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Dziwka · MIROSŁAWA SAPA 

DARIUSZ LEMIESZEK · Zołnierz 

Po k o j ó w ka · IRENA RYBICKA 

ADAM S ZYMAŃSKI · Panicz 

Młoda Mężatka · MONIKA SZAŁATY 

JANUSZ GRENDA /gościnnie/ · Mąż 

Słodka Dziewuszka · EWA KIBLER 

LECH WIER ZB OWSKI · Poeta 

Ak torka · BOŻENA REMELSKA 

MARIUSZ MI CHALSKI · Hrabia 



W przedstawieniu wykorzystano utwory: 

J.Straussa, J .O ffe nbacha , A. Chaczaturiana , J .Matuszkiewicza 

si. Wojciech Młymirski 

muz. J e rzy Matuszkiewicz 

BO TO JEST MARSZ CO MA SWÓJ CEL 
/Marsz finałowy do sztuki pt "Korowód"/ 

W ślad za meżatką chodzi gach 
za hrabią - dziwka, co zna fuch, 
za dziwką żołnierz - tęgi chłop 
i dalej w ślad i dalej w trop 

Zalotny wzrok, powabny krok 
tu pląs , tam dąs , tu wąs, tam lok 
ach jaka siła sprawia , że 
tak pieknie chodzi s i ę? 

No bo nie mówcie, że nie wiec ie o co chodzi 
gdy się tak chodzi, gdy si ę tak chodzi 
jakich cymesów, rarytasów, ikry, forszu 
świa t od stuleci szuka w tym marszu 

No bo nie mówcie , że nieładna muzyka 
gdy się tak bzyka. gdy się tak bzyka 
i że nie wiecie gdy krew w żyłach marsza gra 
czym się ten marsz zakończyć ma? 

Coito 11, ach , wiadomy akt 
coi to nie cogi to2/ - fa kt 
i zauważyć widzu chciej, 
że o tym Herbe rt pisa ł mniej 

Bo to jest marsz co ma swój ceł 
bo to jest marsz 
co przewspaniały ceł ma 
jest w nim szum krwi, pościeli biel 
i kieski szum 
gdy j ą zdejmuje szelma 
Nie ważny jest społeczny stan 
nieważny wiek 
jest tylko wielki szum 
korowód gna I Tak jest' Tak jest' 
Po nocy kresl Po życia kresl 
COITO ERGO SUM' 

Najgorszy zgred i młody zuch 
prostuje grzbiet i wciąga brzuch 
najniewinniejsze dziewczę wie 
gdzie chambre separee 

Przeto nie mówcie, że nie wiecie o co chodzi 
gdy się tak chodzi , gdy się tak chodzi 
itd. 

l i Coito - ł a c. kopuluję 
2/ Cogito - łac . myś lę 



REIGEN, CZYLI KOROWÓD ... 

W 
1900 roku Arthur Schnitzler vvydaje drukiem 

sztukę zatytułowaną "Reigen", która u współ

czesnych wywołuje ogólne zgorszenie. W utwo

rze tym korowód przebiega przez wszystkie sfery 

społeczne , łącząc je ze sobą. "Reigen " to cykl dziesięciu dialo

gów, a w każdym z nich vvystępuje para kochanków. Pomysł 

Schnitzlera polega na tym, że w następnym dialogu jedno z 

nich vvystępuje z novvym partnerem. Zabawa "w miłość" ma 

swój początek pod mostem , dokąd Żołnierz został zaciągnięty 

przez Dziwkę, a następnie oddalił się nie płacąc jej. Drugie 

"ogniwo" korowodu to scenka, w której Żołnierz w krzakach 

uwodzi Pokojówkę . Od tej chwili korowód miłosnych igraszek 

zaczyna unosić się ku "górnym" sferom społecznym. Już bo

wiem w następnej scenie Pokojówka zostaje rzucona na ele

gancką kanapę przez znudzonego Panicza, którego widzimy 

z kolei w zalotach o łaskę, wkrótce mu użyczoną , "porządnej 

kobiety", Młodej Mężatki. Ją to, po zdradzie, mamy przyjem

ność oglądać w łóżku, gdzie jest kochana przez Męża z nieco

dzienną pasją. Ale już za moment Mąż zabawia się ze Słodką 

Dziewuszką, która z jego ramion wędruje w objęcia Poety. 

