o_Pe,te:;r::s~b.;;u~r'-1~~~~~·~~11!; 
„Zbrodnia i kara" Dos 

ny pisarz (skądinąuta1"'"'u~ 

~~!:S ..... m::~•OCli:ltliO~ 
nie monumentalny„..,.......,,.., 

prawdziwym, żyją'-""-lft'll1~ 

tam w latach 40-tyc 

Szkoły 

r------_.;,.· k 

- ohydna wsza ..... _. 
któw - wydaje s · 

. Sankt Petersburg 

lipcowego upału, 

rzu i ohydnego feto

- ,„.'"'""y rudu i tanieg alkoholu. Odrapane, 

ię ku upadk~ i czynszówki kryją 

atki schodowe' i maleńkie , ubożuch
Ol1iC.S~~nka o dziwacznych kształtach i nędz-

u""'"'uuy w „Zbrodni i karze" także prze-

rsburga świetnego i eleganckiego; 

nikow podczas swych brzemien

. e myśli spacerów zachwyca się 

ymi budowlami - Soborem lza-

c:.'M~lQ\Q11\Zamkiem Michajłowskim oraz 

!>Ą11~t'n':!U«~!Q~ystyką miejskich ogrodów. Nie

zumiałym chłodem na-

~~~~P.n.Jl chwycający widok; 

żenie ponure i tajemnicze, jakby nie dowie

rzając, że tak może być w istocie, odkładał wy

tłumaczenie tego stanu na później." 

Ewa Zarzycka-Berard w eseju „PETERS

BURG-PIOTROGRAD-LENINGRAD 

Miasto trojga imion" napisze „Rozdwojenie 

jaźni, jakiego doznaje Raskolnikow w Zbrod

ni i karze, jest symptomem rozdwojenia Sankt 

Petersburga, miasta chorego od blasku i nędzy, 

miasta w którym odbija się Rosja między bez

kresnym przestworzem a zurbanizowaną 

stolicą, między Chrystusem a pieniądzem, tra

dycją a Europą". Sam Dostojewski włoży w usta 

innego z bohaterów, Swidrygajłowa, znaczącą 

kwestię: „Petersburg to miasto wpółobłąkań

ców; nie ma miejsca, gdzie dusza byłaby pod

dana tak mrocznym i dziwnym wpływom". 

*** 
Włoski XVIII-wieczny dyplomata Algarotti 

napisał, że Petersburg jest oknem wyrąbanym na 

północ, przez które Rosja wygląda na świat. 

Przez to samo okno świat przygląda się Rosji 

z zaciekawieniem, którym obdarza się nowo po

znane, efektowne istoty. W zestawieniu z dzie

więćsetletnim Kijowem, o stulecie młodszymi 

Pragą i Krakowem, czy liczącą sobie nieco po

nad sześć setek „imperatrycą -wdową" Mo

skwą, nad newskie miasto można porównać do 

młodej dziewczyny. Petersburg jest śliczną, 

nieco zepsutą młódką, która (jak wszystkie jej 

podobne) z przyjemnością przegląda się w lu

strze, które przystawiają jej zafascynowani 

wielbiciele - literaci, wystarczająco wrażliwi, 

aby docenić jej urodę i dość doświadczeni, aby 

wyczuć jej destruktywny charakter. Femmes 

fatales wszelkiej maści są jednak niewyczerpa

nym źródłem inspiracji - to utwierdza mnie 

w przekonaniu, że Sankt Petersburg długo jesz

cze nie zniknie z kart powieści i myśli estetów. * 

Skróty pochodzą Joanna Pietrowna Marciniak 
od redakcji progra mu Anykuł ubza ł si ę w Enigmie Sztuka 

Ludzie Mys1i wydani e 30, rok 2007 

Energia elektryczna 
Codziennie razem 

program • li stopad 2007 25 

• IDO 



oko je 
szystkie pokoje andel 's Hotel Cracow 
posażone są w najnowsze rozwiąza

ia technologiczne jak 32" telewizor 
lazmowy, odtwarzacz DVD i szybkie 
rzewodowe i bezprzewodowe łącze 

nternetowe. Ponadto w pokojach znaj
ują się mini-bary oraz sejfy. Większość 

azienek posiada wannę oraz oddzielną 
abinę prysznicową. 

Restauracja 
Restauracja . Delight" w andel 's Hotel 
Cracow posiada 140 miejsc siedzących . 

Oferuje szeroki wybór dań kuchni mię

dzynarodowej oraz polskich specjal
ności. Znajdziecie tu Państwo profe
sjonalną obsługę w czasie biznesowych 
obiadów a także elegancki i oryginalny 
wystrój wnętrza dopasowany również do 
wykwintnych kolacj i. 

andel's Hotel * * * * Cracow 
ul. Pawia 3, 31-154 Kraków, PL 

tel. +4812 660 01 oo 
fax: +4812 660 oo 01 

reservation@andelscracow.com 
