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połl<anie z twarzą 
Akcja dramatyczna utworu osiąga szczyl w 

scenie miłosnej, w której - w pewnym momencie -
twarz Conchity zlewa się Rezanowowi z twarzą 
Bogurodzicy z Kazania. Aby zrozumieć tę scenę, 

musimy wniknąć nieco głębiej w naturę doświad

czenia religijnego, którego jest ona wyrazem. 
Twarz ... Twarz człowieka ... Twarz świętego i 

twarz zbrodniarza ... Czym jest twarz? Twarz jest 
jakby bramą, poprzez którą człowiek wkracza w 
tajemnicę drugiego człowieka. Ale, aby takie 
wkroczenie było możliwe, potrzeba jednego, miłości. 
Tylko miłość umożliwia nam doświadczenie innego 
człowieka w jego twarzy. Miłość jest zarazem tą siłą, 
dzięki której człowiek może dotrzeć i dotknąć lego, co 
absolutne, tego, co Transcendentne. Oznacza to, że 
wraz z doświadczeniem innego człowieka w jego 
twarzy rośnie w człowieku doświadczenie Oblicza 
Boga. Żywy Bóg przybliża się ku człowiekowi poprzez 
twarze spotykanych w życiu ludzi. 

Takie doświadczenie twarzy znane jest 
dobrze tradycji biblijnej. Jest ono szczególnie bliskie 
prawosławiu. Na nim wyrosła cała teologia ikony. 

Doświadczenie twarzy innego człowieka, z 
którym zlewa się doświadczenie Oblicza Boga, sta 
wia wobec szczególnych zadań sztukę przedsta
wieniową, zwłaszcza malarstwo. Jak przedstawić 

twarz człowieka, aby odbijało się w niej Oblicze 
Boga? Jak namalować boskość w człowieku i 
człowieka w jego boskości? Pytania le pojawiają się 
przede wszystkim w przypadku Bogurodzicy. 

Najpierw trzeba uniknąć idolatrii, czyli 
bałwochwalstwa, której przykładem jest choćby sztu
ka pogańskiej Grecji. Sztuka ta - wedle duchowych 
mistrzów chrześcijaństwa - przedstawiała i tworzyła 
idole. Idol stara się zamknąć całą wielkość boskości 
w pięknie, które staje się widzialne, które w całości 

jest spektaklem. Mamy więc przed sobą boskość - jak 
na dłoni. Oglądamy ją. Podziwiamy. Nie możemy 
odejść, ale też nie możemy się przybliżyć. Boskość 
powierzyła się spektaklowi, który można oglądać. 
Być idolem, znaczy: zmuszać boskość, by dała się 
oglądać. 

Ikona jest czymś zasadniczo innym. To nie 
my oglądamy ikonę, lecz ona ogląda nas. Ikona ma 
swą głębię, z której patrzy na nas coś Absolutnego. 
To, co widzialne, dopiero w ikonie osiąga swój 
szczyl: zaczyna patrzeć na nas. Człowiek najpierw 
jest widziany a dopiero potem - widzi. Poprzez spoj
rzenie ikony idzie ku człowiekowi wezwanie. Jak je 
sformułować? Jedni mówią „ty mnie nie zabijesz". 
Inni: „pójdź za mną". Tak czy owak jest w tym coś 
absolutnego. W twarzy człowieka zaczyna uobecniać 
się Oblicze Najwyższego. 

Andrzej Wozniesienski jest znakomitym 
poetą. Jest także dobrym znawcą teologii ikony. 
Historia Rezanowa i jego towarzyszy posłużyła mu 
jedynie za pretekst do pokazania najgłębszego 

ludzkiego dramatu - spotkania z twarzą i Obliczem. 
.,., Rezanow gubi ikonę Bogurodzicy, identyfikując ją z 

idolem - Conchitą. Ale potem gubi idol, by odnaleźć 
twarz - twarz skrzywdzonej dziewczyny. Wraz z twarz~ 
wraca ku niemu spojrzenie ikony. Bogurodzica 
patrzy. Pod milczącym spojrzeniem Rezanow widzi 
swą winę. Jego tragedią było, że nie potrafił znaleźć 
przejścia od doświadczenia człowieka do Boga . Gdy 
szedł ku człowiekowi, gubił Boga, gdy szedł ku Bogu 1 

zostawiał człowieka. · 
Ale to już nie jest dramat Rezanowa . To dra

mat każdego człowieka. Stąd wielkie pytanie dra
matu - pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi: czy 
tak być musi? 
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@ od czasów, gdy rządy w Kazaniu sprawowali Tatarzy. 0 
@ Wizerunek Matki Boskiej Kazańskiej - tak odtąd nazywany - ą 
I@ przeniesiono uroczyście do Moskwy, później - do cerkwi ffi: 
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Greckim słowem he eikon 
określano pierwotnie obraz jako taki - na 
przykład portrety zmarłych. W czasach, 
kiedy głównym mecenasem i prawodawcą 
sztuki stał się Kościół, pojęcie to poważnie 
się zawęziło. W sztuce wschodniochrześci
jańskiej określa się nim obraz przedsta
wiający Chrystusa, świętych, sceny bibli
jne, symbole religijne itp. Niekiedy 
uważano je za dzieła .dane człowiekowi 

