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Sezon artystyczny 2000/2001 

(. .. )Znam aktoró~ kostiumy, światła, dekoracje. 
Wiem, o co ci chodzi, ja ciebie roz umiem, 
Ale głupio zagrałeś. Oni mają rację. 

Śmieją się. Słyszysz? Gwiżdżą. Zdejmij z twarzy szminki. 
Chodź do domu, mój stary, bo już późna pora. 
Wypijemy po drodze, zanim zamkną szynki, 
Zdrowie wygwizdanego starego aktora. 

Wypijemy za zdrowie wszystkich wygwizdanych, 
Samotnych, opuszczonych, starości niepewnych, 
Przegranych, oszukanych, wszystkich zapomnianych, 
Goryczą napojonych braci naszych rzewnych. 

Antoni Słonimski 
Toast 



Wiesław Kornasa 

absolwent·krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego, którą ukończył w 1971 r. Wycho

wanek profesorów: Zofii Jaroszewskiej, Danuty Michałowskiej, Aleksandry Górskiej, Je

rzego Jarockiego. Pracował kolejno: w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze 

Nowym w Poznaniu i w Teatrze Janusza Wiśniewskiego w Warszawie. W swoim dorob

ku ma kilkadziesiąt ról z dramatów klasyki polskiej i europejskiej. Pracował z wieloma 

artystami polskiego teatru i filmu. Ze spektaklami Janusza Wiśniewskiego zdobył wiele 

nagród na festiwalach międzynarodowych. Ponadto jest laureatem Ogólnopolskich Festi

wali Małych Form, Festiwali Sztuki Aktorskiej i Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za 

osiągnięcia aktorskie i dydaktyczne. Był wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu 

na wydziale wokalno-aktorskim. Prowadzi liczne warsztaty aktorskie w kraju i za grani 

cą. W swoim artystycznym życiorysie ma też kilka prac reżyserii teatralnej i telewizyjnej. 

Występuje gościnnie w vvarszawskich teatrach. Jest autorem książki 11Mieć jak rzeka swo

je źródło". W l 999 r. w Paryżu wyreżyserował 11Matkę" W itkacego. 

Jest profesorem zwyczajnym. 

11Między kiczem a sztuką zawies iła się melancholia" 

Pamięci prof Zofii Jaroszewskiei -
naiwybitnieiszei aktorce polskiego teatru romantycznego. 

Od dawna chciałem wymyśleć przedstawienie, w którym głównym bohaterem byłby Teatr 

- Spektakl - Aktor. A więc coś, co jest w przemijaniu. Co nie jest trwałością. Co każdego dnia 

zaczyna się i kończy. Co zawsze może być zwycięstwem lub porażką, jak każdy dzień życia, w 

którym wszystko wydarzyć się może . 

Teatr - Spektakl - Aktor podgląda Życie, a Życie w swoich barwach jest energią tych trzech 

tajemnych podmiotów i próbą rozwiązania podstawowych zawikłań Człowieka. 

Zrobić rzecz o przemijaniu, nie o czasie, a właśnie o niemożności zatrzymania przeżycia 

- co jest możliwe tylko w Teatrze, podczas Spektaklu z żywym Aktorem. Aktor powtarza partyturę 

ustalonych myśli i emocji Spektaklu, ale każdego dnia tworzy to inaczej . Najbardziej cierpi wte

dy, kiedy raz zatraciwszy się w dotknięciu Tajemnicy nie potrafi powtórzyć tego w1i ęcej . Ciągle o 

tym marzy. Ale osiągnąć tego nie można sposobem. To jest właśnie ta Chwila, dla której warto 

żyć w Teatrze. Tekst 11 Pięknej Lucyn dy" Hemara, jest więc oczywiście pretekstem do tych wynurzeń 

i zastanowień. Anegdota poety zaś tylko zabawnym oddechem, w którym przywołane Muzy 

greckie, zamykają koło Teatr - Życie w melancholijnym przemijaniu ciszy w ciszę. 

Wiesław Kornasa 
!Napisane zimową porą, bo, 15.01.1999 r. 



Fot. W. Marynowicz 

Jan Marian Hemar - poeta, prozaik, dramatopi

sarz, satyryk, autor piosenek, scenariuszy filmowych i ada

ptacji - urodził się 6 kwietn ia 1901 roku we Lwowie. W 

latach 1919-1920 odbywał służbę wojskową, po zakoń

czeniu której wstąpił na Uniwersytet Jana Kazimierza . Stu-

diował medycynę i filozofię. Już wtedy ( a nawet jeszcze 

przed rozpoczęciem studiów) pisywał piękne liryki i pio

senki . To dzięki tym tekstom został 11skaptowany" przez 

kabaret 11Qui Pro Quo" i w roku 1925 przeniósł się do 

Warszawy. Tworzył wspaniałe teksty przede wszystkim 

dla 11Qui Pro Q uo", lecz także dla kabaretów 11 Banda" 

i „Cyrulik Warszawski". Jego dwie komedie - "Dwaj 

panowie B" i ,,Firma" - bawiły publiczność nie tylko w 

Warsza,wie i w Polsce. firma" była grana w Wied-

niu, Bratysławie i w Budapeszcie. 

