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Marcin Świetlicki 

Olifant 
Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś. Nie przyszedłem rozmawiać, 
nie przyszedłem się kłócić, nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny. Ja przyszedłem się kochać. 
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne. Odpada dylemat: kawa-herbata? 
Przyszedłem się kochać. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś. Nie 
przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać. Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie 
przyszedłem pić wódki. Ja przyszedłem się kochać. 

Jan Andrzej Morsztyn 

Przyjaciółka 

Taką dziewczynę lubię do zabawy, 
Co mię nie strzeże, nie wgląda w me sprawy, 

Wnet się powadzi, wnet pojedna zasię, 
Czując, że przecię wiemy cosi na się. 

Niech mi się nazbyt cnotliwą nie czyni, 
Niech nie na długą namowę uczyni. 

Niech będzie gładka, żartem się nie brzydzi, 
Dać się obłapić przy ludziach nie wstydzi; 

Bo jeśli będzie czysta, bojaźliwa, 
Dbała na sławę, zazdrosna, cnotliwa, 

Do tej się serce moje nie przysiędzie 
(Brzydko i wspomnieć)-już to żona będzie. 

Przedruk za: MCRD O I O Świetliki 
O.gród K.oncentracyjny 

Przedruk za: Poezja polska. Antologia 

PIW. Warszawa 1973 



Artur Łukasiewicz 

Jak tu za mąż iść 
„ O! gdzie miłość stawia siatki, 

Nie figlujcie, moje dziatki!" 

Ogl ądać Śluby Panieńskie na scenie jest zawsze rozkoszą: wiele musieliby dotożyć starań aktorzy aby tę 
rozkosz zamącić ją zepsuć - pisał w 1919 roku Tadeusz Boy-Żeleński w recenzji po spektaklu w krakow
skim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Na to najprostsze a zarazem najtrafniejsze zdanie o komediach Alek
sandra Fredry powołują się niemal wszyscy wielbiciele Fredry, którzy zapewne dorównują w ilości zakocha
nym w „Panu Tadeuszu"- Mimo to zdarzało się w historii polskiego teatru, nawet hrabiemu Fredrze przeżyć 
wcale nierozkoszne chwile ze swoją sztuką. Według znanej anegdoty zaproszony na kolejną realizację „Ślu
bów panieńskich'' (w 1865 r.), ujrzał na scenie Albina, udającego płacz i lejącego łzy w zmoczoną wcześniej 
chu stkę. Fredro demonstracyjnie, z furią opuścił salę, trzasnąwszy drzwiami. Ponoć już nigdy nie oglądał 
premier swych sztuk. 
Sposób jak „nie zamordować' Fredry zdradził Boy-Żeleński . - „Bo styl Fredry to przede wszystkim życie ; 
a życia nigdy nie da się odtworzyć za pomocą rzeczy martwych. Pamiętam zwłaszcza jak przez mgłęjedno 

takie przedstawienie, grane przez wybornych artystów, a zarazem jedno z najgorszych przedstawień Ślubów, 
jakie w życiu widziałem: z całego wieczom został mi we wrażeniu tylko jakiś monstrualny kok na głowi Anieli 
(zapewne bardzo v.:iemy) oraz tupety i kurtki Gustawa, w których stylowe wiercenie kuperkiem pochłonęło 
całą uwagę utalentowanego artysty. Na szczęście olaes tego neofityzmu stylizacyjnego, w którym rekwizyt 
przytłaczał aktora i poezję, minął; nastało szczęśliwe przymierze czy też linia demarkacyjna pomiędzy duchem 
Fredry a duchem antykwarskim, a rezultatem jego jest ustalenie tego trafnego stylu, który ujmuj ąc życie w 
niedzisiejsze ramy, nie paraliżuje go wszelako i zostawia pole młodości serc pod staroświecczyzną kostiwnu" 
- pisał w jednej z recenzji. 

Delikatna kwestia miłości 

Pierwsza wersja komedii Aleksandra Fredry powstała w 1827 roku. Nosiła tytuł - „Nienawiść mężczyzn". 

