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Ingmar Villqist 

Ingmar Villgisr ro ukrywający się pod skandynawskim pseudoni

mem polski auror, urodzony w 1960 roku w Chorzowie (Górny Śląsk). Ab

solwent U niwersyreru Warszawskiego. Hisroryk szruki, wykładowca akade

micki. Sławę zyskał sobie jako dramatopisarz (Oskar i Rurh, cykl Bezrlenow

ce, Noc Hełvera, Entartece Kunsr). Jesr rwórcą aurorskiego Teatru Kriket 
z Królewskiej Hury. Pracuje i mieszka w Warszawie. 

Sztuka Emartece Kunsr powsrała specjalnie dla Tearru Polskiego w Poznaniu. 
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Ze wspomnień majora Terensa Bulloch'a DSO, DFC: „ ... Lu

dzie uważali, że mam dużo szczęścia. Lacałem w dywizjonie liberatorów 

od polowy 1941 r. do końca 1942 i wyparrzyłem 28 U-bootów acakując 

19, admirtalicja uznala, iż osobiście zaropiłem 4 jednostki wroga. Zazwy

czaj znajdowałem U-bo0ty dzięk i radarowi, ale rakże mając doskonały 

wzrok z daleka dostrzegałem kilwater okrętów podwodnych i wtedy nad

l arując pod kątem 20 stopni zrzucałem 3 bomby głebinowe mając pew

ność, że choć jedna z nich trafiał a celu. U-booty były solidnie wykonane 

i odporne, aby je uszkodzić należało je trafić w doległości nie mniejszej 

niż 3 metry od kadłuba ... " 

Ze wspomnień Joe Whartona - trzeciego oficera na „Empire 

Mersey": „ ... 14 października, około godziny 2.30 nasz okręt zoscał tra

fiony torpedami z nieprzyjacielskiego okrętu podwodnego. Z przerażają

cym szczękiem okręt zadrżał i przechylił się na portburtę, a następnie za

czął n achylać się od dziobu. Kapican po nadaniu sygnału SOS nakazał na

ty chmiastową ewakuację, błyskawiczn i e nabierający wodę okręt ronął. 

W lodowych, arktycznych wodach Atlantyku spoczęło wielu dzielnych 

łudzi, nie mając szans na podjęc i e walki z wrogiem, który zniknął pod 

powierzchnią oceanu ... " 

7 



8 

W czasie wojny sztuka moderniscyczna dwudziescego wieku 

zosrała zaklasyfikowana przez nazisrów jako emanece kunsr (sztuka zwy

rodniała). Anyscyczną modernę urożsamiano z negacywnie ocenianymi 

zmianami policycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Mimo, że naród, 

liczący ponad 60 milionów ludzi, pozoscał głuchy na ekspresję swoich naj

wybirniejszych rworców, ro jego przyszli przywódcy nie mogli nie do

suzec wyrazisrości i porecjalnej siły propagandowej sztuki awangardowej. 

Już w larach dwudziesrych, a więc jeszcze przed dojściem do władzy na

zisców, powscały w Niemczech srowarzyszenia Deursche Kunscgesell

schafr czy Kampfbund for Deucsche Kultur. Wkrócce ro wlaśnie ludzie 

z takich organizacji zajęli kluczowe stanowiska w państwowych instytu

cjach zajmujących się kulturą, rozpczynając powszechny Gleichschaltung. 

Pociągnęło ro za sobą represje, zakazy twórczości, policyjny nadzór i nisz

czenie dzieł. Nie rolerowano żadnych odstępstw od realizmu. Kulminacją 

tych procesów było otwarcie w Monachium objazdowej wyscawy zacytu

łowanej Entartete Kunst. Modernistyczna sztuka zosrała określona jako 

prymitywna i wroga. 
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[ Czarne listy ] 

Poniższe listy zostały zestawione przez „Komisję Berlińskich Księgarń" 

(Kommission der Berliner Bi.ichereien) 

Po<lsrawy Jo sporządzenia „czarnych I ist": 

* wyznaczniki dla sporządzania „Czarnych list" są narury literacko-politycznej. 

