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Urodzony w Edmonton, w 1959 

r. dramatopisarz kanadyjski 

Brad Fraser był najstarszym 

z czwórki dzieci. Jego ro

dzice mieli zaledwie pięt

naście i siedemnaście lat , 

gdy się urodził, a rozwie

dli się, gdy miał dwanaście 

lat. Profesj analną karierę 

pisarza i scenarzysty za

czął w wieku lat osiemna

stu. Jak sarn mówi, lubi od

krywać, co ludzie myślą . 

Fraser jest często klasyfi

kowany jako pisarz "kontro-

wersyjny" , zapewne z powo

du tego, że pisze o homoseksualizmie i różnych skrajnych 

zachowaniach w otwarty i niekiedy obrazoburczy sposób. 

O postaciach ze swoich sztuk mówi : " Jest pewien generalny 

temat przewijający się w mojej pracy. Postacie zawsze 

próbują znaleźć sposób na dopasowanie się do społeczeństwa, 

na sprawienie , aby społeczeństwo pracowało dla nich. Tworzą 

nowy typ rodziny . Moja twórczość jest często określana jako 

ciemna lub mroczna, jednak ja tak jej nie postrzegam. Pisa

łem także dla teatru dziecięcego." 

Brad Fraser jest laureatem wielu prestiżowych nagród, z 

których kilka otrzymał za sztukę "Niezidentyfikowane szczątki 

ludzkie i prawdziwa natura miłości". Pierwsza realizacja 

sceniczna tego dramatu mała miejsce w Calgary w 1989 roku ; 

w roku 1994 powstała wersja filmowa. 

" 
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Osobnik skrajnie zaburzony 
Jedną z najbardziej intrygujących postaci pośród seryjnych zabójców 
jest Edward Gein. Osobnik skrajnie zaburzony, nawet jak na standardy 
seryjnych morderców. Napisano niezliczone książki i artykuły o nim i 
o jego zbrodniach . Większość z nich jest oparta na aktualnych rela
cjach prasowych i ma raczej sensacyjny charakter, tworząc przy okazji 
wiele mitów. Ten artykuł został napisany na podstawie książek zawie
rających raporty psychiatrów, prokuratora okręgowego i relacje z 
przesłuchań sądowych . 

Edward Theodore Gein urodził się w rodzinie George ' a i Augusty 27 
września 1906 roku w małym miasteczku La Crosse w stanie Wisconsin. 
Wraz ze starszym o cztery lata bratem, Henrym nie mieli łatwego 

życia . Ojciec dużo pił, za co był nieustannie dręczony przez władczą , 

religijną matkę . Często, gdy był pijany odpowiadał na jej złośliwe 

uwagi agresją i prze- mocą. Edward był ci

chym i posłusznym sy- '"'' 1 , ;;;~ • .....,,.,.~ :'::-;....~-_:_:_ :-:-:- --, nem, faworyzowanym 
przez matkę. 
Gdy dorósł do wieku 
posłała obu braci do 
podstawowej . Edward, 
dziej atrakcyjnym 
obiektem złośliwych 

wieśników . 

Gdy miał osiem lat 
do kupienia 275-akro
f ield (Wisconsin). 
sześć mil za miastem 
Pewnego letniego dnia 
cowali w małym drew
wanym obok domu i słu-

żarnia . Matka wyraź-

mienia Henry' emu i 
wolno im tam nigdy 

ED GElN 

przyjął to, jako że nie miał nigdy inklinacji, 
bycia nieposłusznym, zwłaszcza wobec niej. 

szkolnego Augusta 
miejscowej szkoły 

nie będąc najbar
dzieckiem wciąż był 
żartów ze strony ró-

matka nakłoniła ojca 
wej farmy w Plain-
Farma znajdowała się 
w otoczeniu lasów. 
Augusta i George pra
nianym domku zbudo-
żącym im jako spi
nie dała do zrozu-
Edwardowi, że nie 
wchodzić. Edward 

czy też odwagi do 

Tego dna jednak Edward, zmęczony czekaniem na matkę zajrzał do domku 
przez szparę w drzwiach. Zupełnie nie spodziewał się tego, co zoba
czył. Ojciec i matka zarzynali świnię. Widząc to Edward doznał sil
nego podniecenia seksualnego i przeżył swój pierwszy orgazm. 
Pierwszego kwietnia 1940 roku George Gein umiera na zapalenie płuc, 
pozostawiając żonę z dwoma synami w wieku 38 i 34 lat. Cztery lata 
później podczas pożaru lasu ginie Henry. Miejscowy szeryf odnotował , 

że Henry miał poważne obrażenia głowy, jednak w toku śledztwa usta
lono, iż nie były one przyczyną śmierci. Stwierdzono, że zmarł w 
wyniku poparzeń. 
W grudniu 1945 roku Augusta Gein umiera w szpitalu i zostaje pocho
wana na miejscowym cmentarzu. Edward zaczyna odwiedzać nocami jej 



grób. W czasie przesłuchaniu prowadzonego w trakcie śledztwa w 1957 
roku przez prokuratora okręgowego Gein wyznał, że po śmierci matki 
zaczęły go dręczyć dziwne wizje. Zaczął odczuwać pragnienie widzenia 
kobiecego ciała . Chodził wciąż na cmentarz aby "rozmawiać" z matką. 
Wres~cie wpadł na pomysł, aby wykopać świeżo pochowane ciało młodej 
kobiety i zabrać je do domu . Od tego czasu śledził w gazetach notatki 
o śmierci kobiet i otwierał ich groby. Czynił to przez około dziesięć 
lat, rozkopując wiele mogił. W tym czasie stał się całkowitym odlud
kiem. Stwierdzono też, że miał objawy agorafobii. , 
W grudniu 1954 roku zaginęła 54-letnia właścicielka tawerny w Pine 
Grove, Mary Hogan. Nigdy już nie widziano jej żywej. 

