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Sposób na Złośnicę 

Jak grać dzisiaj komedie Szekspirowskie? Właśnie pytanie ,jak grać" a nie ,jak 
reżyserować", czy „inscenizować" od początku pracy wydawało mi się najistotniejsze. 

Komizm i poczucie humoru są bardzo mocno osadzone w realiach epoki i bardzo 
szybko się zmieniają. Co innego śmieszyło współczesnych Szekspira, a co innego śmie
szy teraz. To co kiedyś było poważne, u nas staje się komiczne, a to co miało wywoły
wać śmiech często wzbudza w nas litość lub wydaje się po prostu głupkowate. 

Jak dostosować powiedzmy taką „Złośnicę" do wrażliwości i poczucia humoru dzi
siejszego widza? 

Myś]ę, że przenoszenie sztuki w dzisiejsze realia, budowanie scenografii z elemen
tów współczesnego świata i ubranie aktorów w dzisiejsze ciuchy nie załatwią sprawy. 
Takich sposobów często się wprawdzie używa, ale rzadko daje to przekonywujące 
efekty. A więc co? Może odwrotnie - pełna wierność epoce i jej stylowi, archeologia w 
kostiumie i scenografii, i niech widzowie w skupieniu i pełnej powadze dowiadują się, 
co kiedyś śmieszyło? Tylko, że wtedy zamieniamy teatr w muzeum, a tego pragnąłbym 
raczej uniknąć. 

Pozostaje więc tylko sposób grania. Jeśli aktorzy, dzisiejsi aktorzy, potraktują na 
serio to, co im się przydarza na scenie, jeśli z całego serca będą pragnąć tego, czego 
pragną ich postaci, jeśli będą dążyć do celu tak intensywnie, jakby był to ich prywatny 
cel, słowem jeśli zagrają współcześnie, to może jednak nas rozśmieszą? Może wtedy 
okaże się, że będą nas śmieszyć trochę inne sytuacje niż te, z których śmiano się czte
rysta lat temu, ale jednak będziemy się śmiać„„ 

Grzegorz Matysik 



Grzegorz Matysik w 1984 r. ukończył Wydział Aktorski Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako
wie a w roku 1991 Wydział Reżyserii 

' 
w Hochschule fiir Musik und Darstellende 
Kunst - Max Reinhardt Seminar w Wiedniu. 

Jego dotychczasowy dorobek aktorski to 
role: tytułowa w „Irydionie" Z. Krasiń kie
go; Ignac w „Transatlantyku" W. Gombrowi
cza; Aktor B w „Próbach" B. Schaeffera; Ge
nerał La ki w „Królu Ubu" reż. K. Wellnschek 
(w Wiedniu); Raul w „Ekstremitis" w Studio 

Biihne Villach. 
Reżyserował: „Zweikampf' na podstawie 
„Pokojówek" J. Geneta w Max Reinhardt Se
minar w Wiedniu; „Eskimoparadies 'B. Scha
effera; „Ścisły nadzór' J. Geneta w Schloss
Drosendorf oraz „Das Karpfenherz" i „Pannę 
Elzę" A. Schnitzlera w Theater in Konzerthaus 
w Wiedniu; „Śmierć i dziewczyna" w Kleines 
Theater Salzburg; „Wariacje Goldbergowskie' 
w Teatrze im J. Słowackiego w Krakowie. 

W 1994 r. otrzymał angaż aktorski i reży
serski w Kleines Theater Salzburg, z którym 
był związany do roku 1996. W roku 200 1 
w Staadstheater Kassel w Niemczech reżyse
rował „Dekalog U" według Kieślowskiego. 

Aktualnie mieszka i pracuje w Krakowie. 
Jest aktorem, reżyserem i tłumaczem. Przeło
żył na język polski ro.in.: „Wariacje Goldber
gowskie" G. Taboriego; „Plac Bohaterów" 
T. Berharda; „Noc Weiningera" J. Sobola. Je
go debiutem autorskim jest „Eksperyment" za
prezentowany niedawno również zielonogór
skiej publiczności (wrzesień 1999 r.). 4 grud
nia 1999 w Lubuskim Teatrze odbyła się pre
miera ,Gry" na podstawie „Pokojówek" Je
ana Geneta a 28 stycznia 2001 premiera sztu
ki Brada Frasera „Niezidentyfikowane szcząt
ki ludzkie i prawdziwa natura miłości". Re
żyserem obu sztuk jest Grzegorz Matysik. 

• 

• 

„ 

Anna Sekuła 

scenograf. Absolwentka wydziału Archi
tektury Politechniki Krakowskiej 1974 oraz 
Studium Scenografii ASP w Krakowie 1977. 
Od 1979 związana z krakowskim Teatrem im. 
J. Słowackiego. Współpracuje także z Teatra
mi: Starym, Ludowym i „Bagatelą" w Krako
wie oraz Polskim w Warszawie, Polskim we 
Wrocławiu, teatrami w Gdańsku, Opolu, Rze
szowie, Toruniu i Zielonej Górze. 