Antyhitlerowskie satyry sprawiły, że był poszuki

wany przez gestapo we wrześniu 1939. Musiał ucie

kać, by ratować życie. Dota rł do Rumunii, skąd do

piero po roku udało mu się wyjechać do Turcji , a 

stąd zaraz do Palestyny. Formowała się tam Bry-

gada Karpacka, która przyjęła starszego strzelca 

z cenzusem, Mariana Hemara, do swych szere

gów. Zapłacił jej za to p ięknym hymnem "Kar

packa Brygada" (napi sał nie tylko słowa, alle i 

muzykę) . Naczelny Wódz zabrał Brygadzie jej 

piewcę. Przeniósł go (ści ślej : przewiózł statkiem 

dookoła Afryki ) do Londynu. Od marca 1942 

roku do końca wojny Hemar pracował w Mini

sterstwie Informacji i Dokumentacji. Po wojnie 

uznał, że jego wojna nie jest jeszcze skończo

na, ponieważ ojczyzna nie jest wolnai . Pozo

stał w Londynie, gdzie założył ,,Teatr Hema-

ra", którego był dyrektorem, reżyserem i je

dynym dostawcą tekstów. Pisał wspaniałe 

utwory nie tylko dla swego teatru - pisał je 

również dla Radia Wolna Europa, które 

nadawało je do Polski . Walczył przez całe 

życie emigracyjne o wolną Polskę, ale jej 

nie doczekał. Zmarł 11 lutego 1 972 roku 

w szpitalu w Dorking niedaleko Londynu. 

Tadeusz Szymański 

j 

Artur Łukasiewicz 

Lucynda nie na hemarne 

Odpisać na straty: 
Przyjaciół zobojętniałych, 
Niedoszłe kochanki, 
Noce przegrane w karty, 
Przespane poranki, 
Wieczory zmarnowane 
Na kawiarniane żarty, 
Nlie napisane wiersze, 
Zaprzepaszczone tematy. 

Odpisać na straty: 
Wiosenny ilwów, Zakopane 
W śniegach niebieskich i białych, 
Sosny Juraty, 
Światy, którymi się włóczę 
Nostalgią zapamiętałą, 
Języki, których 
Już się nie nauczę, 
Urojone tragedie, 
Nieprawdziwe dramaty, 
Czais, z którego zostało 
Tak mało już, tak mało, 
A koniec taki bliski. 

Zapisać na zyski -
Cóż mogę? 

Szczęścia krótkie przebłyski, 
Trochę muzyki, 
Smutki wierne, wierszyki, 
Książki moje - na drogę 
Spaikowane walizki. 
Zaczynam się lękać, 
Że zamknę życie 
Na bardzo znacznym 
Deficycie. 

(wiersz Buchalteria ( 7 977} Hemar napisał rok 
przed śmiercią, w Polsce po raz pierwszy opu
blikowany w książce Ryszarda Marka Groń
skiego ,,Kabaret Hemara 11

1 Warszawa 7 988) 

Wiersz pisał poeta rozżalony. Przymusowy 
emigrant z ponad 20 letnim stażem, popular
ny 11 piosenkarz" (tym mianem określano tek
ściarzy, a nie wykonawców - t ed .) przedwo-

jennego kabaretu który robi ł ws:zrstko, ~y nie 
zamknąć się na odcięte j od kra1u wyspie. 
Ostatnie lata życia spędził w Lei th Hi ll koło 
Dorking pod Londynem. Zmarł 11 lutego 1972 
roku pochowany został na wiejskim cmenta 
rzyku. 11Nie! Nikt nie może zastąpić tu Hema
ra, bo takiego drugiego talentu nie ma . I co 
będzie teraz?" - pytał Józef Mackiewicz (Cat) 
nad grobem poety w 1972. 
Jan Marian Hescheles, późniejszy Hemar -
urodził się 4 kwietnia 190 1 roku we Lwowie 
w rodzinie żydowskiej . Ród ~eschelesów wy
wodzi się do hiszpańskich Zydów sefardyj 
skich . Ojciec Mariana Ignacy wydawał we 
Lwowie dziennik 11Chwila". Hemar mieszkał 
we Lwowie 24 lata, do którego obsesyj nie 
powracał w swojej twórczości przez całe ży_
cie. Studiował medycynę i filozofię . Porzuc ił 
je dla pracy literackiej i teatralne j. ,~yj ech~ł 
do Warszawy. Zyskał sławę jako teksc1arz na1-
lepszych warszawskich kabaretów: "Qui pro 
Quo", „Banda", 11Cyrulik Warszawski". 
Zostawił po sobie ponad 3 tys. piosenek, wie
le z niezrównanymi szlagwortami, nuconymi 
już od paru pokoleń, co w cień zepchnęło i nną 
twórczość. Tymczasem Hemar uprawiał z po
wodzeniem satyrę i lirykę , dramaturgię (5 
znakomitych ,jednoaktówek, 7 sztuk teatral 
nych, wiele słuchowisk radiowych, kilkadzie
siąt przeróbek), krytykę literacką (by wspo
mnieć rozprawy o twórczości Sergiusza Pia
seckiego) . Pisał eseje i szkice (choćby tom 
Awantury w rodzinie" z 1976 roku, rzecz o 
Środowisku emigracyjnym), polemiki. Pod ko
niec życia dał się poznać jako znakomity tłu
macz m.in angielskich przekładów „Krzyża
ków" i „Pana Tadeusza", twórczości Horace
go i Szekspira. 
Na polską scenę powo j enną, po 40 letnim cen
zorskim zakazie, wrócił w latach 80 piosen
kami w Teatrze Ateneum, utworami scen icz
nym parę lat późn ie j . Na wyrok 11 nieistn ie
nia" zasłużył sobie w PRL współpracą z Roz
głośnią Wolna Europa. Hemar w latach 1952-
1968 prowadz i ł w monachijskiej stacj i kaba
ret literacki. Przedstawiał i recytował swoje 
wiersze, piosenki , które sam komponował. 
Hemar podważał sam 11 defi cytową teorię" o 
życiu z ostatn ich wierszy. A żal? Nie wyni kał 
tak z dokuczliwości cenzury, co z sytuacji lu
dzi emigracji n iepodległościowej, nie godzą -



cej się z wyrokiem jałtańsko-poczdamskim . 
Hemar miał w tym względzie na świecie świet
ne towarzystwo - londyńczyków z Mieczysła
wem Gryd~ewskim i Paryżan z Jerzym Gie
droyciem. 
Rzecz w tym, iż Hemar musiał zmagać się po
nadto z opinią, jeszcze przedwojenną, wedle 
której ceniono go za ta lent w lżej szym humo
rystyczno-kabaretowym kalibrze literackim, a 
nie w innej dziedzin ie. 

