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Mieszczańska tragedia małżeńska 
przeradza się w komedię na temat mieszczańskiej 
tragedii małżeńskiej: Play Strindberg. 

Friedrich Dlirrenmatt 



Tadeusz Łomnicki w roli Edgara w Play Strindberg 
reżyseria i scenografia Andrzej Wajda 

Teatr Współczesny w Warszawie 1970 r. 

XXV LAT TEATRU NA WOLI 

Dwadzieścia pięć lat temu, 17 stycznia 1976 roku, 
w gmachu dawnego kina „Mazowsze", Tadeusz 
Łomnicki zainaugurował działalność Teatru N a Woli. 
Przez pięć sezonów prowadził ambitny artystycznie 
teatr - ważny na ówczesnej mapie teatralnej 
Warszawy - mówiący nieraz bolesną prawdę o ludziach 
i drażliwych problemach współczesności. Był dyrek
torem, reżyserował i zagrał tu jedenaście ról. 
Niektóre z nich, jak choćby postać Francisco de Goi 
w Gdy rozum śpi, Mate Bukaricy w Przedstawieniu 
„Hamleta" we wsi Głucha Dolna czy Antonio 
Salieriego w Amadeuszu, były kreacjami ważnymi nie 
tylko w Jego artystycznej biografii ale też w historii 
polskiego teatru. 

W przyszłym roku, 22 lutego 2002, minie dziesiąta 
rocznica śmierci Tadeusza Łominckiego - wielkiego 
artysty - założyciela i patrona naszego teatru. Mimo 
iż dzisiaj nie ma tu stałego zespołu aktorskiego, o który 
tak dbał Tadeusz Łomnicki, pragnę, by na stworzonej 
przez Niego scenie nadal powstawały wielkie kreacje 
aktorskie, przynoszące wzruszenia widzom i satys
fakcję ich twórcom. Zapraszam więc artystów 
w gościnne progi Teatru Tadeusza Łomnickiego. 

Bogdan Augustyniak 



PLAY STRINDBERG PO TRZYDZIESTU LATACH 

Trzydzieści lat temu, w marcu 1970 roku odbyła się w warszawskim 
Teatrze Współczesnym premiera sztuki Durrenmatta Play Strindberg. 
Reżyserował i scenografię zaprojektował Andrzej Wajda. Łomnicki grał 
Edgara, Krafftówna Alicję, ja - Kurta. 

Jak to było przyjęte? Przez publiczność nadzwyczajnie - kompletami. 
Niektórzy krytycy wybrzydzali, że po co zamiast Tańca §mierci Strindberga 
grać Play Strindberga. Ale dziś, kiedy reżyserzy po swojemu aranżują 

Szekspira czy Fredrę, igraszki Durrenmatta ze Strindbergiem wydają się 
niewinne. 

Co mi zostało w pamięci? Przede wszystkim kreacja Łomnickiego. 
Jak to on - najlepiej czuł się balansując między farsą a tragedią . 

Zademonstrował wtedy niezapomnianą sztuczkę; kiedy Edgar dostaje ataku 
apoplektycznego, wstrzymywał oddech i czerwieniał a potem fioletowiał. 

W końcu wypuszczał powietrze i robił się biały jak papier. Sztuczka ta 
kosztowała go podwyższenie ci śnienia i kurację. Ale efekt był. Basia była 
świetna , komediowa, ale z wewnętrzną siłą. Ja miałem piękny biały garnitur 
i straszyłem Tadzia brzytwą. 

Byliśmy z tym przedstawieniem we Florencji na festiwalu. Telewizja 
wioska chciała to nagrać; mnie delegowano do rozmów, ale byłem 

nieustępliwy - jak pielęgniarka - więc zwinęli kable. 
Sztuka ta, pomyślana przez Durrenmatta jako mecz bokserski (że niby 

małżeństwo to boks), na scenie mocą talentu Tadzia pożeglowała jednak 
w stronę dramatu psychologicznego. 

Gdy Dyrektor Bogdan Augustyniak zaproponował mi reżyserię, 

pomyślałem, że jest okazja, aby pokazać więcej boksu a mniej duszy. 
Właśnie p o k a z a ć , bo do tego autor namawia, do dy s t a n s u , 

który - jak wiadomo - jest mi bliski. 
Udało mi się pozyskać do współpracy aktorów znakomitych - niewątpliwie 

mam obsadę najlepszą, jaką można sobie wyobrazić. Wierzę w nich 
i wierzę im, bo sam kiedyś grałem i wiem, że reżyser powinien swoich 
aktorów kochać . 

Tym przedstawieniem przywołamy postać Tadeusza Łomnickiego, 

niewątpliwie największego aktora ostatniego pięćdziesięciolecia. 
Myślę, jestem pewny, Tadziu, że będziesz na premierze. 