Należy wychodzić zawsze od odpowiedzi na fundamentalne dla każdej politycz

nej decyzji pytania: Kim jest właściwie wróg? Przeciwko komu należy skierować 

walkę I 

* Walka jest skierowana przeciwko objawom rozkładu naszego związanego ze 

szruką sposobu myślenia i życia; tzn. przeciwko literarurze próżniaczej, która two

rzona jest przeważnie dla człowieka wielkomiejskiego, aby wzmocnić jego uczucie 

świadomego wyobcowania ze środowiska, narodu i każdej wspólnoty, prowadzącej 

do całkowitego wykorzenienia. Ta łiterarura emanuje nihilizmem intelektualnym. 

* Ten rodzaj łiteracury ma przeważnie, jednakże nie wyłącznie „przedstawicieli je

dynieżydowskich " . Należy dodać, że nie każdy pisarz pochodzenia żydowskiego to 

przedstawiciel lireracury próżniaczej ( ... ) 

* Nie każdy pisarz rosyjski ro kulturalny bolszewik. Dosrojewski i Tołsroj nie fi

gurują na liście. Jednakże nowe nabytki rosyjskie są zbędne( ... ) 

* Poleca się zatrzymanie jednego egzemplarza nawet najniebezpieczniejszej książ

ki w wielkich księgarniach miejskich i uniwersyteckich w tzw. „ trującej szafie" dla 

przyszłego duchowego rozliczenia z literacurą próżniaczą i marksisrowską. 

* Pod względem rech nicznym oczyszczenie ma nastąpić etapami, przy czym po

wstałe luki będą wypełniane nowopowstałą literacurą niemiecką. 

* Książki wycofane dla ludności dzielą się na trzy grupy: 

... 

* grupa 1 - podlega zniszczeniu , np . Remarque 

* grupa 2 - umieszczana będzie w „trującej szafie" 

*grupa 3 - zawiera wątpliwe przypadki, które należy szczegółowo zbadać, tzn. czy 

nie umieścić ich w grupie 1 lub 2 (np. Traven) 

* Ważniejszym od oczyszczenia jest „rozbudowa" w znaczeniu nowych Niemiec. 

* Do rozbudowy w znaczeniu narodowosocjalistycznym nie należy w żadnym wy

padku „kicz patriotyczny ". Przeciwko niemu opracowywane są także „czarne li

sty". Przykładami takiego kiczu są: PO. Hoc ker, P. Hoch. 
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[ Fragm nt przemówienia Adolfa Hitlera ] 

z okazji otwarcia Pierwszej Wielkiej Niemieckiej Wystawy Sztuki 

w Monachium 1937r. 

(_„) W tym miejscu chciałbym dzisiaj srwierdzić co następuje: Do momen

tu objęcia w ładzy przez narodowych socjalisrów była obecna w Niemczech 

tzw. „nowoczesna sztuka", tzn., jak mówi samo słowo, każdego roku była 

to inna sztuka. Niemcy narodowo-socjalistyczne chcą jednak z powrorem 

„sztuki n iemieckiej" i ta powinna i będzie, tak jak wszystkie twórcze war

tości narodu, wieczna. Jeśli sztuka jest pozbawiona warrości nieprzemij ają

cej dla naszego narodu, wtedy też nie ma ona nawet w dniu dzisiejszym 

żadnej warrośc i (. .. ) 

(. .. ) Sztuka nowe1 Rzeszy nie będzie mierzona według tego, czy jes t srara 

czy nowoczes na - 1ako sztuka niem iecka będzie nieprzemijalna w obliczu 

hisrorii ( .. . )Dlatego przyznaję się, że zdecydowałem nieodwołalnie, rak jak 

na polu gmatwaniny politycznej, tak i w naszej sztuce zrobić wreszcie po

rządek (. .. ) 

Niech nikt nie ma już wątpliwości: Narodowy soc jalizm postawił sobie za 

zadanie uwolni ć Trzec ią Rzeszę i tym samym nasz naród i jego życie od 

tych wszelkich wpływów, które są zgubne dla naszego Jestestwa. I chociaż 

ro oczyszczenie nie może się dokonać jednego dnia, ro niech żadne zjaw i

sko, które bierze udzial w zepsuciu, nie liczy, że ominie go godzina, w któ

rej zos t anie wyeli minowane( ... ) 

Żród ł o: Volkischer Beobachrer, 17 .07 . 193 7 
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[ Palenie książek ] 

(BUCHERVERBRENNUNGEN) 

Akcje propagandowe: 

palenie i darowizny k iążc:k. 