przez Boga w nadnaturalny, cudowny 
sposób. Prototypy ikon przez całe stulecia 
określały - jako obowiązujące prawzory -
dalszy ich rozwój artystyczny, odznaczający 
się własną logiką wewnętrzną i 
prawidłowością. 

Sztuka ikon od samego początku 

wychodziła z idealistycznego systemu filo
zoficznego teologii wschodniej. [. .. ] 
Chrześcijański spirytualizm ze swoją nie
materialną koncepcją Boga uważał ikonę 
za odbicie osób i scen , które przedstawia , 
za reprezentantkę objawionego świata 

pozaziemskiego, a jednocześnie za rzeczy
wisty przedmiot sakralny o nadprzyrod
zonej mocy, czczony jako określona potę
ga . W ikonach miała się wyrażać wszech
obecność Boga i świętych. Nadziemskość, 
abstrakcyjność i transcendentna treść pod
kreślane tu były przez dwuwymiarowość, 
orna mental i za ej ę, geometryzację. 

Nieomalże niezmienna i nienaruszalna 
forma była odpowiednio monumentalna, 
absolutnie statyczna, schematyczna, posi
adała neutralne abstrakcyjne tło 

wyobrażające wieczność i nieskończoność 
niebieskich przestrzeni. 

W sztuce zachodniej przejawiało 

się odmienne rozumienie świata, 

zwłaszcza widoczne w gotyckich malo
widłach na desce. Na obrazach zachodniej 
prowieniencji dostrzegamy próby 

znalezienia równowagi pomiędzy naturą a 
światem nadprzyrodzonym. Boskość była 

personifikowana, przy czym wprowadzano 
do obrazu aspekt subiektywny i indywidu
alny, będący czynnikiem decydującym nie 
tylko w stosunku do nadziemskich wizji , 
ale i w stosunku do .ziemskiej rzeczywis
tości. Przejawia się tu osobowość twórcza, 
indywidualizacja myśli realizowanej w 
kompozycji figuralnej o określonej akcji. 
Obraz, w którym widzimy przede wszystkim 
autonomiczne dzieło artystyczne , tym 
właśnie różni się od wschodniego malo
widła na desce - ikony. 

Ikony malowano głównie techniką 
enkaustyczną, właściwą pierwszym 
wiekom naszej ery. Przejęto ją z tradycji 
hellenistycznej, naśladując technikę 

portretów nagrobnych z Fajum. Techn ikę tę 

udoskonalili Bizantyńczycy. Do naszych 
czasów zachowały się ikony-mozaiki 
odkryte .,..w klasztorze na górze Synaj . 
Jednakże najpiękniejsze ikony w 
Bizancjum tworzono posługując się złotem 
i emalią. Zwyczaj zdobienia ikon dro gimi 
kamieniami rozpowszechniany był od XIV 
wieku na Rusi Kijowskiej. Wkrótce zaczęto 
też stosować metalowe „sukienki" 
sporządzane ze srebrnej lub pozłacanej 

blachy. Okrywały one cały obraz - prócz 
twarzy i rąk namalowanych, wykutych czy 
wyrytych w metalu - albo jedynie niektóre 
detale, jak na przykład nimb, aure o l ę . 

Ikony ryło także w kości, steatycie lub 
drewnie, wyszywano je nawet na płót n ie. 

Jednakże ulubioną techniką w sztuce 
chrześcijaństwa wschodniego była tem
pera sporządzona z barwnych min erałów. 
Stosowano ją w malowidłach n aśc iennych i 
malowidłach na desce. 

Śtdaa Tk~ł Ikony słowackie. 
Ark.d y. Wi1smn 19S-I. s•. 9 - 10. 
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Chrześcijaństwo w swo1e1 
zarodkowej formie usuwa kobietę w 
cień. Właściwie kobietę usuwają w 
cień i same Ewangelie. Nawet 
niektórzy Ojcowie Kościoła, na 
przykład Jan Złotousty, mieli bar· 
dzo sceptyczny stosunek do osoby 
Matki Bożej, a co za tym idzie do 
kultu Maryi. Jan Złotousty właści· 
wie nie uznawał zupełnie kultu 
Matki Bożej. Kobieta wkracza do 
świadomości Kościoła z tła poza· 
kościelnego. Powiedziałbym nawet 
z tła pozabiblijnego, spoza judaiz· 
mu. Ona wkracza z tła, będącego 
podstawowym tłem u ludów, wśród 
których chrześcijaństwo zaczęło 
się szerzyć. Przecież to tam 
wszędzie rozpowszechniane były 
kulty wielkiej macierzy, tak zwane 
kulty pogańskie, a właściwie ogól· 
noludzkie. One z kobiety stwarzały 
niejednokrotnie centralną postać w 
religijnym światopoglądzie.I z tego 
tła do intuicji ogólnej świadomości 
czy nieświadomości kościelnej 
wkracza obraz kobiety. [ ... ] 

• Czy to nie wprowadza pier· 
wiastka erotycznego do spraw 
duchowych? 

