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Teatr sztuką przyszłości 
Teatr będzie istniał zawsze. Ta sztuka za

przeszłych czasów jest sztuką przyszłości. Nie z 
woli dramatopisarzy, aktorów, reżyserów - lecz 
z woli widzów. 

Teatr bierze się bowi em z głębokiej i ni e
przemijającej potrzeby psychicznej człow i eka. 

Szybko oswajamy kosmos, nowinki i wynalazki 
techniczne , ale wciąż powracamy do przestrze
ni przynależnej Sztuce , która istnieje, odkąd 
wynaleziono zegar słoneczny i posługuje s i ~ 

tymi samymi, najprnstszymi środkami. 
Wprawdzie teat r s tal się zjawiskiem społecz

nym, ale zrodził się jako zjawisko naturaln e , 
kiedy pierwsi ludzie zaczę li zapamiętywa' swoje 
przeżycia i prz clstawiać je dzi ęki si le swojC'j 
wyobrafoi. ki edy zacz , li planov·ac swoje dzia
ł ania i wyobraża(' sobie ich re ali zacj ę. 

Pierwsze tea try i pi r wsze widowiska za ist
niały w lu dzki ch umysłach . Każdy ma wrod zo
n ą potrze b -· i zdo lnośc i two rzenja teatru. Prze-

- 30 lat temu, 23 marca 1971 r. w Studenc
kim Teatrze „Płeonazmus" w Krakowie odbyła 
się Pana pierwsza premiera pt. „Teatr Pana 
Białoszewskiego". Jaki wówczas był teatr w Pol
sce i na świecie? 

Dlaczego zainteresowała Pana reżyseria te
atralna? Czy na Pana decyzję lub na 

cież każdy ma swój osobisty „zespół teatralny" , 
w którym gra główną rol ę , jest widzem, a czę
sto też autorem scena1iusza, reżyserem i sceno
grafem. 

Przygotowując się cło jakiegoś ważnego wy
darzenia czy spotkan ia wyobrażamy sobie jego 
okoliczności i przebieg, ż e by zdecydować 

o swoim zachowaniu . A nasze wspomnienfa, na
sze sny? Czym s<!. jak nit naszymi własnymi 
przeds tawie niami? 

Teatr bę dzie więc i stniał zawsze , bo ludziom 
zawsze b~ dzie towarzyszyło cierpie ni e związa
ne z poznawaniem siebie, egzy;;tencjalna po
trzeba samoanalizy, czyli te lcmen ty psyche. 
które dały teatrowi pocz<1tek i które sprawiają. 
że si ' wiecznie odradza. 

Iakovos Kampanellis 

Iakovos Kampan e llis. urod zony w 19~:-J r. gr<.T

ki dramatupbarz i scenar;,ysta filmo wy. 'N czasie 
II wojn y ~' iatowcj uczes tnik !{uc hu Opo ru, ' ic;
ziP1i tVIaulhauscn. Autor ponad , O utworów drama
tycz nych granych w GrPcji i zagranicą . 

teatr. Tak wi 'c jako 23-letni s\ucknt polonistyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim byłem już blisko te
atru tak praktycrnie jak i teoretycznie. Pismo . .Te
atr" wydrukowało mój esej o „Tangu Mrożka w 
rcżyse 1ii JPrzego Jarockiego w Starym Teatrze, bo 
esej ten zdobył glówm1 nagrodę w uczniowskim 

konkursie na rec nzj e teatraln<1. 
kształt pierwszego przedstawienia 
miały wpływ wypadki grudniowe 
z 1970 roku? 

Z dyrektorem 
Będ<fC seminarzy;;tą prof. Kazimie
rza Wyki pisałem pracę magister
ską o dramatach No rwida, prze
wodniczyłem Kołu Naukowemu 
Polonistciw, co zapowiadało etat asy
s te nta na uczelni, biegałem na 
wszystkie krakowskie premiery te
atralne, jeździłem do Warszawy na 
głośne przedstawienia i do Labora
torium Jerzego Grotowskiego, by 

- 30 lat temu bylem 23-ldnim mło
dzieńcem dręczonym pytaniem: czy 
moja przyszłość w związku z teatrem 
ma być przyszłości<! naukowca, czy 
twórcy. Bo że będę związany z teatrem, 
zostało postanowiono niejako odgórnie 
w najwcześniejszych latach dzieciń-

Ryszardem 

Majorem 
rozmawiała 

Krystyna Kamińska 

st wa. 
Urodziłem si<; i wychowałem na Krakowskim 

Podgórzu, nieopodal domu urodze nia Juliusza 
Osterwy. Pewnie tamtąd spłynęła na mnie zaraza 
teatralna. Gdzie tylko było to możliwe, zapisywałem 
się do szkolnych teatrzyków i grywałem w nich 
wcale niepoślednie role. A do II Liceum im. Króla 
Jana III Sobieskiego zapisałem się nie dla renomy 
tej szkoły, ale dlatego, że w szkole istniał głośny 

pow<łchać teatralnej awangard y. 
I chyba po spotkan iu z Jerzym Grotowskim po

stanowiłem spróbować założy(: swój teatr. 
Młodzi ludzie zawsze się buntują. Taka jest uro

da młodości. Jerzy Grotowski ze swoim programem 
„odkurzen ia" sztuki teatru i aktora, programem 
zwalczającym rutynę. skonwencjonalizowanie i in
ercję w stosowaniu środków wyrazu artystyczne
go w teatrze, stal s ię dla mnie, jak dla setek moich 

Rozmowa. z dyr. Ryszardem Ma.jorem ,W ,;,,~ 
rówieśników w całym świecie, przewodnikiem ide
owym. Jak sic; wydawało, zachęcał nas do dokona
nia rewolucji w teatrze. Chcieliśmy robić teatr ina
czej niż nasi poprzednicy. A że 
zbiegło się to z ogólnoświatowym 
(po roku 1968) fenomenem kul
turowego buntu młodzieży wo
bec społecznego status quo na 
naszym globie i z polskimi prze
wartościowaniami politycznymi 
po roku 1970, grunt pod wolę 
tworzen ia „nowego" teatru był 
przygotowany. 

- Dlaczego teatr studencki 
w tamtych łatach był ważniej
szy od teatru zawodowego, 
przynajmniej w kręgach inte
lektualnych? Konstanty Puzy
na - i nie tylko on - wierny był 
teatrowi studenckiemu przez 
wiele lat Dlaczego dziś nie ma teatru studenc
kiego? 

- „Pleonazmus" po zdobyciu głównej nagrndy na 

festiwalu debiutujących teatrów studenckich 
.. Start" za przedstawienie „Teatr Pana Białoszew
skiego" został życzliwie przyjęty do elity studenc
kiego życia artystycznego i intelektualnego lat sie
demdziesiątych . Zauważono w przedstawieniu war
to ści i założenia programowe, które trochę wcze
śniej (przez Teatr „STU", . .Teatr Ósmego Dnia" 
i inne) ogłoszono manifestem ideowym polskiej mło
dzieży mającej ambicji; rozeznać się w zakłamanej, 
schizofrenicznej i beznadziejnej, bo jak nam się 
wydawało, nierefonnowalnej rzeczywistości społecz

nej Polski tych lat. Próby sfonnu lowania wniosków 
z tego rozeznania były, co się zowie, wobec władzy 
w państwie niecenzuralne. Dlatego po pierwsze ki
bicowała im polska intelektualna opozycja politycz
na, a po drugie, jako owoc zakazany przyciągały 
uwagę wszystkich wrażliwych odszczepier1ców w 
humanistycznej trosce pochylonych nad losem 
kraju , nie godzących się z oficjalna polityką kultu
ralną reżimu. 

W zawodowym, oficjalnym polskim teatrze, choć 
zdarzały się tam bunty i niegrzeczne wypowkdzi, 
możliwości do rozwinięcia skrzydeł dla takich am
bicji raczej nie było i dlatego teatr studencki stał się 
ulubionym dzieckiem spragnionych prawdy o swo-

im losie spektatorów. Ale, jak to widzę dzisiaj, naj
ważniejszym i paradoksalnym zjawiskiem związa
nym z życiem społecznym tych lat było to, że teatry 

studenckie głosiły i z autentycznym 
powodzeniem realizowały ideały ży
cia we wspólnocie, wspólnego, zbio
rowego („kreacje zbiorowe") arty
kułowania głosu pokolenia społe
czeilstwa, narodu. 