Księgarnie miej kic w Berlinie 

zosraly oczyszczone 

Pisarze na Czarnych Lis cach . 
Hańba publiczn ie palona . 

Kupujemy książki naro<lowe . 

Podczas palenia książek orkiestry SA. i SS wygrywały rodzime melodie 

i marsze, do momentu kiedy dziewięciu przedstawicieli braci studenckiej, 

krórym książki przydzielono według poszczególnych dziedzin, znamienny

mi słowy oddawało ogniu dzieła natchnione duchem antyniemieckim: 

* 1 wołający: Przeciwko walce klasowej i materializmowi, za wspólnotę na

rodową i idealistyczne podejście do życia' Przekazuję plamieniom pisma 

Marxa i Kautsky'ego 

* 2 wołający: Przeciwko dekadentyzmowi i zgniliźnie moralnej! Za dyscy

plinę i cradycję w rodzinie i państwie! Przekazuję płomieniom pisma Hein

richa Manna, Ernsra Glaesera i Ericha Kasrnera 

* 3 walający: Przeciwko miałkości charakteru i zdradzie politycznej, za po

święcenie narodowi i pańsrwu! Przekazuję płomieniom pisma Friedricha 

Wilhelma fomera 

* 4 wołający : Przeciwko przecenianiu i analizowaniu popędów, za szlachec

two ludzkiego ducha! Przekazuję płomieniom pisma Zygmunta Freuda 

* 5 wołający: Przeciwko fałszowaniu naszej bist0rii i niedocenianiu jej wiel

kich postaci, za szacunek dla naszej przeszłości! Przekazuję płomieniom pi

sma Emila Ludwiga i Wernera Hegemanna 

* 6 wołający: Przeciwko obcemu narodowi niemieckiemu dziennikarsrwu 

nacechowanemu judaizmem, za odpowiedzialną współpracę w dziele odbu

dowy narodu niemieckiego' Przekazuję plomieniom pisma Theodora Wolf

fa i Georga Bernharda 

* 7 wolający: Przeciwko literackiej zdradzie żołnierza w wojnie świarowej, 

za wychowanie narodu w duchu prawdy' Przekazuję płomieniom pisma 

Ericha Marii Remarąue'a 

* 8 wołający: Przeciwko aroganckiemu zeszpeceniu języka niemieckiego, 

za dbałość o drogocenne dobro naszego narodu' Przekazuje płomieniom pi

sma Alfreda Kerra 

* 9 wołający: Przeciwko bezczelności i zuchwałości, za powagę i szacunek 

dla wiecznego ducha narodu niemieckiego! Ogniu, pochłoń również pisma 

Tucholsky'ego i Ossietzkiego 

15 
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[ Moda ] 
HITLERJUGEND 

Uniformy 

Ponieważ prawie wszyscy chłopcy przysrąpili do Hirlerjugend, uniformy 

byly przydzielane przez państwo według rozmiarów. Taki uniform przypo

minał mundur wojskowy i służył jako znak rozpoznawczy. Dawał również 

uczucie przynależności do grupy. 

Fryzury 

Wlosy obcięte były bardzo krótko, tylko na czubku głowy mogly się zna

leźć nieliczne dłuższe pasma. 

Obuwie 

Obuwie składało się z wysokich oficerków, których podeszwy wzmocniono 

dodarkowo metalowymi gwoździami. Za pomocą tychże gwoździ powsta

wał „wzorcowy" hałas przy maszerowaniu. 

' 

Ubranie w czasie wolnym 

W Hirlerjugend czasu wolnego było niewiele, ponieważ czas wolny spędza

ło się w gronie przyjaciół z Hirlerjugend. Wieczorami zmieniano uniformy 

na ubrania proste i skromne. 