www.andelscracow.com 

Sale konferencyjne 
Hotel posiada pięć sal konferencyjnych 
mogących pomieścić do 320 osób, ich 
indywidualna aranżacja oraz dodatkowo 
obszerne Foyer, dają możliwość orga
nizacji różnorakich szkoleń , konferencji, 
bankietów oraz wystaw. 

VIENNA INTERNATIONAL 
HOIHS & RESORIS 



Dyrektorem artystycznym Teatru Bagatela 

został w czerwcu 1986 r. wybitny aktor Tade

usz Kwinta. Był to jego trzeci powrót do tego 

teatru, w którym debiutował w 1950 r. rolą 

Piotrusia w Samotnym białym żaglu Kataje

wa. Jako dziecko występował w wielu spekta

klach reżyserowanych przez Marię Biliżankę 

w ówczesnym Teatrze Młodego Widza ( ... ) 

Potem była matura, studia w PWST i wiele 

świetnych ról teatralnych. Do Bagateli przy

szedł po raz drugi na zaproszenie dyrektora 

M. Górkiewicza, by w 1973 r. zagrać rolę Ar

tura Ui, potem Skapena oraz wiele innych. 

Bagatela Tadeusza Kwinty miała być te

atrem popularnym, preferującym kierunek 

muzyczny. To była nowość, nie był to już teatr 

tylko dla dzieci i młodzieży. Bagatela nie 

konkurowała również z sąsiednimi teatrami 

w podejmowaniu wielkich problemów. Na

wiązywała raczej do lekkiej muzy i jej tradycji 

sprzed 70 lat. Wydawało się, że zespół aktorski 

zaakceptował ten program. Młodzi aktorzy 

przyjmowani byli do pracy według kryteriów 

wymaganych przez nowy repertuar. 

Deklaracje programowe wzbudziły zain

teresowanie krytyki i publiczności. O Bagateli 
' 
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Wolter Kandyd, reż.: K. Orzechowski, scenografia: Anna Rachel, na zdjęciu: Z. Leśniak i A. Dziurman I 
i jej nowej dyrekcji wiele się w Krakowie mó
wiło. Pierwsza premiera - Dwa teatry Jerze

go Szaniawskiego w reż. Tadeusza Malaka, 

!986 r., przygotowywana była niezwykle sta

rannie (scenografia Wojciech Krakowski, 

muzyka Zygmunt Konieczny), na scenie wy

stąpili obaj dyrektorzy- Tadeusz Kwinta jako 

szef „Teatru Snów" a Władysław Winnicki 

jako skrzypek (ale bez ujawniania swego na

zwiska na afiszu). 
A jednak, efekt nie był najlepszy a recen

zje chłodne. Na prawdziwe sukcesy nie trze

ba było jednak długo czekać. Już następna 

premiera - Taka noc Kacpra Stefanowicza w reż. 
Włodzimierza Gawrońskiego, 1986 r, sprowa

dziła do Bagateli prawdziwe tłumy. Szlagie

ry z lat 30. w świetnej aranżacji Janusza Bu

tryma i brawurowym wykonaniu podbiły pu

bliczność. W ciągu czterech miesięcy pracujący 

istotnie w zawrotnym tempie teatr przygoto

wał jeszcze jedną niezwykłą premierę, która 

stała się przebojem sezonu w Bagateli, a jak twier

dzili niektórzy krytycy może nawet w Krako

wie. Była to urocza bajka dla „podrośniętych 
dzieci" - Pierścień i róża Wiliama Thackeraya 

- pierwsza praca reżysera Krzysztofa Orze

chowskiego dla tego teatru (drugą był również 
udany Kandyd). Uwagę zwracała scenografia 

Elżbiety Oyrzanowskiej-Zielonackiej - ko

stiumy i dekoracje zaprojektowane ze sma

kiem i rozrzutnością bajkowych, naprawdę 

kapitalnych pomysłów. I jeszcze muzyka Jac

ka Szczygła w aranżacji Janusza Butryma -

świetne 23 piosenki napisane dla tego spekta

klu przez Zbigniewa Staweckiego. No i aktor

stwo - Dorota Krzywicka w „Echu Krakowa" 

nie szczędziła tu słów uznania: „Rzetelnie 

wywiązali się ze swego zadania aktorzy: moc

ną stroną spektaklu są wyraziste, zróżnicowa

ne i śmieszne portreciki wszystkich bohaterów 

Markiz de Sa~e Niedole cnoty, I 
rez. : St. Szlach tycz, 

scenografia: Jerzy Baduch, 
kostiumy: Hanna Bakuła 
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bajkowej histońi. Staranność cechowała zwłasz