W kolejnej scenie świadkujemy amorom Poety z Aktorką, chwi

lę później Aktorki z Hrabią , by w scenie dziesiątej 

i ostatniej uczestniczyć w upadku nieoczekiwanym i radykal

nym zarazem. W pokoju Dziwki /najprawdopodobniej blisko 

mostu z pierwszej sceny/ odnajdujemy Hrabiego, który tak 

się spił, że nie może sobie przypomnieć, jak się u niej znalazł 

i czy w ogóle się z nią przespał. 

Ogniwo ostatnie korowodu połączyło się z pierwszym, jed

nak sztuka Schnitzlera nie rozwija się w czasie, nie dąży od 

punktu vvyjściowego do finału, lecz obracając się wokół jedne

go tematu, miłości , piętrzy zazębiające się ze sobą epizody. 

"Korowód" to sekwencja zamkniętych w sobie, niezależnych 

od siebie epizodów, które mogą dziać się wszędzie i o każdej 

porze, a tym co je łączy jest powracające wciąż do punktu 

vvyjścia życie. W sztuce tej pojęcie miłości zostało zredukowa

ne do chwilowej rozkoszy, a tytułovvy korowód-taniec miło

ści to jak gdyby symbol przemijania. Poszczególne postaci 

nie przeżywają swego życia, lecz grają tylko role na "arenie 
świata". 



Niezwykła siła dramatopisarstwa Schnitzlera po

lega na tym , że skupiają s ię w nim trzy cechy Jest 

naukowym obse1watorem. obiektywnym i zim

nym. Jest cynikiem, który widzi sza leństwa i podlo
ści świata I jest poetą , z sercem pełnym współ

czucia , mi łości , p iękna . wiary. 

Allardyce Nicoli 

WIEDEŃSKI IMPRESJONISTA A 
rthur Schnitzler urodził się w Wiedniu 15 maja 

1862 , w żydowskiej rodzinie pochodząc e j 

z Węgier Jego ojciec był la ryngologiem i pro

fesorem uniwersytetu. 

Dzieciństwo Schnitzlera upłynęło beztrosko i spokojnie. 

Wraz z matką i bratem z zapałem uprawia ł muzykę, żywo 

interesował się teatrem i operą, instytucjami, z którymi zwią

zany był osobiście poprzez pacjentów ojca - aktorów i śpie 

waków. Uczęszczał do Gimnazjum Akademickiego, które 

cieszyło się wzięciem w kręgach średnio zamożnego i boga

tego mieszczaństwa przy Ringstrasse w Wiedniu. 

Literaturą zaczął parać sie bardzo wcześnie, ale nie był 

genialnym dzieckiem. Po prostu odczuwał ogromną potrze

bę formułowania i przelewania na papier swoich myśli i uczuć . 

Pierwsze zachowane p róbki literackie to cykl wierszy zain

spirowany tematami klasycznymi, który powsta ł latem 1873. 

Poczynając od roku 1875 pośród utworów Schni tzlera za

częło pojawiać się coraz więcej wierszy miłosnych. 

Po ukończeniu gimnazjum zapisał się na wydzia ł me

dyczny Uniwersytetu Wiedeńskiego , ale studiów nie trakto

wał zbyt poważnie, większą część dnia spędzając w położo

nej w pobliżu uniwersytetu kawiarni "Central" , która jak 

pozostałe wiedeńskie kawiarnie była w tej epoce najważniei 

szym ośrodkiem życia towarzyskiego. 

Po promocji w 1885 roku objął stanowisko młodszego 

lekarza, a w 1888 udał się w celach naukm.vych do Berlina 

i Londynu. Tego samego roku został asystentem ojca na od 

dziale laryngologii w poliklinice, gdzie pracował do roku 1893. 

Przez wiele lat recenzował prace naukowe dla "lnteme Elini

sche Rundschau". Jego zainteresowania koncentrowały sie 

wokół schorzeń systemu nerwowego i metod ich leczenia. 



Łącząc intuicję i wrażliwość artysty z trzeźwą i konse

kwentną analizą lekarską , osiągną! Schnitzler w wielu swo

ich utworach zaskakującą trafność i precyzję w ocenie i opi

sie stanów psychicznych człowieka. W jednym z listów do 

Schnitzlera Sigmund Freud napisał: "Często zadawałem so

bie pytanie, skąd bierze się Pańska głęboka wiedza, którą ja 

zdobywałem jakźe żmudnymi studiami, aż w końcu zaczą

łem zazdrościć artyście. którego dotychczas tylko podziwia

łem". 