Hemar pożycza dużo 

Czy sławny twórca szlag ierów dla kabaretów 
„Qui pro Quo", „Banda", „Cyrul ik Warszaw
ski", weźmy pierwsze z brzegu"Kiedy znów 
zakwitną białe bzy", 11Wspomnij mnie", 11Pen
sylwan ia" , 11Mały gigolo" , mógł s ię przeb ić 

Marian Hemar i Jan Kiepura na ul icy, rok 1933. 

ze swoi mi dramatami lub przeróbkami? Sły
szał więc: „zabawne, dobrze napisane", 11w 
dobrej lekkiej konfekcji wodewilowej", ale czy 
warte roboty poważnych reżyserów. Tak było 
i przed woj ną , i na emigracji. Jako dowód 
wspomni jmy głoś ną teatralną aferę z 1927 
roku. Ludwik Schi ller wziął na warsztat „Woj
nę wojnie" Adolfa Nowaczyńsk iego . Ze wzglę
du na twarde endeckie a ntypiłsudczykowskie 

poglądy autora na Schillera zwalił się grad 
oskarżeń. Reżyser rzecz wystawił narażając 
się z góry na fatalne recenz je. I się nie myl ił. 
11Girlsy tańczą , chórki śp iewają: 11zobaczysz 
ciotkę mą" , padają pieprzne wice, pani Sam
borska jako Lesbijka umizga się do Szymbor
tównej, Panacewiczowa robi Ordonkę, a Kun
cewiczówna Pogorzelską , Wesołowski rentge
nuje, aktorzy schodzą na widown ię, a widow
nia wchodzi na scenę. ( ... ) Przed końcem 
przedstawienia. Ostatnie rzędy parteru bawią 
się świetnie. Schiller, wszystkie możliwe efek
ty: najlepsze było, gdy ruchoma scena zrobi 
ła cztery obroty. Krytycy prawicowi poczuli 
lekki zawrót w głowie. Lewica u śm iec ha si ę 
zadowolona; nic groźnego. Pannenkowa z 
Warszawianki zarum ien i ła się z powodu nie
właściwego zachowania się Aspazji i Ksanty
py wobec O mffallosa. Hemar rob i krzywą 
m i nę: przybył mu nowy konkurent" - p isał kry
tyk Henad w 11Ekranie i Scenie" (nr l, l 927) . 
Kontekst, w jakim pojawia się Hemar wskazu
je, iż autor późniejsze j „Firmy" i jak wielu 
twórców z kręgów masowego, kabaretowego 
teatru, zaszufladkowani zostali do kategorii 
autorów rozrywkowych. - Wypad z kabaretu 
na 11 prawdziwą" scenę ma wszel kie cechy 
wesołej eskapady: rozbawienie, beztroskę , 
pomieszanie rodza jów i to przymrużenie in
teligenckiego oka, wobec którego wszelkie kry
tyczne dociekania łatwo mogłyby s ię wydać 
pedantyzmem" - p i sał dwa lata późn i ej po 
aferze z Nowaczyńskim o debiutanckiej ko
medii Hemara „Dwaj panowie B" . Utwór w 
reżyserii Karola Borowskiego wystawiono tak
że na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. 
To był udany debiut, sztukę wystawiły teatry 
we Lwowie, Krakowie, W ilnie, Poznaniu. 
W przedstawieniu 11zagralo11 to, z czym teatr 
Hemara będzie się kojarzyć w przyszłości: per
fekcyj ne (w brzmieniu komercyjne) kreowanie 
ról, żart kabaretowy, konieczna piosenka z 
zadatkiem szlagieru, fabuła zwykle anegdo
tyczna (publ icystyczn ie nazywana anegdotą 
z teatralnego bufetu), zapożyczona z teatru 
bulwarowego albo krotochwilnej i farsowej 
klasyki, chwyty komediowe znane od stuleci 
(pomyłki , skecze ze zdradzanymi mężam i ), hu
mor aluzyjny, satyryczny, liryczny, często ak
tualny, wartka akcja z błyskotliwym dialog iem, 
często z domieszką nieskomplikowanego me-

„ 

lodramatu. Krytyka wskazywała u Hemara na 
płynną gran icy między li ryką i satyrą . Wyty
kano j ednakże ubogość psychologizmu posta
ci, niedostatki konstrukcyjne. 
Po „ Panach B" na przedwojennych scenach 
widzow ie mieli okazję zobaczyć jeszcze he
marowską ,,Firmę" i 11 Karierę Alfa Omegi" . 
Wszystkie zalicza się dziś do sukcesów pol
skiego teatru międzywojennego . 
Dramatopisarstwo Hemar traktował ubocznie. 
O wiele więcej na koncie m iał sukcesów na 
spokrewnionej niwie przeróbek muzycznych 
scenicznych i filmowyc_h . Z tych ostatnich naj 
bardziej udaną były „Sluby ułańskie" na pod
stawie komedii Fredry. Fil m w reżyser i i Mie
czysława Krawicza z l 934 roku opowiada o 
dzielnych legionistach z I wojny. B iją si ę z Ro
sjana~i i przysięgają , że się nie ożenią . Na 
scenę Marian Hemar przerabiał 11Cyganeri ę" 
Murgera, „Zamach na ministra" Somina, 
,,Przedwojenną buchalterię" braci Golzów, 

