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Pasia tworzenia iest jedną z najpo
tęznieiszych nam1ętnośc1 , jakie kiedy
kolwiek szarpaly czlowieka, jest nalo
grem o sile przemoznej. Czy zawsze -
nalogiem niewinnym 7 Czy zawsze na
miętność do tworzenia staie s ię pa
smem szczęści a , czy zawsze artysta za
ascynowany swą sztuką pełen iest 

franciszkafts rch cnót7 / ... ./ 
Termin "artys ta " posiada n iewąt

ph ie klika znaczeń . Okreś l i my nim 
każdego fachowca / ... ./ wdrożonego 

w sprawy stylu, estetyki, biegłego 
w sprawach technicznych . Mamy tuta] 
do uynienia z ki mś, dla kogo sztuka 
zmienia s ię po prostu w czyn ność za
wodową, częs to niewiele mającą 

wspolnego z radośoą tworzenia, w za
jęcie tak samo c1ęzk 1e 1 nużące je k . aż
de inne. A więc może "prawdziwym 
a rtystą" będzie ten, kto maluje, rzeźbi, 

ile tylko może najwięcej? W tym przy
padku iednak chodzi racze] o swego 
rodzaiu odpowiednik grafomana, oso
bis tość rozkoszuj ącą s i ę najbardziej ze
wnętrzną stroną " ro b1 en1a sztuki ", ia
ko ze to wielu ludziom oczywiści e im
ponuje 

A r tystą w śmlym, w - powiedzmy -
g lę bszym znaczeniu tego słowa będzie 

czlowiek tak i sam jak inni, który jednak 
z 1 a k1e1ś przyczyny wpadl na ślad naj -
1s o nieiszych, nai rzadszych wartości 

sztuki, który odkrył w sz tuce, poprzez 
mozl1wośc1 Języka artystycznego, szan
s~ odnalezienia siebie, odnalezien ia 
1 przekaza nia innym wlasnej wizj i świa
ta. Innymi slowy artys tą iest ktoś, kto 

właśnie w malowaniu czy tez w rzeź
bieniu odkryl Uj ście dla tego wszystk ie
go, co w nim najbardziej ludzkie. f\Jie
koniecznie sz lachetne, dobre, radosne, 
lecz po prostu - ludzkie. Czy można się 
d z1w 1 ć, ze odkrycie to, że sztuka staly 
się d lań wartością bezcenną 7 

Pesymistyczny 
schyłek wieku 
(rozmowa z Pawłem Huelle) 

Pyt: "Kto mówi o czekaniu'" 
to pański debiut dramaturgiczny, 
bo trudno chyba uznać za taki mo
nodram "Pod dębami ." Dlaczego 
w swojej pierwszej sztuce odwołuje 
się pan do Becketta' W tak ścisły 
sposób i tyle razy' Czy nie jest to 
przypadkiem chęć - "podparcia się" 
- sprawdzonym autorytetem? 

Odp Rzeczywiśc i e, monodram to 
ieszcze nie iest pelna forma dramatycz
na 1 w takim sensie "Kto mówi o cze
kan iu 7" stanowi móJ debiut pisania 
dla sceny. Przy monodramie zajmowa
lem się reżyserią i to było fascynuiące 
doświadczenie. Teraz nie m1albym ta-

ieJ odwagi .. 
Py ta pani o Becketta. Dlaczego 

moi bohaterowie zyią jego sztu ą, dla
czego w ich historn, banalnej w grun
cie rzeczy 1 zwykle], tyle odwalań do 
biografii i maczeń Beckellows ich7 

Otóż, po pierwsze, Beckett wcale 
nie jest moim ulubionym pisarzem. Je
go ascetyzm, jego 1 rysta l1czna 
oschlość, jego przenikliwy 1 zimny az 
do bólu raqonal1zm, to nie są lisk1e 
m1 uczuoowo sprawy. Gdybym mia ł 1a
kąkolw1ek strategię lite racką coś w ro
dzaju planu d11ałania 1 gdybym zamie
rza! - przy okazji swojego pierwszego 
dramatu - powoływać s i ę na , ogokol-
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wiek, lub " podpierać s ię" czyimś auto
rytetem, nie byłby to zapewne Beckett. 
Jak wszystko co piszę, ta k że 1 ta sztuka 
powstala w porywie uczucia 1 wy
obraźn i. Strzępek historii pewnego 
czlow1eka, emigranta, którego spotka
Iem kiedyś w Paryzu 1 który przy kielisz
ku bordo opowiedział m1 swoie zyc1e, 
po latach powrócił w mojej pa mięo 
pod postacią tak iego właś ni e obrazu: 
Idą sobie drogą d Ą1a1 'acec1, obaJ - jak 
się to mówi - dość wywich n 1ęo przez 
życie - i zastanaw1a1ą się , co by tu 
mozna ze sobą zrob ić, s. aro tak nie
wiele w istocie zrob ić można . Wtedy 
wlaśnie wpadają na ów pomysł Bec
kettowski, po nieważ w iego p1sar
stw1e, w iego bohaterach, rozpoznaią 
swój los. Ową nadz ieję w beznadz1ei
nośo. Reszta - mówię o t reści mojej 
szt ki - iest JUZ zmyśleniem. 

Pyt: Ale to nie przypadek, że się
gają akurat do "Czekając na Godo
ta", a nie do innych utworów Bec
ketta. To już zapewne pana wybór 
i decyzja. To pan każe im odgrywać 
fragmenty tej sztuki na wiejskiej 
drodze, w oberży, stacji metra. 

Odp Oczyw1 ścre , ze nie ies t to 
przypadek "Czekając na Godo a" to 
sz tuka napisana jakby speqalnie dla 
nich I o nich. Dla kazdego czlowieka 
naszej Of!' 1lizaq1 schy ku XX wieku, 
który stawia sobie pytanie Co dalej7 
Nie tylko sensie biografi i, dwilania, 
życia , ale przede wszystkim w sensie 
odwiecznego pytania, stawianego od 
wieków orzez sz uk ę, f ilozofię , li tera-
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turę . Co dalej z naszą cyw1l1zaqą1 
Z poczuciem r ji istn 1e111 / Kiedy nikt 
nie kwestionował wiary w Boga, 
w O atrzność. albo w osm1uny Ład 
Istnienia. rnozhwe były odpowiedzi 
z rozmaitym odoe111em optymizmu, 
na z1e1 DzisiaJ. takze po wszystkich 
upiornych doświadczeniach XX wiekll , 
strac1flśm , jako globalne społeczen

stwo, taką nadz ieję . Beckett to p1sar7., 
który w swojej d1a nozie wyciągnął 
wszystkie mozliwe nioski z teJ me a
f1zycznej sytuaq1 człowieka naszeJ epo-
1 Dlateqo 1est taki okrutn , niczego 

nie OWIJa w baweł nę. Odwieczny mit 
Od sa, który ro rozmaitych doświad
czeniach powraca do swojej Itaki, 
możhW\ b I jeszcze v rrawest qi Joy
ce' a, na początk u nastego stulecia. 
Dzisiaj boha erem jest człowiek bez 
adresu. człowiek , który - straciwszy 
swoje korzenie - nie ma dokąd powro
crć Bo 111e ma swojej Itaki , 111e ma 
wiernej Penelopy, nie ma przyc ylnych 
mu Bogó , którzy sposób idzialny 
bądż ukryty kierują jego krokami. Jest 
sam, zdany tylko na siebie i na ów 
"międzyludzki kosmos" , o Jakim mó
wił Gombrowicz. 

Pyt: Czy nie jest to zbyt 
pesymistyczne7 Pan, w za
kończeniu swojej sztuki 
wzmacnia jeszcze ten pe
symi zm. 