16 listopada 1957 roku do domu na farmie należącej do Eda Geina 
weszli oficerowie policji stanowej prowadzący śledztwo w sprawie 
zaginięcia innej kobiety . Wkrótce dołączyli do nich policjanci z Pine 
Grove, stale prowadzący sprawę Mary Hogan . 
Edward Gein został zatrzymany po wkroczeniu policji do jego domu . 
Akcją dowodził szeryf Arthur Schley. Znaleziono maski ze skóry zdję
tej z ludzkich twarzy. Było tam także wiele głów , niektóre zawinięte 
grubo w gazety, niektóre zanurzone w naczyniach z olejem, a także 

papierowa torba w której znajdowała się głowa Mary Hogan. Pozostałe 

dowody znalezione na farmie, to między innymi genitalia kobiet, które 
Gein przechowywał zakonserwowane w soli, pas zrobiony z sutków i 
miska do zupy z ludzkiej czaszki , (Gein twierdził, że zaczerpnął ten 
pomysł z jakiegoś obyczaju norweskiego) oraz ozdoby z nosów. Odkryto 
również abażury i obicia mebli z ludzkiej skóry . 
Lodówka była wprost zawalona ludzkimi organami. W sensacyjnych wia
domościach często podawano informację że Gein je jadł , jednak zapy
tany o kwestię kanibalizmu powiedział: "Jedzenie mięsa i picie krwi? .. . . 
Nigdy nie byłbym do tego zdolny. To nie po katolicku, prawda? Nie 
sądzę, żeby moja matka to zaakceptowała . " 

W listopadzie 1957 Edward Theodore Gein stanął przed sądem, któremu 
przewodniczył sędzia Herbert A. Bunde. Został oskarżony o rabunki i 
ustanowiono kaucję w wysokości 10. OOO dolarów. Zarzut morderstwa 
został zawieszony do chwili stwierdzenia poczytalności oskarżonego . 

Wyrokiem sądu Gein miał przebywać w Centralnym Szpitalu Stanowym 
przez 30 dni do chwili zaopiniowania jego przypadku przez psychia
trów. 23 grudnia 1957 sędzia Bunde ogłosił , że biegli uznali Geina za 
chorego psychicznie . Został on jednak skazany na dalszy pobyt w 
Szpitalu Centralnym do 1968 roku , kiedy to postawiono mu wreszcie 
zarzut o wielokrotne morderstwa pierwszego stopnia. Jego obrońca 

ponownie odwołał się do argumentu o niepoczytalności i Gein powrócił 
do szpitala. Był wzorowym więźniem lubianym przez personel. W roku 
1978 Szpital Centralny uzyskał status więzienia, wobec czego Geina 
przeniesiono do Instytutu Zdrowia Psychicznego w Madison . Edward 
Gein zmarł w wieku 77 lat wskutek niewydolności układu oddechowego, 
spowodowanego chorobą nowot~orową. Został pochowany na cmentarzu w 
Plainfield obok swojej matki. 

Artur Beling na podstawie 
http://www . linsly . org/nicksweb/webpage/ed_gein . htm 
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Rozumie ·ten, 
kto sam przeżył 

NA CO CHORUJEMY. Depresja 

C o najmniej raz w życiu lubusza. 
nln popada w depresję. Czę

ściej, bo dwa lub trzy razy, cierpią 
na nią kobiety. 

Obok w tabelach wyliczone s<1 wizy
ty u lekarzy pacjentów z dcpresjq w ciq
gu pierwszych sześciu miesięcy 2000 r. 
Najczęściej z porad takich korzystali 
rnic~zkańcy powiatów: nowosolskiego, 
świcbodzirbkiego. zielonogórskiego, 
.lar),kicgo. Zdecydowanie w gorszej for
mie p~ychicznej byli Lubuszanie z daw
nego Zielonogórskiego. Pólnoc woje
wództwa lepiej się trzyma. 

wódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicz
nego w Zielonej Górze. - To jesr taki 
mechanizm: idziemy do bliskich nam 
osób. bo im ufamy. liczymy na zrozu
mienie naszych problemów. Dodajqc 
nam otuchy, mówili jednocze.5nie, że 
nasze uczucia, lęki s.1 czymś błahym. 
A my nic możemy dać sobie z nimi ra
dy, więc czujemy się jeszcze gorsi. 
Co więc powinien powiedzieć nam 

prawdziwy przyjaciel?- „Widzę, że coś 
ci dolega, opowiedz mi o rym" - pod
powiada Mirosława Lesiecka. - • .Może . 
potrzebna ci pomoc, poszukajmy jej". 
CzaMmi możemy pomóc, tylko słucha
jąc, nie szukając recept i rad. 

Wspaniałe życie nie ratuje 

Czy można zaplanowoc ciekawą wyPra
wę za gr.micę dla grupy oddanych przy
jaciół, po czym popelnić samobójstwo, 
wchodząc pod nadjei.dżającego tira? Tak 
wła.<nie zrobił jeden z pacjentów Porad-

nym, czyli w wieku pokwit;mia (\1 tedy 
też ujawnia się schizofrenia). u kobie! po 
porcxlzic. w wieku przekwitania llu·ów. 
no u kobicr jak i rm;żc1,yzn. 
Ale w „dołek psychiczny" wpadamy 

w różnych, trudnych syruacjach życio
wych. Po śmierci hliskicj O\Oby. ffil\\'0-

dzie. u1racie pracy mo7-emy najpicrn 1.a
rcagować nerwicą. ale u niektórych kor1-
czy się to depresją . 

Sezonow:1 przyczynq tej choroby bywa 
też pora roku. Brak dostatecznej ilości 
~w i alla słonecznego jesieniq lub pcxlczm, 
deszczowej wiosny cxl razu widać poed 
gabinetami psychiatrów i p~ychorerape
ulów. Zwykle pcxlczas takiej depresji je
my więcej węglowodanów. 1,wlaszcza 
słcxlyczy. dużo śpimy , jesteśmy mało 
ruchliwi. 

Ale w całym regionie obowiqzuje re
guła, że bardziej skłonne do depresji s;1 
~amotnc kobiety w wicku 30-40 lat. 
Jeszcze nie można zauważyć, czy na ten 
ryp chorohy zapada szczególnie jaka~ 
grupa społeczna. Na depresję chorują 
i biedni, i bogaci. ale z przewagą miesz
kańców miast. Na wsi konieczi1ość pra
cy fizycznej, ciągły kontakt z przyrcxlą 
i większą ilo~cią naturalnego światła 
często jest ocaleniem dla chorego. 

