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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 
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WHlL\C JE E\IG\l.\HC7\[, wariacje na temat melodii, której nie 
słychać ... Ukryta melodia, której się można domyślać. która 
pojawia się i znika, melodia, którą musimy sobie wyobrazić, 
enigmatyczna, nieuchwytna (.„) Kobiety są wlaśnie jak te me
lodie, które sobie wyohrażamy, a których nie s lyszymy. Kogo 
kochamy, gdy kochamy') Nigdy tego nie wiemy. 

Eric Emmanuel Schmitt 
Wariacje en igmat\·c::.nc 



KoMhNTARZC osomsTb 

Moje postaci dużo mówią, ale rzadko mówią prawdę. Inaczej 
nie byloby sztuki ... 
Za każdym razem kiedy moje postaci mówią swoją prawdę. 
zostaje ona zaprzeczona przez życie. Inaczej nie podpisałbym 
się pod sztuką .... 
Konflikt pomiędzy myślą a rzeczywistością, to być może je
dyny temat mojego teatru . 
Wygodnie jest mieć takie przeświadczenie, ale koniecznie trze
ba je stracić. Nie można nieustannie chronić się od życia poprzez 
swoje wybory, swoje przekonania. swoją ideologię: życie za
wsze nas zaskakuje, zaprzecza, zbija z tropu , narzuca swoje ta
jemnice. Żadna abstrakcyjna postawa nie przystaje do życia. 
Żadna filozofia nie obejmuje ani nie wchłania życia. Jestem 
wdowcem prawdy, ale wdowcem wesołym. Doceniam tajemnice. 
Rozumiem z przyjemnością, że egzystencja jest niczrozumiaJa. 
„Wariacje enigmatyczne" to niewątpliwie najbardziej autobio
graficzna z moich sztuk. Tak jak Abel. poznałem zdradę , cier
piałem długotrwałe kłamstwa, osamotnienie. aż wreszcie zna
lazłem schronienie w pisaniu. Tak jak Erik, poznałem milość 
pros tą . skromną , codzienną, która towarzyszy ukochanej oso
bie w chorobie aż do śmierci. Tak jak obaj doś\viadczyłem -
znosiłem - grę masek. zastępowanie tożsamośc i. miłość . któ
ra niekoniecznie idzie w parze z apetytem seksualnym, ten 
niepokój. tę utratę siebie , która pozwala, w końcu, znaleźć 
więcej niż samego siebie. Często użyczałem tym dwom posta
ciom moich labiryntów uczuciowych. 



Ale nie powiem już nic więcej, podobieństwa szybko się koń
czą, rzeczywistość jest mniej trwała niż fikcja : w odróżnieniu 
od Abla, nie dostałem jeszcze nagrody Nobla i żyję na wy
spie, którą muszę dzielić z innymi ... 
Abel i Erik ucieleśniają dwa rodzaje miłości. Abel kocha na 
dystans, Erik kocha blisko. Abel jest romantykiem, Erik reali
stą. Abel, bardzo sensualny, zbyt sensualny, nie ufa seksual
ności jako formie przywiązania do bliźniego. 
Wie, że seksualność jest krótką gorączką, niestałą, niekonse
kwentną. Zna fundamentalną niemoc seksu w miłości. 
Kto ma rację? Żaden z nich: jest to właściwość komedii. Obaj: 
to jest właściwość tragedii. Abel i Erik ucieleśniają nasze 
sprzeczne napięcia. Tak zradykalizowali swoje postawy, że 
cierpią, zbliżają się do neurozy. Żaden nie ma satysfakcji ze 
swoich czynów : Abel, na początku spektaklu, zdycha z sa
motności; Erik, pod koniec sztuki, chce aby korespondencja 
trwała. 

Od lat otrzymywałem setki listów, które stawiały mi to jedno 
pytanie: co się dzieje po ostatniej kwestii? 
Moja odpowiedź nigdy się nie zmieniała: 
- nic nie wiem. bo w innym wypadku kontynuowałbym sztukę. 
- napisałem sztukę, aby właśnie zadawano sobie to pytanie, 
na które nie odpowiem. 

Co się stanie '.I 

Czy ci dwaj mężczyźni będą pisać do siebie pod maską Hele
ny? Bez niej? 
Czy się zobaczą? Czy będą się spotykać'l 
Na ile dopuszczą myśl, że istnieje między nimi miłość? 

