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Większość ludzi znajduje się w stanie agonii i jest z nimi aż tak 
źle, że zazwyczaj zamiast starać się rozwiqzać swoje 
problemy i zmienić sytuację , w ja/<jej się znaleźli , ryzykujq 
dalsze pozostawanie wstanie agonii. 

(Ch, Bukowsky) 

Istnieje tylko jeden sposób, jak rozwiqzać ten problem: wysłać 
siebie, gdzieś daleko zapakowanego w paczce, jako przesyłkę 
pocztowq. 

Szaleństwa Zelenki 

Czeski M rożek, współczesny Hasek, młody Hrabal , nowy 
Forman - tak mówi się o Petrze Zelence, czeskim reżyserze 

i scenarzyście, który przebojem zdobył polskie sceny i grany jest 
z olbrzymim powodzeniem w Anglii a nawet Japonii. On sam 
zdecydowanie odcina się od tych porównań i z rozbrajającą 

szczerością wyznaje, że Ha5ka nigdy do końca nie rozumiał. 
Już sam tytuł jego tragifarsy - Opowieści o zvvyczajnym szaleństwie 

- intryguje i zastanawia. Czy szaleństwo może być zwyczajne? 
W tej antymon ii kryje się istota jego twórczości , przewrotność, gorzki 
humor, specyficzny sposób postrzegania. Na pytanie jednego 
z dziennikarzy - czy naprawdę uważa, że w szyscy ludzie są szaleni 
Zelenka odpowiada: „Nie wszyscy, ale tylko ci są warci uwagi, 
dlatego, że w jakiś sposób wymykają się schematom. Tacy ludzie mnie 
interesują." 



Kim zatem są bohaterowie Zelenki, w których pokolenie 
dzisiejszych dwudziesto i trzydziestolatków widzi swoje alter-ego? To 
ludzie samotni, rozchwiani emocjonalnie, szukający rozpaczliwie 
trwałych związków. Oto Mucha, który porzucony przez kolejną 

dziewczynę wiąże się z odkurzaczem a następnie ze sklepowym 
manekinem, który też od niego odchodzi. To Jana, która „wydzwania" 
sobie kochanków z budki telefonicznej pod swoim domem. 
To Piotr sięgający do magicznych praktyk, aby w ten sposób zatrzymać 
przy sobie dziewczynę, czy Alicja i Jerzy, którzy płacą innym, aby ich 
obserwowali w łóżku, bo inaczej nie mogą się kochać . 

Wszyscy bohaterowie Zelenki zachowują się irracjonalnie 
z punktu widzenia „normalnego" człowieka. Ale czy szaleństwo tkwi 
w nich, czy w otaczających ich świecie? 

Tworzą oni społeczność, w której samotność jest normą a miłość 
szaleństwem. Szaleństwem, na które normalny, współczesny świat 
zajęty karierą i zarabianiem pieniędzy, nie może sobie pozwolić. 
Nie ma w nim miejsca dla zakochanym szaleńców. Pozostaje im albo 
szpital wariatów, albo takie miejsce odosobnienia w którym nie będą 
zarażać innych swoją chorobą. I jak na ironię , jedyną osobą, która 
zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym jest Matka, obsesyjnie 
przejęta nieszczęściami świata. 

Opowieści o zvvyczojnym szaleństwie nie są tylko, pełną absurdów, 
komedią o miłości. To przede wszystkim emocjonalny portret 
współczesnego człowieka, pełnego lęków i zahamowań, który nie 
potrafi wyrażać swoich uczuć ani kierować własnym życiem. 

Człowieka przeraźliwie samotnego i zagubionego w otaczającej go 
nowej rzeczywistości naszych czasów. Spójrzmy chociażby na Ojca, 
człowieka „minionej epoki", lektora socjalistycznych kronik 
filmowych, który stara się znaleźć sobie miejsce w nowym, obcym dla 
niego świecie. I odnajduje sens życia w deklamowaniu 
propagandowych komentarzy na towarzyskich imprezach . 

Czytając Opowieści Zelenki, mimo woli nasuwa się porównanie 
ze Zbyt głośnq somotnościq Hrabala. I chociaż Zelenka odcina się 
zdecydowanie od rodzimych wzorców, jego sztuka przesiąknięta jest 
tradycją specyficznego, mądrego humoru Hrabala, Havla czy Menzla. 

Petr Zelenka, urodzony w 1967 r., swoją karierę rozpoczął jako 
scenarzysta w wytwórni Barrandov w Pradze. Chociaż myślał 

o studiowaniu matematyki, ukończył studia scenopisarskie na praskiej 
FAMU. Na podstawie jego pierwszych scenariuszy czeska telewizja 
zrealizowałaczteryfilmy. 