Terapia zamiast słów otuchy 

Najgorsze co może usłyszeć człowiek 
w depresji, to pocieszenie przyjaciół: 
„Weź się w garść! Ty nie dasz rady?". 
- Po takim pokrlepieniu kaidy w de
presji czuje się jeszcze gorzej - mówi 
Miroslawa Lesiecka. kierownik Woje-

ni Zdrowia Psychicznego w Zielonej Gó
rze. Przed depresją nie chronią podróże, 
z.amożność. wygodne, 1.dawaloby się bez
problemowe życie. - Do mojego gabine
tu prqchod1,.ąpiękne kobiety w kilka dni 
po powrocie z Bahamów-opowiada Le
siecka. -One nie chcialy żyć. Wydaje się 
to nieprawdopodobne, ale tak jest Depre
sja nie musi mieć przyczyny. 
Choć często skłaniają nas do niej prze

łomowe momenty w rozwoju biologicz-

- Ostatnio pojawiła się nowa postać de
presji - opowiada Lesiecka. - Może się 
zdarzać nawet 20 razy w ciągu miesiąca. 
Nomialna faza trwa dwa-trzy miesiące. 
Tu są epizcxly dwu-trzydniowe, ale o po
tężnym nasileniu, włącznie z próbami sa
mobójcqmi. U kobiet depresja ta nie ma 
żadnego związku z cyklem miesiączko
wym, ale częściej pacjentami z tym ty- I 
pern choroby są samotne kobi~ty. 
Depresję trzeba leczyć. Jeśli sfę tego nie 

robi.jej fazaprzedluża się. częściej wra
ca i może dojść do znacznie poważniej
si.ej choroby psychicznej. 

AGNIESZKA STAWfARS.I(,\ 
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Ludzie - szczątki, 

czyli tabu w teatrze 
W mieszkaniu Davida siedzi i popija piwo kilku młodych ludzi. Benita 
opowiada makabryczną historię, których ma zanadrzu przynajmniej kilka
dziesiąt. Chłopak i dziewczyna jadą samochodem na bal maturalny. Ona 
pachnąca, on w garniturze. Są spóźnieni. Jadą na skróty po mrocznych 
bezdrożach. Leje deszcz, grzmi. Wtem auto staje. Zabrakło benzyny. Mło

dzieniec idzie na szosę po pomoc. Zakazuje dziewczynie gdziekolwiek się 

ruszać. Przykryta pledem, czeka na niego. Blednie ze strachu. Wokół smoła 
nocy. Coś kapie głośno na dach. Pewnie deszcz. O świcie budzi ją poli
cjant. "Panienka wyjdzie z samochodu i pozwoli z nami". Zabrania jej 
oglądać się za siebie. Dziewczyna nie wytrzymuje, odwraca głowę . Widzi 
wiszącego na drzewie swojego chłopaka, obdartego ze skóry, z urżniętą 

głową. Dociera do niej, że to krew bębniła o górę auta . - Dziewczynę 

zamknęli w wariatkowie na resztę życia - kończy Benita. 

I Zbo c zenie t eatru ? 
Gdyby opowieść pochodziła z filmowego horroru, thrillera z maniakalnym 
mordercą w roli głównej, nie zrobiłaby większego wrażenia. Przemoc i 
makabra w filmie została usankcjonowana. Tyle że opowieść o chłopcu bez 
głowy włożył w usta swojej bohaterce Brad Fraser w dramacie "Niezidenty
fikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości". Do Polski nurt 
dramaturgii spod znaku nowego brutalizmu dotarł kilka lat temu. Szokująca 

sztuka Frasera miała swoją polską premierę w maju 1998 roku w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym . - Spektakl Grzegorza Jarzyny to szok dla świata 

polskiego teatru. Tak daleko w pokazywaniu na scenie seksu i przemocy nie 
zaszedł chyba nikt. Czegoś takiego poczciwy Pałac Kultury i Nauki im. 
Josifa Wissarionowicza jeszcze nie widział. Kobiety kochające się z kobie
tami. Mężczyźni kochający się z mężczyznami . Mężczyźni kochający się z 
mężczyznami i kobietami. Kobiety kochające się z kobietami i mężczyznami. 

Mężczyźni przebrani za kobiety. Kobiety przebrane za mężczyzn. Piwo. 
Techno . Kokaina - pisał po spektaklu Roman Pawłowski w "Gazecie Wybor
czej". 
Spektakl krytykę podzielił na dwa obozy. Jedni twierdzą, że sztuka jest po 
prostu celnym dramatem obyczajowym we współczesnych realiach. W "Rzeczpo
spolitej" ukazał się wówczas charakterystyczny dwógłos krytyczny . Przed
stawiciel admiratorów tego rodzaju dramatu i reżyserii Jarzyny wykazywał, 
iż w istocie brutalizm to cywilizacyj ny puls współczesności, perfekcja 
teatralna oraz jednak nawiązywanie do tradycji. Według Janusza R. Kowal
czyka Fraser sięga do starych tematów Czechowa o "z sennej prowincji, z 
nieszczęśliwymi ludźmi, fatalnie lokującymi swe uczucia i miotającymi się 

w bezsilnym kręgu samotności". - Niewiele się zmieniło - podobne problemy 
gnębią współczesnych ludzi i, zachowując wszelkie proporcje, znaj dują 
swoje odzwierciedlenie w takich utworach jak "Niezidentyfikowane szczątki 
ludzkie i prawdziwa natura miłości" Brada Frasera. Bardzo wiele się zmie
niło - przed stu laty postacie o odmiennych preferencjach seksualnych nie 
miały żadnej możliwości jakiejkolwiek ekspresji - pisze Kowalczyk. W 
kontrze Ewa Zielińska daje wymowny tytuł "Zboczenie teatru". Krytyk pisze: 
"Napisaną przed ośmiu laty sztukę kanadyjskiego dramaturga Brada Frasera 
przeniósł z pietyzmem na scenę reżyser Brokenhorst (pseudonim Jarzyny -
red.). Zadbał o to, by żaden z przejawów okrucieństwa nie został pominięty 