Sądzę, że sztuka nie ogranicza się do przyjemności i czasu jej 
prezentacji, powinna ona przeszkadzać, zarzucić widza pyta
niami, pytaniami na temat sztuki i jego samego. 
Często widzowie opowiadali mi dalszy ciąg Waria1ji enigma
tycznych: w rzeczywistości nie opowiadali sztuki, opowiadali 
o sobie. Dodawali mi swoją ludzką wrażliwość do tej dziwnej 
historii miłosnej. I taki właśnie był mój cel. 

Eric-Emmanuel Schmitt 
przełożył Janusz Jarecki 
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W powstałych w 1898 Warialjach „ Enigma" na orkiestrę dal 
Elgar przykład swobodnej fantazji i sporego kunsztu. Waria
cje te biorą swą nazwę od wieloznaczności - tytułowej „za
gadki" - motywicznej tematu głównego (zdaniem kompozy
tora w temacie ukryta jest jeszcze inna melodia) oraz wielo
znaczności poszczególnych wariacji. które rzekomo odnoszą 
s ię do przyjaciół i znajomych kompozytora. Dzieło składa się 
w sumie z tematu i 14 wariacji , oznaczonych inicjałami ludzi , 
których kompozytor postanowił scharakteryzować środkami 
muzycznymi. Dominują tu wariacje liryczne (I, V, VI i Xll z 
elegijnym solo wiolonczeli) , pozos tałe ujęte są w tempach 
żywych i wyrażone w bardzo już od siebie różniących się środ
kach muzycznej ekspresji: niektóre spośród nich mają charak
ter taneczny. W różny sposób interpretowana jest „zagadka" 
XIII wariacji. Być może chodzi tu o osobę Lady Mary Lygon, 
może o Helenę Jesse Weaver. z którą Elgar był niegdyś przez 
krótki okres zaręczony. Ostatnia , XIV wariacja - to wielki 
symfoniczny finał , oparty na kontrastach między liryką a wir
tuozerią, zmierzający do potężnej , wieńczącej całość . kulmi
nacji . 

Przewodnik koncertowy 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1980 

l 
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Muzyka jest barometrem moich emocji. Oznacza to, że często 
ujawnia mi moje stany wewnętrzne. Muzyka mówi prawdę o 
tym, co dzieje się w naszym sercu. Muzyka jest naszą prawdą 
wewnętrzną. Szczerze mówiąc, chciałbym być muzykiem. 
Wolałbym tys iąc razy być kompozytorem niż pisarzem, ale 
cóż. Próbowałem jako młody człowiek, ale bylem kompozy
torem bardzo marnym. Za bardzo ulegałem wpływom Satie
go, Debussy'ego. I wreszcie zrozumiałem, że powinienem ra
czej słuchać muzyki , a nie komponować . 

Czternaśc ie wariacji wokół nieznanej melodii, to przypomina 
miłość. Kochać kogoś to znaczy tworzyć takie właśnie waria
cje wokół melodii. której nigdy nie słyszymy, bo nigdy nie 
znamy tak naprawdę osoby, którą kochamy, mimo że wciąż 
się do niej zbliżamy. Wariacje enigmatyczne Elgara postrze
gałem jako metaforę tego, co myślałem o miłości. 

Eric-Emmanuel Schmitt 
Z wywiadu „Teatr" nr 1-3/2000 



ERIC-EMMANUEL ScHMlTT 

Dramaturg i powieściopisarz - objawienie literatury francu
skiej lat dziewięćdziesi'ltych. 
Urodził s ię w Lyonie w 1960 roku. Jest absolwentem lyoń
skiego Konserwatorium i wydziału nauk humanistycznych w 
Ecole Normale Superieure w Paryżu. W 1987 roku obronił 
doktorat z filozofii pisząc pracę p.t. Diderot a metafi::.yka. Jest 
wykładowcą filozofii na Uniwersytecie w Charnbery. Po nie
udanych próbach kompozytorskich, porzucił czynne uprawia
nie muzyki i całkowicie pośw ięcił się literaturze. 
Debiutował dramatem La Nuit de Valognes (Noc Valognes), 
którego premiera odbyła się w I 991 roku w Maison de la Cul
ture de Loire Atlantique. Utwór jest oryginalną wersj'l znane
go mitu Don Juana. Kolejna sztuka Le Visiteur (Przybysz, 1993) 
przyniosła autorowi prawdziwy sukces. Wystawiona w Petit 
Theatre w Paryżu w reżyserii Gerarda Vergez, została uhono
rowana trzema Nagrodami Moliera: za najlepszy spektakl, dla 
najlepszego autora , uznano ją też za rewelację teatralną sezo
nu. Pierwsza powieść Schmitta p.t. La Secte des Egoistes (Sekta 
egoistów) otrzymała prestiżową Nagrodę Pierwszej Powieści. 