Jednak Fredro nie zdecydował się na publikację. Poprawił formę, zmienił tytuł. Komedia powstała zatem w 
pierwszym, najlepszym okresie twórczości, obejmującym lata 1818-1835. Fredro napisał w tym czasie tak
że: ,.Zemstę", „Męża i żonę'', „Damy i huzary", „Pana Jowialskiego" i ,,Dożywocie". 
Prapremiera odbyła się w 1833 roku we Lwowie. Przedstawienie zatytułowane było „Magnetyzm serca' . 
Od tej pory „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca" - liryczna komedia w pięciu aktach nie znikają ani na 
chwilę z polskich scen. 
Akcja rozgrywa się w szlacheckim dworku pod Lublinem. Pani Dobrójska i Radost, stryj Gustawa, naj
pierw lekkoducha i amanta, a potem romantycznego kochanka, postanawiają, że „Gucio" ożeni się z Anielą. 

Natomiast Albin kocha Klarę sierotę, która mieszka u ciotki Dobrójskiej. Gustaw zaczyna swe zaloty od 
ucieczki na zabawy do Lublina. Ciężko mu się rozstać z hulaszczym trybem życia. Nie zależy mu na sympatii 
Anieli. Natomiast Albin to typowy beznadziejnie zadurzony bohater romantyczny. Albina odrzuca Klara . 
Płacze i wzdycha. Aniela nie chce Gustawa bo jest on hulaką. I tak obie panny ślubują „nienawidzić ród 
męski i nigdy nie być żoną". Całość komedii oparta jest na prościutkiej intrydze. Gustaw aby zdobyć serce 
Anieli udaje zakochanego w iimej Anieli. O napisanie listu do wymyślonej Anieli prosi tę właściwą. Zarazem 
Albin ma udawać, że kocha Anielę a nie Klarę, do której ma zalecać się Radost. Klara przerażona perspek-

tywą wyjścia za mąż za starszego pana, od razu inaczej spo
gląda na miłość Albina. Aniela zaś wzruszona żarliwą miłością 
Gustawa zakochuje się w nim. Węzełrozwiązuje się w finale 
podwójnymi zaręczynami Anieli z Gustawem i Klary z Albi
nem. Tak to okazuje się, że każda kobieta jest trochę Anielą, 
która płacze dramatycznie, ale przychodzi moment, gdy staje 
się Klarą i idzie do przodu, umie zawalczyć o swoje szczęście. 
Fredro pisz.ąc „Śluby panieńskie" kierował się modną teorią o 
magnetyzmie serc. Wedle niej człowiek może oddziaływać na 
innych przy pomocy niezbadanych feromonów czy fluidów. 
Emanując z człowieka, magnesują, wciągają inną osobę w 
orbitę swoich uczuć, nawet wbrew jej woli. 
„Śluby panieńskie" odczytano również jako próbę innego spoj
rzenia na problem miłości, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli na te
mat polskiego erotyzmu i obyczajowości. Model miłości, tej 
patriarchalnej, utrwalonej przez tradycję szlachecką, wystę
puje w konfrontacji z romantycznymi uniesieniami, podnieb~ 
nym szybowaniem uczuć. Fredro, z natury konserwatysta i 
humorysta, przychylnie spogląda na miłość w rodzinie. Jest 
ona według pisarza podstawą do tworzenia szlachetnych związ
ków. Jest na tyle pozytywna, że łatwo sobie poradzi z rozdar
ciami wewnętrznymi. Fredro twierdzi że miłość to szczęście a 
nie nieszczęście. W świecie uczuć, najważniejsza. Komedio
pisarz zapewnia w „Ślubach" parokrotnie „Stara miłość nie 
rdzewieje". 