cza pracę młodych (w wielu przypadkach de

biutujących!) aktorów. ( ... ) Serdecznie pole

cam tę bezpretensjonalną, inteligentnie wyre

żyserowaną przez Krzysztofa Orzechow

skiego bajkę i gratuluję zespołowi Teatru Ba

gatela udanego, czystego technicznie i styli

stycznie spektaklu! Tak trzymać!" 
Na Dzień Teatru w 1987 r. Bagatela przy

gotowała swojej publiczności naprawdę 

wspaniałą niespodziankę. Domowym prawie 

sposobem przerobiono palarnię teatru na 

pierwszym piętrze. Zakupiono 80 krzeseł i oto 
31 marca 1987 r. na otwartej właśnie Małej 

Scenie wystawiono ... Abelarda i Heloizę Ro

nalda Duncana, korespondencję sceniczną, 

spolszczoną przez Jerzego S. Sitę, w reżyserii 

Henryka Boukołowskiego ze scenografią 

Marii i Jerzego Boduchów i muzyką Janusza 

Butryma. Duncan inspirował się tylko kore

spondencją sławnej dwunastowiecznej pary 

tragicznych kochanków, ale pozostał wierny 

dramatowi dwojga wielkich imion, wzboga

cając go o pogłębiony wątek psychologiczny. 

„ ... Będziemy oglądać jedynie ich sceniczne 

cienie. Owe cienie w Teatrze Bagatela - za 

sprawą Krystyny Stankiewicz i Piotra Różań

skiego - pięknie w niektórych momentach 

ożywały, nasycały się krwią i łzami, rozjaśniały 
się spojrzeniem i gestem, stawały się pełnym 

ważkich treści uniwersalnym przesłaniem. 

(Kazimierz Kania, „Kierunki'', 27.03.1988 r.). 

Abelarda i Heloizę trzeba było niestety po 

trzech spektaklach zawiesić. Autor sztuki, 

Ronald Duncan zgodził się na rozpowszech

nianie jej w Polsce za złotówki. Wkrótce jed

nak umarł, a jego spadkobiercy domagali się 

za tę polską prapremierę twardej waluty ... 

Pertraktacje trwały pół roku i zakończyły się 

porozumieniem. W listopadzie 1987 r. wzno-

w10no przedstawienie. Mała Scena Teatru 

Bagatela nie była jednak przez ten czas bynaj

mniej pusta. Już w kwietniu 1987 r. przygo

towano tam dwie kolejne premiery: Małego 

księcia Antoine de Saint-Exupery'ego w reż. 

Magdy Teresy Wójcik i Graczy Gogola. Szcze

gólnie Mały książę - spektakl adresowany do 

młodzieży i dorosłych, ze świetnymi rolami 

Tadeusza Kwinty i Stanisławy Waligórzanki 

oraz ciekawą scenografią Teresy Terakowskiej 
wzbudził sympatię widzów. Przedstawienie 

obejrzało tysiące widzów w Krakowie, było 

ono także główną ofertą wyjazdową teatru. 

Ponieważ założeniem dyrektorów Kwinty 

i Winnickiego było nawiązanie do tradycji 

przedwojennej Bagateli nie mogło się w tym 

teatrze obejść bez skandalu. I skandal był, a jak

że! Rozpisywała się o nim prasa w całej Polsce 

- od „Trybuny Ludu" po ,,Wieczór Wybrzeża" . 

Przedstawienie najpierw zawieszono a po

tem ... odwieszono i szło dalej oczywiście przy 

wypełnionej widowni. A rzecz dotyczyła nie

najlepszego przecież spektaklu bo Niedoli cno

ty wg markiza de Sade w reż St. Szlachtycza. 

Jego źródeł należy szukać w pseudo dowcip

nej notce zamieszczonej w biuletynie PAP. 

I kiedy już przez łamy polskiej prasy przeto

czyła się dyskusja o tym co aktorka ma prawo 

wypinać na scenie, w „Szpilkach" 9 lipca 1987 r. 

ukazała się następująca notatka: ,,W insceniza

cji opowiadania markiza de Sade' a pt. Niedole 

cnoty (Teatr Bagatela w Krakowie) przez czas 

trwania spektaklu niegodziwcy znęcają się nad 

cnotliwą Justyną pozostawiając nieusuwalne 

znaki na jej ... przepraszam, pupie: a to mono

gramy wycięte nożami, a to wypalone piętna, 

a to ślady po biczowaniach ... ". Anonimowy ko

respondent Polskiej Agencji Prasowej pozaz

drościł sadystom i postanowił nie zostawić tej 

pupy bez śladu i po sobie, napisał więc notatkę 