Jej duże powodzenie skłoniło wydawcę do publikacji książki 
w popularnej „serii kieszonkowej". Bardzo znany jest rów
nież esej pisarza Diderot ou la phifosophie de la seduction 
(Diderot, czyli filozafia uwodzenia) wydany w 1997 roku. 
Schmitt jest przede wszystkim człowiekiem teatru. W ciągu 
dzies ięciu łat napisał osiem dramatów. Orrócz dwóch już cy
towanych: Golden Joe, 1995 („Dialog" nr 4/96), Milarepa, 

1995, Variations t!nigmatiques. 1996 ( Warial)e enigmatyc::.
ne), Le Libertin, 1997, Frederick ou le Boulevard du Crime, 
1998 i Hóte/ des Deux Mondes, 1999. Sztuki Schmitta - per
fekcyjnie skonstruowane, ze świetnym dialogiem , zaskakują
ce nagłym, przewrotnym zwrotem sytuacji i wieloznacznością 
point. uniwersalne w treści - wkroczyły na sceny prestiżowych 
teatrów Europy i obu Ameryk (przetłumaczone na 22 języki, 
grane w 27 państwach). 
Wariacje enigmatyczne, najczęściej grana sztuka autora, sku
pia uwagę najwybitniejszych twórców teatru. Wystawiona w 
paryskim Theatre Marigny w reżyserii Bernarda Murat. z Ala
inem Delon i Francisem Busterem, przez wicie miesięcy nie 
schodziła z afisza, grana przy kompletach widowni. Równie 
wielki sukces odniósł dramat wystawiony w Los Angeles z 
powracającym na scenę Donaldem Sutherlandem. W Polsce 
sztukę Schmitta wystawił Teatr TV i Teatr im. Witkacego w 
Zakopanem. 
Pisarz zajmuje się również tłumaczeniem (m. in. Kupiec we
necki Szekspira) , adaptacją zagranicznych dzieł scenicznych 
(rosyjskiego pisarza Gubariewa), stworzył też nową, francu
ską wersję libretta do Wesela Figara i zaadaptował dla Folies 
Bergere amerykar1sk<\ komedię muzyczną Maury Yestona i Ar
tura Kopita Nine. 

(eb) 



&iDRCHER 

Czyszczenie 
jest naszym 

zadaniem. 

Pamięć historii i znajomość dziedzic
twa kulturowego jest dla narodu 
sprawą najważniejszą . Zatem insty
tucjom powołanym do propagowania 
i ochrony tych nadrzędnych wartości 
obowiązani jesteśmy pomoc wszela
ką - tak swą misję wobec wartości 
narodowych postrzega Mecenas 
Kurtury Krakowa Roku 1998 i 1999 
Karcher Poland Ltd . - przedstawicie l 
światowego producen urządzeń 

czyszczących. Dlatego od roku 2000 
Karcher Poland Ltd. swym mecena
tem obejmuje także Stary Teatr 
w Krakowie. 



RMJM· 
Patron radiowy Starego Teatru 

Patron prasowy Starego Teatru 

Siary Tea/r im. Heleny Modr~ejnvskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
www.stary-teatr..krakow.pl 

Sek re/a rial 
tel. 4212977. fax 42l 33 53 
e-mail: sekretariaL @stary-teatr.krakow.pl 

Duża Scena i No1ą1 Scena 
ul. Jagiello1\ska I. kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Scena Karneralna 
ul. Starowiślna 21. kasa biletowa - ul. Starowi ślna 21 
tel. 428 47 OO 

Mała Sce11u 
ul. Sławkowska 14. kasa biletowa - ul. Jagiellońska 
tel. 422 40 40 

Kas1· biletowe prowadzą spr~eda:-.: 
- od wtorku do soboty l lY" - 13"' i 17"' - J 9"' oraL 2 godziny 

przed przedstawieniem 
- niedziela 17"> - l 9"' oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna s ię 5 dni przed przedstawieniem 