„ 

„ 

łoi 

i żadna z drastycznych obyczajowo scen nie była, broń Boże, zbyt słabo 

wyeksponowana. Chciał zaszokować i zaszokował. Choć znającym tekst z 
wcześniejszej publikacji w „Dialogu" może się to wydać nieprawdopodobne, 
przelicytował Frasera w epatowaniu obscenami. Zdając sobie sprawę ze 
słabości pseudokryminalnej intrygi (mordercą okazuje się facet, którego 
od początku podejrzewamy) i schematyzmu postaci, nie zindywidualizowanych 
ani psychologicznie, ani językowo, postanowił wzmóc efekt wprawieniem w 
ruch gigantycznej maszynerii teatru. I w tym względzie może śmiało ścigać 
się z wyczynami narodowej sceny. Wnętrza domów prywatnych i publicznych 
jeżdżą po scenie, na widza wali się łoskot i jazgot dźwięków wydartych z 
brzucha miasta, psychodelicznej muzyki, migających ekranów, aktorzy wspi
nają się i ćwiczą na pomostach, by powiedzieć sobie to samo, co mogliby 
powiedzieć na dole - ruch jak w wesołym miasteczku, choć miasto Edmonton 
bynajmniej wesołe nie jest. A wszystko to po to, by przekazać parę mało 
odkrywczych prawd o samotności i zagubieniu człowieka, braku poczucia 
bezpieczeństwa, szukaniu bliskości i miłości, a jednocześnie strachu i 
ucieczce przed nią. Ale powiedziane wprost, jakże byłoby nieatrakcyjne!" 

II Głód miłości, obsceniczność z horroru 
Bohaterami dramatu jest siedem postaci w prowincjonalnym mieście Edmonton 
w stanie Alberta w Kanadzie. Stąd pochodzi Brad Fraser. Młodzi, niezależni 
finansowo ludzie z "generacji X". Żyją szybko, rozrywkowo, niebezpiecz
nie. W ich codzienny świat narkotyków, alkoholu, "niebezpiecznych związ
ków", wkracza jeszcze epizod kryminalny z seryjnym mordercą ("znaleźli 

kolejną dziewczynę, pociętą, okaleczoną, drugą w tym miesiącu") . Przed
stawmy postaci: David - homoseksualista, obecnie kelner, wcześniej popu
larny prezenter telewizyjny w Toronto, wrócił do rodzinnego miasta: Berni 
- jego przyjaciel (heteroseksualny), okaże się mordercą, swoją żonę zabije 
i zapakuje do lodówki; Kane - nastolatek, pomocnik w barze, pragnie 
przyjaźni Davida, odda mu się żeby ją zdobyć; Robert, który "kręci" z 
Candy, współlokatorką Davida. Candy ma romans z lesbij ką Jerri. Jest 
wreszcie wróżka Benita, autorka krwawych opowieści. 
Bohaterowie Frasera nie dają sobie rady z życiem, z samotnością, z naj
prostszymi odruchami. Poza tym niczym rak zżera ich głód miłości. Niedosyt 
przebija z każdej kwestii. Candy: "Potrzebuję kogoś, kto się choć trochę 

postara, żebym miała orgazm", "Potrzebuję w życiu trochę czułości". Rodzi
ców traktują jak Simpsonów w ludzkim wydaniu. Gdy pada słowo "kocham", 
dziwią się, krzywią. W końcu nie ma czegoś takiego. Wolą opakowanie z 
lokalu "techno", wymagane przez otoczenie. Tak czy owak, to jednak opako
wanie. Ważniejsze jest przetrwanie. Rzecz w tym, iż typ dramaturgii, 
reprezentowany przez Frasera sprowadza się tu w interpretacji do modelu 
podglądania intymności człowieka, który z racji mody, obowiązującego sty
lu życia, zakłada maskę. Jej zdejmowanie doprowadza do brutalnego obnaża
nia. Tak to w teatrze możemy zobaczyć z jednej strony w całej ostrości 

filmową lub prasową rzeczywistość ulicy z mordami, agresją, bez żenady 

pokazywaną pornografią, z drugiej zaś próbę rozliczania się z ową rzeczy
wistością jej uczestników. 
W gruncie rzeczy bohaterowie "Szczątek" zabiegają głównie o potwierdzenie 
własnej wartości. Znajdują drogę do samookreślenia w rywalizacji w coraz 
ciaśniejszym dla nich i coraz bardziej wyobcowanym świecie. Konkurencję 

wyznaczają popijawy i seks. Ta sfera konstruuje ową maskę psychicznego i 
obyczajowego ekshibicjonizmu. 
Trafnie utwór 
ra opowiada o 
żadnej sferze 

Kanadyjczyka interpretował Piotr Bratkowski. "Dramat Frase
grupie ludzi okaleczonych emocjonalnie. Nie realizują się w 

Próbują_ odnaleźć jakiś sens - lub przynajmniej smak -
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życia w alkoholu, narkotykach, w inwersyjnym lub perwersyjnym seksie. Ale 
szybko przekonują się, że zmiana partnera czy nawet orientacji seksualnej 
nie jest w stanie zaspokoić pustki emocjonalnej, a codzienne narkotyki 
tylko na chwilę zagłuszają duchowy głód. To dramat o siedmiorgu desperacko 
samo~nych ludzi. Ale utwór Frasera ma ośmego bohatera, jest nim automa
tyczna sekretarka. "Jak refren przewijają się przez sztukę nagrane na 
sekretarce głosy bohaterów, którzy bezskutecznie usiłują się z kimś spo
tkać, porozmawiać" - pisał w Dialogu w listopadzie 1994 roku. 

III Nowy brutalizm 
"Niezydentyfikowane szczątki" Brada Frasera powstały w 1989 roku, w momen
cie pionierskim współczesnego teatru okrucieństwa, znanego bardziej pod 
hasłem "nowego brutalizmu" . Temat narkotyków, przemocy, seksu pokazywane
go w naturalistycznym stylu podjął najpierw film, by wspomnieć "Wściekłe 
psy", "Trainspotting", "Urodzonych morderców". Wersje ekranowe przeszły 

do teatrów. Równolegle pojawiły się w Anglii i Niemczech ciekawe dramaty 
takich autorów jak Mark Ravenhill, David Harrower, Marius von Mayenburg, 
Teresa Walser, Sarah Kane i Brad Fraser. Dziś już można powiedzieć , że 

zdołali narzucić swój styl teatrom zachodnia i wschodnioeuropejskim. 
Twórców tej fali, łączy potrzeba pokazywania drugiej, ciemnej strony 
cywilizacji . Na scenie pełno jest więc strzykawek po heroinie, stosunków 
homoseksualnych , wulgarny język. 