11 Dzielnego wojaka Szwejka" Haszka ( zupeł
nie chybiona). 

Lucyndę też zagram 

Lata 60 w Londynie. Hemar dosta je propozy
cję napisania okolicznościowej sztuki na rocz
nicę 200 lat Teatru Narodowego. Propozycja 
nie jest wcale pomyłką - Hemar w świadomo
ści emigracy jnej publi czności nie był j uż pro
ducentem szlagierów z branży kabaretowej, 
gdyby spojrzeć na tę postać stereotypowo, z 
naszej perspektywy. Ma za sobą na przykład 
dramat 11Cud biednych ludzi" , z wymową re
ligijno-patriotyczną o wierze Polaków w cud 
ocalenia. Dramat powstał w 1939 roku, ale 
wystawiono go dopiero po wojnie w Dublinie 
i Birmingam. W środowisku żołn ierskim był 
znany przecież jako autor hymnu Brygady 
Karpackiej, był autorem i wykonawcą Czo
łówki Teatralnej wojska polskiego w Palesty
nie i Egipcie. Wreszcie w prasie emigracyjnej 
autorem wielu poważnych a rtykułów. 
W 1963 pisze 11 P i ękną Lucyndę", która jest 
przeróbką 11 Natrętów" Józefa Bielawskiego, 
pierwszej sztuki zagrane j na narodowej sce
nie warszawskiej, powołanej przez mecena
sa króla Stan isława Pon iatowskiego . 11Lucyn
dę" wystawiono na malutkiej scenie londyń 
skiego 110gniska Polskiego" , gdzie Hemar 
prowadził teatrzyk. Istnieje zapi s premiery 

spektaklu nakręcony amatorską kamerą. Rola 
Szambelana miała przypaść Henrykowi Vo
gelfaengerowi, znanemu bardzie j Polakom 
jako Tońko 11Wesołej lwowskiej fal i" . Tońko 
się rozchorował, i zastąpi ł go osobiście autor 
komedii. 
W Polsce prapremiera ,,Lucyndy" odbyła się 
w 1992 roku z okaz ji Dni Dramatu i Teatru 
Emigracyjnego. Spektakl powstał w Teatrze 
Nowym w Poznaniu. - Hemar zadrwił trochę 
z 11arcydzieła", którym zachwycała się pu
bliczność teatru stanisławowskiego. Sparodio
wał także inne, późn iejsze polskie sztuki. W 
ten sposób powstał utwór, któr( jest finezy j ną 
zabawą w teatr. Hemar bawi się dramatem 
Bielawskiego, natomiast my bawimy się sztu
ką Hemara. Zastanawiałem się kiedyś, jak 
określić gatunek tej sztuki. Bo to trochę wode
wil, trochę melodramat i muzyczna komedia -
mówił reżyser Eugeniusz Korin . 
Trudno się z nim nie zgodzić . 11 Lucynda" He
mara nie ma nic wspólnego z i deą teatru 
oświecen iowego. Wedł ug obowiązującej 
wówczas koncepcji Destouches' a, zaanekto
wanej przez Polaków, teatr powinien być 
świecką, mieszczańską trybuną , służącą do 
szerzenia idei Oświecenia . ,,Teatr ten, nazy
wany przez Krasickiego 11 szkołą świata" albo 
11 szkołą cnót towarzyskich", ma pełn i ć fu n kc j ę 
państwowej, świeckiej instytucji edukacyjne j" 

Ałcorowic J. K. Mći 

KOMEDYOW POLSKICH 
będą Rcprdcntowa li 26'L1nop:ida 

NATRĘTOW 
KOMEDIA 'V TRZECH AKTACH 

Z D\VIEI~1A BALLETAMI 
Początek będzie o 6. godzrnic 

y ~ZIC li~ płuc I ~. 

L Billct do Cirkulu 11nr y 
L Billtl do plc,...r.cgo P'''" - 9. 
L 8111..i do loty w Parfcr1C 

w Cid:.ul11 Nro. U. · - - - · · 9· 
,.. Billd do drujticao pl11n • 4 
L Billct do Loty w Ptrrcru · - - - - 6. 
a. Bill&t do Parlcl'll . • • - - r,oflakow 7 
L 8'Jld do U'lKic&:O pifłrl · · riolbkow S 

.aillcty od pol11dnia bsd1 prudł wanc w opcnlnyi 

Teatr Narodowy, afisz Natrętów, l 7 65 



KOMEDIA MUZYCZNA 

Muza teatru - Jolanta Szajna 

Talia - Magdalena Gałuszka 

Melpomena - Karolina Liminowicz (gościnnie) 

Terpsychora - Beata Sobicka-Kupczyk 

Hrabi·a Adam Faworski - Wojciech Czarnota 

Wawrzonek - Paweł L. Gilewski (gościnnie) 

Podkomorzy Hilary Faworski, stry j Adama - Jerzy Kaczmarowski 

Lucynda Wahadłowska, wdówka - Marta Kwika 

Ciotka Utdszewska - Anna Zdanowicz 

Garderobiany -Jerzy Lamento 

Arlekin - Tatiana Kołodziejska (gościnn ie) 

Premiera 3 września 2000r. 

Adaptacja i reżyseria 
Wiesław Kornasa 

Muzyka 
Marian Hemar 

Scenografia 

1901 -1972 

Małgorzata Grabowska-Kozera 

Kierownictwo muzyczne 

Mirosław Jastrzębski 

Konsultacja choreograficzna 
Jolanta Kruszewska 

Asystent reżysera 
Jerzy Kaczmarowski 

Inspicjent 
Waldemar Trębacz 

podczas Ili Winobraniowych Spotkań w Lubuskim Teatrze 



- pisał Mieczysław Klimowicz w 110świece-
• li 

niu . 