Odp Nie wiem, czy 
w jak1kolw1ek sposób moż
na wzmocn1C pesymizm 
Becketta. Z resztą 111e było 

i 111e Jest to moim zamiarem Historia, 
'tórą opowiadam. jest takz próbą po
stawie111a sobie pytania. ' to dzisiaj. 
pod ornec XX wieku może raktować 

Jeszcze literaturę serio l Innymi słowy : 

dla kogo 1 w Jak ieJ sytuaq1 literatura 
stanowi coś w1ęceJ n1z kolejną promo
qę nowego tyt ułu, o kołicznosciowy 

coc a1ł , recenzję w gazecie! 
Pyt: Nie chce Pan chyba powie

dzieć, że literatura znaczy coś istot
nego już tylko dla takich ludzi, jak 
bohaterowie tej sztuki li 

Odp: Literatura ma SWÓJ cię<a r . 

swoją wartośc . gd 1 choć przez krótki 
moment staje s ię dla człowieka fra ~ -
mentem własnego zyoa. egzystenqal
nym przeży iem. \ st ząsem, zachwy
tem. W przeciwn1 m wypadk staje s ę 
zbiorem k rtek . Ladrukowan im papie
rem, igraszką słów, niczym więce1 Tak 
przynaJrn111e1 było w tradycji e rorą 
sklej jeszcze do rnedawna, od bar zo 
dawna. od 81bl11, od Homera. Teraz o 
się zm1e111lo, bo zmien iła się zupełnie 

nasza c il1zaqa i zmien iły s ię całkowi 

cie \' szeik ie kr ten a sztuce. Obalono 
wszeik1e mo.d1we tabu Ale e ektem te-

go nie był wcale radosny okrzyk 
wyzwolonego, nietzscheańskie · 

go nadczlowieka, lee< ra
czeJ skowyt załośo ' n1e
pewnośo , któr(I z JE Jó
zef K, bohater Ka fki 
Wspołczesny mi t. ja
kim ż yj e art sta, nie 

1est mitem relir iJn 1 i, 
czy humanistycznym 

(dla p rzyk ła d u ozerny podać Fausta, 
Jako postać do którei odwołuj ą się 

Goethe 1 Toma z Mann). ale mitem 
soqołog i cznym, mitem postępu 
i technologii w sztuce. Od sensu waz
nie1sza Jes t instalacja, od m aczen1a, 
technika w jakie1 produkm alo się 
d zieło . Pisał o tym JUZ ciosy · dawno 
Orteg y Gasset. 

Pyt: Mówi pan, Jak konserwaty
sta obrażony na współczesność. Za 
chwilę padnie zarzut, że współcze
sna sztuka jest niezrozumiała . 

Odp Mówię 1ak k toś, kto odczu
wa, ze mamy bardzo duLo tak zwa
nych 1ivydarze1i artys tycznych, a coraz 
mniej sz uk i. Tylko tyle. Me 11 g, zeby 
namalować "Sąd Ostateczny", musia ł 

uczyć się latami, łatami tez musiał pra
cować nad techrnką . nad wiZJą , nad 
sobą samym wresme. Dz1sia1 zaden 
prawie artysta nie odczuwa ta ie1 po
trzeby. Bierze z 1 erzęc odchody 
z ogrodu zoologicznego 1 maluie 111m1 
na ścianie swoje wizje No i 1es1 ś1 1et-
111e, 1est wydarzenie. ruch, nowość, 
coś , czego jeszcze rne było Z pewnego 
punktu widzern jest to nawe oe, a
we. Tylko 1a mówię zawsze w ta ich 
przypadkach, zeby nie k łamać 1 nie 
1maw1ać ludziom, ze to Jest sztuka . 

Pyt: Daleko odeszliśmy od lite
ratury i od pańskiego tekstu. Boha
terowie sztuki, Polak i Irlandczyk 
traktują literaturę bardzo serio. Czy 
można powiedzieć, że są w tym 
nieco anachroniczn i7 
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Odp W Jakimś sensie t k Obaj 
pochodz z kultur per f Pf'/Jnych, 
o ego przedpoko1u s teJ 1 zadowo
loneJ z s1eb1e Europy. Obaj wiedzą 
doskonale. czym Jest przemoc Histo
rii, czym są traktaty, które Jednym 
pocrągnięoem p1ora odb i era1ą lu 
dziom ich małe Ojczyzn .. Ale to do
tyczy ich przeszlośc1. Teraźn iejszość 

zaś , to sytuaCJa e 1igranta Kogoś , 

kto nie iest u siebie. Kogoś, kto nie 
Lila swojego adresu. W metaforyCL
nyrn sensie, rnozn po 11edzieć ,ze 10 
jest w aśn1e sytuaCja typowa dla na
sLego czasu, niezalezn1e od tego, czy 
ktoś Jest clochardem, czy właścic ie

lem kamienicy Wszyscy straciliśm y 
swóJ adres. ten ducho 

Pyt: Zakoriczenie sztuki suge
ruje, że raczej go nie odnajdziemy. 
Z drugiej strony obaj powracają 
Jednak do swoich krajów, choć Jest 
to deportacja. To właśnie miałam 
na myśli , mówiąc o pesymizmie fi
nału. Powrót do ojczyzny niczego 
nie zmieni w ich życiu. 
Czy to chciał pan powiedzieć/ 
Że nie mają JUŻ dokąd wracać7 

Że nie odnajdą swoich korzeni7 
Odp Nie mozna odnaleźć czegoś . 

w czego 1s111ien1e z czaJ111e się nie 
wierzy. Dopóki wędrowiec ufa. ze o -
naJoz1e ś v1ętego Graala, jego wę

drówka ma sens, choćby była - z prak
tycznego punktu w1dze111a - bezsku
teczna. K1ed tę wiarę utrac i, pozostaje 
mu gałąź , alkohol , deportaqa. 
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Pyt: Jak u Becketta. 
Odp Tak. Ale to nie Beckett wy

myśli ł, cz też stworzył t ę sytu aqę . On 
Ją - w sposób proroczy - opisał. Z tym, 
ze dla bohaterów mo1e1 1stoni to nie 
jest JUZ proroctwo, ale rzeczywi s tość, 
w k toreł żyją 

Pyt: Spelnione proroctwo / 
Odp Dok adnie tak. Tym właśnie 

różni ą s ię od Mano, w~półczesnego 
menagera ztuki w teatrze Postpost
moderne. Tym, że dla mego Beck tt to 
kolejny, nic nie znaczący tekst, ar e-
f akt, z k órego mozna wyci ągnąc o
rzyśc1 dorażne , po nalezytych przerób
kach. A dla 111 ch to coś w1ęce1 nawet 
niż sama literatura. Mario to człowiek 
1nstala CJ I, czyl i przed s i ęwz1ęoa , w któ
rym wsz stko ożna zrob ić ze wszyst
kiego. 

Pyt: Ale wiara w se ns literatury 
jest także złudna. Przynajmniej 
w pa ńskiej sztuce. 

Odp: To prawda Sztu a, w tym 
także li terat ra nie może przeciez za
stąpi · czegos, co nazwalibyśmy poczu
ciem ładu istnieni . Kazdy m s1 odna
leżć je sam. Jezeli zechce podjąć taką 
próbę . 

rozmaw1 la Anna Sobecka 

Czeka1ąc na Godota (En attendant 
Godot) to dwuaktowa sztuka Samuela 
Becketta wystawiona po raz pierwszy 
5 ł 1953 w teatrze Babyłone. / ... I 

Ta pierwsza sz uka irlandz 1ego po
w1eśoop1sarza piszącego po angielsku 
i po francusku byla tez pierwszym sukce
em tego, co już w edy nazywano awan
gardą . Prze 1V1dywano kilka przedstawien, 
tymczasem sztu ,a u rzymywala się na 
afiszu przesz o ro~ i niemal nat eh iast 
t r afi ła na sceny całego świa a. 

Dwaj wlóczędzy w łach anach 
"obywateli świata" , ktore kiedyś był_ 

stroJami w1zytowym1, czekają na meJakie
go Godo a w opustoszałym pe)Zażu z 1e
dynyrn samotnym szkieletem drzewa. By 
zabić nudę oczek11Nania i beze nnośc1 

gadają bez ońca na na1różniejsze tematy 
1 wymyśla1ą bezsensowne zaba Poja-

1a się Pozzo, tos w rodzai hreczkos e
ja, trzyma1ąc na lince s vego sługę Luc
ky'ego, tórego chce się pozbyć; Pozzo, 
tez dla zab1oa czasu, zmusza Lucky'ego 
do n1ezwyklego popisu mechanicznego 
m śle ia Po ich odejści poJa .via się 
dziecko, by up rzedzić Via imira i Estrago
na, że pan Godot dziś nie p zyjedzie, ze 
spotkanie Jest przełożone na jutro. Drugi 
ak 1est k a lką pierwszego, ale pewne 
drobne zmiany świadczą, ze upłynął ja kiś 

czas, a syt 1acja się pogorszyła . Nie wyglą

d 1ednak na to, by koniec - 1akikolwiek 
(przybycie Godota, śmierć itd ) - był bliski. 
Pod koniec drugiego aktu obaj mężczyźni 

me są w stanre ani się powiesić , ani pójść 
sobie Są skazani a czekanie na Godota. 
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Akqa albo racze) to, co Ją zas ępuJe, 

jest przerywana natrętnym le1tmo ivem. 
" Chodżmy stąd . - Nie możemy - Dlacze
go? - Czekam na Godota" 

To dzieło , uznane z począ tku za zu
pełne dziwactwo, s ało się w ciągu pięt

nastu lat rawdziwą nowoczes ą klas · 
ką Pozos dnie z pe .vnośoą w pamięci ja
ko ie en z w1elk1ch momentóv powo
ienneJ produkcji tea ralneJ Mimo pro e
stów autora próbowano wykr wac 
" nim jak ieś ukryte znaczenia W oczeki
waniu Did1 go 1 Gogo Jest tyle udręk i, ze 
starano się zna leźć sens 1ego pozorne1 
absurdalnośo. Utożsamiano Godota 
z God, czyli z Bogiem. Wykryto, że 
w Aferzysoe Balzaka występuje postać, 

na k tórą się wciąz cze a 1 która nazywa 
się Godeau. Godot, czy Godneau, czy 
God - ludzie za vsze oczekują od rnego 
bądź zba ·vienia, bą ż potęp1e 111a . 