Swoje przyszłe sztuki i opowiadania zaludnił pisarz obłud

nymi młodymi pannami i zakłamanymi młodzieńcami, wio

dącymi próżniaczy tryb życia, dobrze wychowanymi i po

zornie nieszkodliwymi, w rzeczywistości jednak brutalnymi 

i gotowymi do wszelkiej podłości, a w rozstrzygających mo

mentach po prostu tchórzliwymi. 

Innym istotnym doświadczeniem z okresu młodości była 

dla Schnitzlera konfrontacja z przybierającym w Austrii na 

sile antysemityzmem, szczególnie butnie reprezentowanym 

na uniwersytecie przez nacjonalistyczne zgrupowania "nie

mieckich" studentów. Analizie nastrojów, jakie antysemic

kie hasła i programy rodzą w społeczeństwie, jak też ukaza

niu ich irracjonalnych i racjonalnych źródeł, poświęcona jest 

znakomita sztuka "Profesor Bernhardi". 

Dojrzałą twórczość Arthura Schnitzlera rozpoczął cykl 

jednoaktówek pod wspólnym tytułem "Anatol". Jednoak

tówki te powstały w latach 1888-1891 i publikowane były 

w różnych pismach literackich. Ich głównym i właściwie je

dynym bohaterem, nie licząc zmieniających się postaci ko

biecych, jest młodzieniec z dobrego domu, kochliwy, lekko

myślny, nieco zakłamany, trochę cyniczny, trochę egzalto

wany, a w każdym razie stale uwikłany w miłosne awantury, 

Anatol. 

W swoich sztukach podjął Schnitzler ważkie problemy 

moralne i społeczne. Piętnował egoizm, wygodnictwo, kon

formizm, lęk przed opinią publiczną, zarówno w ramach 

prywatnych, jak i społecznych. 

W sztuce "Das Marchen" /Bajka/ poruszył problem 

emancypacji kobiet i stwierdził, że kobiety same oswobodzić 

się nie zdołają, gdyż zarówno przyjęty kodeks moralny, jak 
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i wszelkie instytucje spoleczne służą zahamowaniu ich roz

woju intelektualnego i utrzymaniu ich w duchowej i społecz

nej niedojrzałości. 

W sztuce "Freiwild" / Zwierzyna/ wystąpił pisarz prze

ciw tradycji pojedynku i zakwestionował cały kodeks moral

ny, który wyręcza jednostkę w podejmowaniu decyzji, a lu

dzi wychowanych w ślepym respektowaniu jego przepisów 

czyni całkowicie niezdolnymi do podejmowania indywidual

nych postanowień. Kodeks zastępuje jednostce sumienie

niepodporządkowanie się jego zasadom równa się w pew

nym sensie utracie tożsamośc i . 

Przeważająca większość dialogów w sztukach Schnitzle

ra ma na celu nie obustronną komunikację, lecz przeciwnie , 

jej unicestwienie. Igrając w swoich słowach z prawdą i kłam

stwem, postaci jego dramatów uniemożliwiają sobie rów

nież osiągnięcie rzeczywistego uczuciowego zbliżenia. Te

mat ten powraca w rozmaitych wariantach w trzech jedno

aktówkach pod wspólnym tytułem "Komadie der Worte" 

/Komedia słów/ . 

W tragikomedii " Das weite Land" /Roz legła kraina/ 

autor posługuje się taką formą kompozycyjną i językową , 

która najadekwatniej ukazała sferę ludzi rozbawionych. Ich 

życie przesycaj tak dogłębnie elementy rozmaitych gier 

/towarzyskich, sportowych, s łownych i erotycznych/, iż zdaje 

s ię to w ogóle wykluczyć, jako nie kończący się korowód 

maskarad i turniejów, wszelką powagę. Ale zabawa tylko 

pozornie bierze górę nad życiem. 

Przyrost elementów zabawm-vych w wie lu kulturach po

przedza nie rzadko ich upadek lub towarzyszy mu. Zabawą 

próbuje się zabić zarówno duchową pustkę, jak i poczucie 

zagrożenia. Tak jest w jednoaktówce Schnitzlera zatytuło

wanej "Der grCme Kakach' /Zielona Kakadu/ rozgrywaj ć") 

cej się w przededniu szturmu na Bastylię w jednej z pary

skich oberży. 