Na narodowej scenie nie było więc miejsca 
na frywolne i czysto rozrywkowe przedstawie
nia, gdyż obniżały godność teatru, jak twier
dz i ł Destouches . ,,Lucyndzie" w wersji He
mara z pewnoscią bl iże j do letn iej farsy, niż 
komedii 11z tezą". Gwoli sprawiedliwości, trze
ba przyznać , że sam Bielawski z 11 Natręta
mi" od oświeceniowego wzoru lansowanego 
przez dwór królewski , za sprawą archaicznej 
i niemodnej konstrukcji jak i zawartości tre
ściowej, też odbiegał. 
" Piękna Lucynda" M ariana Hemara to mu
zyczna komedia, frywolna i nieco dosadna w 
dowcipie, z błahą fabułą. O rękę pięknej mło
dej panny ubiega się bogaty, 80-letni szlach
cic. Typ 11co to ledwo na nogach stoi , ale wier
ny zasadzie, iż )epsza żona w domu, niż 
ten .„ w garści , ten„. szczyg ieł" . W konkurach 
musi pokonać młodego utracjusza, swojego 
bratanka. W intrydze, szyte/· grubymi n ićm i 
prym wiodą trzy muzy - Ta ia, Melpomena 
oraz Terpsychora. Krążą wokół postaci , by 
doprowadzić do udanego fi nału . Pomagają 
w tym sterowane przez muzy postaci: ciocia 
Lucyndy Wahadłowskie j (nazwisko wzięte ze 
sta rego a rsenału chwytów 11nazwisk mówią
cych" polskiej komedii i służący Wawrzonek 
(k lisza sprytnych sług od jakich się roi w hi
storii dramatu od czasów starożytnych) . Po
stać ciotki również nie jest specjalnie odkryw
cza - przypomina balzakowską heroinę bądź 
sz lachciankę, co trzęs ie dworkiem z komedii 
Fredry. Dialogi Hemar poprzetykał przebojo
wymi p iosenkami, zgodnie z zasadą estrado
wą z chwytliwymi refrenami . Trudno po spek
taklu nie za nuci ć 11 Kobieta s i ę waha, kobieta 
s ię waha. Czy wyjść za Adama? Czy przej ść 
się za Stacha? Kobieta rozsądna, dlatego ma 
stracha . Kobieta porządna, dlatego się waha". 
Jest w Lucyndzie Hemara co ś sentymentalne
go. Przemyślana przez autora dawka dyskret
nego kiczu, do którego tak trudno się przy
znać widzowi , uzmysławia, iż to ona przez 
stulecia go bawiła. A przecież komed ia w sta
rym stylu jest 11gatunkiem ginącym". Nikt tak 
dobrze nie oddaje zamierzenia Hemara jak 
A nton i Słonims ki . Jego wiersz 11Toast" Wie
sław Kornasa umieszcza w prologu do dru
g iego aktu. Czytamy: 
"Przekręc iła s ię z hukiem scena obrotowa 

Już nową grają sztukę, a oto wśród tłumu 
Błąka się aktor, który nie zmienił kostiumu 
I z dawnej sztuki stare przypomina słowa 
Głuchy, ślepy, nie bacząc , że wszystko s ię 
zmienia , 
Samotny i w scenicznym potrącany tłum ie, 
Tragiczne j akieś gesty czyni bez znaczenia 
I rzuca słowa, których j uż nikt nie rozumie 
Ja znam obie sztu ki, na pamięć je umiem 
Znam aktorów, kostiumy, światła, dekoracje, 
Wiem o co ci chodziło, ja ciebie rozu miem. 
(„ .) 
A luzje i nawiązania do teatralnych konwen
cj i w ,,lucyndzie" - owe nazwiska mówiące 
(obok Wahadłowskiej jest też Faworski , Po
ufalski), jest też parodia 110dy do młodości" 
Mickiewicza, eleganckie przeróbki poezji sen
tymentalne(, satyr, fraszek - czynią przedsta
wienie niesłychanie różnorodnym, mini leksy
konem historii polskiej komedii. ,,Lucynda" nie 
jest literackim arcydziełem, ale dz i ś niewąt
pliw ie atrakcyjnym teatralnie. Potwierdzają 
to kolejne hemarowskie realizacje na scenach 
polskich. 11 Lucyndę" granom.in w Teatrze W. 
Horzycy w Toruniu w reżyserii Wiesława Ko
rnasy, dziś reżysera lubuskiego spektaklu . 
Hemar wywiązał s ię więc ze zlecen ia londyń
skiej emigracji. Przy okaz ji , swoim diabelskim 
zmysłem, powiedział co mu po głowie cho
dziło w ulotnych emigracyjnych wierszach . Na 
zakończenie przytoczmy fragment satyry 11 na 
światową zmowę idiotów" z 1961 roku: 

(.„) 
1. tacy energiczni 
Ze serce z trwogi mdle je. 
Ach, nie mam żadnej rady. 
Mam tylko j edną nadzie ję . 

Żyję tyl ko - tą drobną 
9tuchą i nadzi eją 
Ze my umiemy śmiać się 
A durnie nie umieją . 

Kto wie ... może po wiekach . 
Kto wie„. może w oddali , 
To jedno przed durn iami 
O broni nas i ocali . 
Tym śm iechem was zasłon ię 
I do serca przyga rnę. 
I może nie pójdziemy 
Ze wszystkim na hemarne. 

KRONIKA LT 
• 7 i 8 kwietnia Teatr nasz wyjechał do Świętochłowic i Jaworzna gdzie zagrał 11 Komedię sytuacyj
ną" J. Mortimera i B. Cooke'a w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. 