• Wszystko jest erotyczne. 
Dlaczego nie mamy erotyzować 
wiary? Popatrzmy do jakiego stop· 
nia Hindusi erotyzują wiarę. Eros 
jest jednym z czterech rodzajów 
pojęcia miłości. Na pojęcie 
miłości, które znali Grecy, 
składają się Eros, Agape, 
Stergetron i Filia. 

• Ale chrześcijaństwo raczej 

stara się oderotyzować miłość. 

• Kościół chciał podnieść 
pierwiastek erotyczny do poziomu 
rzeczywistości zbawionej. W asce· 
tycznej praktyce przejawiało się to 
po prostu tłamszeniem i poskramia· 
niem pierwiastka erotycznego. 
Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, 
że ten pierwiastek erotyczny w hel· 
lenistycznej kulturze był 
niesłychanie zdegenerowany. Była 
to jakaś wybujałość jednostronna i 
potrzeba było dużej przeciwwagi 
ascetycznej w świadomości 
ludzkiej, aby ten plerwlatek eroty
czny wrócił na swoje miejsce, a 
właściwie wrócił do tego 
poczwórnego jak gdyby koncertu, 
który stanowi jedno pojęcie 
miłości. Natomiast faktem jest, ż e 
z chwilą kiledy Kościół zaczyna 
stawać się Kościołem katolickim, 
to znaczy powszechnym, wraca do 
powszechnej świadomości religijnej 
ludzi sprzed czasów Abrahama, to 
istotą, która Chrystusa przyjmuje w 
swoje łono, jest właśnie postać 
kobiety uto1żsamlana z Kościołem. 

Zbig11iew Podgón.ec „ Wokół iko11y. Rozmowy z 
f!-r:,J'lll Noz~Josie/skim ". PA..Y, Wo11'zttl<"fl J 985, 
.IS. 74 - 76. 

Jerzy N01wosielski - 11 r: 1923, ma/orz, 
scenograf. 111yś/iciel chr;:,eścijmiski. Prvfesor rei 
Katedrze Mo/om wo ASP 1q; Krok01i!.1ie. A111or 
polichromii w cerlnRJiod1 w Jele11iej Cór::.,c, 
Kętrzynie oraz w kościoloch Z'' H'tu:rz.rm•i1!
Je/011koch, w Krokowie-Azomcń, w T'ycńacń . 
Wyko 11al takie ikonostas w cerkwii 7~ ' 
Krok01J!Jie. 
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A LEK SIEJ RYB N I KO W · moskwianin urodzony 
w ro ku 1945, uczeń Arama Chaczatuńana. Do połowy lat 
osiemdziesiątych zajmował się głównie muzyką instru
mentalną , kameralną i symfoniczną , od początku 
zyskując uwagę słuchaczy i krytyków dojrzałością warsz
tatową , oryginalnym brzm'ieniem, konsekwencją i logiką 
~~styczneg~ _roz~oju, wskazującego na skrystalizowaną 
jUZ osobowosc tworczą. 'Nazwać go można artystą jed
nego_ tematu - tego , który podejmowany jest przez sztukę 
bodaj od ~amych j_ej początków· wędrówki duszy ludzkiej 
w poszukiwaniu wiary 1 ideału , w poszukiwaniu samej 
siebiie'. W swych muzycznych poszukiwaniach - zawsze 
poddanych etycznej i metafizycznej orientacji - sięgał do 
różnych form i tradycji , zdobywając ogromną erudycję i 
sprawność techniczną. 