W prawdziwym, codziennym ży
ciu państwa, w którym każdy uni
kał szczerej rozmo\\·Y ze swoimi bliź

nimi, bo taka szczerość nie wiado
mo kiedy i dlaczego mogla sprowa
dzić na niego nieszczęście, w par1-
stwie budującym zręby komunizmu, 
czyli właśnie wspólnej kreacji i wspól
nej samorealizacji w artykułowaniu 

wspólnej szczęśliwości, doświadcze
nie kreacji zbiorowej było nieosią

galne. Natomiast osiągalne okazało się w codzien
nym życiu studenckim wspólnot teatralnych. Uda
wane , bo przecież teatralne życie, paradoksalnie 

realizowało to, co miało być osiągnięte w prawdzi
wy i jak najbardziej realnie odczuwanym doświad
czeniu. Dlatego było to tak ważne i frapujące. Dzi
siaj studenci z oczywistych powodów szansy dozna
nia takiej sytuacji po prostu nie mają. Muszą szukać 

innych rejonów dla uzasadnienia swojego penetro
wania rzeczywistości przez teatr. Życzę im powo
dzenia i wierzę, że rejony takie odnajdą. 

- Co sprawiło, że przeszedł Pan do teatru 
zawodowego? Czy miał Pan nadzieję zaszczepie
nia teatrowi zawodowemu estetyki teatru stu
denckiego? 

- Do teatru zawodowego trafiłem jednak głów
nie z ni eodpartej potrzeby obcowania z sztu ką wy
soka. z dorobkiem całej ludzkiej cywilizacji i kultu
ry. Trudno byłoby ,Jednym tchem", „W rytmie słoń

ca" (to tytuły głośnych spektakli ,.Teatru Ósmego 
Dnia" i Teatru ,.Kalambur") w piwnicy klubu stu
denckiego czy na ulicy roztrząsać problemy postaci 
z dramatów antycznych, Szekspira czy polskich 
rom antyków. A to właśnie mnie pociągało . 

Dlatego przyszły studia reżyserskie i po ich ukoń
czeniu b·wająca 25 lat przygoda reżyserska. Oczy
wi ścic wykorzystywałem w tej przygodzie 

(dokv1icze11ie rozmowy na str. 10) 



MIASTO KLEISTA 

Niedaleko mostu na Odrze we Frankfurcie n. 
O., przy Faberstrasse 7 (z mostu w lewo) znajduje 
się Mu zeum Kleista, a w nim bardzo wiele pamią
tek oraz dowodów znaczenia Heinricha von Kle
ista w literaturze niemieckiej i światowej. Mieści 
się w barokowym, ładnie odremontowanym bu
dynku dawnej szkoły garnizonowej. Zbudowano 
go w 1777 roku, w roku urodzin Kleista. Rodzina 
Heinricha mieszkała w pobliżu, obok kościoła Ma
riackiego, ale dom ten został zburzony w 1945 r. 

Dla polskich gości przygotowa no nagrania z 
bardzo wnikliwie opracowanymi informacjami po 
polsku, których można słuchać oglądając kolejne 
sale i eksponaty. 

Ekspozycję otwiera wystawa ksi ążek wyda
nych w różnych krajach z utworami Kleista. Naj
popularniejszą nowelę pt. „Michał Kohlhaas" prze
tłumaczono na 30 j ęzyków, nawet na j ęzyk japoń
ski. Z polskich książek prezentowany jest gruby 
tom „Listów". 

W latach 40-tych XV111 wieku Joachim 
Friedrich von Kleist (ojciec Heinricha), 
zawodowy wojskowy, został przeniesiony 
z Pomorza do garnizonu we Frankfurcie. 
Służba wojskowa była naturalną drogą dla 
męskich potomków, a więc 14-letni Hein
rich wstąpił do wojska w stopniu starsze
go szeregowego. Jednak nie odpowiadała 
mu ta profesja. W 1799 roku na własne 
życzenie występuje z wojska , by szukać 
własnej drogi. Rodzice wówczas już nie 
żyli, a Heinrich czuł się najbliżej związany 

z przyrodnią siostrą Ulryką. Zapisuje się 
na uniwersytet we Frankfurcie, studiuje 
fizykę i matematykę. Jest częstym gościem 

w domu generała von Zenge, z którego najstarszą 
córką. Charlottą Wilhelminą niebawem się zarę
cza. Będzie do niej pisał długie listy, które są do 
dziś niezwykłą lekturą, a wśród eksponatów znaj
duje się filiżanka podarowana narzeczonej z napi
sem ,Jedność w nas, wiara wśród nas". 

Drugi etap życia Kleista i wystawy to czas pod
róży w 1801 roku do Berlina i Paryża zakończony 
półrocznym pobytem w samotni w Szwajcarii. Wy
jazdem do Szwajcarii Kleist zerwał z Charlottą a 
poświęcił się wyłącznie literaturze. Duży wpływ 

na tę decyzję miało poznanie filozofii Kanta, która 
była przeciwier1stwem jego dotychczasowego pru
sko-wojskowego światopoglądu . W Szwajcarii pi
sze pierwszy dramat „Rodzi na Schroffenstein" 
oraz pracuje nad dramatem o Robercie Guiskar
dzie, który później sam spalił. Zachował się jedy
nie fragment rękopisu. Powodem depresji i spale
nia dzieła był fakt, że wielki Goethe nie dopatrzył 
się jego wartości. 

Kolejny etap życia i kolejna sala w muzeum to 
pobyt w Królewcu, gdzie miał się kształcić na 
urzędnika państwowego, a gdzie więcej pracował 

nad najważniejszymi swoimi dziełami - komedia
mi „Rozbity dzban" i ,.Amfitrion", tragedią „Pen
thesilea" a także nowelami „ Michał Kohlhaas" 
i „Markiza O." Obok eksponatów i dokumentów 
z epoki pokazano w tej sali afisze i zdjęcia z wysta
wień lub ekranizacji sztuk i opowiadań. 

W roku 1806 wybucha wojna fran cusko-pru
ska, wojska pruskie ponoszą klęskę, Francuzi za
garniają ich ziemie. Zrozpaczony Kleist pieszo wy
rusza z Królewca do Berlina. W wrót Berlina zo
staje zatrzymany jako szpieg i wywieziony do Fran
cji. Z ogromnym trudem wyciągnęła go z niewoli 
siostra Ulryka i przygotowała w miarę wygodne 
warunki w Dreźnie. Powrót do równowagi przy-

Panorama Frankfurtu 11/ 0 z J71)8r. , Gouache von]. F NaJ<e/. 

FRANKFURT nad ODRĄ 
niosła Kleistowi ożywiona działalność literacka i 
publicystyczna. Był to bardzo towarzyski i bardzo 
twórczy okres życia poety udokumentowany licz
nymi rękopisami. Uwagę zwraca wydawany 
w 1807 r. „Phobus", jedno a pierwszych pism lite
rackich , a w nim fragmenty dzieł Kle ista . Trudno 
mówić jednak o ich wejściu w kulturowy obieg, 
jako że pismo wychodziło w nakładzie 150 egzem
plarzy. 

Działalność publicystyczną kontynuował Kle
ist w Berlinie w latach 1810-1811, gdzie \\ydawał 
pierwszy dziennik „Berliner Abendblatter'', jakże 
inny od naszych pism codziennych. Miał 4 strony 
o formacie dzisiejszego zeszytu. Ale ważne. że był 
ch ętnie czytany prz -z mieszkańców Berlina, a Kle-

ist po raz pierwszy mógł mieć poczucie popularno
śc i. Ta popularność nie szla w parze z akceptacją 
cenzury. Pismo wkrótce zostało zamknięte . W Ber
linie Kleist pisze bardzo ważny dramat „Książę 
Homburgu". Ten dobry - wydawało by się okres -
zamyka data 21 listopada 1811 roku . Dzień wcze
śniej Heinrich Kleist razem z panią Henriettą Vo
gel jedzie nad jezioro Wannsee. Nie wiadomo, aby 
łączyło go z panią Vogel bliższe uczucie. Powodem 
jej udziału w wyjeździe był raczej fakt , że była cho
ra na raka. Kl 0 ist namówił ją, aby razem poni l"ś li 
śmie rć. Następnego dnia poszli nad wzgórze nad 
jeziorem. Najpierw on zastrzel ił ją a potem strza
łem w usta sarn sobie zadał śmierć. Zgodnie z ży
czeniem zawartym w pożegnalnym liście , pocho
wano ich w miejscu śmierci. 

Ostatnia sala muzeum prezentuje wizerunki 
Heinricha von Kleista. Zachowała się tylko jedna 

miniatura z jego portretem namalowana w 1801 
roku. Ciekawe, że ten grzeczny wizerunek sLawal 
się źródłem licznych inspiracji dla malarz naslep
nych pokoleń, którzy swój obraz poety modelowa
li pod wpływem jego twórczości. 