Białe malżetistwo, pól wiek11 później 

Boy w „Obrachunkach fredrowskich" domagał się od litera
tury kontynuacji „Ślubów". Co prawda sam Fredro dopisał 
drugą część losów swoich bohaterów komedią ,Mąż i żona", 
lecz Boyowi chodziło o kontynuację problemu. 
I oto w 1973 roku Tadeusz Różewicz pisze „Białe małżeń- • 
stwo", dramat do czytania. Różewicz akcję umieścił w dwor
ku legionistów w pierwszych latach XX wieku. Sztuką Róże
wicz zakpił z zakłamania erotycznego przejawiającego się w 
polskiej obyczajowości i literaturze (i to zarówno w jej wydaniu sarmackim, jak romantycznym i młodopol
skim). Dramaturg wywołał skandal. 
Sztuka poruszyła problem fałszu w kulturze, gdzie przyzwoitość i wyuzdanie, udawana pobożność i porno
grafia, spokojnie kwitną w swoim sąsiedztwie. 
Imiona bohaterów Bianki i Beniamina Różewicz zapożyczył z ,,Poganki" Narcyzy Żmichowskiej . Pożyczył 
ponadto epizody z biografii Marii Komornickiej {młodopolskiej famme fatale, co się nosiła po męsku) i „Pana 
Tadeusza". Podlotki Bianka i Paulina również ślubują,,żyć bez mttża". 
Są to jednak bohaterki z innej bajki. Paulina, produkt rewolucji obyczajowej lat 60, może zdradzać przyja
ciółkę, bo nie ma w tym nic nagannego. Seks traktuje jak zwyczajną dziedzinę życia, bez tabu. Wrażliwa 
Bianka, widzi w rodzinie ojca erotomana, udręczoną matkę- Polkę, ciotkę kokietkę. Małżeństwo ją przera
ża . Zmuszona do zawarcia związku z Beniaminem, zapłaci za krok obłędem. Powie na koniec ,jestem goto
wa, jestem twoim bratem", dziś popularne hasło feminizmu. Przegrywa, lecz otwiera drogę do erotyzmu w 
typologii nieznanego (albo uznawanego za dziwactwo). Bianka nie umie przyjąć roli, jaką wyznacza tradycja. 



Także tej, wyznaczonej przez model powstańczy. Jej przykładem jest ciotka. Mówi: „.„. przecież wiesz, jak 
się potoczyły losy mego zamęścia, Michał zginął w potrzebie, dosłownie w trakcie konsumowania naszego 
związku„„. ale to były takie czasy, ledwie dosiadł -już trąbią wsiadanego, nim się obejrzysz znów trąbią 
zsiadanego „. no cóż, ja zostałam ze świecą w dłoni i z wiankiem przekrzywionym na głowie". 
Różewie~ potraktował swoje postaci niezwykle serio. Są nagie w swojej dosłowności. Z Fredry zaczerpnął 
natomiast prostotę. 
Biografista Różewicza Tadeusz Drewnowski w monografii „Walka o oddech" pisze: „Tradycja pojawia się 
tam mianowicie jako nowe ready mades- jako „gotowa wyobraźnia", „gotowe światy". Swą koncepcję 
współczesnego śmietnika, rozszerza Różewicz na tradycję, na dziedzictwo kulturalne. Nie tylko na współ
czesność bez duszy, bez idei, bez aktywności przemienia się w śmietnik. Również dawna kultura wala się po 
śmietniku. gdy rozwój społeczeństwa, życia duchowego nie jest dość dynamiczny i atrakcyjny, w świadomo
ści i podświadomości jego pokutują dawne stereotypy postaci, sytuacji, zachowań, złogi estetyczne i języko
we. Trwają niezmiennie, nie wypierane przez wzory nowe. Albo i ponownie wyłaniają się z niebytu. Są to 
procesy w sporej mierze bezwiedne, nie kontrolowane. Główną ich podstawą nie sąprzyswojone i uświada
miane elementy przeszłości kulturalnej -więc nie tradycja, dziedzictwo, nie arcydzieła, lecz produkcja po

J 

ślednia, bardziej z natury schematyczna, bardziej podle
gła stereotypizacji, mniej poddana refleksjom kulturowym, 
tak właśnie dzieje się w „Białym małżeństwie". 