W połowie lat siedemdziesiątych sięgnął po nowe 
dla siebie rejony - do muzyki rockowej. Wolny od pseudo
profesjonalnego snobizmu, urzeczony został jej nie 
znającą barier wszechdostępności ą , jej dynamizmem i • 
siłą espresji. Rezultatem jego poszukiwań stały się 
przede wszystkim dwie opery : Sława i śmierć Joachima 
Murietty (1975) oraz Junona i A nuż (1981 ), które 
wywołały niebywałe zainteresowanie . Zwłaszcza druga z 
nich jest szczególnie udaną propozycją dramatu muzy
cznego, łączącą doświadczenia muzyki rockowej z prze
myś leni ami kompozytora dotyczącymi wielowiekowej 
tradycji opery 'Charakteryzuje ją jednoznaczna dominac
ja zasad dramaturgii muzycznej nad wszystkimi innymi 
elementami utworu . Logice myślenia muzycznego pod
por~ądkowane są i organizaeja przestrzeni scenicznej i 
wza1emne następstwo partii statycznych i dynamicznych, 
1 kształtowanie ruchu scenicznego, a nawet rozwój tema
tu . Muzyka nie podąża tu za dramatem, ale dramat pod
da~y jest dyktatowi formy muzycznej. Podczas pracy nad 
obiema operami libreciści przekształcali temat zgodnie z 
potrzebami kompozytora, skracając niektóre sceny lub 
wprowadzając nowe, niezbędne ze względów konstruk
cyjnych epizody.· 

Oprócz utworów instrumentalnych i 
wymienionych oper Aleksiej Rybnikow ma w swoim 
dorobku muzykę do ponad sześćdziesięciu filmów fabu
larnych i baśnie muzyczne dla dzieci. 

WOZNIESIENSKI 
urodził się w roku w 1933 w Moskwie, w 
rodzinie inżyniera . Ukończył Instytut 
Architektury. Pierwszy wiersz opublikował 
w roku 1975. Debiutował tomikami 
Parabola i Mozaika w roku 1960. Szybko 
zyskał rozgłos i został uznany za jedno z 
najciekawszych zjawisk literackich okresu 
odwilży chruszczowowskiej . Jego poezja 
nawiązywała ostentacyjnie do tradycji 
eksperymentu literackiego lat dwudzie· 
stych; była pełna ruchu wyobraźni , bogat
wa skojarzeń, intensywnej instrumentacji 
dźwiękowej . Kolejne tomiki: Trieugolnaja 
grusza, Antimiry, Achillesowo sierdce, 
Tień zwuka. Wzgiad, Dubowyj list wiolon
czelnyj i inne ugruntowały reputację 
Wozniesienskiego jako zagorzałego 
eksperymentatora, wrażliwego na 
różnorodne wyzwania współczesności i 
łączącego poczucie kulturowego uniwer
salizmu z mocnym zakorzenieniem w 
glebie ojczystej. Poeta odwiedził 
parokrotnie Polskę . Prowadził prace nad 
spuścizną wielkiego poety i prozaika 
Borysa Pasternaka, za którego ucznia 
zawsze się uważał . Poemat Powiest' pod 
parusami (Opowieść pod żaglami) , który 
stal się osnową opery Ocean 
Niespokojny powstał i został opub
likowany w roku 1971 . 

Po polsku ukazały się tomiki : 
Parabola (1962), Antyświaty (1967) , 
poemat Longjumeau ( 1970) i proza O 
(1985). 
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- XX w Emrgr<Jnl.Jch) O t[ zech sezonow jest w Teotrze 
Rozrywki S ybko nouczyl się odmiennego n1z w tr:i dycyinym 
drarn :ic1e budowoni:i :;!01:1 w mus1cot:ich przesl« g1 :inia 
:;; 1ę od l e atu do lem:itu wedlug nuk;:i2ów muzyki, innego 
budowom nap1ęc 1.11ewnętr z ych Z natu1·y zartob liw p d
kre ::'.la 1z w Re ario em lqczy g z;:im1 ow nie do zeglnrstwn 
(chce snm up1 a.N1J ie !ko wakacy1n1e) n swoiemu 
b haterowt y~t:rn 1I zo zyc1il omnik (widoczny n zd1ęciu) 





Jest Jednocześnie riktorem 1 mimem Do Teatru 
Rozrywki przyszedl w 1992 roku (po ukonczen1u wroclawskieJ 
szkoly teatra lne1) 1 zrideb1utowa1 rolq Clif fo rda Bradshriwa w 
Cnbarec1e W czas'e stud1ow zw1qzany z Pantom1mq 
Wroslriwską występu ie trirn nadal ( Cardemo 1 CelmdQ w spec-
1aln1e ola niego stworzone1 przez Henryka Tomaszewskiego 
roli slu zqce1 Cel1ndy, przygotowu1e się oo nowego spektaklu -
KQprysu G Haupt anna) Prowadzi za1ęc1a z pantomimy na 
W ydzi ale Aktorskim P ST we Wroclaw1u Dodatkowq spec
J ::i l1 za c1ę z tego prz d 1otu (u 1enczon4 dyplomem) kanczyla 

in Jego studentka, a w Teatrze Rozrywki kolezanka -
arbara L ubas-Ś więs Bliski 1est mu ruch 1 mozliwość 

wyraza n1a n1rn treści pozawerbalnych, wzbogacania warstwy 
aczeniowe1 spektaklu Jest wspolz.:ilozyc1elern pryw.:itnego 