Andrzej Łapicki 



DURRENMATTISTRINDBERG 

Tylko jeden sezon spędził Friedrich Di.irrenmatt na stanowisku doradcy 
artystycznego Teatru Miejskiego w Bazylei, ale zdążył zaznaczyć swą obec
ność premierami o europejskim rozgłosie. We wrześniu 1968 roku wysta
wiono w jego przeróbce szekspirowskiego Króla Jana, w pół roku później 
ukazała się na scenie di.irenmattowska wersja Tańca śmierci Strindberga. 
Praca Di.irrenmatta miała charakter programowy. Dlatego w sposobach 
adaptowania klasyków, w kryteriach stosowanych przy redagowaniu tekstu 
dopatrywano się założeń teoretycznych, w których - w miarę rozwijania 
doświadczeń tego typu - mogłaby wyrosnąć uniwersalna koncepcja dotyczą
ca dramaturgii związanej ze współczesnością . Jesienią 1969 roku, w sytuacji 
konfliktowej , Di.irrenmatt opuścił jednak teatr. Decyzja ta oznaczała 

niespełnione nadzieje i koniec „dramaturgii bazylejskiej". 
Niewątpliwie łatwiej przymierzać Króla Jana i Play Strindberg do 

poglądów Di.irrenmatta na teatr niż do tendencji rozwojowych, traktowanej 
jako całość, ówczesnej dramaturgii. Obie trawestacje odpowiadają bowiem 
wyraźnie postulatom formułowanym konsekwentnie od lat przez autora 
Problemów teatru pod własnym adresem. Punktem wyjścia była tu znana 
teza Di.irrenmatta, że współczesnemu teatrowi przystoi tylko komedia . 
Zgodnie z tą tezą Król Jan miał stać się demaskatorską komedią polityczną, 
Play Strindberg - komedią „na temat mieszczańskiej tragedii małżeńskiej" . 

W obu tych utworach odbijało się także twierdzenie Di.irrenmatta, że teatr 
powinien być krytyczny. „Krytyczny" to znaczy myślący, poszukujący 

w dramatach nowych wartości, dopowiadający rzeczy, których dość jasno 
w swoich czasach nie mogli, lub nie umieli wyrazić autorzy. 

W wypadku Play Strindberg ta ostatnia sprawa pociągnęła za sobą dość 
istotną zmianę interpretacyjną. Zamiłowanie Di.irrenmatta do parodii 
i groteski, jego zacięcie demaskatorskie i programowa antymieszczańskość 
sprawiały, że sztuka stała się atakiem na zrodzony w konkretnej epoce 
model małżeństwa. Edgar i Alicja, kapitan w służbie czynnej i była aktorka, 
małżeństwo izolowane w swoim domu na wyspie, związane nienawiścią nie 
mniej silną niż miłość, tracą u Di.irrenmatta to, co dzięki psychologii i 
metafizyce mieli u Strindberga. Di.irrenmatt odbiera im prawo reprezen
towania uniwersalnych ludzkich problemów, w postaciach tych widzi 
skrzywione natury- produkty czasu. Charakterystyczne, że przekładając tekst 
Strindberga na język współczesny, umieszczając akcję na ringu bokserskim, 
aktualizując sam schemat rozgrywki dwojga ludzi, pozostawił im (przynaj
mniej w przedstawieniu bazylejskim) kostium, oddalający od współczesności, 
zachowujący cechy innej epoki. 



Na tle różnych kontynuacji Strindberga, na tle całego nurtu psycholo
gicznego z Kto się boi Virginii Woolf na czele, interpretacja Di.irrenmatta 
ostrzej ujawnia się jako próba odmitologizowania tematu, skompromitowa
nia namiętności i głębi jako pozorów namiętności. W tym sensie pro
ponowane przez szwajcarskiego pisarza dialogi wymierzone są przeciw 
Strindbergowi. Mają charakter anty-strindbergowski o tyle, o ile całość ma 
charakter anty-mieszczański. Wszystko to dzieje się jednak przy 
założeniu - równie charakterystycznym dla Di.irrenmatta, jak dwa 
wymienione poprzednio - że teatr to konflikt, a nie dydaktyka. Istotnie, 
można bez trudu udowodnić, że Play Strindberg to wyłuskany z Tańca śmierci 
konflikt, sam szkielet konfliktu. Teatr otrzymuje ten tekst jak regulamin 
zawodów sportowych. 

Elżbieta Wysińska 



FRIEDRICH DURRENMATT (1921 - 1990) 

Friedrich Di.irrenmatt - szwajcarski prozaik i dramaturg 
jest autorem sztuk, które należą do kanonu współczesnego 
teatru europejskiego; Romulus Wielki (1949), Wizyta starszej 
pani (1965), Fizycy (1962), Play Strindberg (1969). To utwory 
chętnie grywane również w Polsce, zwłaszcza w latach 
sześćdziesiątych, a niektóre ich realizacje wspominamy do 
dziś dzięki wielkim kreacjom aktorskim. Bowiem dramaty 
Di.irrenmatta twórczo prowokują, są wyzwaniem dla artys
tów. Wymagają bogatego warsztatu, kunsztu gry przekra
czającego granice estetyki realistycznej. Jego specyficzne 
komedie - przeważnie o katastroficznym wydźwięku - są 

parabolami ludzkiego losu, nawiązującymi jednocześnie do 
konkretnych problemów współczesności. Należą do nurtu 
tragigroteski, rozwijającego się po kataklizmie II wojny 
jako reakcja na krach kultury i etyki mieszczańskiej. 