Fredro bywa czaderski 

Obawiam się, że dalszych kontynuacji „Ślubów panień
skich" w polskim dramacie po Różewiczu nie będzie. 
Skoro do tej pory nie powstała następna część „dziejów 
rodzimej erotyki". Literatura nadto straciła swoją siłę 
oddziaływania. Upodobniła się do kultury popularnej. 
Korzysta garściami z tradycji literackiej, z rzadka podej
mując dialog. 
Zdaje się, że ważniejsza sprawa kontynuacji odbywa się 
w teatrze. „Śluby" pozostająjedną z piękniejszych ko
medii romantycznych. Tylko jakje grać? - oto najważ
niejsza kwestia. - Staroświecko czy w sposób dzisiej
szy? I cóż niesie za sobą słowo „ współcześnie" - zasta
nawiał się przed laty krytyk Jan Kott. 
Odpowiedzi przyniosło życie teatralne. Reżyserów, któ
rzy próbowali komedie Fredry w tym „Śluby panieńskie" 
przenieść w dzisiejsze realia, nigdy nie brakowało. W 
1971 roku Maciej Prus w Kaliszu akcję umieścił na wiej
skim podwórzu, w sadzie i przy stertach siana. Słychać 
było nawet gdakanie kur i pianie kogutów. Bohaterowie 
grali swobodnie, całowali się. 
W tymże roku, ludową powtórkę „Ślubów" zobaczyli 
widzowie Starego Teatru w Krakowie. W sztuce wyre
żyserowanej przez Marka Walczewskiego ,;z werandy 
chałupy lecą w dół pierzyny, w obejście wypadają z pi
skiem dwie krzepkie dziewuchy, zesznurowane, choć 
przecie szlachcianki, aliści bez przyodziewku zwierzch
niego. Wśród tupania bosymi piętami i popiskiwań dziew
czyńskich ślubują sobie nigdy za mąż nie iść. Potem się 

na pierzynach układający oko do widowni filuternie mrużą",jak opisywała Elżbieta Morawiec. 
W eatrze Nowym w Łodzi na początku lat 90 „Śluby panieńskie" zagrano w scenerii lat 60 z obowiązkową 
oprawą muzyczną bigbeatu. 
We Wrocławiu w „Ślubach" w realizacji Zbigniewa Lesienia z Dariuszem Kordkiem w roli głównej, na środ
ku sceny stała wielka plastikowa sadzawka. 
Dyktat i szablon dokumentnie ponad rok temu przełamał (co już się staje regułą w polskim teatrze lat 90) 
Sylwia Torsh czyli Grzegorz Jarzyna. W Teatrze Rozmaitości, pokazał sztukę na wskroś współczesną, ze 
„złamanym wierszem" Fredry. W rolach Anieli i Klary obsadził dwie intrygujące, demoniczne aktorki młode

go pokolenia Magdalenę Cielecką i Maję Ostaszewską. 
I oto spektakl wcale nie stracił swojego wdzięku. Rzecz Jarzyny była bezpretensjonalna i klarowna. Reżyser 
odrzucił „antykwaryzm". Zrezygnował z pokazywania życia jakiego już nie ma. -Zaczynamy od klasycznego 
grania. Ten pierwszy akt powinniśmy grać z pełnym respektowaniem zasad wiersza i konwencji. Ale już za 
chwilę „łamiemy" wiersz. Kiedy te postaci zaczynają się kochać, czują, że już nie mogą wyrażać poprzez tę 
fonnę, że ona je ogranicza i zaczynają szukać nowych dróg. Intryga„Ślubów" musi zafunkcjonować także 
pod koniec XX wieku. Wtedy już nie da się mówić wierszem. Ta miłość jak wirus rozsadza wszystko. Jak po 
wojnie atomowej, wszystko musi się zmienić. Wybucha miłość i wszystko jest inne - tłumaczył Jarzyna. 
Aktorzy Jarzyny dają prawdziwy show: od romantyzmu, przez belle epoque, po chwyty współczesnej \vide
o kultury. To wszystko w oszałamiającym tempie. Sam reżyser użył w jednym z wywiadów zwrotu „Fredro 
bywa czasem czaderski". 