I. Erenburg Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, 
reż . : W. Ziętarski scenografia: Barbara Zawada. 
Na zdjęciu: Barbara Zajączkowska - Dunia, 
Bogdan Gładkowski - kier. Pietrow, 
Tadeusz Kwinta - Lejzorek 

1. Erenburg Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, I 
Na zdjęciu: Krzysztof Bochenek, Jacek 

Wojnicki, Tadeusz Kwinta, Marian Jaskulski 
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pt.: „Goły tyłek jako dzieło sztuki" (Biuletyn ;:E 
PAP nr 1252, z dn. 27.05.87), ( .. . ).Treść no- ~ 

tatki świadczy wystarczająco dowodnie, że ~ 
("\ 

autor na rzeczonym przedstawieniu nie był, ~ 
Ci) 

że mu go Jedna Pani opowiedziała i skomen- '< 

~ towała i dał się ponieść wierze w słowo mó-
;:;i., 
~· 
:::>-

wione tak dalece, że tym, co napisał można by 

trudzić wymiar sprawiedliwości. 
a. 

Przeglądając inne wycinki prasowe, do- -~· 

chodzę do wniosku, że krytyka w łatach 80. iil 
~ · 

bynajmniej Bagateli nie rozpieszczała . Zde- 7<: 

cydowanie za mało pisano o tak udanych ~ 
przedstawieniach jak wspominane już: Mały S -książę, Abelard i Heloiza czy wreszcie Nieśmiały 

na dworze Tirso de Moliny w reż. T. Kwinty. 

o 
;;:i 
Il> 
("\ 

-:J" 

Niewiele pisano także o Kandydzie Woltera ~ 
"' w adaptacji Krzysztofa Orzechowskiego i Ma- _?!'. 

cieja Wojtyszki i reż. Orzechowskiego. A prze- "' ("\ 

Il> 
:::i 

cież tym przedstawieniem zespół Bagateli .g 
udowodnił raz jeszcze swoją świetną kondy- ~ 
cję i swobodę sceniczną. Artystyczny sukces m 

N. 
O" był tu wynikiem bardzo rzetelnej pracy. Bu- fi' 
OJ dziły uznanie zarówno świetne, zdyscypli-
o 

nowane sceny zbiorowe jak również bardzo ~ 
OJ 

dobre solówki. Na szczególną uwagę zasługu- ~ 

ją: Kandyd -Artura Dziurmana, Starucha - ~ 
Katarzyny Litwin oraz obsadzeni w kilku ro

lach Marian Czech i Piotr Różański. 

Teatr Bagatela nie zatrudniał wówczas na 

etacie ani jednego reżysera. Było to w gruncie 

rzeczy słuszne, pozwalało bowiem teatrowi 

wybierać propozycje poszczególnych reżyse

rów i dawało swobodę w kształtowaniu swe

go programu. A jednak szkoda, że Krzysztof 

Orzechowski przerwał na dłużej współpracę 

z teatrem po wystawieniu w nim dwóch bar

dzo udanych spektakli. Podobnie stało się ze 

Stanisławem Nosowiczem, któremu Bagatela 

zawdzięcza największy chyba sukces tamtej 

dekady- spektakl Wysocki - ze śmiercią na ty. 

OJ 

N 
iii ' 
o 
:::i 
OJ 
("\ 
;<" 
OJ 
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Premiera it)isockiego odbyła się 21maja1988 r. 

Przedstawienie zostało natychmiast dostrze

żone przez krakowskich recenzentów. Chwa

lono S. Nosowicza za pomysł na scenariusz. 

Uznano, że: „Najnowszy spektakl Bagateli 

jest zrealizowany bez zarzutu pod względem 

warsztatowym: efektowny i porywający. Pole
cam go wszystkim: dla rozrywki, dla wzrusze

nia, dla pokrzepienia serc„." (Dorota Krzy

wicka, „Echo Krakowa'', 15.06.1988 r.). Wie

le komplementów zebrali również młodzi 

wykonawcy. Przedstawienie Stanisława No

sowicza oglądała także publiczność m. in. w Bia

łej Podlaskiej, Szczecinie (XXIX Szczeciński 

Tydzień Teatralny), Słupsku (Słupska Scena 

Inicjatyw Aktorskich). 

Dyrektor Tadeusz Kwinta był wierny swo

im programowym założeniom. W sezonie 

1988/89 kontynuowano linię teatru popular

nego. Jednocześnie nie zapominano o naj

młodszej widowni. Dla niej właśnie T. Kwinta 

wyreżyserował napisaną przez siebie bajkę 

Krawcy szczęścia. Duże uznanie wzbudziła 

scenografia przedstawienia (Jerzy Boduch). 

Przebojem tego sezonu okazał się spektakl 

oparty na tekstach Wojciecha Młynarskiego 