Ważniejsze realizacje: „Opowieść Lasku 
Wiedeńskiego", „Niebezpieczne związki", 
„Nie-Boska komedia", „Czerwone nosy", 
„Cyd'', „Trędowata", „Moralność pani Dul
skiej", „Królowa Śniegu" -w reż. W. Nurkow
skiego; „Juliusz Cezar", „Żabusia" - w reż. 
J. Golińskiego; „Pan Jowialski" 
w reż. K. Dejmka, „Kupiec wenecki" w reż. 
T. Minca; „Wesele" Canettiego w reż. B. Hus
sakowskiego; „Obóz wszystkich świętych" 
w reż. M. Grabowskiego; „Opowieści gargan
tuiczne" (nagroda za kostiumy na Festiwalu 
Teatrów Ogródkowych w Warszawie 1995r.), 
„Uzdrowiciel" w reż. K. Deszcz; „Dożywo
cie" w reż. T. Obary, „Tango", „Pan Jowial
ski" w reż. K. Orzechowskigo - nagroda za 
scenografię na XXIII Opolskich Konfronta
cjach Teatralnych - Klasyka Polska '98, „Jaś 
i Małgosia" - opera E. Humperdinka, „Bez 
seksu proszę" w reż. J. Szydłowskiego, „Mo
ralność pani Dulskiej" w reż. T. Zygadło, ba
let „Królewna Śnieżka" w reż. H. Konwiń
skiego, „Piosenki Pana Berangera" w reż. 
M. Stebnickiej , „Komedia bulwarowa" 
w reż. K. Meissner, „Tajemniczy ogród" w reż. 
T. Obary. 



Więc posłuchaj , moja ty pokuso 
(Pctruchio do Kasi) 

O czym my tu rozmawiamy? O babskim głosie, który ucho razi słabiej niż kasztan, 

gdy strzeli w ognisku? Strachami straszcie niedorosłych chłopców! - wrzeszczy do 

swego sługi Petruchio, udając, że nie wie o co w całej historii o jędzowatej Kasi cho
dzi. Łże j ak zawodowiec. Wie o co idzie. O znawstowo zjawiska pragnienia i tajemnic 

ludzkiego serca i umysłu. 

„Poskromienie złośnicy" Williama Szekspira w doskonałym, swobodnym przekła

dzie Stanisława Barańczaka z grubsza można skomentować jako przemianę złośliwej 

panny Katarzyny w poskromioną, ale nie bezmyślną mężatkę Kasię, która z przekona

niem przyznaje swemu mężowi Petruchiowi, że słońce na niebie to z pewnością księ

życ, a księżyc rozpoznawany przez człowieka to na pewno słońce. 

Licząca z górą 400 lat komedia Szekspira (napisana w 1594 roku, a więc we wcze

snym okresie jego twórczości) powstała na zamówienie teatralnej trupy Sługi Lorda Szam

belana, akurat gdy Londyn zmagał się epidemią i gdy pozamykano wszystkie teatry. Na

leży do gatunku poważnych komedii, która wedle elżbietańskich reguł scenicznych nie 

musi być do końca śmieszna, a wystarczy by miała szczęśliwe zakończenie. 

Bogaty mieszczanin z włoskiej Padwy Baptysta Minola ma dwie córki. Młodsza 

Bianka zwala wprost z nóg swoim wdziękiem i delikatnością. Jest łagodna jak owiecz

ka, czym zdobywa serca całkiem sporego grona kawalerów. Starsza Katarzyna wręcz 

przeciwnie - odstrasza wszystkich potencjalnych kandydatów na męża. To kłótliwa 

złośnica, która sprzeciwia się ojcu i dręczy siostrę. Spokojny i poczciwy Baptysta Mi

nola, obawiając się o przyszłość Katarzyny, postanowił tak długo nie zezwalać na ślub 

Bianki, dopóki nie znajdzie męża dla starszej krnąbrnej córki. Adoratorzy Bianki są 

więc niepocieszeni, uciekają się do podstępu. I tu na scenie pojawia się Petruchio, 

młody utracjusz, syn zmarłego bogacza z Werony. Zdobywa Katarzynę nie serenadą 

ani sonetem miłosnym, lecz zmusza do pokory siłą. Głodzi, obraża, bagatelizuje naj

mniejsze jej zachcianki (tu słynna scena z krawcem kiedy Petruchio każe zniszczyć 

kapelusz i suknię) i zmusza do wojskowego wręcz drylu. 

W końcowej scenie Kasia wyznaje: 

Widzę słabość naszą w tym, że chcemy 

Być tym najbardziej, czym najmniej możemy. 

Miłość, nie upór, najpewniej zwycięża. 

Każdej z nas trzeba uznać władzę męża. 

Petruchio: To mi kobieta! Kasiu, daj buziaka. 

„ 

„ 

Gładko jak w filmie 
„Poskromienie złośnicy" nie jest po to, aby w historycznym kostiumie debatować 

o walce płci, o męskiej dominacji i kobiecej próżności. Jest po to, aby było po prostu 

wesoło - twierdzą z pewnością reżyserzy, odwołujący się do komediowego charakteru 
sztuki. Powątpiewają, czy aby na pewno w· głowie młodego Szekspira istniał przypisy

wany dziś komedii ideowy sens „Poskromienia złośnicy '. Dowodzą, często udanymi 

realizacjami - przywołajmy choćby z lat 90 Bogdana Taszę z Teatru im. Osterwy w Lu

blinie, Adama Orzechowskiego w Koszalinie czy Jerzego Stuhra w Nowej Hucie - iż 

w gruncie rzeczy idzie o wyborny żart na temat stosunków męsko-damskich. Wspomnia

ne spektakle nie mówią o feministce maltretowanej przez gburowatego typa, ale o nieko

chanej, bo krnąbrnej dziewczynie. Jej niechęć Petruchio „zwalcza" jej własną bronią. 