Historię życia Heinrcha von Kl cisla poznac 
można na pie rwszym piętrze muzeum, natomiast 
na parterze urz<1dzono sale na spotkania i koncer
ty kameralne. Bo jest to żywe muzeum. Od wie lu 
10 lat odbywają się co roku Kleist-Fcsttage. Pier
wotnie poświęcone były wyłącznie analizie i popu
laryzacji dzieł wielkiego romantyka. ostat nio sa 
świętem kulturalnym o szerszym wymiarze. \V tym 
roku odbędą się od 8 do 17 czerwca. Przed bu
dynkiem muzeum znajduje s ię plenerowa ekspo
zycja rzeźb inspirowanych dziełami Kleista. 

Frankfurt czci swojego najsławn i ejsz ·go ob -
watela również w innych formach. W parku pr.ry 
Lindens trasse, w pobliżu kościoła swiętej Gertru
dy znajduje się klasycystyczny pomnik pody. _' i ·
dawno wybudowanemu wspania łemu centrum 
konferencyjno-rozrywkowe mu nadano także imi ę 
Kleista (Kleist Forum). Na wielu folderach rekla
mowyc h mia
sta zna l eźć 

możn a okre
ślenie Fran
krurt O. - Kle
istst ad t, czyli 
Frankfurt naci 
Odrą - miasto 
Klei sta. 

Ingrid f'a tiz 
dyr M11u11 111 Kleista 
w Frankfu rcie n rO 



Kleist w opinia.eh pisarzy 

NIECIERPLIWY. 
CIEMNY POETO ... 

Johann Wolfgang Goethe w rozmowie z Jo
hannem Danielem Falkiem miał powie dzi e (' 
w 1809 roku: 

„Dojrzałem u umysłowi nie powinna sprawiać 
przyjemności gwałtowność motywów, którym się Kle
ist jako twórca posługuje. Mam prawo ganić Kleista, 
bo go kochałem i wysoko ceniłem , ale być może jego 
wykształceniu,jak to się 
często teraz zdarza u 
wielu innych, nasze 
czasy nie sprzyjały albo 
też inna jakowaś tkwi 
w tym przyczyna, dość, 
że on nie dotrzymuje 
tego. czego by można po 
nim oczekiwać. Nie
możliwa jest ta hipo
chondria. Ona go znisz
czy doszczętnie i jako 
człowieka, i jako poetę." 

Rainer Maria Rilke 
Z listu do ksi · żnej Marii von Thurn und Taxis: 

„ Czytam teraz całego Kleista, wiele rzeczy po raz 
pierwszy, wspaniałego „Księcia Homburgu", wielki 
fragment „ Guiskarda ". To ma swoje dobre strony, że 
okoliczności nie pozwoliły mi poznać jego twórczo
ści za moich wczesnych lat, jak to się na ogół dzieje 
u młodych ludzi. Teraz bowiem stanęła ona w całej 
swej nie widzianej nigdy potędze przed dojrzałym 
umysłem. Piękny i pełen czaru jest „Amfitrion ",pro
za nowel niezrównanej kunsztowności, to zatykają

ce dech opowiada
nie o „Markizie z 
O. .. ", ten majstersz
tyk wciąż na nowo 
zdumiewający, ja
kim jest rozprawa 
„ O teatrze mario
netek"! A ponad 
tym wszystkim -
quelłe dętresse -
quel desespoir, quel 
sacrifice!... (co za 
nieszczęście, -co za 
rozpacz, jakie po
śu•i(?renie!)." Po śmierci Kleista 

Goethe powiedział: Fo 111 11iil K/l' ista w par/w przy Li11de11stra!Je. [16 Xll 1913 rl 
„ We mnie zawsze, 

mimo iż jak najszczerzej mu współczułem, budził 
ten poeta zgrozę i odrazę, jak przez naturę pięknie 
zaplanowane ciało, którym owładnęła nieuleczalna 
choroba." 

Tomasz Mann w 150 rocznicę urodzin Kleista 
(1935 r.): 

„Dzieło Heinricha Kleista poznałem już wcze
śn iej. Wywar/o na mnie poteżn e wraże11ie i nieraz 
jeszcze w życiu, wracając do niego, wciąż to wraże
nie odnawiam. Niezniszczaln e mistrzostwo jego 1w
wP!istyki i ta wielka, cierpiąca dusza wyzierajaca z 
jego dramatów, od dawna napełniały mnie najgleb
szą czcią i wydawało mi s ię , że właśnie ta cześć każe 
dziś człowiekowi odczuwać sprzeciw wobec majesta
tu Goethego, którego chłód w stosunku do zjawiska, 
jaki był Kleist, zawsze był dla mn ie n i epojęty i godny 
potępie 11ia. " 

I jeszcze raz Tomasz Mann: 
„Kleist by/ i pozostanie jednym z największych, 

najodważniejszych i najwyżej sięgających poetów nie
mieckiego j r;zyka, niezrównanym dramatu rgiem, 
prozaikiem i nowelistą." 

,Jako młody człowiek chętnie odwiedzałem jego 
mogiłę, wtedy było dziko jeszcze wokoło, jakkolwiek 
w pobliżu przechodziła kolej. Na grobie leżał wieniec 
z jedliny, ale kraty rdzewiały w zaniedbaniu, sława 
jednak nie musiała się u nie wspierać, stała tam 
wolna, niepodległa. IV owym czasie zapisałem (pa
miętam to jeszcze, a może pami9tam na nowo)w 
swoim notatniku: Nikt z nas nie jest ani mędrszy, 
ani bardziej ślepy,/ Wszyscy szukamy- Ty wiesz -
I I może Tyś jest tym, który znalazł /Niecierpliwy, 
cit'mny poeto ... Boże , jakże wtedy mało o nim wie
działem, myślałem jedynie o jego śm ierci, tej dziwnej 
śmierci, bo wówczas pociągała mnie tylko dzi umość, 
teraz jednak myśli; o jego życiu, powoli bowiem za
czynam pojmować jego piękno i wielkość tak, że ta 
śmie n' n111ie już tak nie poraża." i"l.Xll. l'll:: rl 

G o rzów, ul. Sikorskiego 126-1 28 

:apras:<t Jo korzystania z usłu g 

i du sklepu ze sprz~tem i akce soriami 

foto .c: rafi cz n ymi 
'--------

Reżyserzy o Kleiście i jego tłumaczu rw 
l \'-Tl l 1\\) 

KLEIST JAK WINO SPORZĄ
DZONE PRZEZ BURASA 

Dram aty Kll'i sta miały tr udna d rogę na scen, 
w Niemo:l'd t, nie Lrz<-h t wieL· si t' cl ;i;iwi ( , ż1 · nie bvły 
wystawian t· w !'olsu·. a j('cl na z przyc;,yn był brak 
dobrych t łu ma ·zer\ . Dopin o w latach CJl Hy ch prze
kładu ich naj zyk polski poclj; ,tł si v Jacd .:: St. Buras. 

Oto lra,1.,'l11cnty v._rpowied zi pobkicli reżyserów 
o 1h1m;Kze·ni;-wh Jacka Burasa i o swoim stosunku 
do Kleista zcbrarn· przez rt·dakcję „Dicl askali ow". 

Maciej Englert 
rC'ży scr „Rozbitego dzbana" w Teatrze Współcz t'

snym w Warszawil', 1 U~12 r. 
.Jare/i Buras wy/wzywa! rzadlw spoty/w ny slucli 

teatml11y omz ś1 l'indomoś1.' trgo. jah sif b11 d11jl' lw-
111iz111 na scenie. Z tych wlaś11ic puwod1!w zwn!ci/em 
sfr> do 11ieg11 z prośba o przetlumr1tzP-
11ie „Ro-zbitego dzbana · ·. Już pierwsze 
pniblli udowor/11 ily. że Jacek B11 ras 
zna lazł z11a /111111ife mz1ciqza11 ie pro
blemu g11111 ry- sztu!w rozgryu·a sir w 
ma/Pj wiosre. wśrr!d rhlop1iw. Użył 

prostego, a jed11ocześ11 ic /Ja rdzo olim · 
zowcgo języlca. 