Jeszcze w zielone gramy w reż. Tadeusza Wi

śniewskiego. Występujący aktorzy: Dagmar 

Bilińska, Maria Rabczyńska, Kry~tyna Stan

kiewicz, Elżbieta Szwec, Ewa Zytkiewicz, 

Tadeusz Kwinta, Krzysztof Bochenek, Ma

rian Jaskulski, Leszek Pniaczek, Adam Sadzik 

i Piotr Zaniewski - udowodnili po raz kolej

ny duże możliwości zespołu Bagateli, jego 

znakomite utanecznienie i rozśpiewanie. 

Sezon 1989/90 zgromadził w Bagateli spo

ro jubileuszów. Bo to nie tylko 70-lecie teatru, 

ale także 40-lecie pracy aktorskiej Lidii Wy

robiec-Bank, 35-lecie Jerzego Bączka, 25-le

cie Alicji Kobielskiej i Piotra Różańskiego. 
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B. Jerofiejew Moskwa - Pietuszki. Na zdjęciu : Elżbieta Szwec 
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Były także jubileuszowe spektakle: 200. przed

stawienie Małego l(Sięcia, 100. - itysockiego -
ze śmiercirt na ty i 1 OO. Krawców szczęścia. 

Każda z rocznic zasługiwała na ciepłe słowa, 

uznanie i gratulacje. Tuż przed uroczystościa

mi jubileuszowymi dyrektorzy teatru zaprosili 

na spotkanie do Bagateli najstarszych i najbar

dziej zasłużonych pracowników tej sceny. 

Przybyły panie: Maria Malicka, Irena Orska, 

Zofia Lubartowska - oraz panowie: Tadeusz 

Tarnowski, Ferdynand Solowski i Stanisław 

Zachara. Wspomnieniom i anegdotom nie 

było końca. Wiele ciepłych słów poświęcono 

Marii Biliżance, wspominano objazdowe pe

rypetie i najlepsze spektakle. Pamięci Marii 

Biliżanki poświęcono wkrótce wmurowaną 

w ścianę teatru tablicę, a historię Bagateli przy

pomniała zorganizowana w Śródmiejskim 
Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej spe

cjalna wystawa. 

Najlepszym przedstawieniem sezonu 1989/90 

była Moskwa-Pietuszki B. Jerofiejewa w reż . 

Włodzimierza Pietraniuka, który prowadził 

w Kijowie własny teatr studyjny „Zwierciadło". 

Po dwóch miesiącach bardzo intensywnych 

prób (w trakcie których tekst Jerofiejewa na 

nowo przetłumaczyła asystująca Pietraniukowi 

Miriam Aleksandrowicz) powstał naprawdę 

interesu ją cy spektakl. 

Zmiana sytuacji politycznej kraju wywo

łała w środowisku teatralnym entuzjazm, ale 

postawiła je przed zupełnie nowymi proble

mami. Zmusiła teatry do gwałtownego po

szukiwania pieniędzy na artystyczną działal

ność. Dyrekcja Bagateli nie straciła głowy ... W bu

dynku teatru zaczą ł działać butik i galeria „Ma

gnus". Dochody z handlu ciuchami i dziełami 

krakowskich plastyków miały wspierać kolej

ne premiery Bagateli. Liczono także na dobrze 

wyposażone studio nagrań. * 
Skróty w tekśc i e pochodzą od redakcji {koniec części dziewiątej} 

fot. : Archiwum Teatm, Grzegorz Koniarz, Kraków 2000 r. 
Zbigniew Uigocki 



w repertuarze 
Edward Taylor 

Stosunki na szczycie 
przekład : Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Joanna Schoen 
kostiumy: Katarzyna Proniewska-Mazurek 
występują: Aleksandra Godlewska, Alina Ka
mińska, Urszula Grabowska, Dorota Pomyka
la(gościnnic), Magdalena Walach, Marek Litew
ka, Marcin Kobierski, Tomasz Kot, Piotr Różań
ski, Sławomir Sośnierz 

Premiera - październik 2000 
Czas 1rwa11ia spekraklu 140 mi11111,J przerwa 

Karolina Szymczyk-Majchrzak 

Rozmowy nocą 
reżyseria: Karolina Szymczyk-Majchrzak 
scenografia: Urszula Czernicka 

Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz 

Premiera - Scena na Sarego 7, marzec 2006, 
Czas mvania spekraklu 70 mm11t, bez pr.::erwy 

Paul Portner 

Szalone nożyczki 
pr...:ekład : Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia : Joanna Schoen 
opracowanie muzyczne 