A w kazd m razie pra dzi m potępie
niem jest iego nieobecność Nieobecność 
Godota spra Ą•1a, że Did1 1 Gogo rne mo
gą arn zyc, am Lmrzec 

C ekaJąc na Godota, sztuka "';yb1tnie 
metafizyczna, Jest Jed aK przec1w1en
stwem sztuki z tezą. Napisana od razu 
po francusku zawdzięcza swój su ces 
przede szyst un daro .v1 poetyckiemu 
Becketta. Humorem i szyderstwem, krzy
kiem niepokoju 1 klownows 1m gagre 
Bee ett naw1ązu1e o pierwotne) trage
dii, 1 pe mym sensie p rzen icowując Ją 

Jean Anouilh bardzo trafnie określrl tę 

meta fi czną farsę ja o "Pascala grane
go przez klownów" . 
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Jose Ortega y Gasset 

SZTUKA W CZASIE TERAŹNIEJSZYM 
I PRZYSZŁYM 

Prawie w ' azdej epoce wytvvarzał 

się styl artystyczny najlepiej odpowiada-
1ący panuJąeej wówczas wrazłlwośo. 

będąc stylem wspólczesnym był zara
zem kon ty nuaqą sz uki dawn i ej szą Sy
tuaqa ta byla podwójnie korzystna Po 
pierwsze. sztuka tradycyjna skazywała 

niedwuznacznie nowemu pokoleniu, co 
ma rob i ć. Te aspekty, k óre w sztuce 
przeszłośc i nie były uwypu lone czy na
lezyc1e wykorzystane, s tawały się two
rzywem dla następnego pokolenia Pra
ca nad tym tworzywem za ładała utrzy
manie w mocy in tegralnych podstaw 
sz tuk i tradycyjnej Chodziło tu o ewolu 
qę, o cią g łe modyf1kaqe, jak11n podda-

ane było niezmienne jąd ro tradyqi. 
To, co było nowe 1 współczesne, miało 

być, przynajmniej w zamierzeniach, zu 
pełnie 1awne 1 zrazu 1ale, sta1ąc się zy
wym pomostem pomiędzy przeszłością 
a terażnrej szośoą . B yły to szczęśli• e 
epoki, w których sztuka wspołczesna 

opie rała s ię na jasnych zasadach. a cała 
sztuka przeszłości , w k ażdym raz ie 
większa łeJ częsć była nadal aktualna. 
Tak więc! .. I malarstwo Maneta było na 
wskroś er aźnie1sze, ale 1 ednocześnie 
Manet w 1ak1ms sensie na~ladował i od-
ładza ł Velazqueza nadaiąc mu pewne 

cechy vvspółczesne 

Teraz sytuaqa 1es odwrotna I ... J 
Są ludzie gotowi uznać, iz nie ist

nieje dzisiaj sz tuka współczesna we 
właściwym tego słowa nau eniu. i do
daią c przy tym, ze rndmy jednak dawne 
dzieła sztuki, które mogą przec1ez za
spoko i ć asze estetyczne apetyty. Nie 
potraf iłbym, bez powaznego zan iepo
kojenia, zaakceptm ać takiej op1 n11. Nie 
wierzę, by 1ogła 1 tni ć sztuka czasu 
przeszłego, gdyby nie było sztuki teraź

niejszej związanei z t ą pierwszą s il ną 

i pozytywną 1ęz1ą. Tym, co w innych 
epokach podtrzym a ło w ludziach zy
we zamiłowan i e do dawnego malar
stwa, był właśn ie nowy styl , który wy
wodził się od starego, nadaiąc mu no
wy sens, tak 1ak o było w wypadku 
Maneta 1 VelazqueLa Znaczy to, że 
sztuka czasu przeszlego ies t sztuką 
w całym tego słowa znaczeniu o tyle 
tylko, o de iest ciągle obecna, płodna 
i nowatorska. Kiedy przeksztalo się JUŻ 
ca łkowicie we fragmen przesz lośo. to 
traci s uteczność oddzi a ływani a stricto 
sensu estetycznego i zaczyna w nas 
wzbudzać uczucia podobne ym, ja 1e 
wzbudzają wykopaliska archeologiczne. 
Nie ulega wątpliwosc i , ze mogą one tez 
być bardzo płodne, ale nie nalezy ich 
mieszać z prawdziwą przyjemnośoą es
tetycz ną. Sztuka czasu przeszłego nie 
ies t sztuką , była sz tuką . I... I 

Otóz i dziś nie brakuje ludzi dzie
cinnych, którzy chcieliby być n1 mrnej, 
n1 więcej tylko "klasykami" Nie wiem 
tylko, czy chcą przez to pow1edz1eć, ze 
pragną naśladować któryś z dawnie1-

szych st lów - to wyda ' ałoby m1 s ię 

trochę mało - czy tez, co jest chyba 
ardzieJ prawdopodobne, pragną stać 

się lasykam1 dla przyszłych po ol ń , 

a to z kolei wydaje m1 si ę amb1qą nie
co wygórowaną . " C hc:eć" być lasy
k1em to trochę tak 1ak wyruszyć na 
\l\lojnę T rzyd z1estoletnią . 

Są to pozy przyjmowane przez na
łogowych pozerów, które prowadzą 

jedynie do k łopo tów 1 niewygód. po
niewaz nie pasują do faktów. Trudno 
jes bowiem przyj ąć \i\;ygodną pozycję 

komus, kto nie rozumie calego drama
tyzmu sytuaq1, polega1ącego a tym, 
ze w eh 11! obecne] nie 1st111eje szt u ka 
wspólczesna. podczas gdy ielka sz u
ka czasu przeszłego stała się JU Ż fak 
tem h1storyczn m. I .. . / 

A zatem kiedy oddzielamy sztukę 
czasów przesz ych od sz uki czasu te
razn1ejSZego, nie chodzi nam o kwest ię 

gustów. Is nie1ą dwie rzeczy, dwa 
uczucia, które na pierwszy rzut oka 

dają się tym samym, ale ktore 
w śv.; 1e tle głębszej analizy okazu1ą się 
zupełnie różne , oczywi ście nie dla 
tych, dla których wszystkie oty są bu
re Przyjemn ość p łynąca z o glądan ia 

dawnych dziel sztuki 111e iest bezpo
średn ia. ma charakter 1ron1Czny; chcę 
przez to pow1edz1eć, że pomiędzy na
mi a starym obrazem stoi życie owej 
epok i, w które1 powstał . stoją współ

cześn i mu ludzie. Przenosimy się od 
wł a<;n ych prawd oczywis tych do in 
nych, obcych, przyjmujemy na ri1by no
wą. dziwną osobowość, dz 1ęk 1 której 
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mo?emy się rozkoszowac dawnym 
pięknem. Owa pod ójna osobowość 
jest cechą charakterystyczną wszelkich 
iron1cz1 ych s anów ducha. Jesll oopro
wadz1my nieco g łęb1e1 analizę owej ar
cheolog icznej przyjemności , to stwier
dzimy, ze sina u1emy nie tyle sam ob
raz co zywy świat, w k órym zosta ł 

stworzony, a któ ry zna1duje w obrazie 
swój szczegolny vvyraz. albo - do ład 

niej rzecz biorąc - który jest w obrazie 
zamknięty . M ożna to Jaśniej ~')'tłuma 

czyc a pr ąkładz1e sztuki prymitywnej 
Ju7 sama n zw szt u i "prymitywnej " 
wskazuje na uczuC1e lagodnei 1ron 11 , 
z ja ką traktujemy d uszę twórcy, która 
iest prostsza. mniej skomplikowana od 
naszej Rozkoszujemy się ym stylem 
życia , zyC1em prostym i ł at wiej szym do 
oga r nięcia n iż nasze własne , rozlegle, 
nad którym nie jesteśmy w stanie za
pa nować, które nas wch ł a ni a i porywa 
ze sobą , maiąc nad nami całkowitą 
władzę , choć to my powinniśmy nad 
nim panować. Sytuaqa psych1Czna jest 
podobna teJ , Jaka powstaje, ki edy 
przyglądamy się dziecku. Dziecko tak
że nie jest bytem teraźniejszym: aziec
ko to przysz ł ość. Dlatego też nie może

my z nim naw1 ąz ć. bezpośred niego 

kontaktu, autom tycznie sami stajem 
się t rochę dziećm i , do tego stopnia -
częs to to mozna zauważyć - że w spo
sób śm ie szny , choć mimo woli , zaczy
namy n aśladować Jego mowę czy ga
worzyć , 111eśw1adomie dostraiaiąc od
powiednio glos I. . I 