W 1996 r. zadebiutował Jako reżyser paradokumentalnym 
filmem Mnogo - Happy End, częściowo zmyśloną opowieścią 
o kapeli rockowej, która dzięki niemu zyskała nagłą popularność. 
W 1997 r. zrealizował wraz z przyjaciółmi absurdalną komedię 

Guzikowcy. Prawdziwą sławę przyniosły mu dwa kolejne filmy 
Samotni (2000) z jego scenariuszem, w reżyserii Dawida Ondricka 
i wyreżysowany przez niego Rok Diablo (2002), fabularyzowany 
dokument o czeskim bardzie Jaromirze Nohavicy i jego wygranej 
walce z al ko hol izmem. 

Opowieści o zvvyczajnym szaleństwie, są jego pierwszą sztuką, 
która od razu przyniosła mu międzynarodowy rozgłos i sławę. 
Jej tekst powstawał podczas prób w niewielkim praskim teatrze 
Dejvickie Divadlo. Na podstawie pomysłów Zelenki aktor.zy 
codziennie improwizowali dialogi, które autor spisywał i rano 
dostarczał gotowy tekst. Chociaż sztuka powstawała w dość 

nietypowy sposób, Zelenka stworzył tradycyjne role i typowe 
sceniczne sytuacje, nie różniące się w niczym od „normalnie" 
pisanego dramatu. Przedstawienie to, grane do dzisiaj uznano za 
najlepszy czeski spektakl 200 I roku. 

Tytuł dla swojej sztuki „pożyczył" Zelenka z książki Charlesa 
Bukowskiego Erekcjo, ejakulacjo, ekshibicja i inne opowieści 

o zvvyczojnym szaleństwie , którego twórczość , jak wyznaje w jednym 
z wywiadów, inspiruje go, tak jak i twórczość Kurta Vonneguta. 
„U Bukowskiego cenię zwięzłość, której sam nie mam. A u Vonneguta 
bliskie jest mi jego humorystyczne science fiction, abstrakcja, pozornie 
płytkie historyjki, za którymi kryje się głęboka prawda o człowieku." 

W ubiegłym roku Zelenka wyreżyserował w Bratysławie swoją 
kolejną sztukę Odjazdy pociqgów, inspirowaną dramatem Michaela 
Frayna Chinomen. 



Sposób w jaki Petr Zelenka przedstawia swoich bohaterów ich 
dziwactwa, paradoksalne sytuacje w jakich karze im funkcjonować, 
jego skojarzenia i język wielu może szokować, oburzać a nawet 
gorszyć. 

Dlatego Teatr nasz uznał, że sztukę tę mogą obejrzeć jedynie 
widzowie dorośli, którzy „szaleństwa" i swoistą ironię Petra Zelenki 
przyjmą ze zrozumieniem i właściwą refieksją, na jaką sztuka ta 
zasługuje . 

Lubelska premiera Opowieści o zvvyczajnym szaleństvvie jest już 
siódmą, po Zielonej Górze, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, 
Teatrze l\/, realizacją tego utworu na polskiej scenie. 

23 września b.r. wszedł na ekrany polskich kin wyreżyserowany 
przez Zelenkę film p.t. Opowieści o zvvyczaJnym szaleństvvie . 

a.n. 

Prawdziwe szaleństwo jest tak samo wyjqtkowe jak genialność lub 
słuch absolutny. 

Petr Zelenka 

Świetlana przyszłość przed nimi 

Piotr, 
owoc ich związku 



Mucha, przyjaci el Piot ra (Tomasz Kobiela) 

Nowi sąsied z i Uolanta Rychłowska i Roman Kruczkowski) 

Szczęś l iwa rodzina po latach 

Matka Uadwiga Jarmuł), Ojciec (Andrzej Redosz), Piotr (Szymon Sędrowski ) 



Alesz, rywal Piotra 
(Bartosz Mazur) 

Jana, miłość Piotra 
(Monika Domejko) 

Chciałbym zwariować i nie musieć odpowiadać za to, 
co mam zamiar zrobić. 