i opracowanie tekstu: Marcin Sławiński 

wyst~pują: Aleksandra Godlewska, Ewa Mitoń, 
Wojciech Leonowicz, Przemysław Branny/ )"rze
mysław Redkowski, Michał Rolnicki i Łukasz Zurek 

Premiera - kwiecie1I 200 
Czas trwania spektaklu ok. 125 min111, 1 przenva 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Wojciech Pokora 
scenografia: Józef apiórkowski 

występują: Alina Kamińska, Katarzyna Litwin, 
f\lałgorzata Piskorz, Krzysztof Bochenek, Bog
dan Grąbowicz, Wojciech Habeła, Maciej Slo
ta, Tadeusz Wieczorek, Łukasz Żurek 

Premiera - maj 1994 
Cws t1wa111t1 spektaklu 135 min/li, I przerwa 

Brawurowa farsa. W luksusowym apar
tamencie, na najwyższym piętrze domu 
w Paryżu, spotykają się prominentni po
litycy Komisji Europejskiej. Ale nie jest to 

typowe, nudne spotkanie starszych panów ... 

rozpoczęcie godz. 19" 

Kiedy człowiek boi się bliskości, milości 
i odpowiedzialności rodzą się Rozmowy nocą. 
Prowadzone jak anonimowa gra towarzy
ska i handlowy flin, zabijaj<! zalążki rodzą
cych się uczuć. 
Reżyserką a zarazem autorką, nagrodzonych 
na Festiwalu Sztuk Odważnych w Radomiu 
Główną Nagrodą Publiczności Rozmórv 
nocą jest Karolina Szymczyk-Majchrzak. 

rozpoczęcie godz. 1915 

Szalone nożyczki to niezwykła komedia 
kryminalna z „niespodziank,f oraz nazwa 
wyjątkowego krakowskiego salonu fryzjer
skiego, w którym zostaje popełnione mor
derstwo .. . Przebieg akcji spektaklu w dużej 
mierze zależy od ... publiczności! 
Pierwsze interaktywne przedstawienie 
w Polsce! Doskonała zabawa, w której 
można brać udział wielokrotnie! 
W Ameryce sztuka nie schodzi z teatral
nych afiszy od ponad dwudziestu lat, co 
zostało uhonorowane wpisem do Świato
wej Księgi rekordów Guinnessa! 

rozpoczęcie godz. 191• 

Legendarny już spektakl Teatru Bagatela. 
Cieszy się niesłabnącym powodzeniem od 
IO łat. Wciąż więcej chętnych niż biletów. 

w repertuarze 
Neda Neżdana 
Kto otworzy drzwi'? 
przekład: Jerzy Czec~ 
reżyseria : Waldemar Smigasiewicz 
scenografia: Maciej Preycr 

występują: Ewa Mitoń, Małgorzata Piskorz 

Premiera-Scena w Podziemiach-grudzieti 2006 
Czas trwania spektaklu 70 mi1111t, bez przert<T 

Sibylle Berg 
Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Bolesław Rawski 
reżyseria światła: Krzysztof Sendke 
dramaturg /asystent reżysera: Renata Dcrcjczyk 

występują: Ewelina Starejki, Jakub Bohosiewicz, 
Marcin Kobierski 

Premiera - Scena na Sarego - maj 2004 
Cws trwania spektaklu 90 mi1111t, bez pr.::envy 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 
muzyka: Steven Markwick 
rayscria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Elżbieta Krywsza 
przekład: Krystyna Podkska 
teksty piosenek: Rafał Dziwisz 
choreografia: Jacek Tomasik 

występują: Zu1.1nna Długosz, Monika Gęga, Witold Surów
ka, Mateusz Wróbel, Przemysław Branny, Magdalena W.1-
bch, Janusz Szydlowski (gościnnie), Dorota Pomykała (go.<cin

nic)/ Kat..1rLyna Litwin, Piotr Ró7~1ński, T.1<lcusz Wieczorek 

Premiera - listopad J 999 
Czas trw1111ia spektaklu 110 111i11ut, 1 przerwa 

Roland Schimmelpfennig 

Push Up 
przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
muzyka: Bolesław Rawski 
scenografia: Urszula Czernicka 

występują: Aleksandra Godlewska, Urszula Grabowska, 
Jakub Bohosiewicz, Zbigniew Kosowski (gościnnie) 

Premiera - listoP,ad 2005 . 
Czas trwania spektaklu 110 111111111, I pr::~nvu 

Kto otworzy drzwi? - to czarna kome
dia, która w błyskotliwy sposób pokazuje 
kłopoty z zagospodarowaniem odzyska
nej wolności. Znakomite role Ewy Mitoń 
i Małgorzaty Piskorz! 

Sibyllc Berg opowiada historię pewnego 