• 9 kwietnia na Scen ie im. St. Cynarskiego m iała miejsce kole jna premiera: „Tango" Sławom i ra 
M rożka w reżyseri i Zbigniewa Lisowskiego i scenografii Alicji Chodynieckie j-Kuberskiej. Muzyka i 
opracowan ie muzyczne - Edward Siel icki. Premiera rozpoczęła li Przegląd Współczesnego Drama
tu, który trwał do 17.04. Podczas Przeglądu obejrzeliśmy przywieziony przez Teatr im. J. Osterwy z 
Gorzowa spektakl 11Taki nam s i ę snuje dramat" w re
żyser i i Ryszarda Majora; K. Moczar~kiego 11Rozmo
wy z katem" w wykonaniu Edwarda Zentary i Toma
sza Piaseckiego; W. Gombrowicza ,Jerdydurke" w 
reżyse ri i J. Opryńskiego i W. Mazurkiewicza i wyko
naniu Teatru Provisorium z Lublina; 11Tragiczne gry" 
w reżyse ri i Henryka Tomaszewskiego, na podstawie 
sztuki F. Brucknera, wykona ne przez Wrocławsk i Te
atr Pantomimy; M . Raven hilla /1 Shopping and fuc
king" z udziałem Marii Seweryn i Rafała Mohra i -
na zakończenie - B. Schaeffera 11Scenariusz dla trzech 
aktorów" , w którym wystąpi li Andrze j i Mikoła j Gra
bowscy i Jan Peszek oraz 11Scenariusz dla nie istnie
jącego lecz możliwego aktora instrumentalnego" w 
wykonaniu Jana Peszka. 

„Tango", Fot. Leszek Krutu lski 

• Jeden z w ieczorów li Przeg lądu ( 10.04. br) poświęcony został Filmowej Twórczośc i Teatra lnej 
Józefa Szajny i miał charakter edukacyjny. Widownię pokazu, prowadzonego przez Bruno Chojaka 
z Ośrod ka Badań Twórczośc i J. Grotowskiego z Wrocławia, wypełniła młodzież studencka i liceal
na. 

• 11 kwietnra miała miejsce premiera studencka ,,Tanga" S. Mrożka 

1,Tragiczne gry"1 Fot. Marek Grotowski 

• 15 kwietnia, po spektaklu 11Tragiczne gry" w wykonan iu 
Teatru Pantomimy z Wrocławia, odbyło się spotkan ie licz
nie zgromadzonej publicznośc i z reżyserem przedstawie
nia - Henrykiem Tomaszewskim. 

• Również podczas trwan ia li Przeglądu (16 kwietn ia) od
była się prapremiera sztuki zielonogórskich autorów Ar
tura Bel inga i Marka Zgaińskiego 11M iłość na telefon". Była 
to kolejna propozycja Sceny Inicjatyw Aktorskich Lubu
sk iego Teatru. 
11Gazeta Lubuska", podsumowując li Przegląd, nap isała 
w 11Magazynie" datowanym 15-16 kwietnia: 11Teatr pęka 

hl/ w szwac ... 

• Od 12 do 16 kwietn ia 11 Księżniczka na ziarnku grochu" 
H. Ch. Andersena bawiła na scen ie Olsztyńskiego Teatru 
Lalek. Lubuski Teatr w tym samym czasie odwiedziła 

11
Kró

lowa śn iegu" E. Szwarca w reżyser ii Jana Plewako grana 
przez aktorów Olsztyńskiego Teatru Lalek. 



• 19 kwietnia na występ gościnny do Gorzowa wyjechała nasza „O pera za trzy grosze" B. Brechta 
i K. Weilla w reżyseri i Waldemara Wolańskiego. 

• 25 kwietnia Lubuski Teatr odwiedzi ł Zarząd M iasta Zielona Góra i Komisja Kultury RM. W wyn iku 
odbytych pod naszym dachem obrad uzyska li śmy dodatkowe środki , niezbędne do przeprowadze
nia remontu„ . teatra lnego dachu. 

• 29 kwietnia na sta łej scen ie lT w Świebodzin i e - spektakl „Komedii sytuacyjnej " J. Mortimera 
i B. Cooke'a w reżyse ri i Sylwestra Chęciń skiego. 

• 2 maja plenerowa wersja szekspirowskiego „Snu nocy letniej" w reżyserii Anny Proszkowskie j 
zaprezentowana została p ubliczn ość Gubina . 

• 5 ma ja jubileuszowe pięćdziesiąte przedstawien ie „Księżniczki na ziarnku grochu" H. Ch. Ander
sena w reżyserii Joanny Łup inowicz, z muzyką Krzesimira Dębskiego. Premiera odbyła się 1 2 marca 
br. „Nie wszystkie ksi ężn i czk i ma ją takie powodzenie" - zauważyła „Gazeta Lubuska". 

• Pub l iczność Głogowa obejrzała 11 maja na swej Stałej Scenie poza siedzibą LT „Komedię sytu
acyj ną" w reżyseri i Sylwestra Chęci ń sk iego . 

• 16 maja - kolejna premiera studencka. Tym razem - „Miłość na telefon" A. Bellinga i M . Zgaińskie
go, w reżyserii A rtura Bel inga. 

• Na Stałej Scenie LT w Żarach - 19 maja „Tango" S. Mrożka w reżyserii Zbigniewai Lisowskiego. 

• W dn iach 29-3 1 ma ja trwał w Lubuskim Teatrze li Przegląd Małych Form Teatralnych „Wielcy 
aktorzy - wielka literatura " . Przegląd rozpoczął „Portret kobiecy" - spektakl złożony z wierszy 
Wi sławy Szymborskiej wykonany przez Irenę Jun aktorkę warszawskiego Teatru Studio. Drugą część 
wieczoru wypełn i ł Turn iej Etiud Teatralnych, którego jury w składzie: Ireno Jun, Andrzej Buck i Artur 
Łu kasiewicz przyznało I nag rodę Wojciechowi Czarnocie za etiudę „Orfeusz" wg L. Kołakowskiego 
i 11 nagrodę Beacie Rynkiewicz za etiudę „Małgorzata" wg M . Bułhakowa. Następnego dnia publicz
ność obe j rzała monodram K. Brauna „Modrzejewska" w wykonaniu Tatiany Kołodziejskiej1 , wyreży
serowany przez Waldemara Matuszewskiego. Zakończenie li Przeglądu stanowił, zaprezentowany 
w kościele p.w. Naj świętszego Zbawiciela, spektakl muzyczno-poetycki „Jesteś, Który Jesteś" wyko
nany przez Wiesława Komosę i Józefa Skrzeka. 