Coraz to inni ludzie uciekają w mrok w utworach Schnit

zlera. Padają ofiarą swoich tłumionych żądz , które , wybu

chając z nieocze kiwaną si łą , w krótkim czasie unicestwi ają 

ich bierne, s łabe ja niezdolne oprzeć się zbyt si lnym wzru

szeniom . I tak idą na dno w zupe łnym osamotnieniu. 

W sposób najbardziej przejmujący ukazuje to pisa rz w opo

wiadaniu "Panna Elza " /Fraulein Else/, która po "Poruczni

ku Gustlu" /Leutnant Gust!/ jest drugim opowiadaniem, w 

którym autor stosuje konsekwentnie monolog wewnętrzny. 

"Porucznika Gustla ' i '"Pannę Elzę" dzieli prawie ćwierć 

wieku . W połowie lat dwudziestych, gdy powstała ta druga 

nowela, niewiele już pozostało w Austrii z nastroju "beztro

skich" i "rozbawionych " czasów, kiedy to wszelkie katastro

fy wydawały się tak odległe Niedawno zakończyła się I woj

na światowa , którą tak bardzo pragną ł przeżyć butny Gustl. 

Nad znaczną częśc ią dostatniego i beztroskiego mieszczań

stwa zawisła groźba bankructwa i nędzy. "Porucznik Gustl., 

i "Panna Elza" to obrazy kolejnych faz pewnej epoki w dzie

jach Austrii, której rzeczywistym zakończen iem był nie rok 

1918 , lecz 1939-finału ukazanego przez pryzmat jednost

kowej psychiki. Kie runek, w jakim zmierza ta epoka, przej

muje Schnitzlera głębokim niepokojem . 

Arthur Schnitzler umarł w Wiedniu 21 października 

193 1 roku. 

Na podstawie: 
Ewa Kuryluk , " Wiedeńska Apokalipsa", Wydawnictwo Lite
rackie, Kraków 1974. 

W progra mie wykorzystano ilustracje M.Macdonalda, 
W.Crane 'a, FVallottona i W.Preissiga. 



Obracamy 
najważnieJszymi 

pieniędzmi 

na świecie 
- Twoin1i pieniędzmi 

62-800 Kalisz ul. Złota 71 
tel. /0621773-41 I ax /0621739-28 

SPÓŁKA AKCYJNA 

KALISZ. UL. CHOPINA 25 . TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy producent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań, 

stylowych wnętrz, galerii, salonów, 
teatrów, sal koncertowych. 
Poleca: aksamity jednobarwne i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony. 

62-800 KALISZ 
UL NIECAŁA6 
tel. 720 61 do 6 
fax 747 72 
zaopatrzenie: 
763 56 
zbyt: 729 01 



<eJ P'"d>iębiomlwo Moto'Y'"Yioe 
AUTO SERVICE 

~~1t'D~ 
Sp. z o.o. 

ul. Podmiejska 22 tel. 310 18, 322 25, 313 33~fax 342 73 
ul. Zjazd 13 tel. 743 72, 765 17 

62 - 800 KALISZ 

Prowadzimy sprzedaż samochodów: 
FIAT FL 126 P, Cinquecento, Uno, Tipo, Tempra, Croma 

FSO Polonez Caro 1.5, 1.6, 1.6i, 1.9, 1.4i, Truck 

Prowadzimy sprzedaż oryginalnych części 
zamiennych do samochodów: 

FIAT FSO SKODA 

WIELKOPOLSKIE TARTAKI 
-!"ii 
...., 11wi1-ar -- - . 1llllllllr 111 • 

- 11 li 
TARTAK TYBLE 
95-420 SOKOLNIKI 
tel. Wieruszów /0-647145119 
fax /0-647145180 

TYBLE 
- to drewno dla każdego ! 

ZAKŁADY METALI LEKKICH 

ZAPRASZAMY 
32-650 KĘTY 

ul. Kościuszki 111 
tlx 035203 

tel. 0381 522-51 do 60 
fax 0381530-93,0381 530-94 

ELEKTRIN 
Kali ·z, ul. Kanonicka 1, tel. 734-60 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 

lampy, przewody, żarówki, baterie, 
oświetlenie halogenowe, przepływowe 
podgrzew:1cze wody, energoszczędne 

źródla światla. 