związku z perspektywy najlepszego przy
jacida czlowieka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznania się. towa
rzyszy im podczas kolejnych prób bycia 
razem, cierpi, kiedy się na siebie obrażają, 
rozstają. marnują kolejne szanse. Berg 
analizuje dlaczego nam się nie udaje by
cie razem, dlaczego nic umiemy wybrać 
odpowiedniego pannera, dbać o to, co 
wydawałoby się najważniejsze. Coraz 
bardziej zamykamy się w sobie. Single 
opanowali pokolenie dwudziesto-tr/-y
dzicsto- i czterdziestolatków ... Miłość za
stąpił iśmy seksem, bliskość - życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

rozpoczęcie godz. 19 1 ~ 

Uroczy spekrakł - musical, w którym 
obok aktorów grają niezwykle utalen
towane dzieci. Do pewnego tajemni
czego ogrodu i do zimnych ludzkich 
serc powraca prawdziwa wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejszy spek
takl roku! 

Kameralny, współczesny dramat o relacjach 
i stosunbch międzyludzkich, panujących 
w wielkiej korporacji. Wcdlug Andrzeja 
Majczaka doskonale opisany przez Schim
melpfcnniga świat ambicji i kariery dotyczy 
ogromnej rzeszy ludzi. w.,no zobaczyć jak 
presja, jakiej poddani są pracownicy wiel 
kich korporacji, zmienia ich życie osobiste. 

rozpoczęcie godz. 1915 



w repertuarze 
Ray Conney 
Okno na parlament 
tłumaczenie: Wlżbieta Woźniak 
reżyseria: Paweł Pitera 
scenografia: Joanna Schoen 

występują: Wojciech Leonowicz, Przemysław 
Rcdkowski, Juliusz Krzysztof Warunek, Piotr 
Różański, Marcel Wiercichowski, Michał Ko
ściuk, Paulina Napora, Aleksandra Godlewska, 
Ewa Mitoń, Alicja Kobielska 

Premiera - październik 2007 
Czas trwania spcktak/11 I 20 minut, I przerwa 

Samuel Beckett 
Końcówka 
(Fin de partie) 
tłumaczenie: Antoni Libera 
reżyseria i scenografia: Maciej Sobociński 
muzyka :BolcslawRawski 
kostiumy: Magdalena Sobocińska 

występują : Juliusz Krzysztof Warunek, 
Marcel Wiercichowski 

Premiera - Scena na Sarego - marzec 2006 
Cws trwania spektaklu 140 111in111, bez przerwy 

Conor McPherson 

Wielki dzień 
reżyseria i opracowanie muzyczne: 
Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 

występują: Przemyslaw Redkowski, Marcin Ko
bierski, Jat...-ub Bohosiewicz 

Premiera - marzec 2007 
Czas trwania spektaklu 90 minut, bez przerwy 

Neil Simon 

Wystarczy noc * 
* Grają naszą piosenkę 
muzyka: Marvin Hamlisch 
piosenki: Carole Bayer Sagcr 
przekład: Elżbieta Woźniak 
reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preyer 

występują: Magdalena Walach, Przemysław Branny 

Premiera - czerwiec 2005 
Czas trwania spektuk/11 120 minut, I przerwa 

T ytulowe okno znajduje się w ekskluzywnym 
apartamencie hotelowym, w którym na rand
kę umawia się urz~duj:icy minister z sekre
tarką opozycyjnej pani i. Ale przebieg roman
tycznej schadzki w zasadniczy sposób zmie
nia: wścibski kelner, nadgorliwy kierownik, 
zdradzany m<1ż, ciapowaty sekretarz oraz 
bezwładne ciało zaklinowane w oknie. 
Współczesny mistrz angielskiej farsy - nie
zrównany autor Maydaya - Ray Cooney -
pisząc Okno na parlament ponownie oferu

je widzom dwie godziny wspanialej zabawy. 

rozpoczęcie godz. 1911 

Obok Czekając na Godota, napisana w 1956 
roku Końcówka, należy do najbardziej 
znanych i najczęściej granych utworów 
Samueb Becketta. Powodem, dla które
go wciąż sięgają po nią reżyserzy jest 
niesłychanie pojemna możliwość te
atralnej interpretacji tekstu. Kryzys 
wspólczesnego świata i opisanie kosmo
su ludzkiej tragedii jest glównym wąt
kiem Ko1icówki, której siła polega na 
mówieniu o fundamemalnych sprawach 
językiem pełnym ironii i absurdu. 

rozpoczęcie godz. 1915 