10 

W kazdym razie owe rzekome, cią 

gle aktualne wartośo stanow ią 1edynie 
maleńką cząst kę dawnego dzi la, k tórą 

wyrywamy z całośCJ po to 1edynie, by 
po wierdzic ich istnienie, odrzucaj ąc ca
łą resztę Ciekawe byłoby zobaczyć , ile 
by tego było, gdybysmy w którymś 

z tych sła• mych obrazów podkreśli li 

szczerze 1 uczciwie to, co nam się wyda
je nienaruszonym 1 wiecznie Ż'f!V'Jm 
pięk nem . Znikomość tego tak ostro by 
k o ntras towała ze sł wą dz ieła, że już le
p1e1 był oby po prostu przyznać m1 r aqę. 

Jeśli w ogóle warto było się uro
dzić w naszych czasach tak burzliwych 
i niepewnych, to wła~ n1e dla tego, że 
budzi si ę w Europie dążen ie do tego, 
by zyć bez frazesów czy, moze lepieJ, 
do tego, by nie żyć opieraiąc się na 
frazesach. C ałe to gadanie, że sz uka 
1est wieczna, że is tn ieje sto najlepszych 
ks i ązek, sto na1lepszych obrazów itd , 
było dobre dawniej, kiedy porządni 
mieszczanie uwazal1 zajmowanie się li 
teraturą i sztuką za SWÓJ obowiązek. 

Teraz kiedy widać coraz wyraźnieJ, ze 
sz tuka nie i est wca le sprawą "poważ
ną " , że jest raczej wyrafinowaną zaba
wą pozbawioną wszelkiej powagi czy 

patosu, '"" k tórą powinni się bawić 1edy
n1e prawdziwi Jej miłoś ni cy , ci, których 
bawią 1ej przygody 1 perypetie 1 którzy 
gotowi są poddać s i ę reg ułom gry, staje 
się równiez OCZ'fNISte, 1z owo gadanie 
o wiecznych, n 1ep rzem1ja1ących warto
ściac h sztuki, nie moze już nikogo za
dowołtć 1 niczego nam nie wyjaś nia. 
Wieczna trwałość sz uk1 nie 1est prawdą 

raz na zawsze usta l oną , do której moz
na 'i i ę zaws1e odwalać; 1est to po pro
~tu bardzo subtelny problem. /. .. .J 

Złudna 1est wiara w to, ze d11sie1 sza 
sytuaqa sztu i podobnie z resztą 1ak 
w każdej innej epoce - uzależniona Jest 
1edyn ie od czynników estetyczn eh Ar
tys tyczne m1łośo 1 n 1enaw1śo uza leżnio

ne są od całej reszty duchowych uwa
ru n kowań danej epoki. Tak więc za 
nasz nowy dyst ns w stosun u do 
przeszłośc i współodpowiedzia l n e 1est, 
coraz bardziej w nas obecne, wyczucie 
histoni, rozwijające się w dalekich od 
sztuki sferach duszy. Pa t rząc na górę 
widzimy 1edynie tę jej część, która wy
sta1e ponad poziom morza zapomina
jąc o tym, ze znaczn ie większa masa 
ziemi nagromadzona jest pod spodem. 
Tak samo pat rząc na obraz w1dz1my tyl
ko tę jego część, która wystaje ponad 
konwencje dane1 epoki. Widzi my tylko 
głowę, podczas gdy reszta rnła zanu
rzona jest w potoku czasu, woąga1 ą

cym ie w wi r niebytu./. .. ../ 
Przy1emność, 1aką czerpiemy z ob

co1 ania ze sz t u ką przeszłoś ci , wypły

wa racze1z1ej Z'fNOtności niż z 1e1 war 
tośc i estetycznych, natomiast w wy
padku sztuki współczesnej wazn1ejsze 
od zywotnośc1 są doznania estetyczne. 

Ten poważny rozdźwięk pomiędzy 
przeszłością a teraźn ie1szośoą 1est 
w nasze1 epoce zjawiskiem powszech
nym, nałezy zatem przypuszczać, że 
stąd tez bierze swój początek charak
terystyczny dla naszych czasów zamęt 
i ogólna dezorientacja. Czu1emy 1z na-

gie my, ludzie te raźn ieJSI , zosta liśmy 

sami na ziemi, ze umarli nie umarli na 
niby, ale naprawdę, i że już nie mogą 
nam pomóc. Wyparowa ły J UŻ resztki 
ducha tradyq1. Dawne modele, normy, 
wzory nie ma1ą łU Ż zastosowania. Mu
simy teraz rozw i ąz'fNać swoie proble
my bez aktywnego udz i ału przeszlośc i , 

sposobami w peł n i te ra żnie1szym i - czy 
to w dz1edz1n1e sz tuki, czy nauki , czy 
polityki. EuropejCZycy zostali sami, bez 
um ilrłyc'1 u swego boku, podobnie 1ak 
Piotr Schlehmil, utrao li swój c ień . 

1925 

J. Ortega y Gasset 

Sztuka w czasie terazniejszym i przeszlym 

w. Dehumanizacji sztuki i inne eseje 

Czytelnik 1980 r 

1 1 

"Prawdziwa sztuka I. .. J i est za
wsze tam, gdzie JeJ się nie ocz kuje 
Tam gdzie nikt nie myśli o niej 1 nie wy
mawia 1e1 imienia. Sztuka n1enaw1dz1, 
gdy rozpozna1e s i ę JCJ i pozdrawia - na
zywając po 1m1eniu. Wtedy natychmiast 
ucieka. Sztu a uwielbia incognito. Gdy 
tyl ko ktoś Ją pokaże palcem - usuwa 
s i ę szybko w cie ń , pozostaw1a1ąc na 
swym 11ie1scu figuranta, który przy
ozdobiony 1est laurem i ma na plecach 
wiel ką tabliczkę z napisem SZTUKA 
Osob istość tę wszyscy fetują, po1ą 

szampanem; Profesorowie 1 eżdżący 

z odczytami oprowadza1ą ją z miasta 
do miasta z kółkiem w nosie, Jak 
niedźwiedzia. I to 1est fałszywa »pan i 
Sztuka« To 1est ta, którą zna publicz
ność, ponieważ ona właśnie ma la r 
i napis na plecach. Nie ma obawy, aby 
prawdziwa »pani Sztu a« pozwoliła 

si ę tym wszystkim obwiesić I A więc -
nikt jej nie rozpoznaje. Chodzi sobie 
spoko1nie, wszyscy spo tykają JCJ na 
swej drodze 1 potrącają łokc iami dwa
dzieśc i a ra zy na dzień, na wszystkich 
rogach ulic, ale nikomu nie przyjdzie 
do głowy, że to właśn ie ona, ta sama 
Sz tuka, o której opowiada s ię tyle 
pięknych rzeczy. Bo ona na to wcale 
nie wygląda . Rozumiecie - to fałszywa 
»pani Sztuka« na1bardzieJ wygląda na 
to, że 1est prawdziwa' I dlatego tylu 
ludzi się myli I " 

Jean Dubuffe t 
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Wiara w logik 1an sztuki XX 
wieku była ni · ędna, ieslt się chci ało 

zywić prze o anie, że sztuka iest 
zw1erc1adłem pas tę . obrazem naw -
go, wspa niałego świa współczesne) 

cywilizacji . Do sztuki przykładano tę 
sa mą miarę co do nauki, tech niki; są
dzono, że odkrycia w malarstwie są 
równie kof"\kretne iak odkrycia w dz1e
dz1rne chemii czy motoryzaqi. 