Biuro Obsług i Wid~ri ll", pl. S:c;epwiski I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowyc h. informac1a 
o repertuarze , zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 9'Y' - 17'" 
sobota 900 - ł 3"° 
tel. 422 40 40. 0605 74 89 85 
fax 292 75 12 
e-mail: bilety @stary-teatr.krakow.pl 

Muzeum S1arego Teatru 
ul. Jagielloń ska l I pl. Szczepański 1 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 

- 17'" 
sobota 900 

- l 3"' 
oraz na godzinę przeu i w czasie przedstawieni a 
centrala rei. 422 80 20 

R<1dahj a pms rmnu: El::hi~ta Uilfr; y, ·ka 
nprnco 1n111 i1' !..?rr1f/c-:~ 11 1 ' : L1:d1 e r:_vb ,·ls4i 

Or1rauJ 11·u11 il' J.. u 111put l'm11 · 1~ : Piotr Ku iod ':' lt') 

(<) Starv Teatr. Kraków 200 I 
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założony w roku 1781 
sezon 169. 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY JERZY KOENIG 

Eric-Ellllllartuel Schlllitt 

J\R ACIE 
NIGM} TYCZNE 

(VARIATIONS ENIGMATIQUES) 
Przekład: Barbara Grzegorzewska 

Abel Z.1 pisarz 
Erik L., dziennikarz 

Tadeusz Huk 
Piotr Cyrwus 

REŻYSERIA l OPRAWA MUZYCZNA 

Piotr Niikucki 

SCENOGRAFIA 

Beata Nyczaj 

Asystent reżysera: Piotr Cyrwus 

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty utworu Enigma Variations Edwarda Elgara (EMI) 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A l'.IJKJUICHER 
O •· · ~ f"ll 1orl'llln.>.n-l l "'· {"'~'" 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWWŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ. FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ 1\AGRAŃ DŹWIĘKOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 
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/Haco •vnia b11wfo rska 

prucoH·nia malursk.a 
pracownia .\·tolarsku 
pracown io _,:/11 sunJ:n 

p racmvnia rapi ct: rJkll 
J..:i,:ro11·11icrH·u techniczne 

koordy11w ja pracy artystycznej 

Hanna Nmn1k 
iHarra Boste. r- GUre.cJ.:a 
Adam Piwuwar 
1\-fit:czyslaH· G u z.gan 
Ja cek P1 iz ia 
Zofia 7ie li1iska 

Ha/inu Dra/w s 
Fryderyk Kaiku.i 

Barbara Paluch 
Małg orzato Talaga 
\.\,liesla a· Wróbel 
l.Gs~ek Buhak 
Jw1 Reg ulski 
Andrzej Stw7yJ.: . fa de 11.' ?. K11/mqki 
1Walgor::.ara TusieH·i cz. , Urszula \\'(11 ~ 

'"PREMIERA NA SCENIE KAMERALNEJ • 12 STYCZNIA 2001 ROKU"' 



Sezon 2000 / 2001 

P r e m e r a 

12 stycznia 2001 r. 

A. l owacLy1b ki \Vio.w a Narodóu· u· Cic·hym L.okqtku 1987. 
8aru11 Kric.g Tadl..'.11..,z Huk . Fol. S. Marko\v ... ki 

TRZYDZIEŚCI SEZON()W 

Tadeusz Huk obchodzi jubileusz trzydziestole
cia pracy twórczej. Począwszy od 1974 roku 
stworzył w Starym Teatrze wiele wybitnych ról. 
Jest aktorem wszechstronnym, nie ma właści
wie emploi, w którym by się nie sprawdził. Ta
deusz Huk - aktor ekspresji i intelektu. autoiro
nii i wyważ.onego dystansu , komiczny i wstrzą
sająco tragiczny, perfek ·yjnie panujący nad pla
styką ciała, wytworny i elegancki , bardzo przy
stojny - znakomity kreator ról klasycznych, 
kostiumowych, a także współczesnyc h. psycho
logicznych. niezrównany w repertuarze kome
diowym. 
Debiutował w Starym Teatrze rolą Mattiego w 
Panu Punti/li i jego słudze Mattim B. Brechta 
(reż. M. Prus). Niezapomniana rola Kreona w 
słynnej inscenizacji Antygony Sofoklesa ( 1984) 
w reżyserii Andrzeja Wajdy rozpoczęła współ