[ Wystawa ] 

18 

Wystawa Sztuka Zdegenerowana została otwarta przez narodowych socja

listów 19 lipca 193 7 roku. Składała się na nią kolekcja ponad 650 obra

zów, rzeźb, druków i książek z 32 publicznych muzeów. Dzieła te zostały 

zebrane, aby wpoić niemieckiemu społeczeństwu poprzez oszczerstwa 

i szyderstwo, jaki rodzaj sztuki jest nie do zaakceprowania przez Rzeszę 

i w konsekwencji amyniemiecki. Naziści potępiali większość sztuki sprzed 

1933 roku, odrzucając niemieckie dziedzictwo artystyczne. „Sztuka zde

generowana" została zdefiniowana jako „obrażająca niemieckie uczucia 

lub niszcząca i mieszająca naturalne formy lub po prostu ujawniająca brak 

manualnych i artystycznych zdolności". Od 1937 do 1940 wystawę obej

rzało ponad cztery miliony łudzi w Niemczech i Austrii. 

W 1937 roku Joseph Goebbels skonfiskował ponad 16 OOO dzieł, które 

uznano za zdegenerowane. Większość z nich została sprzedana zag ranicz

nym marszandom a uzyskane w ten sposób pieniądze zasiliły skarb Rze

szy. a aukcji w Fisher Gallery 125 obrazów i rzeźb zostało sprzedane la

cern 1939 roku. Aukcja przyniosła w sumie 500 OOO franków szwajcar

skich dochodu. 

Zagarnianie dzieł sztuki zostało ostatecznie zalegalizowane w maju 1938 

roku przepisem z mocą wsteczną, który mówił iż „wy twory zdegenerowa

nej sztuki, które zostały zabezpieczone w muzeach lub w kolekcjach 

otwartych dla publiczności przed wejściem tego przepisu w życie mogą 

być wzięte w posiadanie przez Rzeszę bez rekompensaty". 

Wiele ruchów artystycznych, jak kubizm , ekspresjonizm czy dadaizm 

było kompletnie niezrozumiałych dla niemieckiego społeczeństwa, któ

re ucierpiało z powodu ekonomicznego kryzysu. Zdemoralizowana lud

ność postrzegała te nurty sztuki jako elitarne i przeintelektualizowane 

i łączyła je z kondycją ubogiego kraju. Także artyści byli postrzegani ja

ko „przynależni do międzynarodowej siatki komunistów i Żydów". Wie

lu z nich było zresztą socjalistami , co ułatwiało zaklasyfikowanie ich ja

ko „antyniemieckich". 

Źródła wystawy monachijskiej można dostrzec już w 1933 roku. Deucscher 

Kunstberich zawierał pięciopunkcowy manifest opisujący „czego niemieccy 

artyści powinni oczekiwać od nowego rządu". Czytamy w nim m.in. 

* Wszystkie prace o charakterze kosmopolitycznym lub bolszewickim po

winny zostać usunięte z niemieckich kolekcji potem wystawione na widok 

publiczny a w końcu spalone. 

* Wszyscy dyrekcorzy, którzy zmarnowali pieniądze na zakup antynie

mieckiej sztuki powinni zostać natychmiast zwolnieni. 

* Żaden artysta z marksiscowskimi lub bolszewickimi koneksjami nie po

winien być odtąd nigdy wspomniany. 

* Nie powinny być budowane budynki w kształcie pudła. 

* Wszystkie rzeźby nie aprobowane przez niemiecką społeczność powinny 

zostać natychmiast usunięte. 

. , . . 
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[ Deklaracja z Gurtenbrunn ] 

(GUTTENBRUNNER ERKLARUNG) 

Poniżanie ludzi myślących w odmienny sposób, palenie książek na stosach 

i walka przeciwko „szruce zwyrodniałej" srworzyły swego czasu duchowe 

podsrawy dla „ruchu", króry kilka lar poźniej doprowadził do bezgranicz

nego cierpienia i śmierci 50 milionów osób. Każde ograniczenie działalno

ści kulruralnej i każde srwierdzenie, czym jesr a czym nie jesr szruka nale

ży zakwalifikować jako arak na wolność jednosrki, zaprzeczenie i pogardę 

dla wolności w społeczeńsrwie demokratycznym. 