W sztuce Stuhra Kasia-złośnica występowała w szerokich pantalonach, Petruchio przy

jeżdżał na wesele w stroju punka. I w ten żartobliwy sposób uwspółcześniona na nowo
huckiej scenie komedia Szek-

spira przyciąga od kilku lat 

tłumy widzów. Recenzenci 

pisali, iż Stuhr nadał „Po

skromieniu złośnicy" klimat 

farsy, w której każdy chwyt 

jest dozwolony. A przy tym 

przedstawienie jest konse

kwentne, żywe i efektowne. 

Zaskakujące są interpretacje 

głównych postaci komedii. 

W przedstawieniu Stuhra Ka- ' 

sia nie jest wcale zadziorną, 

wredną babą, lecz dziewczy

ną urodziwą i inteligentną. To 

złośnica nawet refleksyjna, 

potrafiąca udawać gniew. 

Również w Petruchiu trudno 

doszukać się tradycyjnego, 

bezceremonialnego prostaka. 

Bo komedia Williama 

Szekspira choć ról w niej kil

kanaście, stoi dwoma posta

ciami. Tytułowa Kasia - to 

wydawałoby się szczyt bra

ku manier. Petruchio to zra

zu też gbur najprzedniejsze-
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go sortu. Zbyt proste byłoby jednak rozwijanie 
dalej akcji według przysłowia „trafiła kosa na 
kamień". W komedii, ze sceny na scenę z udzia
łem oboj ga furiatów, ujawnia się szczególny 
rodzaj ciepła. W miarę wzajemnego poznawania, 
okazuje s i ę, że oboje są normalnymi ludźmi 
i bardzo się lubią. 

Wspominam o tradycyjnych realizacjach, dziś 
rzadkich, bo narażonych na krytykę o spłycanie 
sensów „Złośnicy" z powodów hollywodzkich. Już 
dawno amerykańscy filmowcy dostrzegli ogrom
ną zaletę starych jak 'wiat utworów Szekspira. Jego 
dramaty swą konstrukcją przypominają filmy ak
cji. Operują samyrr1i zbliżeniami, napięciami. 
Mamy scenę, która przedstawia szczyt jakiejś sy
tuacji, wątku a po niej skok czasu do następnego 
apogeum. Wydarzenie goni wydarzenie. One sąpo 
prostu gotowymi scenariuszami filmowymi. Prze-
cież pierwsza głośna filmowa adaptacja „Poskro

mienia złośnicy'' zapisała się w dziejach Hollywood nie tyle udziałem małżeństwa gwiaz
dorów Douglasa Fairbanksa i Mary Pickford, ale informacją z ekranu, iż jest to film 
„według Williama Szekspira, z dodatkowymi dialogami Sama Tylora" (także reżysera 
obrazu). Do historii kina za sprawą, Złośnicy" weszło także inne małżeństwo Richarda 
Burtona i Elizabeth Taylor. Tu również reżyser Franco Zeffirelli postawił na przesadny 
naturalizm z dodatkami hollywoodzkiego musicalu i ludowej farsy. -Przecież takiego 
widowiska pragnął sam Szekspir - dowodził jeden z londyńskich krytyków. 

U dany gwałt na Szekspirze 

Odwrót od filmowych i klasycznych inscenizacji „Poskromienia złośnicy" w teatrze 
europejskim rozpoczął się blisko 20 lat temu za sprawą polskiego emigracyjnego krytyka 
i eseisty Jana Kotta. W książce „Szekspir współczesny" Kott nawoływał: "udany gwałt 
na Szekspirze (interpretacyjny) jest początkiem nowego stylu jego wystawiania" . 
W posłowiach do kolejnych wydań namawiał do następnych zamachów na Szekspira, 
także na własne interpretacje. Tłumaczył żarliwi , iż intuicyjnie przeczuwa, że coś 
zwietrzało. Kott przefiltrował Szekspira przez własną osobowość. Wszedł głębiej 
w teksty autora „Makbeta" niż zrobiło to wielu reżyserów. Przyjął punkt widzenia 

konkretnego czytelnika, który doszukuje się i tropi zmysłowość, seksualność, prawdę 
w wymiarze społecznym. - Może moi nowi czytelnicy tego dawnego Szeksp ira współ
czesnego także go uwspółcześnią i uwspółcześnią go na nowo teatry" - wzywał w po
słowiu do trzeciego wydania książki. 