Miara Łapickiego 

Za wzór zgody klasyki i wymogów współczesności uchodzą „Śluby panieńskie 'Andrzeja Łapickiego, które 
\V}'Stawił w Teatrze Polskim w 1984 roku. Wielkie kreacje Joanny Szczepkowskiej i Jana Englerta, przeszły 
do historii. Był to wielki sukces teatru tradycyjnego. 
Łap i cki w 1995 roku na pożegnanie się ze sceną, na której spędził 50 lat sięgnął .... po „Śluby panieńskie". 
Mistrzowi kreacji Fredrowskich w Teatrze Powszechnym sekundowało grono utalentowanej młodzieży (no 
nie takiej o jakiej marzył Kott, by Anielę i Klarę zagrały autentyczne piętnasto l atki), ale z pewnością nie 
wychowanej i wyszkolonej na wierszu autora ,,Zemsty". 
Takiego Fredry już chyba nie będzie w polskim teatrze- wzdychali krytycy. Łapicki zagrał Radosta. Umiejęt

nie dyrygował młodzieżą. Było to pożegnanie epoki kunsztownie mówionego wiersza, f mezyjnego dowcipu i 
przybierania efektownych póz na kanapach, mrugania do publiczności, teatru prostego i wzruszającego. 
Reżyser dokonał rzeczy niebagatelnej. Pokazał, iż dowcip Hrabiego doskonale żyje w świecie zdominowa
nym przez płaskie wygłupy telewizyjnych satyryków. Szkoła fredrowska wystawiania „po bożemu" żyje i 
miewa się dobrze. Choć młodzi aktorzy traktują teksty Fredry jako tylko naukę przydatnego rzemiosła . 

- Tak jak nie lubię aranżowanego na jazzowo Bacha czy Mozarta, tak nie znoszę Fredry zrobionegp na 
Witkacego. Fredro jest dowcipny, żywy, ale pod warunkiem, że reżyser jest interpretatorem, a nie aranże
rem. J ęzyk jest archaizowany, niełatwo dotrzeć do sensu, rozwikłać go. A zasada jest taka: \vtedy nie jest to 
nudne kiedy wiadomo, o czym się mówi. 90 procent sukcesu zależy od prawidłowego wypowiadania tekstu 
- tłumaczy często Łapicki. 
Udowadnia, że „Śluby" dziś można grać „po bożemu". Można też tak jak to robi Jarzyna. Łapicki zresztą bez 
problemu dał się zaprosić na jego spektakl. 



Sonda 
W poniedziałek 26 marca dziennikarze Radia Plus wyszli na ulice Zielonej Góry z magnetofonem i pytaniem: 

„Czy w polskiej tradycji zaręczyny odgrywają dziś ważną rolę?" 

Oto kilka uzyskanych odpowiedzi: 

1- Kiedyś były ciekawe, teraz już nie są modne. Dla młodych może to jest ciekawe kiedyś atrakcja to była . 

bardzo wesoła w szczególności dla rodziców; Ojciec musiał kupić pierścionek dla córki. 

Il-Raczej nie specjalnie. Rzadziej obchodzi się zaręczyny, od razu bierze się ślub. Kiedyś z kwiatami się szło 
do panny młodej , oświadczało się rodzicom, uroczyście to przebiegało, przyjęcie było zaręczynowe.„ 

III - Myślę, że nie. Już teraz nie. Już nie jest talcie ważne, kiedyś było tak, że były zaręczyny, potem był ślub . 

W tej chwili ludzie żyją tak po prostu bez zaręczyn, bez ślubu, tak jest wygodniej , łatwiej. 

TV - Młodzi na pewno tak, na przykład jak mój syn się żenił, no to zostaliśmy zaproszeni przez jego sympatię 
do domu. Poszliśmy wówczas z kwiatami, on kupił kwiaty dla swojej sympatii i dla przyszłej teściowej, 
siedzieliśmy i rozmawialiśmy w sprawie wesela. 
Teraz jest inaczej; albo córka idzie sobie z domu.„ 

V - Na pewno odgrywają ważną rolę; My starsi całkiem inaczej patrzymy na w zystko niż młodzi. 
Młodzi to raczej rzadko obchodzą, mówią, że to stare, już nie modne; 
Kiedyś dawno temu, trzeba było się umówić, przyjść . Zaręczyny wyglądały jak poprawiny, 
takie huczne, a teraz jak są zaręczyny to cztery osoby i koniec. 

Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 

Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 
Jeżeli zatem mam zaradne siły 
Ogie11 swój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczego miałbym w pię'knej, młodej duszy. 
Czystej jak śnieżek, co świeżo przyprószy, 
Przez silną wolę, pałające tętna, 
Własnego czucia nie wycisnąć piętna! 

(Akt trzeci, scena VI) 

-

, 
Próba ,,Slubów'' ... 



Aleksander Fredro , 

obsada: 

Pani Dobrójska - Tatiana Kołodziej ska (gościnnie) 

Aniela - Marta Artymiak 

Klara - Anna Zdanowicz 

Radost - Tomasz Karasiński 

Gustaw - Wojciech Czarnota 

Albin - Marcin Wiśniewski 

Jan - Cezary Kazimierski 

Majordomus - Waldemar Trębacz 

premiera 1 kwietnia 200Jr. 

. , • aniens ie 
czyli magnetyzm serca 

Reżyseria 

Irena Jun 

Scenografia 
Jerzy Kalina 

Muzyka 
Mirosław Jastrzębski 

Choreografia 
Leszek Czarnota 

Asystent reżysera 
Andrzej Nowak 

Inspicjent 
Waldemar Trębacz 



Premierze towarzyszy wystawa pt. „Pod powieką" 

_Jerzy Kalina 
Absolwent malarstwa na ASP. Od 1971 realizuje akcje o cha

ralcterze rytualnym i obrzędowym. Związany z opozycją lat 80. 

jako człowiek i artysta. Autor pomników, rzeźb i ołtarzy. Two

rzy obiekty efemeryczne i trwałe, akcje i performance w kraju i 

za granicą. Autor filmów animowanych i dokumentalnych, sce

nograf i twórca autorskich spektakli teatralnych. 

Ach, obojętność naturę znieważa! 
Dusza, niezdolna wybrać, kochać inną., 
Zimną rachubą każde czucie zaćmi; 
Dla niej jest niczym - dla drugich być czynną, 
Dla niej Iza - niema, ludzie - nie są braćmi. 
Lecz gdy miłością serce moje bije, 
Gdy powiem: „ kocham " - wtenczas tylko żyję 

(Akt czwarty, scena III) 

, 
,,Sluby panieńskie'' 
na scenie Lubuskiego Teatru 

Premiera: 15.12.1952 r. 
Obsada: Do brój ska - A. Szymańska, Aniela- J. Kukulska, Klara - A. Kulikówna, 
Radost- St. Cynarski, Gustaw- R. Szerzeniewski, Albin-B. Bukowski, Jan -J Michalcewicz 
Reżyseria i scenografia -Stanisław Cegielski 

Premiera: 17.03.1960 r. 
Obsada: Do brój ska - Z. Friedrich, Aniela- H. Winiarska, Klara - I. Grzonka, Radost-J. Cza bano wski, 
Gustaw - R. Kruczkowski, Albin - Z. Nocoń, Jan -J. Michalcewicz 
Reżyseria - Stefania Domańska 
Scenografia- Jerzy W. Brzoza 

Premiera: 30.12.1974 r. 
Obsada: 
Dobrójska - Sidonia Błasińska, 
Aniela- Ewa Czajkowska, 
Klara - Krystyna Drozdowska, 
Radost-Stanisław Bieliński, 

Gustaw-Jerzy Przewłocki, 
Albin- Tadeusz Bartkowiak, 
Jan - Jerzy Glapa 
Reżyseria-Stanisław Bieliński 

Scenografia - Wanda Fik-Pałkowa 

faw C:ajkowska, Sido11ia B/as111.1ka. 
Stanisław Bie/i1iski 

Krystyna Drozdowska i Tadeusz Bartkowiak 



Premiera: 22.11.1985 r. 
Obsada: 
Dobrójska-Jowita Pieńkiewicz, 
Aniela-Ewa Rączy, 
K!ara - Barbara Lauks, 
Radost -Zdzisław Gmdzień, 
Gustaw - Piotr Lauks, 
Albin - Andrzej Byś 
Mariusz Szaforz, 
Jan -JózefMichalcewicz 
Reżyseria -Maria Straszewska 
Scenografia-Barbara Wolniewicz 

Ewa Rączy i Barbara lauks 

Ewa Rqc:y. Jowita Pie1ikiewicz. 
Barbara la11ks 

. 