W obecnych czasach Platforma Kulruralna Górnej Ausrrii (Kulrurplarr

form Oberosrerreich KUPF) - organizacja skupiająca główne inicjarywy 

kulturalne w tej części Ausrrii - zaobserwowała liczne przejawy działalno

ści skierowane przeciw szeroko pojmowanej kulrurze. Dlarego reż opubli

kowana zosrała „Deklaracja z Gurrenbrunn": 

"'. kulrura jesr środkiem do życia zarówno dla jednosrki, jak i dla społeczeń

srwa orwarrego i tolerancyjnego. Wolność działalności kulruralnej i jej sze

rzenia jesr miernikiem dla wolności i tolarancji społeczeńsrwa 

* społeczeńsrwo bez duchowych prekursorów - rwórców i naukowców, nie 

może sprosrać swym wyzwaniom. Kro nie dopuszcza czynnika rwórczego, 

eksperymentalnego, niekonrrolowanego i nowego, ren zamyka furrkę do 

przyszłości 

* sztuka i kulrura nigdy nie były ograniczone do funkcji napawania się 

pięknem, harmonią i odpoczynku od życia codziennego. Kto zawęża poję

cie sztuki do jej użyteczności moralnej czy duchowej kontemplacji, nie do

cenia jej ważnych aspektów 

* współczesna szruka powinna mierzyć się z akrualnymi remarami bezpo

średnio i bezwzględnie. Praca rwórcza nad rysami i niedociągnięciami spo

łeczeństwa prowadzi do jego humanizacji 

* szerzenie rozrywki, dobrego samopoczucia, radości życia, piękna i har

monii poprzez szrukę i kulrurę KUPF pojmuje jako podsrawową potrzebę 

ludzką 

* wolność szruki według KUPF kończy się ram, gdzie ustaliła to Europej

ska Konwencja Praw Człowieka 

* własna rradycja nigdy nie powinna srać się samowysrarczającym idealem. 

Kto kroczy drogą bezwzględnego opiewania kulrury narodowej , ten wyka

zuje pewne zaślepienie w obliczu ważnych problemów współczesnych. Abs

rrahując od rego, kulrura narodowa jest nie rylko ważnym elemenrem ży

cia kulruralnego w ogóle, lecz jesr „parrnerem do współpracy " 

(„.) 

Pełen tekst deklaracji: 

www.kpoe.ar/ooe/gurrenbrunn. htm 

Kulturplanform Oberosrerreich 

Hofgasse 1 

4020 Linz 
Austria 

Tel +43 732 794 288 
Fax +43 732 794 289 
kupf.ooe@servus.ar 
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'frarr Polsk i w Poznan iu 

Sezon arry ryczny 2000/200 I 
w reperruarzc : 

Duza scena : 

Adam Mickiewicz: „Dziady drezdeńskie " 

Opracowanie tekstu 

i reżyseria - Maciej Prus 

Scenografia - Boris Kudlicka 

Muzyka - Jacek Ostaszewski 

Premiera 28 X 2000 

Spektakl trwa 2h 15min z jedną przerwą 

Juliusz Słowacki z Calderona de la Barca: 

„Książę Niezłomny " 

Opracowanie tekstu 

i reżyseria - Paweł Łysak 

Scenografia - Paweł Wodziński 

Muzyka - Paweł Mykietyn 

Premiera 18 I 2001 

Spekrakl trwa lh 30 min bez przerwy 

Lars Noren: Krąg personalny 3: 1 
Opracowanie tekstu 

i reżyseria - Piotr Chołodziński 

Scenografia - Małgorzata Szczęśniak 

Kostiumy - Joanna Kaczyńska 
Prapremiera polska - 16 III 200 I 

Spektakl trwa 3h z dwiema przerwami 

Joe Alter Dance Group: His est 

Caritas/Of these Love/Z nich zaś Miłość 

Koprodukcja Teatru Polskiego w Poznaniu 

i Joe Alrer Dance Group 

Choreografia - Joe Alrer 
Muzyka - Aleksander Kościów 

Scenografia - Hester Elemans 

Kostiumy - Zofia de Ines, 

Joanna Jaśko-Sroka 
Prapremiera świarowa - 12 V 200 l 

Spektakl trwa 5 5 min. 