Wiemy, że zarówno w płaszczyż
nie praktycznej, jak i teoretycznej ta 
wł 'nie radosna awangardowa wizja 
pas pu w sztuce załamała się w spo
sób niebywale dosadny. I. . ./ 

J ~trwięc myślim y o sztuce nasze
.M stu lecia, o atmosferze w takiej si ę 

raz la - nie moi y nie pam iętać 

o tych wrelkich zbiorowych -
ychłJzach: rnepoha cwanego opty-
1zmu i - pół wieku póżm · 

go zn iechęcenia. Tak Ja by 
ufność w log ikę przemian artys 
Jl a p rzyniosła po czasie e 
zaprzecz nie. /„ . J 

Pr niekzytać dz i eło Gibbona 
o sc h yłk u 1 upad~u Cesarstwa Rzym
skiego (Oecline and Fall to co wi ceJ 
n iż "Zmierzch". 1ak u nas przetłuma
czono: to powolne chylenie s , a po
tem walenie z trzaskiem) - pr jemnie, 
bo to Cesarstwo Rzym kie up , nie 
zaplute miasteczko. Istniej ą co pra da 
poglądy, że wszelki rozkład Jest piękny 
że zgn i łe jabłko wspania lsze n iż świeże, 

trudno 1ednak tę zasadę generalizo
wać Czasem, gdy s i ę na jakiś rozkład 
popatrzy, tylko opadają ręce. 

Nie oznaki, że coś się 

w kulturze ch1]i t s1 będz ie waliło, wi-
dzimy wokół iebie co 'eń . Na pierw
szym miejscu vvymienia kle wśrod 
oznak rozprzężen ia motywy ycza1owe: 
rozwiązłość seksua l ną , bezkar e zb d
nie, jak to było, powiedzmy, w czasa~ 

Konstancjusza. Jeś li jednak marn11era'l' 
te rzeczy u nas, to głównie na papierz 
1 w kinie, choć i tam - b przesady. 
Oburzenie a okofuoenstwo i gwałt 
w na z J sz tuce jest puryt!l!'lską fo ą 

tęsknoty a gwałtem i okruoeństwem . 

Prawdziwą grozę nadoąga1ącego 

upad ~uje s ię wtedy, gdy się patrzy, 
Jak t racą czeni mbole i jak dege-
neru1e s ię jęzv . Możn I argać , 

ożna nie szargać, i ak ~ o dno. 
Kazde błuźn stwo Jest a centowa e ja· 
o jedna z forrq działalnośo artystycznej, 

dla wielu · z1 pująca wsze l ką inną 

działalność / ..... 
Kiedyś artysta 

s godnoś 1ą. Na t jeśl i rzucał wy
zwiska, brzmiały one k klą twa papie
ska , majestatycznie. A o Jak ulotka 
anarchisty · złowieszcz krwawo. Po-
czyt sobie co r 1a ł powiedzenia 
Baudelaire o Vernecie, a o Breton 
o An lu France czy Ma inetti o tylu 
różnych osobach. Dawniej artysta nie 
ośm1 y się wyzwiskami, które by 

źle sformułowane, rzm iały głup io 

~-.-"'11 błędy językowe . Nawet 
1 w tym a ta utraci ł godność. Wyzwi-
ska rzuca ne teraz brzmią jak pisanina 
w ubikaq1, choć brak im obowiązującej 

tam zwięzłości sformułowań./. ... ./ 

Tyt u ł moze na1słynn1ejszego obra
zu Gauguina brzmi Ku ;es teśm, 1 

Skąd przychodzimy' Dokąd idziemy? 
Dzieło to, 1ak cala twórczość Gaugu
ina. powstało z marzenia o 1ednośo · 
zyc1a ludzkiego, tradyq1, natury . Nie 
mozna bowiem z całym spoko1em od
po 1 edzieć na to pierwsze pytanie 
"Kun jestesmy 1" - j eśli odpowiedzi na 
pytania drugie 1 tr Lecie nie układaią się 
w zadną całość łogicz ą, są rozbieżne 

Kultura spółczesna, nie~ kluczo
ne, ze takze pod wpływem wspomnia
nych 1 żeJ kr zysow, lecz przede 
wszystkim w ;yniku swej naturalne] 
ewoluqi, zmierza do lego, by tę drama
tyczną sp rzeczność usuną '. przyna1-
mn1ei z łago z1ć . Uuestnrkom kultury 
jest to niezmiernie po rzebne właśn ie do 
samo1dentyf1ka ji, o odnalezienia svve
go m1e1sca w spoleczens Nie, w historn. 

Minęło ie nak sto lat. w czasie któ
r eh nara stały i zaostrza,y się konflikty 
między sztu ką dawną 1 nową , między 

artystami i pu bltcznosoą Wyrob iły się 

z 1edneJ i z drugiej strony, złe przyzwy
czajenia Nieufność zrnka w przyply
wach szczęśliwego entu1jazm , lecz 
codzienna praktyka często znowu Jil 
wsk esza Utraconej Je noso kultury 
111e rzywroo się · oągu p1ę 1u, z1e
sięc1u lat Czeka nas praca na dz1es1ę
cioleua; trzeba jednak, b śmy w1edz1e
l1, Jak Melkie ma ona znaczenie I . J 

Artyści szukają no1N1;ch znacze1\ 
nowego sensu sztuki, a jednocześnie 
wciąż wiodą dialog L tradycji) . dialog 
pełen szacun u, 10 znów gnte my lub 
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"'ręcz pelen obelg. Chcą się wyzwolić 
spod abc eh wpłyvvó1. . a przeoez ma
li! swiadomosć, że od wpływow wy
zwolić się nie można , ze każde dzieło 
sztuki m1eśc1 w sobie. choć nie zawsze 
rozpoznawalne. doświadczenia wielu 
pokole ń I pewne zjawiska, pewne 
problemy powracają 1 będą powracać 

w coraz to inneJ postaci . 
Na pytania cz m ma byc i cz m 

nie ma być sztuka' - odpowie zieć 

możn na 1ełe sposobów, zależnie 
od te o 1ak się o e pytania uściśli 

Bo przeciez chodzi tu w gruncie rze
czy o fundamentalne pytanie czym ma 
być dla nas sztu a / Pogodną, subtelną 

i mpres1ą czy g1Nałtownym wyrazem 
miota1acych artystę niepokojów? Wy
godnym "fotelem dla ducha" czy narzę

dziem r zdrapującym z bltznione rany7 

Andrze1 Osęka . 

Spo1rzenie na ztukę, 

Wiedza Powszechna, V-wa 19871. 
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PAWEŁ HUELLE 

- urodzony w 1957 r, absolwent 
filolog1i polskiej Uniwersytetu Gdań
sk iego Powieść Weiser Dawidek (Wyd. 
Morsk ie 1987) uznana za Jedno z naJ 
wyb1tn1eJszych polskich osiągnięć lite
rackich ostatn ich kilkunastu lat (d b1ut 
c! z1esi ęcioleoa), 11 akrotnie naw1a-
1a, przetłumaczona m.1n. na język n1e
m1ec 1, francuski 1 angielski doczeka! 
się druku w wielu prest1zowy h wy
dawnictwach zagranicznych. Rangę pi
sarską P Huelle potwierdzdy Opowia
dania na czas przeprowadzki oraz wy
dany niedawno zbiorek wierszy. 

Kto mówi o u ekan1ul jest (nie 11-
nąc wspomnianego w wyw1adz1e mo
nodramu) debiutem dramatopisarsk im 
ego au ora. 

. \ 

I ..___ r _..._,___ 

PRAPREMIERA ŚWIATOWA 

PAWEŁ HUELLE 
KTO MÓWI O CZEKANIU? 

OBSADA: 

ANTONY 

PAUL 

MARGOT 

PODRÓŻNY 

OBERŻYSTA, PATRON, 

MARIO, POUCJANT 

GRUPA CLOCHARDÓW 

rezyser1a. 

KRZYSZTOF BABIC Kl 

scenografia: 

MAREK BRAUN 

Mirosław BAKA 

Jacek MIKOŁAJCZAK 

Dorota KOLAK 

Stanisław MICHALSKI 

Krzysztof GORDON 

Alina LIPNICKA, 

Barba1·a PA TORS KA, 

Florian STANIEWSKI, 

Adam Kazimierz TRELA 

muzyka i opracowanie muzyczne: 

ANDRZEJ GŁOWIŃS KI 

asystent reżyse ra Stanisław Michalski 

inspicjent Jerzy Kosiła 

sufler Nina Górna 

,;latlo: Krzvszto~ Sencłke 

W spek taklu wykor stano fragmenty Sonaty G-dur op. 78 (Fantazja) F Schuberta 

oraz kankana z operetki „Orfeusz w pie ·le" JOffenbacha 



DOROTA KOLAK 
- absolwentka PWST 1m. Solskiego 
w Krakowie (dyplom - 1980), od 1984 r 
aktorka Teatru Wybrzeze, laureatka kilku 
nagrod i wyrożnień za kreacje aktorskie, 
v tym fllagrody S. Wyspiańskiego; m.1n . 