A leż ja zawsze na przekór mu zrobię; 
011 tak - a ja siak; on sobie - ja sobie: 
Mąż spi - ja gadam, mąż gada - ja ziewam; 
Wzdycham, gdy wesół, kiedy smutny, spiewam; 
Trącam, gdy pisze, a krzyczę, gdy czyta; 
Mąż tak - aja siak! Ząb za ząb! - i kwita! 

(Akt czwarty. scena VIII) 

Kronika LT 

„Karnawał z Karnetem Lubuskiego Teatru" trwał od 6 stycznia 
do 25 lutego 200 l. Oprócz spektakli rozrywkowych produkcji 
na zego Teatru, podczas „Karnawału" obejrzeliśmy ,,Audiencję 
V" Bogusława Schaeffera w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego 
(20 stycznia) a na pożegnanie (24 lutego )-Przeboje Muzyki Wie
deńskiej w reżyserii Daniela Kustosika, wykonane przez zespół i 
solistów Teatru Muzycznego z Poznania. 

21 stycznia z okazji Dnia Babci zaprosiliśmy wszystkich wnuków 
i wnuczki na spektakl „Awantury o Basię". Kto przyniósł fotogra
fię babci lub dziadka kupował bilety po promocyjnej cenie. 

28 stycznia na Scenie im. St. Hebanowskiego 
odbyła się premiera sztuki kanadyjskiego dra
matopisarza młodego pokolenia Brada Fra
sera „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i 
prawdziwa natura miłości" w reżyserii Grze
gorza Matysika, scenografii Anny Tomaszuk 
z muzyką Artura Belinga. Premierze towarzy
szyła instalacja w Galerii Na balkonie, zatytu
łowana ,,24 godziny" Autor: Jarosław Dulę
ba . 

Od 30 stycznia do 9 lutego trwały „Ferie z Lubuskim Teatrem", zrealizowane przy pomocy finansowej Zarzą
du Miasta Zielona Góra. Grupy małych widzów z Domów Dziecka i świetlic PCK otrzymały bezpłatne 
wejściówki na przedstawienia. 

Przez tydzień, począwszy od 29 stycznia, odbywały się w naszym Teatrze polsko-niemieckie warsztaty te
atralne. Uczestniczyła w nich młodzież ze szkół: Europaschule z Guben, Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego z Gubina i I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego z Zielonej Góry. 
Warsztaty prowadzili aktorzy Lubuskiego Teatru i opiekunowie grupy niemieckiej; 3 lutego publiczność obejrzała 
przygotowaną przez uczestników zajęć etiudę teatralną. 



„Tango" S. Mrożka w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego i wykonaniu 
zespołu naszego Teatru zostało zaproszone do udziału w VIl Ogólno
polskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Kon
kurs ogłosiło Ministerstwo Kultwy i Dziedzictwa Narodowego przy 
współudziale Teatru Narodowego i Związku Artystów Scen Polskich; 
12 lutego spektakl „Tanga" obejrzała komisja artystyczna Konkursu. 

14 lutego - Walentynki, zorganizowane wspólnie z Radiem Zielona 
Góra i „Gazetą Wyborczą", sponsorowane w tym roku głównie przez 
Telekomunikację Polską S.A. Do finałowej rozgrywki stanęło na de
skach naszego Teatru pięć par, które wcześniej napisały najbardziej 
płomienne życzenia i walentynkowe wyznania Zwycięzcy-Dagmara 
Redmer i Sylwester Brodacki, którzy zabawnie uwspółcześnili scenę 
balkonową Romea i Julii -pojechali na wycieczkę do Paryża. 