Wyrażając niewiarę w istnienie dobra, moralności 

i sprawiedliwości, Di.irrenmatt interpretuje rzeczywistość 
jako okrutną groteskę i absurd. Jego niezmiennie negaty
wne - często przesadnie może - pesymistyczne diagnozy 
zjawisk społecznych nie podsuwają rozwiązań, ale prowoku
ją do poszukiwania ich. Formułując swe zjadliwe opinie, 
Di.irrenmatt sięga przede wszystkim po środki właściwe 
komedii, nie cofając się przed efekciarstwem, paradoksem, 
parodią, błazenadą i chwytami rodem z teatru jarmar
cznego. Szydząc z mieszczańskiej moralności i indywidual
izmu, ukazuje swoją niewiarę w możliwości etyczne 
człowieka. 

Friedrich Diirrenmatt (1921-1990) 
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Fundacja Mediów i Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego utworzona przez Elektrownię 
„Jaworzno III" SA, Urząd Miasta Jaworzna i Agencję Rozwoju Lokalnego w Jaworznie, zare
jestrowana została w kwietniu 2000 roku. 

U podstaw powołania do życia Fundacji legła chęć kształtowania - zwłaszcza u ludzi młodych 
- wrażliwości kulturalnej, wyłanianie i kształtowanie elit oraz wspierania i animacji wszelkiego 
rodzaju wartościowych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Kultura ciągle potrzebuje mecenasa 
i takim właśnie mecenasem chce stać się Fundacja Mediów i Kultury. Przyjmując na swego 
patrona Zdzisława Krudzielskiego, wybitnego jaworznickiego przemysłowca i działacza społeczno 
- kulturalnego okresu międzywojennego, chcemy stać się pomostem łączącym możliwości szeroko 
rozumianych kręgów biznesu naszego miasta z oczekiwaniami kulturalnymi jego mieszkańców. 

Działania Fundacji koncentrują się na dwóch płaszczyznach : lokalnej oraz regionalnej 
i ogólnopolskiej. W skali lokalnej Fundacja zamierza m.in. organizować coroczny jaworznicki 
przegląd teatralny, realizować program edukacji teatralnej i muzycznej młodzieży, prowadzić 
warsztaty artystyczne, konkursy oraz uruchomić jaworznicką telewizję lokalną . 

W skali regionalnej czy też ogólnopolskiej Fundacja zamierza wspierać inicjatywy kulturo
twórcze o dużym znaczeniu dla kultury polskiej . Będzie to z jednej strony nasz wkład w jej 
rozwój, z drugiej strony pozwoli Fundacji wpisać się w kulturalny krajobraz Polski i przyniesie 
nieocenione korzyści w kształtowaniu wizerunku Jaworzna. 

Rozpoczęliśmy swą działalność starając się - w myśl postanowień statutu - funkcjonować 

w wielu sferach: 
• Sponsorowaliśmy w roku 2000 Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach obejmując 

patronatem spektakl Teatru Montownia pt. Po naszemu 
• Wsparliśmy finansowo realizację spektaklu Hamlet w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego 

w Teatrze STU w Krakowie. 
• Naszym staraniem wydany został tomik poezji młodego jaworznickiego poety Piotra 

Mamcarza. 
• W listopadzie 2000 r. zorganizowaliśmy I Jaworznicki Przegląd Teatralny „Z nami do 

gwiazd" z udziałem najwybitniejszych aktorów polskiej sceny. W ramach przeglądu, w 
cyklu pod wspólnym tytułem Kobieta i mężczyzna przedstawiliśmy jaworznickiej pub
liczności trzy spektakle: 
- Odchodził mężczyzna od kobiety z udziałem Anny Seniuk i Jana Matyjaszkiewicza 
- Zgubny nałóg miłości z udziałem Ewy Dałkowskiej i Zdzisława Wardejna 
- Za rok o tej samej porze z udziałem Marzeny Trybały i Tomasza Stockingera. 

• Współfinansujemy nagranie płyty jaworznickiego zespołu „Muzyczna Armia Zaciężna". 

Uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 531/00 z dnia 25 października 2000 r 
udzielono Fundacji koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą 
„Telewizja Jaworzno" w sieciach telewizji kablowej. Obecnie oczekujemy opinii ministra 
łączności dotyczącej warunków technicznych oraz kompletujemy zespół redakcyjny. 
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