Wielki dzie1i nie mówi o super karierze 
pi~knych ludzi żyjących w luksusowym 
apartamentowcu. ie opowiada o Baha
mach rylko o prowincjonalnej, nadmor
skiej mieścinie. I to w dodatku poza sezo
nem. Nuda. Nic się nie dzieje. Zupełnie 
jak w polskim filmie. Pozorna monoronia 
powtarzalności i lad przyzwyczajeń. Tyl
ko, czy aby na pewno ... ? 

On - Przemyslaw Branny (zdobywca I 
nagrody na tegorocznym Festiwalu Jedyn
ki w Sopocie) i Ona- Magdalena Walach 
(znana m.in. z serialu Pensjonat pod RóŻl/) 
pracują nad nagraniem plyty, w komedii 
muzycznej Neila Simona, słynnego ame
rykańskiego pisarza komediowego. On 
gra kompozytora, ona - autorkę tekstów 
i piosenkarkę. Wzajemna fascynacja pne
radza się stopniowo w miłość.„ Musical 
jest od wielu lat przebojem !*st Endu. 

rozpoczęcie godz. 191s 

w repertuarze 
William Shakespeare 
Othello 
tłumaczenie: Sranislaw Barańczak 
reżyseria i scenografia : Maciej Sobocifr,ki 

muzyka: Bolesław Rawski 
choreografia : Kamib Jankowska, Witold Jurewicz 

występują: Marcel Wiercichowski, Urszula Gra
bowska, Marcin Sianko, Magdalena Walach / Kam
ila Klimczak, Micha! Kościuk, Anna Rokita, Piotr 
Różański, Dariusz Starczewski, Juliusz Krzysztof 
Warunek, Sławomir Sośnierz, Wojciech Leonowicz, 

Adam Szarek 

Premiera - kwiecie1f 2007 
Czas trwania spt•ktaklu 180 min, I pr:seiwa 

Henryk Ibsen 

Hedda Gabler 
przekład: Józef Giebultowicz 
reżyseria: Dariusz Starczewski 
scenografia: Jan Kozikowski 

występują: Urszula Grabowska, Anna Rokita, 
Micha! Kościuk, Marek Kałużyński, Wojciech 
Leonowicz, Michał Rolnicki 

Premiera - maj 2006 
Czas trwtmia spektaklu I IO mi11111. I przerwa 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 
muzyka: Marcel Chyrzyński 
występują: KrzysztofBochenek, Jakub Bohosie

wicz, Wojciech Leonowicz, Marcin Kobierski, 
Micha! Koścuk, Andrzej Kozlowski, Slawomir 
Sośnierz, Łukasz Żurek, Marcin Wiercichowski 

Premiera - marzec 2005 
Czas trwania spektukf.11 I 35 minut, I przerwa 

Ray Cooney 

Mayday li 
przekład: Elżbieta Woźniak 

reżyseria: Marcin Sławiński 
scenografia: Joanna Schoen 

Występują: Alina Kamińska, Anna Branny, Kata
rzyna Litwin, Malgonata Piskon, Krzysztof Bo
chenek, Wojciech Leonowicz, Marek Litewka, 
Marcin Kobierski, Maciej Słota, Łuk.1sz Żurek 

Premiera - czerwiec 2005 
Czas trwllnia spektaklu 120 minut, I przerwa 

Szekspirowski Othello jest pełen kolorów 
i odcieni wielkiej miłości . Uczucie Othella 
i Desdemony jest wiecznie niezaspokojo
nym pragnieniem. To wyjątkowe, tragicz
ne uczucie zbudowane jesl na intensyw
nej namiętności, instynkcie i cielesności. 
Bazuje na czystych emocjach. Jest wielkie 
i porażające w swej sile. Ten dramat jest 
również historią ksenofobii pclnej niszczą
cych mechanizmów, intryg i osz-czer~tw, 
rujnującej to, co najcenniejsze. Kochanko
wie pnegrywają z wrogą i zazdrosną resz
tą świata . 

rozpoczęcie godz. 1800 

Rzeczywistość i manenia otaczające I Icd
dę Ga bier - tyrulowa boh:nerkę sztuki Ib
sena - to zupełnie dwa inne światy. Obda
r.wna ogromną sita wewnętrzną, egocen
tryczna Hedda nie umie i nie chce odna
leźć się w ustabilizowanym, mieszczań
skim życiu. Wybiera intrygę i destrukcję, 

które przynoszą wyłącznie samo zlo ... 

rozpoczęcie godz. 1911 

Testosteron Andrzeja Saramonowicza to 

błyskotliwa komedia o współczesnych 
mi;żczyznach, niezwykle zabawna analiza 
„samczej" natury. Związki z kobietami, re
lacjonowane przez bohaterów, pokazują 
niezwykle barwny obraz męskiego świata. 

rozpoczęcie godz. 19'5 

Nowe, szalone przygody taksówkarza bi
gamisty. 

rozpoczęcie godz. 19n 