ANTYGONA „Antygonie" Sofoklesa, 
FELICE w „Pułapce" l Różewicza , ELSl
NOE w ,,Irydionie" Z Krasińskiego , MA
JA OCHOLOWSKA w „ Opętanych" W 
Gombrow1aa, TEREZJA T ALUEN 
w „Os arzycielu publicznym " F 
Hochwałdera . PANNA JULIA w „Pannie 
Jul11 " A Strindberga, KASANDRA 
w "T rojlus e i Kresydzie" W Szek pira, 
MARIA TłMOFIEJEWA LEBIAD I 
w „B iesach" F. Dosto1ewsk1ego, KATA
RZYNA w „ Poskrom1en1u złosnicy" W 
Szekspira, MARJORIE 1 „Az do bólu" W 
Mas ros1mone, HANNA JARVIS w „Arka
d11" T. Stopparda, PA I FORD " eso
lych kumoszkach .. . " W Szekspira, ELSA 
w „DrooLe do Mekki" A Fugarda. 

/; ,._~,. ~-
• "?' -, ": „. 

j - il -

l , 

\ 

' 

MIROSŁAW BAKA 
- absolwent PWST 11n Solsk iego w Kra
kowie (Wydziału A !orskiego z siedziba 
we Wroclaw1u). o 1988r. aktor Teatru 

ybrzeze; m.1n. BARABASZ"' „ Volności 
dla Barabasza " K Wójcickiego, E OBAR
BUS 1„Antoniuszu1 Kleopatr Le " 
1 .Szekspira, BIFF w „Smierc1 kom1wo1a
żera" A Millera, SZATOWw „Biesach " 
FDosto1e1 skiego, JAN w ,,Fan azym" 
J.Słowack1ego. CHŁOPIEC w „Godzrn1e 
Ko a" PO Enquista, ON w „T tam" 
B.Schae fera , EDMUND w „Damach i h -
zarach" A Fredry, VALENTINE COVERLY 
w „Arkadii" l Stopparda. JOACHIM 
MAHLKE w „Byto sobie :edyś miasto" 
wg praz G Grassa . Od t1 órca " ielu 
zn czących 'Ol fil owych, m.1n. w „Da
le im d, stans1e" - rez M Bork , „ krot
k1m filmie o zabqaniu" - rez K Kreślow
s i, „Chce m1 się wyć" - rez J.Skals i, 
„Nad rzeką , kt6re1 nie ma" - reż A Ba
ranski , „ Pierścionka L orłem w koroniP" 
- reż AWaJda oraz w kilku filmach za
graniczny(h 



KRZYSZTOF GORDON 
- absolwent PWST w Warszawie (dyplom 
1968 r ); od 1970 r aktor Teatru ybrze
ze. m.1n. JULIAN w „MalenkieJ Aliq1" t .D..1-
bee, EMANU w „Cmentarzysku samocho
dó " F Arrabala. FAUST w „ Potęp1en1u 
doktora Fau ta " J.S. Sity, PIOTR w „N1e
przy1aoelu " J. Gr ena. SMIERDIAKOW 
w „Braciach Karamazow" wg F Dostoiew
sk1ego, HAMLET w „Hamiec1e" w Szek
spira, RYSZARD w „Cyganem warsLaw
sk1ej" A. Nowaczyńskiego , KROL ' AROL 
ROBERT w .. Ostatnich dniach Csaka" J. 
Madacha, EISENRING w „Bidermanie 
1 podpalaczach" M Frischa, AUGUST 
w „ No trybad" PO Enquista, AST ROW 
w „Wu1aszku Wani" A Czechowa, SKUN
CA 1 „Przedstawieniu Hamleta we wsi 
GIL eh Dolna" I Breśana , KISZ w „Sz mo
nie Slup 1 u" I Sarkadiego, REJENT w „ze
msoe" A Fredry. FRANZ w „ Pulapce " T 
Rozewicza. THOMAS MANN w „Opow1e
·oach Hollywoodu" Ch Hamptona, ANA
TOL w „ Portrecie" , PE tNOMOC NIK 
"„Ambasadorze" 5 Mrozka, GAJEW 

11 „WisniO\' m sadzie " A. Czecho a. JA
ZA w „Sztukmistrzu z Lublina " IB. Smge
a, FOQUIER TINVILLE w „ Oskarzyc1elu p •

bl1cznyr1 „ F. Hochwaldera. HERZL w „ Me-
111 Kampf" G. Taboriego, PARYS w „Tro1lu
s1e . Krt>ssydz1e" W Szekspira, (HARLEY 

„Smiero kom1wojazera" A Millera. 
ALEKSY KIRIŁO w „Biesach " wg F Do
sto1ewsk1ego, MAJOR w „Fantazym " J. 
Słowackiego, NADZORCA-lNFOR . A TOR 
w „Procesie" F Kafki, MAESTRO ,,Jii , 

Maestro" H H. Gudmundsdot 1r Laurea 
kil u nagrod aktors 'Kh, m.m. Wo1ewod 
Gdansk1ego. za kreację sceniczną na Fest1-
' 1alu Toruniu 

STANISŁAW MICHALSKI 

- absolwent PWST 1m. Solskiego w 'rako
w1e (dyplom 195 Sr), od chwili ukon
czenia studiów aktor Tea ru Wybrzeze, 
w1eloletn1 dyre. tor ar ystyczny, a w latach 
1988- 1993 dyrekt r naczelny tegoz te
atru; m.in. PETRU HIO w „Poskromieniu 
złośnic " W Szekspira. JASIEK (1960), 
CZEPIEC (1976) w „Weselu" . Wysp1an
skiego, CZESNI K w „Zemście" A. Fredry, 
BU KARA w „ Przedstawieniu Hamleta we 
wsi Głucha Dolna" I. Breśana , PATIOM
KIN w „ Termopilach polskich" T 1on
skieqo, PANKRACY w „N1e-Bosk1ej Kome
d11 " Z Krasmsk1ego, OTELLO „Otellu" . 
KLAUDIUSZ w „Hamleoe' w Szekspira, 
OJCIEC~ „Pulapce" T. Różewicza, DAN
TON w „ Sprawie Dantona" S Przyb -
szewskiej, CHEREA w „Cal1guli" A. Ca-

usa, PANDARUS w „Tro1lus1e 1 Kressy
dz1e", ANTONIUSZ w „Antoniuszu i Kle
opa rze" W. Szekspira, STIEPAN TROFl
MOWICZ \ IERCHOWIENSKI w „Bie
sach" F. Dosto1ewsk ego, HA\ /K l S 
w „Zimorodku " V D. Home·a. ROT
MISTRZ w „D mach i huza ach" A. Fre
dry, JELLABY w „Ar ·ad11" T Stopparda. 
ZIEMLANIKA w „Rewi1orze" M. Gogola. 
GEORGE PAGE it.1 „ Wesołych kumosz-
ach " W. Szekspira, DYREKTOR WAL· 