Do polskich teatrów "nowy brutalizm" wlewa się już dużym strumieniem. 
Szlak przetarły właśnie "Niezidentyfikowane szczątki" wystawione przez 
Grzegorza Jarzynę, potem spektakl wystawił Teatr Wybrzeże (reż. Piotra 
Kruszczyńskiego) oraz młodzi aktorzy w Olsztynie. Kruszczyński sięgnął 

także po dramat "Ogień w głowie" Mariusa von Mayenburga. Wspomnieć należy 

również "Shopping and fucking" ("Kupowania i jebanie") Marka Ravenhilla w 
Teatrze Rozmaitości w reż. Pawła Łysaka. 

Kwestią czasu pozostawało, kiedy pojawią się w kraju dramaty odpowiedniki 
zachodnich sztandarowych utworów z nurtu brutalizmu. W końcu 2000 roku 
doczekaliśmy się. W Teatrze Miejskim w Gdyni miała miejsce premiera "Zabić 
was to mało" Andrzeja Pieczyńskiego. Spektakl reżyserował Piotr Krusz
czyński. Sztuka Pieczyńskiego opowiada o przemocy, która rodzi przemoc. 
Ojciec pijak katuje żonę, znęca się nad córką. Klnie jak szewc. Wymyśla 

tortury psychiczne. Równie dobrze sztuka sceniczna mogłaby być scenariu
szem reportażu o rodzinach patologicznych. Reżyser, pytany o sens repor
tersko-policyjnego ukazywania przemocy na scenie, odpowiadał, że wszyscy 
bohaterowie współczesnych tekstów dramatycznych mają problemy z ustale
niem hierarchii wartości. - Teksty te nie mają szokować, tylko zadawać 

pytania - dlaczego to jest tak pochrzanione - tłumaczy Kruszczyński . Dziś 

krytyka podkreśla, że przemoc jest środkiem do wywoływania reakcji ludzi 
na potworność, nieraz dochodzącą zza ściany mieszkania, nie zaś celem w 
teatrze. Przeciwnicy brutalizmu w teatrze, podważają tę opinię. Tłumaczą, 

że telewizja to nie teatr. Widz na widowni nie siedzi z pilotem i po prostu 
nie może przełączyć na bardziej sympatyczny kanał. 

IV Tabu teatralne 
Sztuka Brada Frasera, 10 lat temu, wywołała wielki skandal obyczajowy . Po 
kilkunastu przedstawieniach zdjęto ją z afisza. W USA święciła triumfy . W 
Anglii przyniosła autorowi międzynarodowy rozgłos. 
W Polsce spektakl wykracza poza ramy obyczaj owej prowokacji. Wykracza 
także poza kanon możliwości scenicznych. Do tej pory gasło światło , falo
wał parawan, gdy trzeba było pokazać seks, gwałt, makabryczne zabójstwo. 
Sceny z angielskich i amerykańskich spektakli muszą wstrząsnąć widzem. 

"David wychodzi po piwo. Benita rozpina spodnie Kane' a i pieści jego 
genitalia. Kane jęczy z rozkoszy. David wchodzi z piwem i patrzy, jak 
Benita bierze do ust penis Kane'a" - pisze Fraser. Zaleca wierność teksto
wi. Jak sobie radzi ze sceną gwałtu reżyser? Gdzie jest ta granica, co 
można, a czego nie można zrobić w teatrze? Pytanie, jakże zasadne, skie
rowano do Jarzyny. - Fraser chce, żeby pokazywać na scenie genitalia, 
stosunki płciowe. Szczegółowo to opisuje. I tu powstaje dylemat etyczny 
reżysera . Wiem, że musimy zachować tę ostrość, trzeba to tak uderzyć, żeby 

kolejne sceny miały sens, ale jak daleko reżyser może "gwałcić" aktorów, 
żeby dojść do oczekiwanego efektu. Aktor mówi: "Gwałć mnie do końca", ale 
w pewnym momencie sam nie wiem, gdzie jest ten koniec. W naszym przedsta
wieniu mamy taki układ, że aktor sam decyduje, jak daleko się posuniemy. 
Staramy się przykryć te nagie ciała na tyle, na ile można - odpowiadał. 

Teatr mimo wszystko chce się różnić się od peep-showu. W scenerii trans
owych pubów, siłowni, ekscentrycznych strojów kryje się dramat. W "Szcząt
kach" Bernie prowadzi podwójne życie. Na codzień jest urzędnikiem miej
skim, nocą zaś maniakalnym mordercą. W Polsce reżyserzy, którzy ten model 
teatru wprowadzają na scenę mają rację w wielu spornych kwestiach. Bo 
portret współczesnych młodych ludzi w Polsce zaczyna przystawać do życia 

ich rówieśników z zachodnich i amerykańskich metropolii. Niejeden młody 
widz w "Niezidentyfikowanych szczątkach" Frasera zobaczy jeżeli nie kawa
łek swojego życia, to znaj omy obrazek z osiedla i śródmiejski ej ulicy. 
Żeby obrazek w teatrze był wiarygodny, potrzeba aktorstwa niegrzecznego, 
nieuładzonego, wręcz wampirycznego. Dlatego obsceniczność zyskała taki 
wymiar w teatrze nowego brutalizmu. Musi być obecna na odległość wycią
gniętej ręki. 

Grzegorz Jarzyna tłumaczył funkcję szorstkości w teatrze Dorocie Wyżyń
skiej (Gazeta Wyborcza). - Jeżdżąc do Warszawy, Łodzi, doszedłem do wnio
sku , że "Szczątki ... ", mimo że napisane przez Kanadyjczyka, opowiadają o 
tym, co dzieje się na naszych ulicach. Wydaje mi się, że polski teatr nigdy 
nie był tak daleko od rzeczywistości jak dziś. Do tej prawdy zbliżył się 

film , natomiast teatrowi odbiera się pewną możliwość walki o lepszy świat. 
Odbiera się prawo do mówienia prawdy, bo to jest zbyt mało estetyczne. Nie 
chcemy oglądać genitaliów aktora, który stoi na scenie pięć metrów od nas. 
W telewizorze, w kinie to zupełnie co innego. Myślę, że teraz przyszedł 
czas , żeby pokazać rzeczywistość z ulicy. Na deskach scenicznych pokazać, 
jak naprawdę wygląda życie. Wiem, że trudno będzie się komukolwiek utoż
samić z kobietą, która zmienia partnerów jak rękawiczki, z kobiety na 
mężczyznę , z mężczyzny na kobietę. Skacze, nie wie, czego chce. Dla mnie 
ta sztuka ma sens terapeutyczny. Fraser nie ocenia, nie wartościuje. 