Kott w „Szekspirze współczesnym" sprowokował teatr do myślenia o aktualności 

Szekspira. Jego najwierniejszym uczniem w polskim teatrze okazał się Krzysztof War
likowski, reżyser młodego pokolenia, który na scenę przeniósł w ostatnich latach „Po
skromienie złośnicy" , „Kupca weneckiego", „Hamleta", „Zimową opowieść", „Pery
klesa". Warlikowski czyta Szekspira tak jakby tekst powstał niedawno, a nie w epoce 
elżbietańskiej. W ,,Złośnicy" podważa szczęśliwy mit kobiety wyzwolonej. 
- To nie jest tak, że cały czas mam tę książkę w głowie. Ale kiedykolwiek zbieram się do 
wystawiania Szeksp ira, szukam, co Kott napisał o danym dramacie. Sięgam po kon
kretne sztuki Szekspira, które mnie intryguj~ mają w sobie piękno, magię. W Polsce 
trudno sobie wyobrazić reżysera, który by nie czytał tej książki, ale na scenach ogląda
my szereg przedstawień nie skażonych lekturą nawet jednej strony Kotta. Jak to jest 
możliwe?! ... Teatr w Polsce nie zaraził się Kottem, a teatr światowy tak, choć wydaje 
mi się, że w Anglii nadal nie czują szczególnej potrzeby uwspółcześniania Szekspira. 
Nie dlatego robię Szekspira, że znalazłem na niego jakiś patent. Wydaje mi się, że są 
takie czasy, kiedy sięgamy do tekstów sprawdzonych, hitów teatralnych. Szukamy uni
wersaliów, utworów bardziej pojemnych, stawiających pytania o naturę ludzk~ a nie 
tylko na temat konkretnej sytuacji Polaka w latach 80., 90. Tekst jest fascynujący 
w momencie, kiedy nie ma dna. Przy dramatach Szekspira do ostatniej próby nie prze
stajemy analizować, odkrywać nowych pokładów. Trzeba zostawić samo słowo, po
zbyć się tego, co jest modą epoki, i dogrzebać się sedna. „ Poskromienie złośnicy" 
oglądałem na scenie wielokrotnie i byłem już znużony tą sztuk~ ale mam wrażenie, 
że można ten tekst odczytać na nowo, w nowym kontekście. I nie chodzi mi o to, żeby 
Szekspirem opowiadać o dzisiejszej wojnie w Bośni czy Izraelu, ale żeby jego słowa 
zaczęły do nas mówić i nas dotykać - mówił w jednym z wywiadów w „Gazecie Wy
borczej" Warlikowski. 

Publicystyka „Złośnicy" czyli w obronie słabej płci 
Sztuka „Poskromienie złośnicy" Warlikowskiego, wystawiona przed czterema laty 

w Teatrze Dramatycznym w Warszawie nie była tylko wesołą historią o Kasi ujarzmio
nej przez Petruchio. Była raczej, jak wówczas pisał Roman Pawłowski, ,,gorzką kome
dią o męskim szowinizmie, komedią bez happy endu". 

W spektaklu w „Dramatycznym" Petruchio jest bezwzględny. Obcesowo poskramia 
Kasię, chcąc pokazać właściwe kobiecie miejsce. Ona nie upiera się dla samego oporu, 
lecz w obronie swojej godności. Otóż reżyser dostrzegł w pierwowzorze dramatycz
nym ukrytą ironię. Zauważył poważny publicystyczny z naszego punktu widzenia ton 
i problem kobiety i jej pozycji w społeczeństwie. W tej głębokiej komedii Szekspira 
chodzi bardziej o ujarzmienie emocjonalne. Złośnica odczuwa podskórnie niesprawie
dliwość, rodzi się w niej gorycz. Ukrywa swoje pragnienia, które Petruchio uwalnia. 
Dochodzi niemalże do bokserskiego starcia, gdzie zwycięża mocniejsza pięść . Petru
chio wprost demoluje na ringu Kasię. Ta słabnie z minuty na minutę i zaczyna się po 
ludzku bać. Petruchio urządzając teatr upokarza i ośmiesza Kasię. 



W sztuce Warlikowskiego pojawia się natura w kilku wcieleniach. Odkrywają się bo
lesne uniwersalne prawdy (natura człowieka to jeden z wielkich tematów Kotta). Oto 

w szekspirowskim humorze i ironii widzimy kobietę jako towar na sprzedaż. Zmyślne, 
błyskotli~e sztuczki z flirtów stają się miałkimi banałami o miłości , gdyż tak naprawdę 

gra toczy się o podporządkowanie drugiego człowieka. Świat już nie czerpie bowiem 
wiedzy z mitów o amantach. Liczy się wulgarna siła. Mężczyźni czują się mężczyznami 

w sporcie albo w dyskotekowym tańcu. W chodzi bez oporów bowiem kultura macho. 
Warlikowski daje bohaterom Szekspira dzisiejszą świadomość i wiedzę o mechanizmach 

społecznych, tak jakby brutalności nauczyli się z filmów gangsterskich. 
Widzowi mimo wszystko przyzwyczajonemu do farsowego oblicza „Złośnicy" trudno 

współczuć maltretowanej. Kasia (u Warlikowskiego gra Danuta Stenka) ostatni mono
log o powinnościach żony mówi przez łzy: 

Tylko swą miłość, wdzięk, i posłuszeństwo. 

Mała to spłata tak wielkiego długu. 

Ile poddany winien swemu władcy 

Tyle kobieta winna małżonkowi 

- mówi Kasia jakby przysięgała „miłość, wierność małżeńską ... " i „posłuszeństwo". 

Ta kwestia zwykle wieńczyła sztukę salwami śmiechu. Ale nie w tym przypadku. 
Bo kim jest dzisiaj „złośnica"? Może niedostępną gwiazdą kina albo muzyki pop, żyjącą 

w świecie z gwardią ochroniarzy. Lub też feministką z pism kobiecych. Kobietą w uniwer
salnym stroju, manifestującym lekceważenie płci. Postacią z modnych powieści psycholo
gicznych. Wszystkie jednak, znane z popkultury, potrafią być agresywne, szydzić z męż

czyzn, którzy wolą zgodnie z tradycją widzieć kobietę posłuszną, towarzyską, piękną. 