DEMAR KLOHSE w „ Było sobie kiedyś 
miasto" 'l9 prozy G. Grassa 



JACEK MIKOŁAJCZAK 

- absolwent PWST w Krakowie (Wydz1a
lu A Jarskiego we Wroclawiu - dyplom 
1983r ), od 1985r. ak or Teatru W brze
Le; m.in IRYDION w "Irydionie" Z Kra
suis iego, ZABRZEZINSKI w "Uc1ek1a mi 
przepiórecz a" 5.Zeroms 1ego, MARIAN 
LESZCZUK w " Opętanych" W.Gombro
wicza . WOLF w "Parku" BStraussa, GU
STAW w "Slubach parnensk1ch" A.Fre
dry, JACEK SMULSKI w " Stąd do Amery
~i" w Zawistowskiego, SCYPION w "Ca
hguil " A.Camusa, SIERZANT TROTIER 
w "Pulapce na myszy" A.Christie, TAL
LIEN w "Os ·arzyc1elu publicznym" F Ho
chwaldera, TROJLU S w "Troilusie 1 Kres
sydzie" W Szekspira, JEAN w "Pannie Ju
!1i" A Strindberga, LUDMIR w "Panu Jo
rvia lsk1m" A Fredry, ON w "Dwoigu n<i 
huśtawce" V Gibsona, .AKTOR w "Bo
gu" W.Allena, PIOTR STIEPAl\JOWICZ 
WIERCH OWIENSKI w "Biesach" wg 
F Dosto1ewsk1ego, PETRUCHIO w "Po
skrom1en1 zlośnicy" W. Szekspi ra, SEPTl
MUS HODGE w "Arkadii" T Stopparda, 
HEINI PILENZ w „Było sobie iedys mia
sto " wg prozy G. Grassa. Laureat kilku 
nagród aktorskich na ogolnopolsk1ch fe
stiwalach teatraln eh . Odtwórca tytulo-

ej roli w "Płatonowie " A Czecho Ja, 

glośnym spe taklu przygotowanym 
ostatnio przez wroclaws ' 1 Teatr Polski 

ALINA LIPNICKA 
- dyplom aktorski - 1963r , w latach 
1968-1983 oraz od roku 1984 aktorka 
Teatru Wybrzeże; m.1n. BOBO w "Za
kładniku" B. Behana, LlZEITA w "Grze 
przypadku i miłości" P Marivaux, DESDE
MONA w "Otellu" W Szekspira, EWA 
we "Snie" F Kruszewskiej. JULIA 
w "Aniele i czarcie" F Crommelyncka, 
MELANIA w "Jadzi wdowie" J. Tuwima -
R. Ruszkowskiego, MARIA w "Wieczorze 
Trzech Króli" W Szekspira, WIEDŹMA 
w "Makbecie" W Szekspira, HELENKA 
w "Złodz1e1u idealnym" J. Iwaszkiewicza, 
DZIENNIKARKA w "Wańkowicz krzepi" 
K. Kąkolewskiego - M. Wańkowicza, 
KAJA MANN w "Opowieściach Hollywo
odu" Ch. Hamptona, ELSA w "Białym 
Łabędziu" A Strindberga, TERESINA 
w "Filomenie Marturano" E. de Filippo, 
SIOSTRA MARTA w "Dialogach karmeli
tanek" G. Bernanosa, OBERZYSTKA 
w "Poskromieniu złośnicy" W Szekspira, 
PATRICIA w "Az do bólu" W. Mastrosi
mone, BABA w" Rewizorze" M. Gogola. 
MATKA PILENZA w "Bylo sobie kiedyś 
m1asto"wg G. Grassa. 



BARBARA PATORSKA 

-absotvventka PVVST im ZetvverowK:za w War

szawie (dypbm - 1962 r), od chwili ukończe
nia studów aktorka Teatru Wjorzeze; min_ 

ZONA w "N1e---Boskiei Komedii" Z. Krasińskie
go, DUSIA w "Połowcza~kich sadach" L Le

onowa, KARO UNA w "Lece" B. Ri tt~ra, OLA 
w "Odbudowie Będomerza" J. lwaszkieM

cza, LIVIA w "Dżume w Pompei" E Zytomir

skecp, MELA w " Mora'nośo Pani Dulskie( 
G. Zapolskiej, SZURA w "Jegorze Bulyczowe 

11nnych" M.Gorkego, BLANDYNA w "Dlacze

go mni2 budzą 7" M. de Ghelderode, ZAKAU

CHA w "Awanse" E. Red l ińskiego, WDOWA 

KNECl-ffiJNG w "Bidermanie 1 podpalaczach" 

M. Frischa, ŻONA w "Horoskopie" J Surdy
kovvskiego, MARIA w "Szyrnoni2 Słupniku" 

I. Sarkadi'ecp, AUREUA w "Sza~ństwe" 

Ch_ de ~ret-Chappu5, PRZEORYSZA 
w " ___ Bazylissie Teofanu" TMońskiego, SIO-

STRA w "Swiętym Franciszku 1 wilku z Gub

b10" S.Themeoona, LIESEL w "Niemcach " 

L. Kruczkowskego, MARTA w "Romro 1 Julii" 
WSzekspira, AUG USTlAS w "Dornu Bernardy 

Alba" F. G. Lorki, MARKIZA w "Operetce" 

W Gombmwicza, JÓZIA w "Pułaixe" T Róze
wicza, MAGDALENA w "Biatym Łabędziu" 
A. Strindberga, JENNY w "Srnierci komiwOja
zera" AMllera, TADRACHOWAw "Moralno

śo Pani Dulskiej" G_ ZapolskiE'j, KOBIETA 
Z BANKU w "Procesie" F_ Kafki, PANIZ BILIO

NERA w "Farsie z ogran1CZoną odpowiedzial

oośoą" W Zawistowskego, PANI PRęDKA w 
"Wesotych kumoszkach ... " W Szekspira, 

CIOTKA MAHUKEGOw "Byb sobe kiedyi 
miasto" wg G. Grassa. 

FLORIAN STANIEWSKI 

- absolwent PWSFiT w Łodzi ( dyplom -

1968 r ), od roku 1969 aktor Teatru Wy
brzeze; m. in_ FOUCHE w" herm1dorze" 

S Przybyszewskiej, TIOSSIDO w "C men
tarzysku samochodów" F. Arrabala, OLI

VIER w "Doskonalych" G. lllyesa, ANA
TOL w "Połowczańskich sadach" 

L.Leonowa, HRABIA HENRYK w "Nie-Bo

skiej Komedii" Z. Kras1ńsk1ego, DY ITR 

w "Braciach Karamazow" F Dostoiew

skiego, STACH w "Awansie" E. Red liń 

skiego, INOCENTY w "Iwonie, księż nicz

ce Burgunda" W Gombrowicza, ADOLF 

w "Jadzi wdowie" Tuwima - Ruszkow

skiego, ORSINO w ''Wieczorze Trzech 
Króli" W Szekspira, FIODOR w "Czar

nym romansie" W Terleckiego, PLOTYN 
w "Zlodzie1u idealnym" J. Iwaszkiewicza, 
BAtAtAJKIN w "Balala1kinie i spółce " 

S_ Michałkowa , MAKS w " Pułapce" 

lRózewicza, WOLSKI w "Sztukm istrzu 

z Lublina I. B. Singera, NOCELLA w "Filo
men ie Marturano" E. de Fil ippo, HIMM

LISCHST w "Mein Kampf " G.Tabo ri 'ego, 

SZAMBELAN w" Panu Jowialskim" 

A.Fredry, DRUGI PATRYCJUSZ w "Cali

guli" A. Camusa, KRAWIEC w "Poskro
mieniu złośnicy" W Szekspira, CHŁOP 

w "Indyku" S Mrozka, BLOCK w "Pro

cesie" F Kaf ki , KARO LEWSKI w "Farsie 

z o.o." W Zaw1stowsk1ego, SZEr KUCH
NI, GEFRAITER w "Było sobie kiedyś mia
sto" wg G. Grassa . 



ADAM KAZIMIERZ TRELA 
- absolwent PWST im. Solskiego w Kra
kowie (dyplom - 1970r) od chwili ukoń
czenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; 
m.in. BARERE w "Thermidorze" S. Przy
byszewskiej, KAZEK w "Kondukcie" B. 
Drozdowskiego, KSIĄZ~ FILIP w "Iwonie, 
księżniczce Burgunda" W Gombrowi
cza, JOSCA SKOCIC (HAM LED 
w "Przedstawieniu Hamleta we wsi Głu

cha Dolna" I. Bresana, DONALBAIN 
w "Makbecie" W. Szekspira, LEE 
w "Prawdziwym Zachodzie" S. Shepar
da, WIKTOR w "Stąd do Ameryki" W 

Zaw1stowsk1ego, PRISIPKIN (PIERRE 
SKRIPKIN) w "Pluskwie" W. Majakow
skiego, KENNY CARTER w "Przepro
wadzce" D. Will iamsona, ZAWIADOW
CA STACJI w "Ani z Zielonego Wzgórza" 
LM. Montgomery, INTENDE T w "Call
guli" A Camusa, ELIFAZ w "Hiobie " wg 
"Ks 1ęg 1 Hioba", HE KTOR w "Tro1lus1e 
i Kressydz1e" W. Szekspira, IDIOTOS 
w "Bogu" W Allena, BALLESTED w "Ko
biecie z morza" H. Ibsena, CURTIS 
w "Poskromieniu złośnicy" W. Szeksp ira, 
RABENSTEI ER w "Procesie" F Kafki, 
UKLEJA w "Farsie z o.o." W. Zawistow
skiego, OSIP w "Rewizorze" M. Gogola, 
PETER PROSTAK w "Wesołych 

kumoszkach ... " W Szekspira, MAGA
ZYNIER , FELDFEBEL w "Było sobie k iedyś 

miasto" wg G. Grassa. 