Wiemy , że coś się zaczyna rozsypywać, ale trudno ustalić, co i dlaczego. 
Liczę na efekt katharsis - odpowiada Jarzyna. 
W sztuce Fresera kilkakrotnie powtarza się jedna ze scen. David w kolegą 
w chwilach , kiedy ma dość wędruje na dach kamienicy z butelką alkoholu. 
Piją, gadają o niczym, albo o następnych podbojach, krwawych bijatykach. 
Potem chodzą po krawędziach dachu. W dół jest parę pięter. Wystarczy 
obsunięcie stopy. Chodzą jak ten niedźwiedź w klatce, co już nie poluje, 
tylko łazi, tam i z powrotem, do obłędu. Tylko on to czuje. Publiczność 

patrzy się na to "zwierzę" z zainteresowaniem, obrzydzeniem, współczu
ciem. I nie chce zajrzeć pod maskę. 

Artur Łukasiewicz 



Kronika LT 
30 sierpnia Lubuski Teatr był współorganizatorem (obok ZOK i Fundacji "Bez
pieczne Miasto") festynu , który odbył się w Amfiteatrze na zakończenie wakacji 
2000. Dziecięca publiczność obejrzała spektakl "Tygrysa Pietrka" Hanny Janu
szewskiej w reżyserii Władysława Janickiego. Uczestniczące w festynie dzieci 
wzięły udział w wielu konkursach, obejrzały pokazy kartingowe, mogły też bez
płatnie oznakować swój rower. "Pietrek wraca do szkoły" - napisała nazajutrz 
"Gazeta Zachodnia". 

W dniach 3-10 września 2000 r . trwały "III Winobraniowe Spotkania w Lubuskim 
Teatrze". Rozpoczęła je otwierająca sezon artystyczny 2000/2001, premiera "Pięknej 
Lucyndy" Mariana Hemara w reżyserii Wiesława Kornasy (3. 09 .) . 4 września pu
b l iczność obejrzała autorski spektakl Doroty Stalińskiej, w wykonaniu autorki, 

zatytułowany "Próba"; 5 września - komedię R. 
Clarka i S . Bobricka "Morderstwo w hotelu" w reż. 
Włodzimierza Kaczkowskiego, wykonane przez Doro
tę Kamińską, Piotra Skargę i Macieja Damięckie
go. Następnie (6.09.) odbył się koncert Grupy Mo 
Carta, który zauroczył i rozbawił teatromanów. 
Następny wieczór wypełniła para aktorów - Ewa 
Dalkowska i Zdzisław Wardejn , których zobaczyli
śmy w sztuce Anny Strońskiej "Zgubny nałóg miło
ści". 8 września - monodram C . McPhersona "Święty 
Mikołaj" w reżyserii Agnie~zki Glińskiej, zapre
zentowany przez Jana Englerta. W sobotę zielono
górska publiczność obejrzała aktorów znanych że 

szklanego ekranu (Roman Kłosowski , Zofia Merle , 
Irena Kownas, Joanna Brodzik, Witold Pyrkosz i 
Krzysztof Kiersznowski) w sztuce Marka Rębacza 

"Atrakcyjny pozna panią". Niedzielę (10 września) wypełniły przedstawienia 
rodzimej produkcji "Awantura o Basię" w reż. Daniela Kustosika oraz "Piękna 

Lucynda" M. Hemara, w reż. Wiesława Kornasy. 
Po wszystkich gościnnych przedstawieniach odbyły się spotkania publiczności z 
aktorami . Spotkania prowadziła red. Bogusława Patalas z Radia Zachód. 

Dzięki pomocy finansowej Zarządu Miasta Zielona Góra , w dniach 27-29 września 
odbyły się, zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lubuskiego 
Teatru, Spotkania z Teatrem Absurdu . Główni adresaci Spotkań - młodzież liceal
na, studencka i słuchacze ZUTW - przez trzy wieczory szczelnie wypełniali 

widownię. Oglądano spektakle Lubuskiego Teatru: "Tango" S. Mrożka, "Iwonę, 

księżniczkę Burgunda" W. Gombrowicza oraz "Wariata i zakonnicę" S.I. Witkiewi
cza. Po spektaklach - dyskusje prowadzone przez krytyka teatralnego. Spotkaniom 
t owarzyszyły polsko-niemieckie warsztaty teatralne , w . których uczestniczyła 
grupa młodzieży z Cottbus oraz zielonogórskich liceów. Warsztaty, które prowa
dzili aktorzy teatrów obu miast, zostały uwieńczone pokazmi na scenach Lubu
skiego Teatru (28.09) oraz Teatru "piccolo" w Cottbus . 

1 października gościliśmy na naszej scenie klasyczny teatr japoński, którego 
historia sięga XVI wieku. Spektakl p.t. "KYOGEN" czyli "Szalone słowa" jest 
określany jako "komiczne interludium" teatru "no". Wykonawcami byli aktorzy 
jednego z najstarszych i najbardziej znanych rodów teatralnych Japonii - rodu 
Okura; (zgodnie z japońską tradycją sztuka aktorska oraz teksty przechodzą z 
pokolenia na pokolenie). 
Wizytę japońskich aktorów zawdzięczamy Oddziałowi Warszawskiemu Towarzystwa 
Polsko-Japońskiego i współfinansującemu spektakl Zarządowi Miasta Zielona Góra . 
Grupa Okura przyjechała do Polski z okazji Dni Kultury Japońskiej. Gościłam.in. 
również w Warszawie, Krakowie, Gnieźnie i Płocku . 

Zobaczyliśmy dwa interludia: "Zapasy z komarem" i "Śpiewy na leżąco". 

"Awantura o Basię" w reżyserii Daniela Kustosika odwiedziła w październiku 
Stalą Scenę LT w Żarach , a później (11-13.10) gościnnie wystąpiła w Elblągu. 

1 3 października, po blisko rocznej przerwie, wróciła na riaszą scenę "Sztuka" Y. 
Rezy w reżyserii Leszka Czarnoty. 

14 października "Opera za trzy grosze" B. Brechta i K. Weilla w reżyserii 
Waldemara Wolańskiego wystąpiła gościnnie na deskach Teatru Muzycznego w Pozna
niu. 