Teatr u Pierwszego pierwszy spektakl tego teatru RobQczek w 
.1eawab1u uhonorowan y zestal Zi oł ą Mask W przyszlośc1 

planuje dalszą pracę 1.id konce pqq teatru ruchu, lqcz4cego 
ruch ze siewem 

Chętnie śpiewa w musicalricn pon1ewaz uwaza, iz 
!;i forma sceni cz na pozwala aktorowi na dqzen1e do peln1 kun
sztu Przykladem na Io s;:i dla niego os1;:ign1ęc1a Marn Meyer, 
która dowodz i, czym moze być orawdz1we aktorstwo w przed
staw1en1u muzycznym 



Oczarowala ks prof Józefa Tischnera! 

czy1o tylko 1z w czasie spotkania z nim na scenie Teatru 

Rozrywki prosto lecz prze1mu1ąco przeczyta/a monolog 

Antygony Czaruie równ1ez widzów naszego teatru 1ako 

Siostra Mary Leo, now1c1uszka, w musicalu Nunsense Na 

scenie jest dopiero pierwszy sezon, a juz zostala porwana 

przez Teatr 1m Jana Kochanowskiego na gościnne występy w 

roli Man11 w Królowe; Przedmieścw Dla mlodz1utk1ej aktorki 

posiadanie w reperturze Wzi/czyka kzitarynkowego to nieba

gntelna sprawn Zam1łownn1e do śp1ewan1a uw1enczone 

zostalo sukcesem - udz1nlem w finnle Przeglądu Piosenki 
Aktorskie] . 

Jest aktorem rzetelnie wygranej szansy 

musmł zmierzyć się w roll Che Guevary z M1chalem Ba1orem 

1 Pawłem Kukizem. z którymi grał na zmianę Odniósl sukces 

przypieczętowany Złotą Maską 1 zaproszeniem do udziału w 

spektaklu Metro oraz w wielu koncertach, a takze w telewizyj

nym cyklicznym programie Kaz1m1erza Kutza Z młodz1erica o 

warunkach amanta (rola Gilberta w Ant z Ztelonego Wzgórza) 

przeistacza się w aktora o silnei osobowości, z duzą um1e1ęt

nośc1ą charakterystycznej transformacji (wyróznia1ący się z 

tłumu epizod Zebraka w Skrzypku na dachll) W Teatrze 

Rozrywki Jest od p1ęc1u lat Przybyl tutaj po ukoriczeniu 

Paristwowej Wyzszej Szkoły Teatralnej w Krakowie - Wydział 

we Wrocławiu, gdzie wykladowcą byl Dnriusz Milkowski 



DARIUSZ MitKOWSKI 

W 1978 roku ukończył Wydział Reżyse ri i Dramatu PWST 
w Krakowie. 

Debiutował przedstawieniem Te twoje chmury Vesphala w Teatrze 
im. J. Sl~wackiego w Krakowie. Reżyserował sztuki Terleckiego, 
Iredyńskiego , Mrożka, Fredy, Ostrowskiego w teatrach Poznania, 
Wrocławia , Gdańska . W Warszawie realizował cykl oper dziecię
cych . Był wykładowcą Szkoły Teatralnej we Wrocławiu . Kiedy w 
katowickiej telewizji realizował Retro Galina, zaproponowano mu 
dyrekcję powstającego właśnie Teatru Rozrywki w Chorzowie. 
Przyznaje , że do decyzji nakłoniła go znakomita aktorka Zofia 
Truszkowska. Stworzył teatr od podstaw realizując własną. wów
czas całkowicie oryginalną koncepcję połączenia teatru repertu
arowego, uprawiającego różne gatunki sceniczne z teatrem impre
saryjnym. Na scenie chorzowskiej wyreżyserował N!kiformy 
Redlińskiego , dwukrotnie Księżniczkę TurandotGozziego, Apetyt 
na czereśnie Osieckiej, Pastorałkę Schillera oraz Czarodzieja z 
Kramy Oz Bauma, realizowanego również w Lodzi i Gdyni. 

· ~ • W uznaniu jego postawy jako dyrektora teatru przyznano 
l "'\ mu nagrody Lider.a i So~oła .. ~r?cow~icy teatru cenią go jako niez-

EWA MENTEL 

Ukończyła Wydział Wokalny Akademii Muzycznej w 
Katowicach . Przez kilka lat była związana w Filharmonią 

Śląską W Polskim Radiu i Telewizji pełniła funkcję kierowni
ka muzycznego programów artystycznych. Jest członkiem 
Państwowej Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Kultury i 
Sztuki. Często bywa konsultantem muzycznym i jurorem 

wielu konkursów, festiwali i przeglądów muzycznych. Jest 
nauczycielem i wychowawcą wielu polskich wokalistów i 

piosenkarzy. W charakterze solistki występowała w Finlandii, 
Francji, Belgii i Luksemburgu. Jest autorką wielu publikacji z 

zakresu pedagogiki, dydaktyki wokalnej oraz historii tych 
dyscyplin. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w 

Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego. Od początku istnienia 
Teatru Rozrywki pełni funkcję kierownika wokalnego; przy

gotowuje wszystkich solistycznie śpiewających aktorów, 
opracowuje interpretację i czuwa nad czystością brzmienia 

wykonywanego utworu. W tym zakresie jest największym 
sprzymierzeńcem śpiewającego aktora. 