pracę Tadeusza Huka ze znakomitym twórcą i 
ugruntowala jego aktorską pozycję. Wynik.iem 
kolejnych spotkań z Wajd:.i były role Reba 
Szymszona w Dybuku (I 988), Gospodarza w 
Weselu ( 1991) i arcykomic:;mej postaci Emila 
Tavernier w Słomkowym kapcfu.1zu (1998). Ar
tysta współpracował też wielokrotnie z Jerzym 
Grzegorzewskim (m.in. Czepiec w Weselu 
ł 977), Jerzym Jarockim (Rewizar, 1980; Mord 
w katedrze, 1982), Tadeuszem Bradeckim (Ba
ron Krieg w Wiofaie Narodów w Cichym Za
kątku, 1987 ; Hrabia Szarm w Operetce , 1988; 
Hrabia Respekt w Fantazym. ł 99 ł ; Margrabia 
Serra w Rękopisie znalezionym w Saragossie, 
I 992; Stary Dogsborough w Kurierze Artura 
Ui, 1999), a także Rudolfem Zioło (Alonso w 
Burzy, l 997) i Krystianem Lupą (Herkules Bali 
w Miefrie Snu, 1985). Swój jubileuszowy se
zon artysta rozpoczął brawurową kreacją Puł
kownika Sroki w przedstawieniu Spaghetti i 
miecz Tadeusza Różewicza w reżyserii Kazi
mierza Kutza. 
Tadeusz Huk został nagrodzony: kilkakrotnie 
za rolę Barona Kriega w Wiofnie Narodów w 
Cichym Zakątku - podczas XXVJI Kali sk ich 
Spotkań Teatralnych (1987) otrzymał „Nagro
dę Główną" w dziedzinie sztuki aktorskiej; na
grodę aktorsk4 na XIII Opolskich Konfronta
cjach Teatralnych ( 1987); nagrodę publiczno
ści za najlepszą rolę męską na XXVI Rzeszow
skich Spotkaniach Teatralnych. W 1991 roku 
otrzymał „Nagrodę Fundacji im. Włodzimierza 
Tetmajera" za roię Gospodarza w Weselu St. 
Wyspiai1skiego w reżyserii A. Wajdy. a podczas 
XVIII Opol sk ich Konfrontacji Teatralnych 
(1993) za tę rolę zdobył Główną Nagrodę Ak
torską. ( eb) 
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Huk przez swoją sylwetkę i temperament jest 
niezastąpiony, jeżeli chodzi o pewne role w te
atrze. 

AnJrzej Wajda 

Gdy zobaczyłem ten spektakl (Zatrute pióro R. 
Harwooda w reż. K. Orzechowskiego). zrozu
miałem jak źle wyreżyserowałem go sam. Za
chwycił mnie Tadeusz Huk, który zagrał lepiej 
niż. Tom Courtenay. 

Ronald Harwood 

Tadeusz Huk jako okrutny, przecież nie bez
myślny król Teb, zagrał swą rolę porywająco. 
Dokonał rzeczy niezwykle trudnej: pokazał 
przemianie okrntnika w tchórza, potem - w bo
lejącego ojca, który zrozumiał swój błąd. Ale 
już sprawy nie odwróci! Dźwiga więc wespół z 
marines trumnę ze zwłokami Hajmona, rozpa
cza, potrząsa głoW<! przykrytą jak gdyby rytu
alną szatą żydowską? grecką? Ekspresja aktora 
w tym przypadku doskonale służyła zarysowa
niu wartości artystycznych kreacji . 

Olgie rd Jędrzejczyk 

„Tygodnik Kultural ny" 26 lutego 1984 

Tadeusz Huk jako Gospodarz bardzo w stylu 
Włodzimierza Tetmajera, świetny nie tylko w 
finale II aktu. 

Andrzej Wanat .. Teatr·· nr. 11/1991 

St. \Vy.s pia(1ski H1t:selt: 199 I. Gospodarz Tadeu~L Huk. 
Gospodyn i - Anna Dymna. Fot. \V. Plcwiriski 