DOM HANDLOWY 

TOMIKA 
Kalisz, ul. Pułaskiego 51 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
62-800 Kalisz, ul. Moniuszki 1 
tel./fax /062/ 748-20, tel. 760-36 

Producent napojów produkowanych ze żródeł wód głębinowych. 
na komponentach zachodnich z dodatkiem naturalnych soków 
z owoców południowych. Napoje o smakach: Tropical, Orange, 
Grapefruit, Leman, Tonie, Cola, Czereśnia, Brzoskwinia: 
produkowane w opakowaniach typu PET o pojemności: 
1,5 1; 0,5 I; 0,33 I oraz 
NOWOŚĆ - Woda niegazowana w butelkach o pojemności 2,2 I 
i w kartonikach 1 litrowych. 

-_c~~~9c1·01 
OPEL 

Autoryzowany Dealer GM "OPEL" PL 41 
Salon Sprzedaży i Obsługi Samochodów 
62-800 Kalisz, ul. Poznańska 24 
tel./fax 10621 729-26 

To jUZ XXI wieki Komputerowe urządzenia diagnostyczne 
produkcji zachodniej powiedzą wszystko o Twoim samochodzie 
StaCJa Obsługi Samochodów dokona najbardziej 
skomplikowanych napraw, gwarantując naJWYższą 1 niezawodną 

jakość usług' . Stacja Obsługi służy kierowcom nie ty lko 
Opli, gotowa jest przyjąć zlecenie każdej naprawy. 
iu dokonasz przeg lądu każdego samochodu do 3,5 I oraz 
mozesz go wyposażyć w dodatkowe urządzenia elektroniczne, 
zabezpieczające przed kradz ieżą, centaralne zamki 1 akcesoria. 
W Salonie kupisz najnowsze modele Opla: Corsa, Vectra, 
Omega, Calibra, Frontera oraz Polską Astrę. Nie zawsze 
w części ekspozycyjnej są wszystkie Ople, ale w Kaliszu 
można je kupić najszybciej. 

ZAKŁAD 

ENERGETYCZNY 
"ZEK S.A." KALISZ 

al. Wolności 8 
tel. 58-1 OO fax 58-300 

Społem · 
S~Zi~łczy Dom Handlowy , 

Y'ĘCZA 
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Kierownik Impresariatu 
MIROSŁAWA KUDAŚ 

Organizacja pracy artystycznej 
KARINA GLJZIELAK 

ANETA JOACI IIMKOWSK/\ 

Dzial literacki 
DARIUSZ KACZMAREK 

NATALIA GABRYŚ 

Kierownik techniczny 
SŁAWOMIR PRZYBYLSKI 

Kierownik sceny 
JACEK WANAT 

Brygadzista sceny 
JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 

JADWIGA KURZAWA 
krawieckiej męskiej 

HENRYK PIATKOWSKI 
stolarskiej 

JACEK WELKE 
fryzjerskiej 

WIESŁAWA ANTCZ1-\K 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRNICKI 

EDWARD WARDEGA 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHT A 

PRZEMYSŁ1\W BARTOSZEK 
MARIUSZ GUGU\S 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUŻBIAK 

DARIUSZ ŁUSZKIEWICZ 

Malarz-dekorator 
JOLANTA PAWŁOWSKA 

Modystka 
GENOWEFA PLEWA 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Ogrodni
cze Czesława Klimczaka z kwiaciarni "L O T O S" -
ul. Śródmiejska 1 O, tel. 772-35 i Śródmiejska 32, tel. 705-28 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. !{asa czynna co
dziennie oprócz poniedziałków i niedziel od godz. 9.00 
do 13. OO oraz od 18. OO do 19. OO i na jedna godzinę przed 
rozpoczęciem każdego przedstawienia. Zamówienia na 
bil.ety zbiorowe prosimy ki erować do Impresariatu -
tel. 725-14. 730-47, 8, 9 w. 29 

Redakcja programu: Dariusz Kaczmilrek 
Opracowanie graficzne: Wojciech Stefaniak 

Sklad i łamanie : Lidia Lyszczak 
Wvduwca: Teatr im Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

Druk: REMA Kalisz , ul. Stuszica 43 
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