Malarnia . 

Ingmar Villqist: „Noc Helvera" 

Reżyseria - Paweł Łysak 

Scenografia - Paweł Wodziński 

Opr. muz. - Marcin Błażewicz 

Premiera 19 X 2000 
Spektakl trwa lh 30min bez przerwy 

Theresia Walser: „Córki King Konga" 

Reżyseria - Rafał Sabara 

Scenografia - Agnieszka Kaczyńska 

Opr. muz. - Olena Leonenko 

Premiera 25 XI 2000 

Spektakl trwa 2h bez przerwy 

\'V' przygorowaniu : 

Sarah Kane: Łaknąć 
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Dyrekcor naczelny i arcystyczny 

Paweł Wodziński 

Wicedyrektor 

Paweł Łysak 

Kierownik liceracki 

Krzyszrof Kurek 

Kierownik techniczny 

Andrzej Biskup 

Sekrccrze liceraccy 

Paweł Dobrowolski, 

Jacek Zienkowicz 

Koordynaror pracy arcyscycznej 

Małgorzata Miszrał 

Kierownik dzialu markecingu 

Marra Kęsy 

Asyscent finansowy 

Marcin Kowalski 

lmpresariac 

Joanna Leśnierowska 

Główna księgowa 

Kryscyna Hałuszczak 

Kierownik dzialu kadr 

Janina Dąbrowa 

Kierownik działu adminiscracyjno

gospodarczcgo 

Maria Głuszak-Rzechówka 

Sekrecariac 

Renara Srolarska, 

Marcin Adamczak 

Orgaoizaror widowni 

Mariola Michalak 

Kasa bilerowa 

Małgorzata Waldowska 

Oświerleniowcy 

Janusz Dratwa, 
Paweł Bordych 

Akustycy 

Wiesław Janicki, 

Barbara Olszcyn 

Brygadier sceny 

Sławomir Cyran, 

Momażysci 

Roman Berem, 

Marcin Przybylski, 

Marek Szorkiewicz, 

Marek Jaworski, 

Jacek Frączek 

Garderobiane 

Izabela Wirek, 

Aleksandra Nowicka, 

Ewa Cieślik, 

Elżbieta Rochowiak 

Pracown.ia krawiecka damska 

Marzena Adamska, 

Beara Rembowska 

Pracownia krawiecka męska 

Wojciech Januchowski, 

Karol Drzymała 

Stolarnia 

Marian Kowal, 

Eugeniusz Stiller 

Pracownia obuwnicza 

Henryk Lein 

Charakteryzarornia 

Małgorzata Stawicka 

Pracownia płascyczna 

Jacek Zujewski, 

Ryszard Książek 

Pracownia dekoracyjno-capiccrska 

Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślusarska 

Amoni Michalak 

Rekwizycornia 

Czesław Wasiński 

Ekkcryk 

Andrzej Graczyk 

Ze pól arrysryczny 

Teatru Polskiego 
w sezonie 2000/200 l 

Reżyser 

Rafał Sabara 

Beata Bandurska 

Zina Kerste 

Małgorzata Neumann 

Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Fedak 

Ewa Szumska 

Katarzyna Węglicka 

Monika Zalewska 

Michał Breitenwald 

Sebastian Grek 

Michał Kalera 

Piou Kaźmierczak 

Paweł Ławrynowicz 

Lech Łotocki 

Roland Nowak 

Jakub Papuga 
Artur Pierściński 

Janusz Stolarski 

Jakub Ulewicz 
Edward Warzecha 

Sylwester Woroniecki 

Piou Wypart 

lnspiqem 

Elżbieta Bednarczyk 