Od 15 października nasz zespól aktorski powiększył się o panią Małgorzatę 

Adamiec. 

Spektakl "Komedii sytuacyjnej" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego zainaugurował 
17 października działalność szóstej z kolei Stałej Sceny LT poza siedzibą. Scena 
mieści się w Nowosolskim Domu Kultury. 

W dniach 15-23 października br. trwały w naszym Teatrze VIII Powinobraniowe 
Spotkania Teatralne. Rozpoczęła je "Milionerka" Haliny Dobrowolskiej w reż. 
Zdzisława Wardej na, w wykonaniu Ewy Szykulskiej i Jerzego Zelnika. Następny 
wieczór wypełnił Filmowy Przegląd Twórczości Teatralnej, poświęcony dramaturgii 
Stanisława Grochowiaka. Przegląd prowadził poeta, krytyk sztuki, wykładowca 

zielonogórskiej WSP dr Wojciech Śmigielski. Publiczność obejrzała telewizyjne 
realizacje "Szachów" i "Chłopców" St. Grochowiaka. W trzecim dniu Spotkań Teatr 
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Polski z Wrocławia przywiózł "Prezydentki" Wer
nera Schwaba w reżyserii Krystiana Lupy. 18 
października - działający przy warszawskim Te
atrze Powszechnym Teatr MONTOWNIA zaprezento
wał, przy udziale czterech młodych aktorów, 
"Szelmostwa Skapena" Moliera. Widownia bawiła 
się świetnie. Podobnie było na "The Rocky hor
ror show" musicalu O«Briena w reż. Marcela Ko
chańczyka i wykonaniu zespołu oraz gości Te
atru Rozrywki z Chorzowa. 

Następnie miłośnicy operetki mieli okazję 

obejrzeć zrealizowane przez Teatr Muzyczny z 
Poznania przedstawienie "Hrabia Luxemburg" F. 
Lehara w reż. Daniela Kustosika. Lubuski Teatr 
zaprezenowal "Operę za trzy grosze" B. Brechta 
i K. Weilla oraz "Piękną Lucyndę" M. Hemara. 
Na zakończenie Spotkań wystąpił Teatr Wiersza

lin z "Ofiarą Wilgefortis" Piotra Tomaszuka w reżyserii autora. 
Podczas Spotkań, 22 października odbył się przedpremierowy pokaz "Wiedźmy" 

monodramu wg "Mistrza i Małgorzaty" M. Bułhakowa. Realizacja i wykonanie Beata 
Rynkiewicz, scenografia - Anna Tomaszuk. Muzyką i efektami specjalnymi zajął 

się Artur Beling. 

21 października "Piękna Lucynda" M. Hemara w reż. Wiesława Kornasy uczestniczyła 
w XVIII Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych 2000. 

25 października ze spektaklem "Gewalt im. Spiel" w reżyserii Reinharda Drogli 
gościliśmy na naszej scenie teatr "piccolo" z Cottbus. 
Dwa spektakle, grane w języku niemieckim, obejrzała 

głównie młoda publiczność. Tematem była przemoc, spo
tykana w życiu codziennym. Przemoc, która nie zna 
granic i barier językowych. 

8 listopada odbył się w Lubuskim Teatrze koncert po
etycki "Wielka pani". Poezje Karola Wojtyły recytowa
li Joanna Szczepkowska i Krzysztof Kolberger. Towa
rzyszyła im muzyka Janusza Strobla wykonana przez ze
spól pod kierownictwem kompozytora. 

Tego samego dnia nasza "Awantura o Basię", w reżyserii 
Daniela Kustosika, odwiedziła Pilę. 

12 listopada na Scenie im. St. Hebanowskiego odbyła 
się premiera, przygotowanej przez Scenę Inicjatyw Ak
torskich, "Wiedźmy" - monodramu na podstawie powieści 
Michała Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata". Realizacja i 
wykonanie - Beata Rynkiewicz, scenografia - Anna Toma
szuk , muzyka i efekty specjalne - Artur Beling. 



W dniach 22-24 listopada odbyła się w Lubuskim Teatrze IV Noc Poetów. Rozpoczął 
ją koncert Elżbiety Wojnowskiej "Zaproście mnie do stołu", poprzedzony promocją 
nowych, wydanych przez Pracownię Wydawniczą AND tomików poetyckich i szkiców 
Cz. Markiewicza. Spotkanie promocyjne odbyło się w WiMBP, podobnie jak następna 
atrakcja - wieczór autorski Krzysztofa Pieczyńskiego (23 .11). 24 listopada w 
Teatrze Lubuskim nadkomplet publiczności zgromadził recital Stanisława Soyki, 
kt.óry śpiewał Sonety Szekspira. Tego samego wieczoru rozpoczął się Koncert 
Galowy Nocy Poetów. Wystąpił w nim Zespół Wyspa z Żar, przedstawiciel Grupy 
Kazamaty, Karolina Bębenek i Barbara Hanaczewska. Koncert prowadził Marek Pacu-

ła z Piwnicy pod Baranami. Czesław Markiewicz z Radia 
Zachód rozmawiał z debiutującymi poetami, których wier
sze czytali aktorzy Lubuskiego Teatru - Anna Zdanowicz 
i Tomasz Karasiński. Na zakończenie Koncertu Galowego 
odbył się Turniej Jednego Wiersza. Uczestniczyło w nim 
kilkadziesiąt osób, czytających swoje wiersze. Najlep
szego autora wybrała publiczność, głosując przy pomocy 
rozdawanych w foyer kuponów. Autorem wybranego wiersza 
okazał się Konrad Wojtyła - debiutant - autor tomiku "Z 
dwojga złego wybieram miłość". Była tkże nagroda jury 
(Andrzej Buck, Czesław Markiewicz, Marek Pacuła) w po
staci Radiowej Książki Poetyckiej. Zdobyła ją Liliana 
Szmorąg z Lubina za wiersz "Nie lubię tego miasta". 
Statuetką IV NOCY POETÓW projektu Jarosława Dulęby -

(scenografa NOCY) wyróżniono red. Czesława Markiewicza 
za "pasję w promowaniu poezji". 