Takie echa możemy znaleźć w dzisiejszych spektaklach Szekspirowskich. W jego 

epoce nie były to tematy nieobecne. Na pewno też nie były anachroniczne. 
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Lubuski reatr, Zielona Góro 

T. Różewicz RAJSKI OGRÓDEK adapt. i insc. : Paweł Miśkiewia 
PWST, Kraków 
łomnicki pracuje nad LEAREM - teatralny wieaór wspomnień 

W Gombrowia FERDYDURKE rei. Janusz Opryński, Witold Mazurkiewicz 
Teatr Provisorium, Lublin 

SCENY Z irCJA MITTELEUROPY na podst. R. Musila, rei. Janusz Opryński, Witold Mazurkiewiu 
reatr Provisorium, lublin 

Róiewiu ŚMIESZNY STARUSZEK ret Wiesluw Hejno 
ocławski Teatr Lalek 

T. R ·ewia KARTOTEKA rei. Krzysztof Galas 
·o/ski im. Hieronima Konieaki, Bydgosza 

cz ŚMIESZNY STARUSZEK rei. Wiesluw Hejno 
ki reatr Lalek 

BALLADA O ZAKACZAWIU rei. Jacek Głomb 
reatr im. Modrzejewskiei Legnica 

KURKA WODNA wg St. I. Witkiewicza rei. Andrzei Dziuk 
atr im. Witkacego, Zakopane 

J. wacki ANTYGONA W NOWYM JORKU rei. Bartłomiej Wyszomirski 
reatr ramatyany, Elbląg 
KUR WODNA wg St. I. Wrtkiewiaa rei. Andrzei Dziuk 
leatr im 1tkacego, Zakopane 

'~'l!'l'l' •. llf.•OJA W~TROBA JEST BEZ SENSU ALBO ZAGlADA LUDU rei. Anna Augustynowicz 

YtlliDnrltlfł JirTVACJE RODZINNE rei. Wiesław Górski 
, Gorzów Wlkp. 
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Andrzej Buck 
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W i11iam Shakespeare 

' ' 

(The T aming1 of the Shrew) 

Przekład: Stanisław Barańczak 

Obsada: 

Baptista Mino la, ojciec Katarzyny i Bianki - Jerzy Kaczmarowski 

Vincencjo, ojciec Lucencja - Wojciech Romanowski 

Gremio, starszy wiekiem konkurent o rękę Bianki - Tomasz Karasiński 

Lucencjo, zakochany w Biance, później występujący jako Cambio - Jac k Zienki~wicz (gośc.) I 
Hortensjo, konkurent o rękę Bianki, później występujący jako Licjo - Artur Behng 

Petruchio, konkurent o rękę Katarzyny - Wojciech Czarnota 

Tranio, sługa Lucencja, później podszywający się pod niego - Cezary Wiśniewski 

Grumio, sługa Petruchia - Marcin Wiśniewski 

Krawiec - Ludwik Schiller 

Katarzyna (Kasia), złośnica - Kinga Kaszewska-Brawer 

Bianka - Beata Beling 

Wdowa - Anna Zdanowicz 

Sługa Baptisty - Stefan Szulc 

Sługa Petruchia - Waldemar Trębacz 

J 

Reżyseria - GRZEGORZ MATYSIK 

Scenografia - ANNA SEKUŁA 

Opracowanie muzyczne - ARTUR BELING 

Asystent reżysera - JERZY KACZMAROWSKI 

Inspicjent - WALDEMAR TRĘBACZ 

PREMIERA 12 bvietnia 2002 r. 

' 



Szekspir na scenie Lubuskiego Teatru 

BURZA 
Inscenizacja i reżyseria - Jerzy Zegalski 
Dekoracje - Jan Kosiński 

Kostiumy - Hanna Pfeffer 
Muzyka - Jerzy Procner 

Premiera 8.02. 1959 r. 

, , 

WIECZOR TRZECH KROLI 
Inscenizacja i reżyseria - Maria Straszewska 
Scenografia - Zbigniew Bednarowicz 
Muzyka - Tadeusz Szeligowski 

Premiera 18.06 1960 r. 

, 

KROL RYSZARD II 
Reżyseria - Marek Okopiński 
Scenografia - Stanisław Bąkowski 

Premiera 21.09.1962 r. 

DWAJ PAN OWIE Z WERONY 
Reżyseria - Zbigniew Mak 
Scenografia - Wanda Kuczyńska 
Opracowanie muzyczne - Zofia Łosakiewicz 

Premiera 21.02. 1964 r. 

OTELLO 
Reżyseria - Andrzej Makarewicz 
Scenografia - Marek Nitecki 

Premiera 23.04.1966 r. 

, 

KROLLEAR 
Reżyseria - Jerzy Hoffmann 
Scenografia - Władysław Wigura 
Opracowanie muzyczne -
Zenon Andrzejewski 

Premiera 17.01.1970 r. 

Oiel/o 

Król Lear 



KOMEDIA OMYŁEK 
Reżyseria - Wiesław Górski 
Scenografia - Ewa i Wiesław Strebejko 

Premiera 16.05.1987 r. 