„Rozbity dz/Ja 11 " u mclwm il .w i 11-

f Prf'Sntua 11 ie Klcisff'lll. J,udzir teatru 
;ail /Jy wyo.11/i u• 11s1Jbic t/11111acza sum
Sf ożywir11ia trj rzeiri literatury nie
mieckiej. fltóra do/ad nie by/a u• Pol
sce wy/111rzysta11a z powodu bm/w 
przrklad1iw l I lCst11ict1m u• prri/iorfl . 
lw11/akl z teatrem. pozwnlily l--J 11m 
.1owi w11 il111a/ w mPCha11iz111 tworzf'-
11ia dia/of!ll 1w scenic, w proces dłu 

gotrwałego wyl11s/1iwa11ia sc11s1iw scr•11il·z11)!/"h z slriw 
dramatu. j ace!? Bums potrafi z tyc/1 d11świadczl'1i lw
rzystar tahże dlatrgo, ż jest <wirt11ym jJo!'f11 Jllvobrai
nia scr11irzna, wyczucie przt>s frzc11 i, w litórcj dialog 
sie odbywa, po.zwala 11111 na /111do wa11ie 1wstroju /J o
ezji. Pf!ezja 1111iwio11a w spus11b swubudny, brzmiaca 
ws/Hilrześnir i lo, ,icznir, to sposrih 1111 je;,y/1 Kleista. j a/i 
011 rlo lego doszPdi.? - tuj m11ica uwY.tat11 t/11111acza." 

Krzysztof Lang 
reJ0',.;er "K:-; i ·c ia Homburgu" 11· Tt'lewii'.ji Polskiej, 
I ~J'J :~ r. 

„Pro/JOzycja zrealizowaniu tego tytu/11 wyszła ze 
strony Telewizji. Wcześ11 iry.11 ie czytałem utworów Kle
ista. Zapozna/cm si f z przekładem S'zta 11dy11gera, któ
ry zabrzmiał mi dośc' a11 achro11 icznie. Na szczescie 

is tn iały już prób/li tlumacze11ia „Rozbitego dz/Ja11a „ 

autorstwa }ac/w Ffumsa. ZoriPntowale111 sir; . ze jest 
011 osobą, litóra /Jotrafi wiele dolw11ac· w .~(erze jczylw. 
Zatza/ P111 czytać Kleista (ws/!G11ialr „Listy".1) i o Kle
i.frie. Ta zc iedza zapali/a 11111ie do realiza1ji. ( .. ) 

.Świat KIPista. jego wraz/iwo.~!' i mmli. jczyl< zna
lwmicie poddający sir f!ruk /ado wi. naturalny dar lion
struowa n ia dramatu. z/ożyło si!' na to, że 11legll'111 fa
scynacji tą literatura. Kleist jest a11 ture111 . ktrirego 
s111 ai111j!' sieja!? wino. im wir;re; i im dlużr:j sie próbuje, 
ty111 smaczniejszym się staje i bardzie; wc/zod.zi w !?rrn: " 

Michał Kwieciński 

reżyser " 11 fitlion a" 1 Telewizji Polskiej , 199:3 r. 
„Znałem twórrzo.~ć Kleista. ogromnir wrai r11 ie 11a 

mnie zrobi/a inscenizacja 'Ksiecia Homburgu" Pete
ra Stei1w,fascynrnmla mn ie jego biografia. Purr!w11y
walc111 ja z życiorys1'11111lu bio nego poety Artura Rim
vauda . biografią Mozarta, tyclz 1 szystli ich osa 1110!11io

nych młodych artystów, którzy ll"yprzr
dzali wsf!ółczes11oś( ta lentem i u;razli
wościa . Zwn!cilem sir: do jaclia Jiu ra
sa z /no.~ba o f! rzPl/11 mar-ze11ie td1s/11. 
( ) 

„ 111.fi triona "ud/;iem111 jako naj
ba rdziej roma11tyrz11y spośrrid dram a
tów Kleista i najbardziej uniwersalny 
Nastcpnl' la ta br.da latami odhrywa-
11ia Kleista. j ego tel1sty sa aktual1U' . 
rfl /1/own f' . i11stenizatyjni(' 11 i c ty/!10 
dla teatru . a li'la!?że d/a t 11'tviz)i. Silu 
jego ourazou• nie 1/1(/ nic wsf! ó/11cgo z 
d11rai1111ścir1 . J'rzenilw wi f' lli, " 

Krzys~tof Lang 
. .Pan Nb/le. urga11iz11tor sesj i dla 

111 lodyr/J polshich tłumaczy litera tury 
niemieckiej, zaprosił m11 ic do wziecia udziału w jed-
11ym z sympozj1iw. Na przylilr1d2i1' f/1111wt zt'>i „Pe11tesi
lei" Witolda H11 /c1ricza ijaclw Ru rasa st11de11 ci miPli 
polwza(, w ja/ii spos6l1 PrzPlilad u•ji/ywa 1w grę aldo
m , co w )ęzy/111 , rytmie, melodii wiersza jest tahiego , 
co go determin11j(', inspim;e. Przl'lilad Hulewicza pod
czas pierwszej /eld 11ry wy1rnlyica/ f{ioś11y śm iech. ( . .) 
Przeli /a d nu rasa j st po u·u.ż ny, jakhy chłodn iejszy , 

mniej ef{zaltouw1y i 11111ie)„skucwy". Poszczególne sło
wa majq olirc.~lo11y cieżar. 11ir kuhietują swoinz wdzię

!?iem, sa proste, wrecz szorsthie. lJ11ras posiada w;c 
obraź11ię n allieruwa11ą na alitom. Zdaje sobie sprawę, 

że dramat nie może być' tyllw literacki, U' przeciwnym 
razie ma my du czynienia z pewnego rodzaju grafoma
nią 
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~ :~,,~ Rozmowa. z Jyr. Rysza.rJem Ma.jorem 
doświadczenia ze sn·ny studenckiej. laniwno tf' 
ideowt> (np. ni t>chet' do jakiejkolwiek komercji i 
hucpy intelektualnej) jak i Pstctyczne czy fo rn1 al
ne(zwlaszcza komptl7.ycja ruchu aktun\w na ,;n.' 

ni e). Pin wszym g!o;;nym ~w i acl t·dwe 1T1 lej prakty
ki było przedstawien it:' „Sklepów cynamonowych" 
\\'.{,(Bruno Schulza powstałe: w Krakowie we współ

prnl·y Starego T{'atru z „Pkonazmusf'rn" (repertu
arowe przcclstawil'ni t' ,'tarego Teatru). 

- Czy jest Pan zawodowo szczęśliwy z wybrn
nej drogi? Czy po zrealizowaniu 123 premier 
odczuwa Pan satysfakcj z osobist go wkładu 
w życie teatralne Polski? 

- Przdykm w tt>a trz<" mnóst wo ·zcz(;'sliwyd 1 
chwil. Dane mi było prarnwa '· Z1' wspan iałym i pol
skimi aktorami. Wiciu z nich, jak np. Stanisław Za
L' ZYI , Hl·nryl· Bista. Edmund FHting, Wiktor . a
dccki czy Kubuś Zaklukicwicz już ni t> żyje . Tak 
samo jak wspaniali moi dyrektorzy Zygmun t 
Hlihn er i St;rnb;law I lcbano wski. Pracowa łe 1n na 
najpierwszych pulskich sc cm1d1: Star y 'fr atr 
w Krakowie, T('atr l'owsz<Thny w vVarszawie, T, .... 
air im. Jaracza w Loclzi. Teatr \Vyl rzeże w Gdar\
slrn czy Teatr W-;pc'1kzvsny w Szczecinil'. Oclwie
d%ikrn takż · jako rl·żys T mnostwo teat rów nazwa-
11 . eh prowincjon:ilnvrn i. l' rzt:> clst:1wi< ni·1 w Opnlu, 
Jeleniej Corze c%y %iellllwj Corze dzi<;k i moilll pra
com uzy,;kiwaly dll ży n •zo11:111s ogt'J lnopolsk i. My
śl !;'. że byłem i mam 11aclziejr\ ż1· nadal jest ·m rozpo
znawalny jako n·żysl'r. l\fotlcm ju ż swoje „pice mi
nut" w polskim tc«1 t1-z1' i glndny jl'stc· m i ·h recydy
wy. l'rzc:z wiek l<tl lunkcjonuk takżl' jako dyrektor 
teatru: T •atr W,;pokzl· sny w S;,czl·L·inie. Bałtycki 
Teatr I lram~11_ cz ny w l\oo.;zalin i,· i T ·air ( lstPr wy 
\\' Corzuwil'. Byk-111 szc·it' tn ~tudia ktrlrskicgu przy 
Tl"at rze \Vybrzt•żc• \\· Gdai'1,;ku. l'vl oż(· nie za dużo , 
ale trcJL·h · jedn ak \ I' polski tt·atrzt· zdzialakn1. 

- Co jeszcze zos tało do zrobienia? Co Pan 
zamierza zrobić? Co zmienić a co zachować 
z teatralnej tradycji d la przyszłych 1>okoleń? 