Na Koncert Galowy, Spotkania autorskie i Turniej Jed
nego Wiersza - wstęp wolny. Sale pełne "po brzegi". IV 
Nocy Poetów towarzyszyła wystawa w Galerii LT NA BALKO
NIE zatytułowana "Cztery noce", pokazująca historię Nocy 
Poetów w Lubuskim Teatrze. Autorem wystawy był Jarosław 
Dulęba. 

25 listopada w Lubuskim Teatrze czciliśmy trzydziestolecie scenicznej pracy 
Tomasza Karasińskiego. Po spektaklu gombrowiczowskiej "Iwony, księżniczki Bur
gunda", fragmenty różnych aktorskich kreacji benefisanta a także - śpiewane i 
wygłaszane prezenty od kolegów i koleżanek. Po przerwie - niespodzianka! Frag
ment fredrowskiej "Zemsty", w którym Tomaszowi Karasińskiemu partnerował w roli 
Dyndalskiego sam Prezydent Miasta a w "Moralności pani Dulskiej" - pani marsza
łek Fedak i poseł K. P~ńtak. 

W ramach "Spotkań z teatrem absurdu" (25-27 listopada), zorganizowanych przez 
Lubuski Teatr, zainteresowani wysłuchali dwóch wykładów prof. Janusza Deglera z 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obejrzeli spektakle "Iwona, księżniczka Burgun
da", "Tango", "Wariat i zakonnica". Widownię wypełniła przede wszystkim mło
dzież akademicka. 

30 listopada - "wieczór andrzejkowy", po spektaklach "Miłości na telefon" i 
"Pięknej Lucyndy", wróżby prowadzone przez Beatę Rynkiewicz i Artura Belinga 
oraz piosenki w wykonaniu zespołu aktorskiego przy akompaniamencie Jerzego 
Bechyne. 

Od grudnia zespół aktorski powiększył się o Adama Jędrosza. 

1 grudnia na naszej scenie wystąpił bard z Poznania Grzegorz Tomczak. Organiza
torem recitalu było Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa w Zielo
nej Górze. "Piękną Lucyndę" oglądała w tym czasie publiczność Nowej Soli. 

4 grudnia "Awantura o Basię" w reż. Daniela Kustosika odwiedziła Łagów a 
"Księżniczka na ziarnku grochu" była przez trzy dni (6-8.12.) goszczona przez 
Teatr Muzyczny w Poznaniu. 

Również w pierwszej dekadzie grudnia "Komedia sytuacyj na" w reż. Sylwestra 
Chęcińskiego pojechała na gościnne występy do Chorzowa. 

Tymczasem na naszej scenie w dniach 10-14 grudnia trwały "Spotkania z farsą, 

komedią, musicalem" rozpoczęte "Kolacją u głupca" Francisa Vebera w reżyserii 

Ryszarda Majora i wykonaniu Teatru im. Oster
wy z Gorzowa Wlkp. Kontynuację stanowiły spek
takle LT "Komedia sytuicyjna", "Miłość na te
lefon" i "Piękna Lucynda". 

· 15 grudnia - następny benefis. Tym razem 
trzydziestolecie pracy aktora, znanego publicz
ności przede wszystkim ze Sceny Lalkowej, Jana 
Wysockiego, trzykrotnego laureata "Leonów" . 
Jego benefisowym przedstawieniem była "Opo
wieść wigilijna" Karola Dickensa, w której 
gra główną rolę. (Setne przedstawienie tej 
sztuki - niebawem!) . Jan Wysocki co chwila 
wstawał z ozdobionego teatralnymi lalkami tro

nu, by przypomnieć którąś że swoich ról. 

Grudzień 2000 był dla aktorów LT czasem podróży: "Opowieść wigilijna" i "Komedia 
sytuacyj na" pojechały do Łagowa, "Miłość na telefon" i "Wiedżma" udały się do 
Żar. 

18 grudnia w kościele pw. Najśw. Zbawi
ciela odbył się koncert kolęd w wykonaniu 
aktorów Lubuskiego Teatru, Grupy Wyspa z 
Żar oraz Leszka Długosza - artysty Piwni
cy pod Baranami. Koncert zaszczycił swą 

obecnością biskup ordynariusz Adam Dycz
kowski. 

19 grudnia - w siedzibie Teatru setne 
przedstawienie "Opowieści wigilijnej" Ka
rola Dickensa w reżyserii Krystyny Jakób
czyk . 

21 grudnia 2000r na Scenie im St. Cynar
skiego w Lubuskim Teatrze odbyło się SPO
TKANIE GWIAZDKOWE dla dzieci pozostają-
cych pod opieką instytucji charytatywnych, Pogotowia Opiekuńczego oraz dzieci z 
najuboższych rodzin w mieście. W programie - spektakl "Opowieści wigilijnej" 
Karola Dickensa oraz konkursy z nagrodami. Dzieci śpiewały na scenie kolędy -
solo i w grupach oraz recytowały wiersze. Każde z występujących dzieci otrzymało 
jakąś nagrodę. Były zabawki, książki z obrazkami, słodycze, czapeczki i koszul
ki. I dużo radości. Konkursy prowadzili: Elżbieta Donimirska i Andrzej Nowak.' 

W tym samym dniu - opłatkowe spotkanie dyrekcji, zespołu, pracowników i teatral
nych emerytów. W spotkaniu uczestniczył biskup ordynariusz Adam Dyczkowski. 
Nasze władze reprezentowały panie marszałek Jolanta Fedak, naczelnik Joanna 
Różycka oraz poseł Kazimierz Państak. 

Rok 2000 pożegnaliśmy sylwestrowym spektaklem "Pięknej Lucyndy" i tradycyjną 

lampką szampana. Noworoczne życzenia widzom i zespołowi złożył dyrektor Andrzej 
Bu ck 

7 stycznia 2001 Lubuski Teatr uczestniczył w finale Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy. Dochód ze spektaklu "Opowieści wigilijnej" został przekazany 
WOŚP a podczas granego w tym dniu wieczorem przedstawienia "Pięknej Lucyndy" 
pojawili się w Teatrze wolontariusze ze skarbonkami. 

15 stycznia gościliśmy na naszej scenie Krzysztofa Kolbergera i Janusza Strobla 
z poetyckim spektaklem "Kartki z podróży". Muzykę, do strof napisanych podczas 
"podróży włoskich" przez twórców polskiej i światowej literatury, skomponował 

Janusz Strobel. 
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