ROMEO I JULIA 
Reżyseria - Waldemar Matuszewski 
Scenografia - Dariusz Kunowski 
Opracowanie muzyczne - Andrzej Tuchowski 
Opracowanie wokalne - Jolanta Sipowicz 

Premiera 2.03.1992 r. 

SEN NOCY LETNIEJ 
Reżyseria - Anna Proszkowska 
Scenografia - Grażyna Chrzanowska-Skała 
Muzyka - Waldemar Wróblewski 

Premiera 12.02.1995 r. 

HAMLET 
Reżyseria - Waldemar Matuszewski 
Scenografia - Ewa Strebejko 
Muzyka - Zygmunt Konieczny 

Premiera 1.06.1996 r. 

Hamlet 

Sen nocy letn iej 

KRONIKA LT 
· 14 listopada odbyła się premiera stu
dencka „Powrotu" Jerzego Łukosza. Po 
spektaklu - dyskusja z udziałem autora 
i realizatorek przedstawienia. 

· 16 listopada na Scenie im. St. Hebanow
skiego miał miejsce benefis Henryka Ma
chalicy, aktora zielonogórskiej sceny 
w latach 1959-1961. Benefisant, przy udzia
le poznańskiego pianisty Szymona Melosi
ka, przedstawił poemat .Słowackiego 

„W Szwajcarii". Później czytał wiersze Ta
deusza Sojki, zielonogórskiego poety. 

Na scenie pojawił się także Zdzisław War
dejn. I Zdzisław Grudzień z fotografiami 
z tamtyh lat. Był wspaniały nastrój, wielki 
tort i widownia pełna po brzegi. 

· 17 listopada na Scenie im. St. Cynar
skiego, jako główna uroczystość naszego 
jubileuszu 50-lecia, premiera „Moralności 
pani Dulskiej", w reżyserii Tomasza Zy-

. gadło, scenografii Anny Sekuły, z muzy
ką Szymona Janikowskiego. W roli pani 
Dulskiej - Anna Seniuk ( dublura: Jolanta 
Szajna). Wśród publiczności: marszałek 

województwa lubuskiego, prezydent Zie
lonej Góry, ks. biskup ordynariusz, samo
rządowcy, parlamentarzyści, niektórzy 
spośród dawnych dyrektorów i aktorów lu
buskiej sceny. Potem był big band Jerzego 
Szymaniuka, prezydencki bankiet, alkoho
l ufundowane przez Lubuską Wytwórnię 

Wódek gatunkowych Polmos Zielona 
Góra a o północy - szopka pióra Edwarda 
Mincera, wykonana przez naszych akto
rów. A potem bal do białego rana. J ub ile-



uszowi towarzyszyła promo
cj a wspomnień Zdzisława 

Grudnia „ W kulisach i na 
scenie'', ·a także wystawa ma
l ars twa Renaty „Blendi" 
Strawińskiej w teatralnej Ga
lerii „Na balkonie". 

· 25 listopada publiczność 

obejrzała „Zemstę" według 

Aleksandra Fredry - w pięć
dziesięciolecie inscenizacj i 
dokonanej przez Różę Gellę

Czerską. To był początek hi
storii Lubuskiego Teatru. „Przed pół wie
kiem grali członkowie dwóch amatorskich 
zespołów teatralnych: włókniarzy i kole
jarzy. Teraz swe siły złączyli znani, lubia
ni i polityczni" - odnotowała Gazeta Lu
buska. Na scenie zobaczyliśmy, płk Ryszar
da Buchtę szefa Wojskowej Komendy Uzu
pełnień, przewodniczącego Rady Miasta 
Hieronima Graczyka, członka Zarządu 

Miasta Lidię Gryko, wiceprzewodniczącą 
Rady Miasta Barbarę Kukulską, wiceprze
wodniczącego sejmiku województwa lubu
skiego Kazimierza Pańtaka, starostę zielo
nogórskiego Krzysztofa Romankiewicza, 
posła RP Bogusława Wontora, dyrektora 
Muzeum Ziemi Lubuskiej Andrzeja Ta
czewskiego, dyrektora Żarskiego Domu 
Kultury Romana Krzywotulskiego oraz 
Zdzisława Grudnia. Całość przygotował 

i poprowadził Wojciech Czarnota. W pro
gramie wieczoru znalazł się również kon
cert big bandu Jerzego Szymaniuka. 

· O północy 29 listopada zakończył się 

Koncert Galowy tegorocznej V Nocy Po
etów w naszym Teatrze. Trzydniową Noc, 
uświetniły recitale Edyty Jungowskiej „Go-

tujący się pies" i Anny Szałapak „Koncert 
na światło świec, magiczne przedmioty 
i włosy artystki". Publiczność obejrzała tak

że przedpremierowy pokaz pantomimy 
„Męskie sprawy", przygotowanej przez 
zespół pod kierownictwem Artura Belin
ga. Podczas Koncertu Galowego odbyła 

się promocja wydanych przez Pracownię 
Wydawniczą AND tomików poezji: Jaro
sława Dulęby „Depesza z pastwiska w do
linie", Katarzyny Buchwld „Wkładam gło
wę pod skórę świata", Idalii Roszczyk „Nie 
poetą jestem" i Piotra Korotyńca „Na 
wszystkich strunach gardła". Nie zabrakło 
również Turnieju Jednego Wiersza. Jury 
pod przewodnictwem Anny Szczęsnej 
przyznało nagrodę Redaktora Naczelnego 
„Gazety Lubuskiej" Marzenie Więcek za 
wiersz „Nasze domy są przestrzenne". Wy
różnienia otrzymali Patryk Daszkiewicz 
i Karina Gronek. W części mzycznej wy
stąpili: żarska „Wyspa", Marcin Wawrzy
nowicz i Erwin Patalas. Prowadzeniem 
Koncertu zaj ęli się Maciej Zdziarski i Ewa 
Andrzejewska. Patronat medialny nad te
goroczną Nocą Poetów sprawowała „Ga
zeta Lubuska Młodych". 