- WspókzC'sny polski lt'atr j ·st jak kwiat , ktore
mu trzt·ba zmielli l' ziPmiv w dunkzcc, a duniczk · 
tf'i. należałoby \1y mit·nk, aby nabrał sił ' iu1lnyl'h 
do wypuszczenia nowych 1wcl ów dla młodych li śc i. 
Klopot z tym, że ogrodnicy poL·hylt> ni w lro,;cc nac.l 
roZ\vojem delikat1wj rośliny mu~z< ~ miu' cieqiliwoś( 
i bczintewsownq nadzi <'ję powocl zt' nia procesu od
radzania rośliny. Ich ci crpliwuśl" i naclzi ·ja, ni eslt'· 
ty, nic idą w parz\' z buwzględm1 i bczduszm11 re
sją opłacalności lc'go zabiL'gu. l'resj<) wywieram, na 
nich prz z Ż<)dnych natychmiastowego ef kLU nic 
czujących c.lucha rośliny pok<1t nych uzdra\ iaL·zy. 
Przed Szekspirem istniała rzesza dramaturgów 

w i:' lżb i tariskirj An.glii. To były właśni e> pPdy,;: któ
rych objawił si kwiat o im i(•niu Szekspir. Trzt' ł a o 
tym p< 1m i ętać. gdy pumstuj , s i ę na k ' zlalt clzbit'j
-;zcgu LL'alrn. 

- Na swój jubileusz wybrn.ł Pan w zasadzie 
nieznaną sztuk~ niemieckiego romantyka, r.a>c-.1: 
odległą w cr.asie i prz strzeni. Co :1,d cydowało 

o tym wyborze? 
- „Kasia z H ·ibronrlll" to utwt'>r Wl' wszystkich 

W<Jlkach kort>spondujcJCY z lt;>sknolami wspóln~c
s1wgn człowieka. za kontaktem z czym.· I i ę k nic 
i clojrnujaco irracjonalnym. tajemniczym i l'Zotv
ryanym. D;:iej(' -,ii: tak na przc·kór oo:ywi-,tym osia
gnięc i om nauki. która w XX. Wil'kll wydarła natu
n:e bardzo wic·le tajL· mnic . ic·którzy fi zycy d osno 
mówi•i. Żl' du odkrycia pozostało bardzo nicwil•lr- . 
Naclchudz<ica era Wodnika, zapowiadana fll ozo fi<! 
spod znaku New ,g(>, 111 ;1 by<' właśn i e czas 111 za
nurzenia si ' człtrwi ' ka w tej cloj111 ującej. ni('udgad
nio1tl'j rzL·czyv.:istnśc i . 

„ Cwcil' i wiara wifaj mówi do mnie nii medrra 
szliielko i o/co'' - to romantyczne hasło zdajl ' si· po
nowniL' obowiazywać jako drogowskaz w ludzkiej 
wc;drówn· przL·Z l'Zas dany złowi kowi do sp · dz~ 
nia \\ żydu. AnL"gd >ta op wi<>dziana przez l\ll'isla 
nk rnal 200 lat tvmu pokazuje', żt jakikolwit•k bunt, 
opó 1· i próby ud cczki przed przeznaczeniem, nie 
wiad,>1110 cl laczL'.~o splywajqcym na człowkka, ~"' z 
gory skazane na niepowoclzl'lli l'. Czy tak je:t l'Zl'
czywi&:ie, a j 1 •żt· li tak j ·st. to L'I.)' jest te dl a cziowic'
ka pr%yjt·tnnl', czy pr;:ykn·' I gdzil' w tym wszy:t
kim pt > clmio\owośc ludzkich d<1i.(' ti. aspiracji i gocl-
1 wści? Tt• romantyczrw. a jak ,;i~· v.yda.i l' odradz<1j<1-
ce s i ~· dzb na progu nowt·go wit"ku dy Il-ma ty, b~·l lc! 
osnowa na: zego przc· b tawil·n ia. O wyborz1· lego 
t , k..;t1 1 zacll'cydowal n'>wnil'Ż rodzaj Ll'alra lnośd nie
zbC'clny w j ·go scl' niczn!'j realizacji. Przez cale lata 
zmagałem si • w swoich przedstawieniach z 1 roble
rnem sc<'n i<'znl'go ekwiwalentu dla fc nonwnu ludz
ki l'.l!;o :nu i ruj l'nia sPnn ,go, np. w „Białym mali.C' 1\· 
siwi ·" T Hrli.<'wicza. „Slubie" W. .on brn vicza L'ZY 

w „Wt's<:lu" St. \\'_ spiańsk ic •go . a swoj jubik usz 
che · ,.;pn)bowflc po raz kolejny. 

- W ostatnich lat~ch widzowie jakb. od
sun{(li si\' od teatru. Jaki e ma Pan oczeki
wani<t wobec do wic!.zó, ? 

- Fakt ocbuni cia s i ę widzów ud t «tl ru j ·st 
faktcm ni!' zap rzt·czalny m. le jrst przt• : adni l' 
11aglo śni(ln y. Mam nadzieje , że już za n i e długi 
cza:; wszy ,;t h l w t ·j materii wr(Jci do norm y. 
Publ iczno;;L· jt•st cli wilow\J na wagarach . I wa
garów zaw:zl' wraca si dl> o.;zkoly. Bo w szlw lr 
m4 rlrzej. 

„Kasia. z Heihronnu " illlJ 
(~lll!\X'Y 

Kasia jako ideał 
Kleist napisał „Kasię z Heibronnu" w tym sa

mym czasie co „Penthcsileę", czyli w 1807 - 1808 r. 
W zamyśle autora jedna miała byc dopeł

nieniem drugiej. Napisał o nich: „Należą one do 
siebie wzajemnie niczym plus i minus w algebrze. 
Kasia to jakby druga strona Penth esilei, jej prze
ciwny biegun, istota tak silna dzięki swemu bez
granicznemu oddaniu jak tamta u· swoim dzia
łaniu". Panthasilea to antyczna królowa Ama
zonek, dzika, m~żna, namiętna, szalona w mi
łości i w nienawiści do Achillesa. Kasia jest pro
stą i cichą dziewczyną , wierną i mężną jak bo
haterki średniowiecznych ballad.Jak pogrążo
na we śnie podąża za ukochanym Fryderykiem 

dramatu. To przekreślenie granicy między jawą 
a snem, mifdzy życiem a teatrem akcentuje uni
wersalny wymiar opowieści. Dźwięk werbla wzy
wa Fryderyka hrabiego vom Strahl i płatnerza 
1/ieobalda FriPdebo rn na kapturowy sąd." 

Kleist w traktacie „O teatrze marionetek" 
pokazał triad ę: marionetka - człowiek - Bóg, w 
której Bóg jest ..lalkarzem" animującym ludz
kie czyny. Jerzy Jarocki inscenizujqc „Kasię" 
skłonił się w kieru nku innej triady: marion et· 
ka - Szt>kspir - Gombrowicz. Kasia podąża za 
hrabią Fryderykiem jak marionetka wiedzio
na ręką Boga-animatora. Hod zi si ę szekspirow
ski dramat przedstawiony szekspirowskimi 
środkami, czyli aktywizującymi wyobraźnie wi

vom Strahl. lirze-
czona bezgraniczną 
miło śc ią do niego 
przec hodzi próbę 

ognia, by w ten spo
sób zdobyc serc e 
swojego wybrańca i 
dowi e d z ieć się o 
swoim prawdziwym 
pochodzeniu. Histo
rii z wielu klechd lu
dowych Kleist nadal 
walory uniwersalne. 
Wi ęź splatająca bo
haterów nie pocho
dzi ze sfery zmysłów, ' 

Fryderyk i Kasia zprzedstawiellia w Krri/ewskim Teatrze Berlina z 1824 r. dza. Wymieszanie po
wagi i humoru pocho
dzi także z szekspi
rowskiego wzorca. 
Natomiast w obycza
jowości dworskiej, 
szczególnie na dwo
rze cesarza, bard zo 
wyraźne są wpływy 

Gombrowicza. Te 
trzy warstwy spekta
kl u nakładają si ę i 
przenikają nieroz
dzielnie. 

Miedzioryty}. H. t'. St ii rmer 

jest ponadziemskiej natury. Kasia wyraża jego 
ideał kobiety: osoby zupełnie uleglej woli uko
chanego mi;żczyzny, kobiety-niewolnicy. 

W prze róbkach „Kasia z Hcilbronnu" była 
dwukrotnie prezentowana w lwowskim teatrze 
w 1826 i w 1853 roku pl. ,,Jasnowidząca", ale 
nie znalazła akceptacji widowni. Potem słuch o 
niej zaginął. Dopiero Jerzy Jarocki w 1994 roku 
wprowadził jq do repertuaru Teatru Polskiego 
we Wrocławiu w tłumaczeniu Jacka Burasa. 
Było to pierwsze przedstawienie na nowej sce
nie - na Dworcu Świebodzkim, po pamiętnym 
pożarze gmachu Teatru. 