CialeriJ lralru Lubuskiego 
NABALKONlf 

ornz 
.iulorzy 

zaprasza;„ 
nJ wystawe 
malarstwa 

drogi 
Wcml1<1l ~zlt 51f 23 lutogo l'OOl 

o goJnnic 20 OO 

W naszej teatralnej Galerii Na Balkonie 23 lutego otwarta została wystawa malarstwa zatytułowana „drogi". 
Jej autorzy Anna Bembenek i Andrzej Bembenek są absolwentami Instytutu Sztuki i Kultwy Plastycznej 
WSP w Zielonej Górze. 

11 marca - kolejna, czwarta w bieżącym se
zonie, premiera. Tym razem z myślą o naj
młodszej widowni: „Detektyw, pies Bobi i lu
stro" Doroty Gellner, poetki, autorki wielu 
książek dla dzieci, programów telewizyjnych, 
słuchowisk radiowych i ponad stu tekstów 
piosenek. Muzykę do spektaklu reżyserowa
nego przez Joannę Łupinowicz napisali: Krze
simir Dębski i Paweł Jankowski. Scenografię 
przygotowała Teresa Nowicka. Ruchem sce
nicznym zajął się Leszek Czarnota. 

W dniach 13-15 marca gościliśmy na naszej scenie Teatr Dramatyczny z Elbląga, który zaprezentował rów
nież przeznaczoną dla młodszej części widzów, baśń „Skarby Złotej Kaczki" Mirosława Łebkowskiego i 
Stanisława Wernera. Reżyseria -Adam Dzieciniak, scenografia -Jan Banucba. Piosenki do muzyki Adama 
Opatowicza napisał Henryk Banasiewicz, choreografię opracował Henryk Walentynowicz. W tym samym 
czasie nasz zespół pojechał do Elbląga z ,,Niezwykłymi przygodami Pana Kleksa" Jana Brzechwy w reżyserii 
Konrada Szachnowskiego. 

„Gazeta Wyborcza" i Radio Zielona Góra objęły patronatem medialnym akcję ,,Kup pan fotel", która ruszyła 
pełną parą od 12 marca. „Takiej okazji jeszcze nie było. Tylko za 700 zł możesz mieć w Teatrze Lubuskim 

własne knesło podpisane swoim nazwiskiem" -doniosła „Gazeta Wyborcza". Czeka nas wielka przebudo
wa widowni. Trzeba wymienić 3 73 fotele, uznane przez straż pożarną za niebezpieczne. Bo łatwopalne. 
Koszt tego przedsięwzięcia: 350-400 tys. zł. A władze miejskie obiecały tylko 150 tys. Skąd wziąć resztę? 
Kup pan fotel... 

20 marca obchodziliśmy I Światowy Dzień Teatru dla Dzieci i Młodzieży. Razem z jubileuszowym trzechset
nym spektaklem ,,Kopciuszka" Jana Brzechwy w reżyserii Ewy Marcinkówny, z muzyką Antoniego Mlecz
ko, w scenografii Niny Handzel i Piotra Piotrowskiego. W spektaklu od dnia premiery (11 kwietnia 1992) 
nieprzerwanie grają: Jerzy Lamenta, Ludwik Schiller i Jan Wysocki. Zmienia się tylko tytułowa postać, kre
owana kolejno przez Annę Giżycką, Magdalenę Melnarowicz, Ewę Sikorę, Teresę Suchodolską i - grające 

obecnie w dublerze- Beatę Sobicką-Kupczyk i Wiolettę Sokal. Obchodom patronował Prezydent Miasta 
Zielonej Góry, a Przedszkole nr 17 zorganizowało konkursy recytatorskie i plastyczne. Nagrodzone prace 
plastyczne, których tematem był oczywiście Kopciuszek, ozdobiły teatralną Galerię Na balkonie. 
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Zrealizowano przy pomocy finansowej Zarządu Miasta 
Zielona Góra 

Sezon 2000/2001 
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