\. mordowanego autora wielu 1mciatyw 1 pomysłów, z których /J. 
· ~ '~awdzie wynika więcej pracy ale też i więcej satysfakCJ~ IJ.·~·~""S~~-·!·~· ~~;~~~ 

Jest kierownikiem muzycznym i szefem 
orkiestry Teatru Rozrywki od początku jego ist

nienia. Absolwent Wydziału Instrumentalnego (w 
klasie fletu) oraz Wydziału Jazzu i Muzyki 

Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach 
obecnie sarn jest wykładowcą i prowadzi klasę fletu 

i saksofonu. Znakomity instrumentalista i aranżer 
współpracował z najwybitniejszymi wykonawcami . 

Urodzony we Lwowie. Pod opieką matki od 
zieciństwa tańczył rosyjskie tańce ludowe (kozak, 
opak, trojak - wygrał konkurs w wieku siedmiu lat) 

oraz polskie (kujawiak, krakowiak) . W 1956 roku 
przyjechał do Wrocławia . Zawodowo tańczył w 
Operze Wrocławskiej od 1967 roku, później wys
tępował w lodzi i ponownie we Wrocławiu. W bale
cie. którym kierowała Teresa Kujawa, odnosił duże 
sukcesy, współpracował ze znakomitymi chore
ografami (m. in . Peer Gyn~. W 1975 roku przyjął 
propozycję stałej pracy w Pantomimie Wrocławskiej 
(wcześniej współpracował jako adept). Henryka 
Tomaszewskiego uważa za swojego Mistrza, który 
nauczył go obserwacji ludzkich zachowań od strony 
psychologii i uczuć ("umieć widzieć') . W 1983 wróci ł 

do Opery Wrocławskiej, a stamtąd w 1987 przeniósł 
się do Teatru Rozrywki jako kierownik baletu i 
tancerz skąd odszedł w 1992. Tutaj zrealizował wid
owisko Tra/a/ińscy, Bal w Operze i pierwszą wersję 
Oceanu Nie pokojnego. W swoich poglądach ewolu
uje w stronę dramatycznego teatru ruchu, łączącego 
środki wyrazu baletu i pantomimy. Interesuje go 
temat człow i eka i jego stany uczuciowe. 

JULIAN HASIEJ 

Część z nich zaprasza do udziału w koncertach 
przygotowywanych w Teatrze Rozrywki (Gershwin i 

inm). Jako dyrygent potrafi znakomicie się"bawić , 

co udowodnił w Koncercie na Prima Aprilis, kiedy 
zmieniał kostiumy i niespodziewanie dla muzyków 

znikał w zapadni . 
Lubi ruch, uprawia jogging, uczęszcza na siłownię , 

ale największą jego pasją jest tenis . Twierdzi, że na 
korcie nie spotkał jeszcze lepszego od siebie. 

Niedawno ukazała się płyta Piotra 
Wojtasika Lonely Town nagrana w Teatrze 

Rozrywki z zespołem pod dyrekcją Jerzego 
Jarosika. Płyta uzyskała tytuł Płyty Roku oraz nomi

nację do Nagrody Fryderyka. 

JER1V JAROSI K 
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BARBARA PTAK 

Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, potem w Warszawie, gdzie w 1963 roku uzys
kała dyplom na Wydziale Grafiki Artystycznej w pra
cowni prof. Józefa Mroszczaka. Współpracuje w z 
wszystkimi teatrami na Śląsku oraz z wieloma teatrarr.i 
w Polsce i za granicą. Już w okresie studiów związała 
się z Zespołami Filmowymi w Warszawie, lodzi i 
Wrocławiu. Współpracowała z najwybitniejszymi 
reżyserami: Romanem Polańskim (Nóż w wodzie), 
Jerzym Kawalerowiczem (Faraon), Kazimierzem Kutzem 
(Perla w koronie}, Jerzym ~iem (Noce i dnie), 
Andrzejem Wajdą (Ziemi~ obieca/la}, J uszem . . 
Majewskim (Królowa Bońa) i inn ·. lAuzeum 
Miejskim w Chorzowie zorganiz \istawę Film y 
świat Barbary Ptak. ' 

Prowadzi zajęcia na Wydziale Ra ~ Jelewizji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W~jpracuje z 
teatrem Telewizji. 