„ Sp ektakl Jerzego Jarockiego - jak opisuje Ja
rosław Komorowski w „ Teatrze" - rozpoczyna sce
na w istocie nadrealistyczna. Grupa zwyczajnie 
ubranych ludzi wycl10dzi na dawny peron, za szy
bami migoczą światła lata ni. Po chwili gwizd lo
komotywy, kłfby pary, łoskot kół. Pociąg odjechał, 
a „odprowadzający" jakby sennie wkraczają na 
podium stając się osobami rodzącego sif właśnie 

/, / Jarocki zmienił 
zakoń cze nie sztuki. 

Kasia zupełnie nie rozumie miłosnych wyznań 
Fryderyka, bo choć w głębi duszy jest przt>ko
nana o jego miłośc i, to świadomie o niej powąt
piewa. Reżyser przerywa tę scenę w pól słowa. 
Zapada ciemność a po chwili z mroku wylania 
sit; wspaniała scena w purpurze, zlocie, blasku. 
Dwie identyczne panny miocie i Fryderyk - mło
dziutki kadecik poślubiający Kasi ę . Ale tę sce
nę prawdziwy Fryderyk i prawdziwa Kasia oglą
dają jak widowisko, jak piękny sen, sami w nim 
nie uczestnicząc. 

Jak ocenia Beata Guczalska w „Didaska
liach": „Pomimo wielu inscenizacyjnych piękno
ści spektaklu, powstaje czasami wrażenie niedo
sytu, czy nawet braku. Aktorstwo spektaklu było 
przyczyną tego wrażenia." 

Przedstawienie „Kasi z Heilbronnu" w go
rzo wskim teatrze w reżyserii Ryszarda Majora 
jest drugą realizacją tej sztuki w tłumaczeniu 
Jacka Burasa na polskich scenach. 



Zakochany 
w żaglowcach 

JANUSZ JAN IAK starannie wy
biera ze s tPrty śmiec i sk rzydełka z 

nasionkami klonu. Potem trzeba je ·wysu szyć i po ma-. 
!ować na złoty kolor, aby na scenie mógł spaść złoty 

deszcz. Robota jak z „Kopciuszka", w którym macocha 
nakazała dziewczynce wybieranie z popiołu ziare nek 
maku . W teatrze trzeba umieć zrobić coś z niczego. 
Janiak sceptycznie podchodzi do złotego deszczu ze 
śm iec i. Może wymyśli coś innego, co bardziej efek
town ie będz i e taki deszcz imitować? 

W pracowni plastycznej teatru pracuj od 1981 r. 
Znalazł się tutaj przypadkiem, miał wykonać kilka ele
me ntów scenograficznych do „Kwiatów polskich". Ale 
wprowadzono stan wojenny, wystawianie „Kwiatów 
polskich" zawieszono , trzeba było więc szybko przy
gotować następne przedstawienie i znów okazał się 
potrzeby. Od 20 ła t przygotowuje teatralne rekwizyty i 
maluje dekoracje do wszystkich przedstawień. Ile ich 
było? Nie pamięta, ale gro
madzi zdjęcia , na których wi
doczne są malowane przez 
niego wielkie obrazy, rzeźby 
ze styropianu, maski, kukły 
itd. 

Nigdy nie myśla ł , że tyle 
lat spędzi w teatrze. W dzie
ciństwie marzył, że będzie 
pływa ł po morzach i oce
a nach . Aby zrea lizować to 
m a rznie skończy ł sz kolr; 
morską w Szczeci ni , i rozpo
czął pracę w PŻM . Okazało 
s i ę jednak, że atrakcyjność 
portów i możliwość poznawa
nia obcych krajów była nie
wspó łm i erna do trudu i mo
notonii pracy marynarza. Wy
trzymał trzy i pół roku . Wró
cił do Gorzowa. 

A przeci eż nie rozstał s i ę 

z morzem. Podczas nauki w 
Szczecinie i pracy na statku 
ujawnił s i ę jego talent pla
styczny. Sporo malował a tak
że konstruował modele ża
g lowców. Kocha stare żaglowce . Dokładnie zna kon
strukcj ę każdego typu i umie perfekcyjnie je odtwo
rzyć. W blokowym mieszkaniu państwa Jan iaków na 
Górczynie stare żaglowce zajmują sporo miejsca: na 
śc i an ach obrazy olejne, pod sufitem podwieszone 

mode le, na pólkach seg
me ntu bute lki z żaglowca

mi w środku , w szufl adach 
sterty kartonów z akware
lami. Pan Janusz przyzna
j<> . Żl ' dawniej częśc i ej ma
l ował i kon struowa ł ża

g lowce. Jego prace były 
wystawiane w Szczecinie . 
a p óź ni ej w Go rzow ie, 
wszędz ie wzbudzając duże 

zainte resowani e. Teraz, 
1 Hasia i A11ia - rtJrki blibliarz.J..' i 

gdy zaj ęc i a P astyczne sta- i lalki, .. cz11rcdziPf<ki'l!o """"'" '" . 
nowią trf'sć jego zawodo-
wej pracy, plastyczne hobby nie jest ju ż tak atrakcyj
ne. Ale nie zapomina o nim. Minionej zimy zrobił dwa 
kolejne kadłuby historycznych żaglowców. Sąsied z

two pracowni stolarskiej z pełnym wyposażeniem w 
narzędzia pomaga mu w przygotowaniu precyzyjnych 
e lementów. Dołoży jeszcze maszty, liny. żagle i. .. po
daruje komuś z rodziny, bo już nie ma gdzie u stawiać 

tych modeli w swoim mie szkaniu . 
Lubił robić miniaturowe modele żaglowców, które 

potem trzeba złożyć , przez szyj
kę butelki wcisnąć do środka i 
za pomocą odpowiednio przy
mocowanych nitek znowu pod
nieść . Sztuka polega na tym, 
żeby model jak najszczelniej 
wypeh1ił wnętrze bute lki i żeby 
był wierny or yginałow i, tzn. 
miał wszystkie maszty, liny, ża
g le. Statki w bute lkach to kla
syczne hobby mar ynarzy na 
morzu. Zrobił ponad 20, ale zo
stało ty lko pięć, bo resztę po
rozdawał. 

W zimie namalował dwa ko
lejne dufr obrazy olejne. Na 
jednym z nich walczą dwa ża
glowce: rosyjski i turecki. Tak 
było naprawdę podczas wojny 
rosyjsko-tureckiej w XIX wie
ku. Z ciemnego tła wyłaniają się 

dwie sylwe tki s tatków ziej ą · 
cych pomarańczowym ogniem 
dzi ał . Morze wzburzone , wiatr 
wydyma żagle ... Na akwarelach 
morski świ at jest łagodniejszy, 

przestrzeń pulsuje przezroczy
stym powietrzem, dużo słońca. I dumne sylwetki sta
rych żaglowców. Świat jak z powieści Conrada. 

Janusz Janiak dawno nie prezentował publicznie 
sowic h prac. Chyba szkoda, że jego or ygi na lne hob
by oglądają ostatnio ty lko członkowie rodziny. 

•. 

14.X.2000 r. - Witold Gombrowicz 
„Iwona. ksi~żniczka Burgunda „ 

rei. Rysnrd Major 

MILCZENIE JEST GRZECHEM 

Najnowszy spektakl dyrektor Major zrealizował wier
nie lite racko , bez wielkich scenicznych udziwnień i 
ozdobników, pozostawiając dużo miejsca aktorom na 
pokazanie swych możliwości. Z tym wyzwaniem pora
dzili sobie Krzysztof Kolba, jako król Ig nacy, Beata 
Chorążykiewicz, j ako Królowa Małgorzata i Aleksan
der Maciejewski w roLi Szambelana. Aktorskie trio za
grało inteligentnie, dynamicznie i z przewrotnym po
czucie m humoru . Pozostali aktorzy nie odbili s ię od 
przec iętności , ale spektakl, a szczególnie jego drugą 
część - bo w pie r wszej za dużo było tanecznych „majo
rowskich" spacerów -oglądało s ię z przyjemnością ... 