„Awantura o Basię", Fot. Leszek Krutulski 

• 1 czerwca na Scenie im . St. Cynarskie
go odbyła się premiera komedii musicalo
wej dla dzieci i dorosłych ,,Awantura o 
Basię" Kornela Makuszyńskiego . Adapta
cja sceniczna, reżyseria i choreografia jest 
dziełem Daniela Kustosika, scenografią 
zajęła się Anna Bobrowska-Ekiert. Muzy
kę napisał Maciej Szymański a teksty pio
senek - Józef Ratajczak. Rola Basi powie
rzona została trzem dziewczynkom, wy
branym w drodze castingu spośród 80 
kandydatek. Premierze towarzyszył wer
nisaż wystawy zatytułowanej „Ptaki dzi
waki", prezentowanej w Galerii LT Na 
Balkonie. Autorem wystawy jest teatralny 
plastyk-modelator Ryszard Jaworski. Pa-

tronat nad premierą objął Rotary Club Zielona Góra, dz ięki któremu mogliśmy zaprosić na odbywa
jący się w Dniu Dziecka spektakl małych widzów z domów opieki i najuboższych rodzin. 

• 14 czerwca na Stałej Scenie LT w Żagan i u zaprezentowane zostało „Tango" Sławom i ra Mrożka , w 
reżyserii Zbigniewa Lisowskiego. 

• W tym samym dniu, w siedzibie Teatru odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „ Konstelacja 
goryla". Autorem fotogramów jest aktor naszego Teatru Artur Beling. 

• 15 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie Plebiscytu 
na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru. 
Z glosowania widzów wynika, że w sezonie 1999 / 
2000 najpopularniejsza aktorka sceny dramatycz
nej1 to Kinga Kaszewska , (która również otrzymała 
nagrodę za najlepszy debiut na lubuskiej scenie w 
bieżącym sezonie); najpopularniejszy aktor sceny 
dramatycznej to Sławomir Krzywiźniak; najpopu
llarn iejsza aktorka sceny lalkowej to Maria W eigel t, 
najpopularniejszy aktor sceny lalkowej to Jan Wy-
socki ; za najlepszą - zdaniem studentów i pracow- „LEONY 2000" Fot. Leszek Krutulski 
ników WSP - premierę bieżącego sezonu uznane zo-

stało „Tango" S. Mrożka w reżyserii Zbign iewa Lisowskiego. Nagrodę za na j lepszą w sezon ie rolę 
otrzymała Jolanta Szajna (Eugenia w „Tangu"). Nagrody m. in . wręczal i: gość honorowy wieczoru 
- wiceprezes ZG ZASP Sławom i ra Łozińska, wicemarszałek Jolanta Fedak, prezydent miasta Zyg
munt Listowski , ,(który swoją własną nag rodą obdarzył dyrektora Andrzeja Bucka) i wiceprezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Teatru Jerzy Duber. LEONA 2000 dla „Tanga" wręczono w 
imieniu fundatora nagrody, rektora W SP prof. dr hab. Andrzeja Wiśniewskiego. Fundatorami na
gród były także media - Radio Zachód i „Gazeta Lubuska" . Podczas Koncertu Fi nałowego obejrze
liśmy sceny z premier sezonu, fragmenty programów N Poznań dotyczących Lubuskiego Teatru, 
recital poetycki w wykonaniu Wiesława Kornasy oraz fragment próby „Piękne j Lucyndy1' Mariana 
Hemara w adaptacji i reżyserii Wiesława Kornasy, jako zapowiedź następnej premiery LT. 

• 27 czerwca w Łagowie, nad jeziorem, odbył się plenerowy spektakl „Snu nocy letniej" W . Shake
speare'a w reżyserii Anny Proszkowskiej. 

• Ten sam „Sen nocy letniej" został 6 sierpnia zaprezentowany w Kazimierzu Dolnym, podczas 
trwającego tam Lata Filmowego i Artystycznego. Następnego wieczoru spektakl zobaczyła publicz
ność warszawska, zgromadzona na Konkursie Teatrów Ogródkowych. 

„Sen" w Kazimierzu 
Fot. Andrzej Nowak 
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W repertuarze Lubuskiego Teatru 
· W. Szekspir SEN NOCY LETNIEJ, reż. Anna Proszkowska 
· K. Braun MODRZEJEWSKA, reż . Waldemar Matuszewski 
· A. Osiecka APETYT NA CZEREŚNIE, reż . Piotr-Bogusław Jędrzejczak 
· R. Cooney WSZVSTKO W RODZINIE, reż . Wojciech Pokora 
· NARKOMANI, adapt. i reż. Krzysztof Rościszewski 
· Y. Reza SZTUKA, reż. Leszek Czarnota 
· W. Gombrowicz IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUDA, reż. Zbigniew Lisowski 
· S. I. Witkiewicz WARIAT I ZAKONNICA, reż . Krzysztof Rościszewski 
· B. Brecht, K. Weill OPERA ZA TRZY GROSZE, reż. Waldemar Wolański 
· GRA na podst. 11 Pokojówek 11 J. Geneta, reż . Grzegorz Matysik 
· J. Mortimer, B. Cooke KOMEDIA SYTUACYJNA, reż. Sylwester Chęciński 
· S. Mrożek TANGO, reż. Zbig~iew Lisowski 
· A. Beling, M. Zgaiński MIŁOSC NA TELEFON, reż. A. Beling 
· M. Hemar PIĘKNA LUCYNDA, reż. Wiesław Kornasa 

dla dzieci: 
· MINIATURY, scenariusz i reż. Tomasz Brzeziński 
· KOPCIUSZEK, J. Brzechwa, reż . Ewa Marcinkówna 
· PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA, K. Makuszyński, reż. Arkadiusz Klucznik 
·TYGRYS PIETREK, H. Januszewska, reż. Władysław Janicki 
· NIEZWVKŁE PRZVGODY PANA KLEKSA, J. Brzechwa, reż . Konrad Szachnowski 
· OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, K. Dickens, reż. Krystyna Jakóbczyk 
· KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU, H. Ch . Andersen, reż . Joanna Łupinowicz 
·AWANTURA O BASIĘ, K. Makuszyński, reż . Daniel Kustosik 