W Teatrze Rozrywki przygotowała kosti do 
pierwszej wersji Oceanu Niespokojnego oraz Sktz)i/iltł. :-, .... :~~"~:i'"':'' 
na dachu. Na pr ac egdoty można przypomnieć , 
że na scenie tego teatru debiutowała jako tancerka w 
przedstawieniu amatorskim. 

. ;'' 

wowe i najważniej1"""·„-... ... 1„ 
oprócz tego właśnie' kfełl~~J:iil.J~ 

krakowskiej Akademii Sztu~ f'!ę,knych 
ukończył jeszcze architekturę wnętrz 
na ASP w Warszawie. W Teatrze 
Rozrywki zaprojektował nie istniejącą 
już restaurację •Antrakt". Ponadto 

uprawia grafikę użytkową i uczy 

rysunku. Lubi wielkie inscenizacje, 
teatr ogromny, monumentalny. 

Bardziej niż cyzelowanie detalu (w 

~zy osiągnął wielką biegłość) 

pqcf ga go kształtowanie wielkich 

przestrzeni i operowanie światłem. 
Teatr muzyczny z reguły oferuje tu 
większe możliwości aniżeli dramat, a 
ideałem jest opera. W Teatrze 

Rozrywki zrealizował już pierwszą 

wersję Oceanu Niespokojnego, 

powtórzoną w Olsztynie oraz Cabaret 

BOGUStAW CICHOCKI 
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Teatr Rozrywki 
ma zaledwie 

dwo11aście lat. 
lego początki 

jeszcze z f atwoś
cią ogamia 

pamięcią wiele 
osób. Trudniej 

11atomiost odtworzyć czas powstania budy11k11, 
w którym teatr się miefci, klimat ulicy - tak 

dzisiaj mchliwej a wówczas spokojllej i trochę 
ufpio11ej, szczegó/11ie o zmrok11, porze, w której 

zaczy11ojq. się spektakle. W i!l11ym tempie, w 
innym rytmie pormzali się ówczd11i mieszkań

cy i go.<cie renomowanego hotelu. Prób11.je111y 
odtwor;z,yć tamten czas - z którego tok niewiele 

pozostało dzisiaj i tamto mie/~ce, kt6re po 
latach zdaje się ~yć j11ż nie to samo. 

(Rl'd.) 

Marian Gałuszka 

Hotel 
,,Graf 

Red en•• 
W 1868 roku utworzone zostało miasto 

Królewska Huta, które odtąd zaczęło się intensy
wnie rozwijać i 
rozbudowywać 

także w sferze 
komunalnej . 
Jedną z takich 
inwestycji na 
początku XX 
wieku był hotel 
„Graf Reden". 
Powstał on przy 
zbiegu obec-

nych ulic: 

... 

Katowickiej 7 
(Kattowitzerstr.) 
Konopnickiej 
(Schillerstr.). 
Budynek miał 

wymiary 30 m 
wzdłuż ul. 
Katowickiej ok. 
105 m od strony ul. 

Konopnickiej. Zbudował go i urządził kosztem 
przeszło pół miliona marek kupiec Franciszek 
Oppawski, który też był jego właścicielem . Hotelu 
oddano do użytku 1 stycznia 1900 roku, a w 
październiku tegoż roku otwarto w dużej sali obok 
Górnośląski Teatr Ludowy z siedzibą w Królewskiej 

Hucie, subwencjonowany przez państwo, przemysł i 
gminy. Burmistrz Królewskiej Huty był przewod-

niczącym Rady 
Nadzorczej. 

W kom

pleksie budynku 

oprócz części 

hotelowej, gastro-. 
nomicznej i 
teatralnej z 
zapleczem mieś

ciły się także 

mieszkania loka
torskie. Według 

K s i ą ż k i . 
Adresowej mias-· 

ta Królewskiej • 
Huty z 1906 roku 
zamieszkiwali w 

nim m. in.: Franciszek Oppawski - właściciel hotelu, 
St. Friiholc - robotnik kopalniany, Robert Jittner -
nauczyciel, Paul Korner - nauczyciel, Lipiński -
buchalter, Henryk Pelikan - restaurator, Juliusz 
Ricklinger - dyrektor Teatru Górnośląskiego, Jerzy 

Stein - asystent pocztowy. Część hotelowa składała 

się z 33 pokoi jedno- i dwułóżkowych na l, 2 i 3 
piętrze i liczyła w sumie 44 miejsca. 