Hanna Ciepiela 
Gazeta Lubuska 21-22.10.2000r 

WSZYSCY CHIELI JĄ ZABIC 

Pierwszy akt dłuży się w n ieskończoność . Nie po
magają tu ani korowody dworu, ani uwodzicielska Iza 
-w tej ro li Marzena Wieczorek. Prawdziwy teatr zaczy
na s ię dopiero w drug im akcie, kiedy rodzina królew
ska, wspomagana przez wiernych dworaków, postana
wia zgładzić Iwo nę . Widać tu mistrzostwo reżysera . 

wyczucie sce ny, doskonałe wsłuchanie s i ę w tekst 
Gombrowicza ... Nie przekonuje nato mias t Iwona, w 
tej roLi Kamila Pietrzak, ani Filip - Maciej Radziwanow
ski. Iwonie brak gombrowiczowskiej „ rozlazłości". a 
Filip to rozbiegany młodzieniec tylko wygłaszający 

swoje kwestie i ir ytujący wadą wymowy ... 

Renata Ochwat 
Gazeta Za chud11ia 16.10.2000 r 
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19.Xl.2000 r. - Ireneusz K. Szmidt 
„Medea czy li Kameralna tragedia rodzinna 

niewiernie przepisana z Eurypidesa" w rei. autora 

NIEŚMIERTELNE ZWIĄZKI 

His toria Mede i, kobiety okrutnie skrzywdzonej, 
lecz też okrutnie mszczącej s i ę na krzywdzicielach , 
bliska jest współczesnej obyczajowości. .. Aby pod
kreślić uniwersalność tej s tarej antycznej historii , au
tor i reżyser sztuk.i Ireneusz K Szmidt umiejscowił j ą 
w r ui nach starożytnego Koryntu, symbolizujących 
„każde czasy". Publiczność widzi więc na scenie wy
smukłe kolumny, niektóre zniszczone, inne jak nowe 
oraz antyczne posągi ... W takiej właśnie scenerii po
znaje my rozpaczającą Medeę, której mąż Jazon oka
zał sie wiarołomcą. Porzucił j ą i dzieci dla kobie ty 
młodszej, piękniejszej i ważniejszej , bo córki same
go Kreona, władcy Koryntu. Medea o swym nieszczę

śc iu nie rozmawia jednak z Chórem tak jak u Eurypi-

desa, lecz z Dziewczyną z Widowni ... 'Właśnie ta rola, 
zagubionej w czasie dziewczyny (młodej Medei?), jest 
główną atrakcją i ozdobą gorzowskiego przedstawie
nia. Aktorka buduje postać bardzo plastycznie. Jej bo
haterka pragnie miłości, ale też ma wiele cech zgorzk
ni ałej kobiety, która już dawno poznała mechanizmy 
męsko-damskiego świata ... Aktorsko nie równa jest na
tomiast postać samej Medei: obok scen przyciągają
cych uwag ·dobrym, wyważonym, oszczędnym, prze
ko n ującym aktorstwem, bywają t eż chwile przesad
nej ekspresji . Podobnie niejednolite i trudne do na
zwania uczucia wywołuje postać Jazona, choć świetne 
są sceny, w których aktor pokazuje swojego bohatera 
jako cz łowieka słabego, egoistycznego, zmiennego, 
bardziej kochającego wrażeni e. jaki e wywarł na ko
biecie, niż j ą samą. 

Hanna Ciepiela 
Gazeta Lubuska 25-::16. 11 .2000 r 

dai.lzyciag upi11i 11u str 14 



O „Iwonie ... „ 

.. Yys1ard iV!ajor w ,,Iwonie', ksi ' Ż niczcc Bur.(,111nda" 
zako1l ial si ·, jeszcze jako sztubak w swoim fachu. w 
1977 roku , wy,;tawiaj<!L' ja brawurowo w gda1\skim 
TP<ll r ;tc · \\.'yhrz<'Ż(' . 1dr1ej Haushrandt napisał wtedy. 
i. l' o tworzył on (;0111browicza dla szerokiej widowni. 
l 'it'lna;;cie lat I emu wprowadził .,Iwonę" do Gorzowa. 
· 1 ·"ż /. n ·żyserskim su kc sem, ale i z('spól teatru Oster
wy zl i Pra ł za :o;łu żone pochwały. W\Varszawie dal dwa 
przl'cbtawienia przy pełnej widowni. Sam Artur San
' l;n lł'r. 1·zad ko skory do pochwal. gra tu I ował gorzowia-
11 011 1 : ukn:su. 

I)zi ". po latach doświadcz('J\, Major znów do niej 

pown\,·il. uznał. Ż!' ma zespół wystarczająrn mocny do 
realizacji szalonej ..Iwony". Do roli Królowej Małgo

rza t_ dojr1.ala aktorka. która przed pię tnastu laty de
biu t wala 111 rohi Iwony -Bt·ata Chorążyk iewicz. I to 
jak dojrza ł a. Miała kilka swir tnych ról w ostatnich sc-
1.1i n;1«ii . 1.a klore uhonorowana została Pierścieniem 
]'vlt:l pomeny. a!P lakkgo aktorskiego koncertu, jak w 
cLds omawianym spektaklu. nie widuje s i~· często . 
Vvrazhl a 11· każdym geście i słowi e , w modulacji bar

wy ; losu. w grze ci;:ikm i kostiumem, który je okry
wa. \\'ladc1. <1 i11 k'.da, i;rnieszna i wzruszająca, prawdzi-
1\ i · tragi komiczna. ie zwykły talent kumediov.y znów 
pr<'Zl·nt11j" Krzv,;ztof Kolba w roli Króla Ignacego. 
(;d;. il· on by ł. ,gdy ni f' było go w Gorzowie? Szczegól
ll i l· zabawny w nuc1wj scenie czwartego aktu, tropiący 
grzeszki ,;w ·j żony. ale i wcześniej -wainy i widoczny. 
IV.adko v komediowej roli mi (' li ~my okazj-; oglądać 
All'ksall( ]ra .\laciejlJwskicgo. Ale to dojrzały aktor, 
.'wi;1rl orny swego warsztatu . Żadna praca ni ' jest mu 
ubca, v i ~·c i lu .- wic:> tni <' sobie poradził z trudną rola 
Sza1 11lwlana. podagajacego (lakżl' d osłowne) sznurki 
pa łaL·owcj intr ygi. !Jo h'go tria w poszczególnych par
tia•·} 1 do,;trajaja s ojc instrumrnty inne osoby cl ram a
tu - rozbrykan i przyjaciele ks i ęc ia w skórze Krzyszto
fa TuL·I 1al skiego i C t.a1-c-go Żołyńskiego, seksowna 

Opinie recenzentów 

O „Medei" 

.MEDEA. PODł.UC SZMIDTA 

Medea to jedna z bardziej mrocznych postaci hel
Jc1\skiej mitologii. Wyjątkowo ponura, bo przeznacze
nie wplotło w jej losy nieprzerwanl' pasmo okrutnych 
występków: zdrad~· ojca. morderstwo brata, makabrycz
na zemste na przdladowcy jej ukochanego, królobój
stwo, wreszcie zbrod nię naj straszniejszą - zamach na 
życi e własnych dzieci. Każdy czyn z osobna jest już 
wystarczaj ąco odrażaj<icy, by zasługiwać na bezlitosne 
potępien i e . A cóż dopiero kiedy staje s i ę udziałem 

jednej i tej samej osoby. W dodatku kobiety, w dodat
ku barbarzynki z natury pozbawionej jakichkolwiek 
praw, nałożnicy amb itnej a krnąbrnej, która nie chce 

potulnie podporządkować się kaprysom egoistyczne
go oblubieńca. („.) Stala się przeto Medea uosobie
niem zła i zbrodni, podlą czarownicą, której nikt nie 
usiłował brać w obron~„. A już bardzo dużej potrzeba 
odwagi. aby konfrontować własne możliwośc i literac
kie z największym mocarzem antycznego dramatu. Stąd 
jestem pełen szczerego podziwu dla Ireneusza K. 
Szmidta, który kilkanaście łat temu napisał własną wer
sję eurypidejskiej „Medei", a ostatnio sztu kę tę osobi
śc i e wyreżyserował i przedstawił gorzowskiej publicz
ności. Czyja to jest właściwie „Medea", tego do końca 
nie wiadomo, współczesny autor dokonał bowiem 
sprytnego kanrnflażu informując w podtytule, iż marny 
do czynienia z „kameralną tragedią rodzinną niewier
nie przepi saną z Eurypidesa". Ów chytry zabieg po
zwala na nieograniczoną a bezkarną dowolność w kom
ponowaniu tekstu. ( .. ) Konstrukcyjnie i kompozycyj
nie „Medea" podług Szmidta jest oczywiście utworem 
jakościowo nowym: autor np. zrezygnował z klasycz
neao chóru , ałe zaznaczył jego obecność w pierwo
wzorze rozdzielając częśc iowo tę funkcje między 
Dziewczynę z Widowni, a dźwięki fletu. 