· Nazajutrz - 30 listopada - na Scenie tyw Aktorskich, pantomimy „Męskie spra
im. St. Cynarskiego odbył się kolejny wy". Spektakl jest kreacj ą zbiorowązespo

benefis. Tym razem bohaterem wieczoru łu pod kierownictwem Artura Belinga. 
był Jerzy Glapa, obchodzący 50-lecie pra- W obsadzie przedstawienia, dedykowa
cy scenicznej, aktor związany z Lubuskim · nego największemu ze współczesnych 

Teatrem od roku 1962. Benefisant przy- mimów - Marcelowi Marceau, obok Ar
pomniał swoje kreacje z „Hamleta", „An- tura Belinga zobaczyliśmy Adama Jędro

tygony", „Wiśniowego sadu", „Jubiłe- sza, Jerzego Kaczmarowskiego, Stefana 
uszu" i role z innych teatrów. Potem były Szulca i Marcina Wiśniewskiego. 
życzenia, piosenki, monolog Iwony Kot
zur, kwiaty, tort od Teatru. I wspaniały ban
kiet. 

· Grudzień rozpoczął się w Teatrze pod 
znakiem Przeglądu Widowisk Przedszkol
nych, w którym obok spektakli prezento
wanych przez naszych aktorów („Jaś i Mał

gosia", „Pinokio", „Podróże Koziołka Ma
tołka", „Tygrys Pietrek") wystąpiły dzie
cięce zespoły z kilku zielonogórskich 
przedszkoli (17, 37 i innych). 

· 6 grudnia - na Mikołaja - setne przed
stawienie naszej „Księżniczki na ziarnku 
grochu" w reżyserii Joanny Łupinowicz, 

z muzyką Krzesimira Dębskiego. Tego sa
mego dnia wieczorem odbyła się premie
ra, przygotowanej w ramach Sceny Inicja-

· 13 grudnia, podczas gościnnych wystę
pów Lubuskiego Teatru w Elblągu, odbył 

50-te przedstawienie „ Ślubów panień
skich" Aleksandra Fredry w reżyserii Ire
ny Jun, scenografii Jerzego Kaliny, z mu
zyką Mirosława Jastrzębskiego. 

· 15 grudnia - ostatni z serii towarzyszą

cych obchodom 50-lecia Lubuskiego Te
atru - benefis Zdzisława Wardejna, który 
gościnnie wystąpił wraz z Janem Jankow
skim w „Emigrantach" Sławomira Mroż

ka. 40 lat temu Zdzisław Wardejn stawiał 
pierwsze aktorskie kroki na lubuskiej sce
nie. W latach 1961-1 963 grał w „Żywocie 
Józefa" i „Łaźni „ Majakowskiego. Był Re
natusem w „Zejściu aktora" Ghelderode' a 
i Likantem w „Przedziwnym kochanku" 

Corneille' a. 

· 18 grudnia odbyło s i ę 

w Teatrze spotkanie opłatko

we z udziałem ks.Konrada 
Herrmanna. Nazajutrz dy
rekcj a spotkała s i ę przy 
opłatku z naszymi emeryto
wanym i pracownikami. 
A Zespół - nestorom pod cho
inkę, zaprezentował szopkę 

napisaną na pięćdziesięciole

cie Lubuskiego Teatru przez 
Edwarda Mincera. 



· Jubileuszowy dla Lubuskiego Teatru 
rok 2001 zakończyliśmy tradycyjnie yl
westrowym spektaklem z lampką szampa
na. Tym razem publiczność obejrzała „Mo
ralność pani Dulskiej" z Jolantą Szajną 
w roli głównej. 

· 9 stycznia odbyła się pierwsza w roku 
2002 premiera studencka. Była to panto

mima „Męskie sprawy", kreacja zbiorowa 
zespołu pod kierownictwem Artura Belin
ga. 

· 12 stycznia w całej Polsce zagrała Wiel
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasz 
Teatr włączył się do jej I O Finału spekta
klem „Moralność Pani Dulskiej" z udzia
łem Anny Seniuk. 

· Następnego dnia Moralność 

pani Dulskiej" rozpoczęła tegorocz
ny „Karnawał z karnetem Lubuskie
go Teatru". Posiadacze karnetu 
w styczmu mogli zobaczyć je zcze 
„Piękną Lucyndę" M. Hamera 
i sztukę B. Frasera „Niezidentyfi
kowane szczątki ludzkie i prawdzi
wa natura miłości" a w lutym ,Ape
tyt na czereśnie" A. O ieckiej. 