W suterenie znaj
dowała się piwiar
nia „Pod Tunelem", 

gdzie podawano 
piwo ze świdnickiej 
piwnicy, a w restau
racji na parterze 
„Książęce Tyskie 
Pi wo". Ponadto 

polecano randes
vous z artystami w 
sali zabawowej, 

Hou/ Cm/ Reden 
Fo10-Ha11s Boronowsl:I 
Pe1riwi1Z o/s. Coe!Awr: J 



tanią kuchnię i przyjęcia familijne . W sali teatralnej 

aż do czasu wybudowania przy ulicy Sienkiewicza w 

1934 roku Domu Ludowego wyposażonego w scenę, 

często gościły przebywające w mieście zespoły 

teatraJne ze Śląska i spoza Śląska. 

W 1929 roku właściciel hotelu Franciszek 
Oppawski wraz z restauratorem Karolem Willimskim 

utworzyli spółkę akcyjną pn . Hotel Graf Reden . 

Celem jej było, jak głosił statut „prowadzenie hotelu 

Graf Reden, należących do niego pomieszczeri 

restauracyjnych i sal oraz wynajem pomieszczeri 

m;eszkalnych i handlowych„." 

Kapitał 

zakładowy spółki 

wynosił 100.000 
zł, z czego wkład 

Fr. Oppawskiego 

wynosił 75.000 zł, 
a reszta zmieni

ających się wspól

ników. Ta forma 

spółki przetrwała 

aż do końca okresu 

okupacji . 

w 1931 

roku obsługa 

hotelu liczyła IO osób, a ceny pokoi były 

następujące: 

na I piętrze pokój jedoołóżkowy 9,50 zł, 

dwułóżkowy 17 zł 
na II pietrze pokój jedoołóżkowy 7,50 zł, 

dwułóżkowy 13 zł 

na III piętrze pokój jednołóżkowy 6,50 zł , 

dwułóżkowy 11 zł. 

Hotel był czynny cały rok, ogrzewanie było 

centralne a telefon ogólnie dostepny. Sale klubowe 

hotelu pełniły funkcję miejsc zebrań organizacji 

niemieckich. 

Stan ten 

przetrw al aż do 

końca okresu 

okupacji. Po 
1945 roku 

dokonały się 

zmiany nie tylko 

w nazwie 

hotelu. lecz 

również w stan 

własnościowym, 

funkcjonalnym i 

architekto

nicznym 

_ ...... ": == =-== = § § ::..;-: == -= -- -- -- -___..._..,__ = = ~ ~ ~ =~ 
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TERAZ TWÓJ 

RUCH S.A. 
ODDZIAL KATOWICE 
ul. Dąbrówki 13 
tel.: 587 051 do 9 
fax: 588 159 
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kierownik wokalny 
Ewa Mentel 

kierownik zespołu wokalnego 
Jan Wierzbica 

kierownik zespołu baletowego 
Janusz Krzypkowski 

koordynator pracy . artystycznej 
Ewa Nowiaszak 

kierownik działu produkcji środków 

inscenizacyjnych i obsługi sceny ................ Andrzej Nike 

mistrzowie pracowni: 
krawieckiej damskiej ... .. .................... Halina Mattheus 
krawieckiej męskiej ...... „ .................... Andrzej Pi per 
perukarskiej .......... . .. . ... . ............... Zofia Jankowska 
kapeluszy .............. . .. ... ........... . . Zofia Dziugieł 

malarskiej .......... . ........ .. . ... . . ............ Henryk Rak 
stolarskiej ............ . ................. Krzysztof Danewicz 
śl usarskiej ................ . ................. Ireneusz Mrożek 
brygadier sceny ................................... Piotr Leśnik 
starsze garderobiane .......... Aldona Porwolik, Anna Szołtys 
rekwizytorzy ................ . . . . Iwona Bruch, Janusz Michnik ... 
stała współpraca produkcyjna„ „ ......... „ .. „ ... „ .Jan Birek 
kon struktor dekoracji ... . ..... . .................. Andrzej Nike 

reży ser światła ...... . . . . . .. . . . .......... Marek Mroczkowski 

kierownik biura obsługi widzów . ...... „ ..... Barbara Chodacka 

impresariat. ................. . . . . ... Aleksandra Bocianowska 

marketing ............. . ......... .. .......... Robert Moczulski 

re kl arna ....................... . ........... Piotr Brząkalik 

zdjęcia ..... ... . „ .... •. . . .... . „ ..• . . . . . ... .. ... . . . „ . . „ . ... . „.„ . .. ...... Andrzej A. John, 
Małgorzata Bramorska-Fogieł, Krzysztof Twaróg 

oraz zdjęcia ze zbiorow prywatnych aktorów 

projekt plakatu, okładki i opr.graf.„.DariuszNowak-Nova 

redakcja . ....................................... Paweł Gabara 

Artykul ks. prof Józefa Tischnera oraz informacje o autorach przedrukowano z programu 
Teatm Rozrywki do Oceanu Niespokojnego (premiera 13 listopada 1987) 

pod redakcją Jerzego Makse/ona. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone 
Państwowy Teatr Rozrywki. Chorzów 1996 