KRZYSZTOF BABICKI 
- ur w I 956 r., absolwent Uniwersytetu 
Gdańs'<iego, Wydziału Rezysern Panstwowei 
Wyzsze1 Szko y TealralneJ v K ra~ow1e ( dy
plom - 1982 r ), od chwili u onczerna 
s ud1ów rezyser etatowy, w latach 1991-
1994 rowrneż dyrektor artystyczny Teatru 
Wybrzeze, współp ra ujący z kilkoma teatra
mi pols 1m1 ( ~· tym tlkakrotnie reżyseruiący 
dla Teatru Starego w Krakowie). a także 
z teatrami w Finland11, RFN, ROSJI, Korei, 
Szweq. tworca 1lkunastu spekta li tele•.\~ 

l' 1nych; !aurea 1 1elu nagród 1 wyrożnieó za 
dz1ałalnosc artys yczną, m 1n. prest1zowe1 
Nagrody Konrada Sw1nars·1ego, Nagrody im. 
Stanisława Wyspians iego. 



ANDRZEJ GŁOWINSKI 
- ornpozytor, od 1974r ~ erowrnk muzyczny 
Teatru Wybrzeze, wspolpr acu1ący rownoczesrne 
z wieloma teatrami polsk1m1, m.1n. Teatrem Po
wszechnym i Teatrem Studio w Warszawie, 
Nspolczesnym i Pols' 1m w Szczeonie. Teatre1 " 
o m w Poznani , Wilama Horzycy i Ba1em 

Pomorskim w Toruniu, Teatrerr Jar aaa 1 Te
atrem Lal 1 A or a 1 Olsztyni . Teatrem Pol
skim w B1elsku-B1a ei. Pols .1 w Bydgoszc • Te
atrem Miniatura w Gdalis u. 
Do waznie1szych reahzac; muzycznych A Glo-

ins :ego nalezą kompozyqe do spek ak11 
„ Sen " F Kruszewsk1e1 w rez. S. Hebanowsk1ego, 
, B1 ał malzeństwo " T. Różewicza reL R. Ma-
1ora, „Pulapka" tegoz au ora w rez K. Babic 1e
go, „Iwona, księżniczka B rg nda'', „Slub" 
1 „Opere ka" W Gombro 1cza w rez R Ma1ora, 

Bal w operze" J. Tuw. a w rez. R Ma1ora. 
„Zegna1 Judaszu" J Iredyńskiego w rez M. Ko-
chańczyka , „ Szewcy" W1tk1ew1Cza w rez Ko-
chańczy~a. „ Sonata Belzebuba" Wit acego 
1 rez. R Majora, „Gyuba! Wahazar " W11 kace
go w rez. A Markowicza, „Opo 1ieśc 1 Hollywo
odu" Ch. Hamptona w reż K Kutza, „ Kordian " 
J Slowac 1ego 1 reż K B b1' 1ego, „ iśn1ov 

sa " A Czechowa w rez. K. BabK 1ego, „Trzy 
siostry" tegoz au ora w ez. J. Nyczaka, „Sz uk
rnistrz z Lublina " J. B. Singera w rez. St. Rózewi
cza, „Troilus i Kressyda" W Szekspira w rez. ' . 
Babickiego, „DwOJe na huśtawce" W. Gibsona 
w rez. B. Sass, „Bóg " W Allena •1 rez M Bor-
a, „Proces" F Kafki w rez. R. Majora. „Ar~a 

d1a" T Stopparda w reż. K Babickiego, „ Rewi
zor" M Gogola 'V rez. B Cioska, „S1e kocha
my" M. Sch1sgala w rez B. Sass. "v esołe ku
moszki z Windsor " w rez A Orzecho 1Sk1ego, 
„ Było sobie kiedyś rnias o" 119 prozy G. Grassa 

reż . K. Bab~ iego, „P!otrus Pan " JM Barrie
go w reż R Red farna. 

I 

!AREK BRAU 

- s enograf. a sol en t ydzialu .1'1..r-
chitektury Wnęt rz krakowskiej ASP, 
gdzie obecnie prowadzi Pracownię 

ystawiennicl\<I W c1ą g L. d u lat 
wykona! scenog afie do ,il udz1es1e
c1u dramatów, oper 1 programów e
lew1z1 Jnych Na1czę' c1e1 ws po pracuje 
z Teatrem S arym w Krakowie, Wiel
kim w Poznaniu, Teatrem STU. Na 
Wybrzezu znany z realizacj i 
scenograf1Cz ych do „Biesów" wg 
F Dost0Jewsk1ego 1 „Ar ,ad11" 
T Stopparda w rez . Krzysztof 
Bab1ck1ego, „ Poskrom1en1a zlośnicy" 
W Szekspira w rez . Anny Polony, 
„ Sie kochamy" M. Sch1sgala w reż . 

Barbary Sass. „Zemsty 1etoperza" 
w rez Roberta Skolmo-· skiego, 
„ Kabaretu " w reż Jerzego Stuhra 



Z-ca d rektora dis techrnczn, eh 
PAWEl MAJEWSKI 

K1erowni dzia u scen. 
CZESŁAW KROK 

(erownik dz1afJ produ c1i i scenografii 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik dz1aiu produ q1 <ost1umów 

RUFINA PLĄSKA 

Obsluga spektaklu 
Brygadier 5Cery - K . Bąk 

Sw1atlo -J Borowiak, C.Wybraniec 
Dzw ęk -A.Szymkowiak 

Rekwizytor K .Stępień 

Charakteryzaqa - D.Kaczyńska 
Garderobiane -T.Górna, A.Serafin 

I 

Zaoj)iltrzerne -G.Kostuch 
Dyrek or marke 1n u 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁ U GI IOZÓ Ił 

w Gdansk · 

kierownik IWONA KORSAK 
tel. 31 70 2 w 14 

SC ENA NA TARGU W~GLOVllYM 
MAŁA SCENA 1m S HEBANOWSKIEGO 
as biletowe el 31 70 2 ; 1' 31 

w Sopooe 
z-ca ~1erową1 . a: MARIA ZAWADZKA 
SCENA KAMERALNA 

kas biletm e. te 5139 36, 515812 

przed1przedaz sprzedaż ode ów, reze vac:a 
we wtorki, sra y, CZ\'lartk1 , p1ątk1 v godz 9 OO - 19.00 
1:1 pon1edL alki 1soboty11.1 godz 11 OO - 18 OO 
w niedziele w ~odz. 14 OO- 18.00 

Z P R A S A ~1 . Y 

Opraco vanie programu Jerzy Gutarowski 
Opracowanie gra rczne· Beata Zalewska-5/adczyk 
Zd1ęoa a torow Malgorzata Bramorska-Fogiel 



Teatr Wybrzeże dziękuje 

Drukarni ATEXT, 

firmie ROMA PRINT, 

POMORSKIEMU OKRĘGOWEMU ZAKŁADOWI GAZOWNICTVVA w Gdańsku, 
BANKOWI GDAŃSKIEMU 

za pomoc w real1zaqi spektaklu 

o @ 

H3 

BANK GDAŃSKI SA 
ul. Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk 

-~„,„.--w-w•polska 

~Telewizja 
---Kablowa s.A. 

• i:lclct1omonta2 Gdaftslc s .A 

80-748 Gdańsk 
ul. Chmielna 26 

tel. 31 48 66 
fax 31 57 13 



?:.->-
111-IOROBUOOW 

KORPORAC JA BUDOWLANA „DORACO" 
PRACOWNICZA SPOIKA Z O O 

I Opacka 12, 80-338 Gdans 
teVlax 52 12 07. 52 14 22 

a 

POMORSKI 

OK RĘGOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNICTWA 

w GDAŃSKU 

Radio Gdańsk 
67,85 MHz 103,7 MHz 

GDAŃSK UL. UPHAGENA 23 TEL./FAX 41 10 34 



makijaże sceniczne 
wykonano kosmetykami firmy POLY7 

HAIRCOSMETIC 

• henkel cosmetic 



, 

ZNIKA WELON SZAROSCI 
ZWYCl~ŻA NOWY ORION 

Orlon 
Pl.US 

NOllVY. 

o non 
C OI,Q 

Isn't it 

nice? 

DRUKARNIA 

ul. Załogowa 6 

80-557 Gdańsk 

tel. (0-58) 43-00-01 

fax (0-58) 43-10-53 