LUBUSKI TEATR im. L. Kruczkowskie o w Zielone· Górze WiD<:>tYf~Di~ • 2-11 w11 1h ia 2n nnT_ I 
Dyrektor Naczelny i Kierownik Artystyczny. Andrzej Buck a N I z I E l a N E J G ó R y 

POD PATRONATEM PREZWENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

III WINOBRANIOWE 
SPOTKANIA 

W LUBUSKIM TEATRZE 

3.09 .2000 
godz. 19.00 

4.09.2000 
godz. 1 7 .OO i 19.30 

5.09.2000 
godz. 19.00 

6.09.2000 
godz. 19.00 

7.09.2000 
godz. 19.00 

8.09.2000 
godz. 19.00 

9.09 .2000 
godz. 17.00 i 19.30 

10.09.2000 
godz. 12.00 

godz. 19.00 
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PROGRAM 
M. Hemar, „PII;:KNA LUCYNDA " 
reżyseria Wiesław Kornasa 
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 
PREMIERA - INAUGURACJA SEZONU TEATRALNEGO 200 0 / 2 0 01 

D. Stalińska, „PRÓBA", reżyseria i wykonanie DOROTA STALIŃSKA 

R. Clark, Bobrick „MORDERSTWO W HOTELU" , reżyseria W. Kaczkowski 
Grają: DOROTA KAMIŃSKA 
MACIEJ DAMIĘCKI, PIOTR SKARGA 

KONCERT Grupy Mo Carta 

A. Strońska „ZGUBNY NAŁÓG MIŁOŚCI" 
reżyseria Zdzisław Wardejn 
Grają: BWA DAŁKOWSKA, ZDZISŁAW WARDBJN 

C. McPherson „śwu;:TY MIKOŁAJ" 
reżyseria Agnieszka Glińska 

Wykonanie: JAN ENGLERT 

M. Rębacz „ATRAKCYJNY POZNA PANIĄ . .. " 
reżyseria Marek Rębacz 
Grają: ROMAN KŁOSOWSKI, ZOFIA MERLE, IRENA KOWNAS 
MAGDALENA WÓJCIK, J OANNA BRODZIK 
WITOLD PYRKOSZ, KRZYSZTOF KIERSZNOWSKI 

K. Makuszyński „AWANTURA O BASI!;:", reżyseria Daniel Kustosik 

M. Hemar „PIĘKNA LUCYNDA", reżyseria Wiesław Kornasa 
Lubuski Teatr im. L. Kru czkowskiego w Zielonej Górze 

Patronat 
medialny: 

Radio Zachód S.A. 

Bilety do nabycia w kasie Teatru od 22 sierpnia 2 000r. 
Zamówieni<1 i rezeiwacj e tel. : 327-20-5 6 (do 5 9) w. 12,2 3 fax: 327-14-1 7 



PATRONAT MEDIALNY 

69, MMHz 103MHz radio zielona góra 

RADIO ZACHÓD ~7,1 FM 

BA NK HA ND LOWY W WARSZAWIE SA 
ROK ZAŁOŻENIA 1870 

~ Wspiera działalność Teatru 

0 POLMOZBYT 

67-100 Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9 
tel. (0-688) 792-08, fax (0-688) 723-94 
e-rnail : rnelaco@man .zgora.pl 

DRUKI AKCYDENSOWE 
i ARTYKUŁY BIUROWE 

optyk 
W11g1 

~SZNIOY' 

Sezon 2000/2001 

Asystent Dyrektora Naczelnego 
Tomasz Korniluk 

Kier. Działu Administracji. 
Specjalista d/s lnwest. i Remontów 
Grażyna Bogusławska 

Sekretariat 
Krystyna Pilch 

Impresariat 
Alicja Markiewicz 
Karolina Jankiewicz 

Specjalista d/ s widowni 
Alicja Fic 

Księgowość 
Maria Pigulska 
Helena Cetner 
Lucyna Skrzypek 
Elżbieta Sokołowska 
Anna Tytuła 

Kadry 
Hanna Bartosiak 

Kierownik techniczny 
Helena Bondyra 

Pracownia stolarska 
Jarosław Woźniak 
Jacek Orłowski 

Pracownia modelatorska 
Ryszard Jaworski 
Jarosław Dulęba 

Rysunki: Małgorza ta Grabowska-Kozera 

Pracownia krawiecka 
Danuta Osińska 
Zofia Feliksiak 
Ewa Obrębska 
Zofia Michalak 

Pracownia tapicerska 
Mirosław Perwiński 

Montażyści 
Robert Prus 
Krzysztof Bielewicz 
Andrzej Choja 
Rafał Chreptak 
Ryszard Tomala 
Piotr Karasiewicz 

Pracownia fryzjerska 
Maria Kaczmarowska 

Rekwizytorzy 
Edward Tuliszka 
Anna Maćkowska 

Garderobiane 
Wanda Bogucka 
Aleksandra Czapnik 
Dorota Kubczak 

Światło 
Mieczysław Chreptak 
Krzysztof Wójcicki 
Piotr Jeżycki 

Dźwięk 
Piotr Dura 
Krzysztof Ochocki 
Łukasz Powieki 

Magazyn główny 
Elżbieta Trubiłowicz 

Redakcja programu 
Andrzej Buck 
Anna Tokarska 
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