No\\'e 1:a1y f..Tó/u 

· 29 stycznia rozpoczęły się, tradycyjnie 
już organizowane „Ferie z Lubuskim Te
atrem". Przebywające na feriach dzieci 
obejrzały „Podróże Koziołka Matołka" 

K. Makuszyńskiego, „Księżn i czkę na 
ziarnku grochu" H. Ch. Andersena, „Pi
nokia" C. Collodiego, „Jasia i Małgosię" 

J. Brzechwy i „Kopciuszka" tego samego 
autora, ,Awanturę o Basię" K. Makuszyń
skiego, „Tygrysa Pietrka" H. Januszew
skiej i sztukę D. Gellner „Detektyw, pies 
Bobi i lustro". 

· W pierwszych dniach lutego publicz
ność Żar obejrzała na stałej scenie LT „Mo
ralność pani Dulskiej" z Anną Seniuk 
w roli głownej i „Księżniczkę na ziarnku 
grochu". 

· · 7 lutego odbył się na naszej scenie kon

cert Żarskiej Grupy Wyspa, promującej 
swą pierwszą w dziejach Zespołu płytę 
„Tak, to tu". Wyspa śpiewa utwory Goethe
go, Grochowiaka, Seiferta i księdza Zyg
munta Kowalczuka. Muzykę napisał zało
życiel i lider grupy MariuszMassier. 

· 1 O lutego odbyła się czwarta w bieżą
cym sezonie premiera - „Nowe szaty kró
la" Aleksandra Maliszewskiego według 

H. Ch. Andersena. Sztukę_, przygotowaną · Również 28 lutego w teatralnej Galerii 
w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich, na balkonie odbył się wernisaż kolejnej 
reżyserował Jerzy Lamenta, muzykę napi- wystawy. Tym razem był to „Pejzaż papi
sał Szymon Janikowski, scenografię zapro- lamy" Agnieszki Dąbrowskiej, na który 
jek:towali i wykonali Jarosław Dulęba · złożyły się litografie i linoryty. 
i Ryszard Jaworski. 

· 12 lutego Dyrekcja i Zespół Lubuskie
go Teatru i Ryszard Blech - właściciel Hur
towni Elektrycznej BLECH zaprosili dzie
ci z Domów Dziecka i Świetlic profilak
tycznych na 2 spektakle „Pinokia" Carlo 
Collodiego, po których odbyły się konkur
sy z nagrodami, ufundowanymi przez Hur
townię. 

· 14 lutego - WALENTYNKI. Lubuski 
Teatr zaprosił na popołudniowy spektakl 
„Komedii sytuacyjnej" J . Mortimera 
i B. Cooke' a wszystkich zupełnie doro

słych zakochanych. Wieczorem - razem 
z Radiem Zielona Góra - gościliśmy w Te
atrze zakochaną młodzież, która nie tylko 
obejrzała „Komedię sytuacyjną", ale rów
nież wzięła udział w konkursach, wygry
wając atrakcyjne nagrody. 

· 22 lutego nasz „Pinokio" zaprezentował 
się na scenie Teatru Muzycznego w Po
znamu. 

· W lutym ,,Moralność pani Dulskiej" od
wiedziła Żary i Nową Sól. Publiczność Żar 
obejrzała również „Księżniczkę na ziarn
ku grochu". 

· 28 lutego po długiej przerwie wrócili
śmy do tradycji „Spektakli z Myszką". Słu
chacze cieszącej się wielką popularnością 
audycji Radia Zachód obejrzeli „Moral
ność pani Dulskiej" i uczestniczyli w spo
tkaniu z Anną Seniuk. Spotkanie prowa
dziła red. Bogusława Patalas. 

· Pragnąc pomóc uczniom klas matural
nych, przygotowującym się do egzaminu 
dojrzałości, Dyrekcja Lubuskiego Teatru 
zaproponowała w bieżącym roku teatral
ną powtórkę do matury. Cykl przedstawień 
obrazujących tendencje w literaturze trwa 
od 6 marca do 24 kwietnia. Patronat me
dialny nad „Powtórką" sprawuje Gazeta 
Lubuska Młodych. 

· 9 marca w Lubuskim Teatrze i „Niebo
skiej Komedii" wystąpił z recitalem kaba
retowym Alosza Awdiejew. 

· Dyrekcja Lubuskiego Teatru troszczy 
się nie tylko o maturzystów. Obok „Po
wtórki do matury" trwają w Teatrze od 19 
lutego „Stuenckie wtorki". W ich ramach 
- bilety p 3 zł, za okazaniem legitymacji 
studenckiej lub szkolnej . Młodzież obej 
rzała już „Komedię sytuacyjną", „O beri
beri", „Piękną Lucyndę" i „Powrót" . Te
atralne „Studenckie wtorki" przewidujemy 
do końca maja. 

· 18 marca publiczność Lubinia obejrza
ła „Moralność pani Dulskiej" z Anną Se
niuk w roli Dulskiej. Trzy dni później 
,,Awantura o Basię" pojechała do Dzier
żoniowa, potem „Kopciuszek" odwiedził 

Przytok a , Modrzejewska" - Żary. 

· W marcu Stowarzyszenie Przyjació Lu
buskiego Teatru na swym walnym zgro
madzeniu wybrało nowy zarząd. Prezesem 
Stowarzyszenia został Krzysztof Roman
kiewicz, skarbnikiem - Kazimierz Pańtak. 
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