(„.) Skadinąd mila dla oka a oszczędną scenografię 
zaprojektowaną przez Zofię Bilińską cechuje podobna 
niefrasob li wość. Zupe łni e natomi ast dobr ze , 

I 
' • 

o ostatnich pre111.ierach 

O „Iwonie ... „ 
dokuiirzenie 11a sli: 15 

dwórka Iza w postaci fertycznej Marzeny Wieczorek, 
lnocenty, dworzan in, zawiedziony amant Iwony w inter
pretacji Aleksandra Podolaka i inne mniej lub bardziej 
ważnl' dla akcji postacie.jak ciotki Iwony (dwie Bożeny 
-Perłowska i Pomykała) ci;igle wyrzucany lokaj Wacław 
Welski i cała plejada dwórek i dworzan w osobach Bo
gumiły kdrzcjczyk, Teresy Lisowskiej, Anny Łaniew
skiej, Edyty Milczarek.Joanny Rossy, Przemysława Ka
psy, Arh1ra Nclkowskiego, Lt:szka Perłowskiego i Mar
ka Pudełki. 
Ryzykowną decyzję, ale t i-' ż w pełni świadomie, pod

jął '.Via jor obsadzając w tytułowej roli Kamilę l'ietnmk i 
w roli Księcia Macieja Radziwanowskiego -adeptów o 
najmniejszym do:śv.iadc1,eniu w pracy tcatralm~j. Druga 
rola Kamili, przystająca niejako cło Bladej z „Żegnaj, 

Judaszu" ni<.: wypadła byt" może na nliarę oczekiwa1\, ale 
dobrze. ;i,e młoda adeptka dostała ważm· i trudne zada
nie, którym przekroczyła próg do profesji aktorskiej. 
Adept Maciej, błysnal fizyczm1 sprawności<) i sugestyw
ną grą ciałem. Gorzej było ze słowem. podawanym zbyt 
gładko, zewm,'.trznic a przeto mało prawdziwie, czasami 
ni ewyraźnie . Inna rzecz, trudno mówić j ednocześnie 
drybluj<!,. po scenie i skac&)C po meblach, a takie utrud
nienia zafundował tej postaci reżyser. 

(„.) Iwona uasabia słabosci każd c·go, nawe t 
największego. Narastająca, bez pardonu , zabawa jej 
kosztem co raz bardziej po tworni ej ącego dworu 
doprowadza cło tragedii. W czasach gdy „silni chłopcy" 
maltrehiją słabych na ulicy, w wojsku, gdy jedni polity,·y 
bron i<JC swych pozycj i preparują kompromitujące 
„dowody", przeciw drugim, a inni kpią z nich, bo grają w 
innej drużynil' albo robią to samo z bezinteresow1wj 
1,aw i śc i lub zwyczajnie dla jaj, bo są bezkarni, nal<~ży 
g-ral' takie sztuki jak ..Iwona". i\ gdy jeszcze gra się je 
dobr1. :, wystawia w pięknym teatralny n1 anturażu i 
wspan iałych kostiumach autorstwa Ewy Krcchowicz, z 
wy:rnia kowan<i „majorową" kompozy cją ru chu 
scenic1,1iego, tym lepiej dla nich, dla nas, dla teatru w 
mieSt:ic Gorzowie. 

Ireneusz Krzysztof Szmidt 
7.i1m1ia Gorzowska, 26.X.2000 r 

O „Medei" 
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a momentami WJ\·cz wybornie radzą sobie z tekstem 
aktorzy. Ale autentyczna rewelacją jest dla mnie oprawa 
muzyczna spektaklu: wprawdzie muzyka była w życiu 
Greków wszechobecna (towarzyszyła biesiadom i za
wodom na stadionach, speJ...'taklom w teatrach i ceremo
niom religijnym) , nawet filozofów zajmowała na tv le, że 
poświęcali jej uczone traktaty, lecz wiemy o niej-wyj ąt
kowo mało , bo zachowało s ię kilka (dosłownie!) zaled
wie zabytków z zapisem „nutowym". Tym serdeczniej
sze s łowa uznania dla Czesława Gandy, t'\vórcy i zara
zem wykonawcy muzyki, która nader wiernie pokrywa 
s i ę z naszymi dzisiejszymi wyobrażeniami o antycznej 
mcloclyce. I buduje prawdziwą atmosfe rę dramatu. 

Bogdan J Kunicki 
Zi1w1ia Corwwska .. '10. Xf.Z(XK) i: 

Gorzowski recenzent tt~atralny i poeta Ireneusz K. 
Szmid t napisał w!asn<) wersję dziejów demonicznej 
k siężniczki. Główne zmiany dotycząj\~zyka opowieści, 
zastąp ie nia chóru przez Dziewczyn<,; z \.l/ iclowni oraz 
rozwiązania całt::j akcji. 

ledea Beaty Chorążykicwicz jest kobi<'t<! targaną 
silnymi nami\'tnościami„. Aktorka bardzo dobrze odda
je tę sko mplikowaną osobowośl' , nic krzyczy, ni r szar
żuje. Po prostu gra -gestem, mimik<J. słowem. Równie 
przekonująca jest Bogumiła]c;'d rzejczyk , aktorka, która 
po raz pil'rwszy od kilku lat zagrała wyrazistq postać i 
udowodniła, że · wie. na czym warsztat ak torski polega i 
jak go świadomie używa(. Obu paniom kroku dotrzy
mują Jazon - Aleksander Maciejt>wski i Przemysław 
Kapsa, który ma tu najbardziej niewdzi(/Czną rolę . Jest 
Posłańcem i musi referować to, co ważne, a działo sie 
poza sceną. Aktorzy uratowali ten tekst. To ich gra ma
gnetyzuje i skupia uwagę . To oni przykrywaj~! niedo
statki słowa. Osobną wartosc stanowi scenografia Zofi i 
Biliń ski ej - bardzo udany debiut oraz drugi debiut te
atralny, czyli muzyka Czesława Gandy. 

Renata Ochwat 
Gazela Zachodnia, 22.Xl.:!(}()() r 
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Ubezpieczenia n a życie 

Dzi~kujemy przyjaciołom teatru wspierającym teatr 

finansowo i rzeczowo: 

Bankowi Przemysłowo - Handlowemu T3„\'.'JK BPII A 
Wielkopolskiemu Bankowi Kredytowemu 

Firmie PIECZĄTKI I GRAWERSIWO ,,ALBA" 
Zdzisław Lepka, Gorzów, ul. Wodna 7, tel. 72 27 060, fax 73 52 466 

Salonowi Ślubnemu „IWONKA" - sprzedaż - wypożyczanie 
Teresa Listowska, Chwalęcice 71, tel. 72 01 549 

Spółce „SUKURS" - komputery- oprogramowanie 
Gorzów, ul. Łużycka 32, tel. 720 84 90, - 91, fax. 720 47 47 

Spółce ... Tomasza Bickiego i Kazimierza Sokołowskiego - sprzedaż, serwis i 
wynajem nadmuchowych urządzeń grzewczych oraz sprzedaż myjni ciśnieniowych i odkurza
czy przemysłowych. Gorzów, ul. Racławicka 2, tel. 72 97 255 za ogrzewanie kościoła p.w. Pierwszych 
Polskich Męczenników Międzyrzeckich w dniu 28 grudnia 2000 r. podczas koncertu symfonicznego 
Staatsorchester z Frankfurtu n/O. 

Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 9, 
Centr. tel. 728-99-30, Sekr. tel. 728-99-34, fax 728-99-35, e-mail teatr@profit.pl , www.teatr.profit.pl 

Dyrektor: Ryszard Major, Główna księgowa: Anna Jankowska. Sekreta
riat teatru: Bożena Friihauf, Kierownik techniczny: Piotr Steblin-Kamiń
ski, Kierownicy pracowni plastycznej Aleksander Kowalczyk, elektrycz
nej Bogdan Giżycki, akustycznej: Jan Szołomicki, krawcowa: Anna Żu
rawska, fryzjersko-perukarskiej Alfreda Nowak, brygadier sceny: Ry
szard Jarek, garderobiana Maria Murawska, stolarnia: Ireneusz Łu
gowski, Kier. Biura Obsługi Widzów Lidia Tyborska 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indyv1i
dualnych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, akademii, kon
certów, itp. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00, w 
soboty w godz. 11.00 - 15.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem przedsta
wienia. Telefon (0-95) 728-99-39 i 40. 

W repertuarze: „l\olm·ja dla głupl·a", „Iwona, k."iężniczka 

Burgunda", „Medea", „Kasia z Jłeilbronnu" 

dla d.zirri i młodzieży: „Baśń o wklętym kc·u-„.orze" „Inspektor 

Psina", ,;za minutę pierwsz.ct miłość" 
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