TADEUSZ HUK 
DLA .. AFISZA TEATRALNEGO„ 

W sztuce nie ma przypadku. To praca. Najcen
niejsze są włusne puszukiwunia. Oczy,\'cic' się 
ze sztamp, pr::y:.l'lyc:,aje1i, banału kllbuty1istvvll. 
To wszystko jl:'sf trudne, ale nw tę jedną ożyw
czą moc - Poszukiwania. To wymaga odwagi, 
wymaga odpurno.fri na krytykę, na „niepopu
larno.l'ć". Może to kiedy.( zaowocuje. Nigdr nie 
możemy miel' rej pewnos'ci. Więc niepewno:,'l' -
to cena za uprawianie 1exo zawodu ? Albo ham
burgery, albo człowiek jesl tyle wari ile zara
bia. To niepokojąca perspektywa. Wydaje mi sit(, 
że jestem więcej wart. Nie znam jeszcze i11.1truk
cji obsług i T Huka, dlatego uprawiam ten za
wód. Nie z.num go. Uczę się. Co.I' wiem. Ale dfu 
mnie ro Cui, to za mało. 
Będąc młodym człowiekiem, uważałem, ŻI:' sztu
ka j est najważniejsza. Jest. Ale nigdy nie bę
dziesz „pelnvm "jeżeli nie zaczniesz smakoww' 
życia. To jedyna rado.({. My§lę, że dzięki remu 
odkryciu jestem pełniejszym człowiekiem. 
Chcialb.vm b_v moja praca dala radoH widzom. 
Chcialbwn b_,. flik było. Przecież wk niewiele 
lat obcujnny ze sobą. Krępujące jest tylko ro, 

że zuwdzięczamy ten stan kobietom. Ale widocz
nie tak musi by( . Niech więc będz il:' wk jak naj
dluż.ej. 
Niech XXI wiek przylliesie spełnione mar::.cnia. 
Tego P{llistivu Życzę. 
Marzyć trzeba :wwsze. 
A ja co będę robił ? 
„ Tv samo. Tvlko j eszcze .frnies::nicj." 

Tadeusz Huk 

W październiku 2000 roku ukazała się Kore
spondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola 
Chłapowskiego. Jest to 515 nieznanych dotąd 
listów Heleny Modrzejewskiej - odnalezionych 
w archiwach amerykań skich i brytyjskich, 
i opracowanych do druku przez prof. Emila 
Orzechowskiego. Począwszy od Lego wydania 
Afisza Teatralllegu rozpoczynamy prezentację 
fragmentów nowo odkrytej korespondencji pa
tronki Starego Teatru. 

Warszawa, 7 listopada 1875 
„Najdroższy Karolu! 
Prawdę mówiqc, nigdy nie powinniśmy się roz
łączać , ponieważ jedno z nas zawsze cierpi z 
tego powodu, a tą stroną cierpiącą jestem ja, 
jako słabsza.( ... ) 
Nic miej ż.adnych podejrzci1 i wątpliwości co 
do tej, która swoje życie ofiarowała Ci na wiecz
ność. Wiesz przec i eż, jak Cię kocham. i mam 
nadzieję dać Jowód, że nic na świec ie nie jest 
w stanie odmienić mej miłośc i. Kto wie, może 
Bóg da mi kiedy ś sposobność jej potwierdze
nia. Czy Ty w ogóle masz wyobrażenie o tym. 
jak bardzo Cię kocham'? Chciałabym to powta
rzać i powtarzać. tak7.e słyszeć to znowu i zno
wu. Cały mój świat zamykają te trzy słowa - ja 
Cię kocham. Kiedy Cię znowu zobaczę? Czę
sto myślę. że to czekanie wyczerpuje moje s iły. 
I każdego wieczora witam nadchodzcicą noc z 
uczuciem szczęścia, że moje c ierpienia są o je
den kolejny dziei1 skrócone . Bez Ciebie jestem 
bardzo samotna, mój kochany Dziciu.( ... ) 
Pieszczę Cii; w moich myślach. Stale jeszcze 
J7 dni czekania. Kocham cierpienie i samot
ność. 

Helena 

KRONIKA Starego Teatru 

?!! Jubileusz ?!! 
Tadeusz Malak 

·'" 50 lat pracy twórczej 1! 1 

Artysta otrzymał Złoty Laur 
za Mistrzostwo w Sztuce za rok 2000 

przyznany przez Fundację Kultury Polskiej 

??? Premiery ??! 
w przygotowaniu 

\l'IŚNIOWY SAD 
Antoniego Czechowa 

w reżyserii Remigiusza Brzyka 

FANTOM 
Ingmara Villqista 

w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej 

WIELEBNI 
Sławomira Mrożka 

w reżyserii Jerzego Stuhra 

Oprat•O"'nnlf" 

Elżbieta Bhłez~'cka 

Oprneou anie -.,.rrarh•7.11t~ IA<"h Prz.~ h,'.\·lskl 
Opra,.o,,-anie komputt.>ron·t• Pło1r Kołodzi,·.i 
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