Tylko dla dorosłych 

„Jesteśmy tak zdeprawowani, tak przeżyci i szukający pieprznej 
podniety, że jeżeli dwuznaczniki wykluczone są z repertuaru, sama 
sztuka nie jest w stanie nas rozerwać. („.) Kreśląc ten szkic mam na 
myśli tę bezzaprzeczoną prawdę, że teatr nie jest świątynią a aktorzy 
nie są kapłanami. Wszystko co trąci prawdziwą moralnością zostało 
z tego przybytku sromotnie wypędzone, mianowicie na prowincyi. 
Żądać więc aby sztuki w dzisiejszych czasach były moralne, jest to 
wymagać aby dyrektor zbankrutował, artyści zmarli z głodu, 

a nieliczna publiczność zaziewała się na śmierć." - pisał w 1888 r na 
łamach Gazety Lube/sl0ej, jej redaktor naczelny Zdzisław Piasecki, 
wielbiciel salonowej komedii francuskiej, Fredry, Blizińskiego 

i Bałuckiego, starający się przez wiele lat kształtować gusta naszej 
publiczności. 

Ale publiczność, nie tylko lubelska, chciała wówczas „nowości " 

i rozrywki- lekkiej, łatwej i przyjemnej. Na poważnych sztukach teatr 
przeważnie świecił pustkami i jak donosili teatralni sprawozdawcy 
„publiczność, jak zwykle nie dop isała" , było jej „mniej niż mało " 

lub też zebrała się Jej „homeopatyczna doza", a „sceny dramatyczne" 
wzruszały jedynie kasjera i dyrektora teatru. 

„Chodl iwe nowości " , produkowano wówczas taśmowo. 

Tworzyły je dla teatru całe zastępy, zapomnianych już dzisiaj zupełnie, 
autorów. „Okraszone obficie muzyką", pisane były według 

określonego schematu: „Sensu mało , hałasu wiele, krzątan i ny po 
scenie jeszcze więcej a wszystko silnie opieprzone tłustymi 

dowcipami i drastycznymi sytuacjami. („.) Głupie to, a nawet 
trywialne ale za to bardzo zabawne, zdolne nawet hipochondryka do 
śmiechu pobudzić, a że glównem, bądź co bądź celem teatru jest 
zabawa, więc i takim utworom scenicznym nie można odmówić racji 
bytu". (Gaz. Lub. nr 234/1893). „Ni pies, ni wydra - coś na kształt 

świdra", można o tej sztuce powiedzieć". (Gaz. Lub. nr 21I1899) 
Teatralne dyrekcje (które zmieniały się wówczas w Lublinie co 

sezon) w myśl zasady, że Teatr - to płacąca publiczność, chowając do 
kieszeni artystyczne ambicje wystawiały przeróżne Cór10 regimentu, 

Przygody poślubne młodego rezerwisty czy Mężów wypróbowanej cnoty 
i tym podobne dzieła, ściągając na siebie gromy miejscowej prasy, 

jak chociażby w przypadku 
- l Teatru. Smntoo to, lecz zaraz na wstł" . . . . _ 

p~e zaznaczyć_ trzeba, it treści. f;t.rsy z franc.u.~ niewinnej z pozoru Dorozk1 
kiego, grBneJ u nas po 1·u pierwszy we wto:. 
rek p.t. ,Dorotka l'ft 117" powtól'zyć w spra• Nr I 17. 
wozdaoio nie motna. , 
Cośmy widzieli i slymli ze sceny, opowiedziec N ie sposób przytoczyc tu 

byłoby tr11duii a cói dopiero wydrnkować! wszystkich ,,bulwersuj' ących 
Wprawdzie operetki oswoiły p11blie%11o§ć 

z wieloma drastycznemi a jednocze8nie i bez- arcydzieł"' które ukazały się na 
myślaemi efokt•mi, o których w swoim czule 
nikt nie marzył, iż kiedya na scenę wprawa- lubelskiej· scenie. Premiery 
dzo11e zostaną, być więc mote, ił z cus&111 I 
takie sztuki jak ,dorotka Ni 111• pnestab\ odbywały się bowiem co 
nas dziwić i razić. 

Wzmi~libw11011 farsa wychodti daloko po 1& tydzień, a przyzwyczajona 
granice wszystkiego, co dotJchc1aa 1aajdowali-
śmy drastycznego w sztukach tego pokroju; nie do zmiennego repertuaru 
jeatetimy do czegos podobnego przygotowani do- d · · 
atatecznie uawet calym szeregiem f•r• rlawntej publiczność chciała CO z1ennie 
zaanycb, lir ód których , Dorotka JIG 117" wy- , . 
różniuię draetyczuośclą i cyn~mem ole posiadaj.c oglądac CO I n n ego. 
uatomillllt ich dowcipu, niezawue opteraJtće&b Dostawało się też aktorom 
się oa dwnznacznilu.cb. 

Tym ruem o dw11~aRczailtach nie moie być I to nawet tym najwybit-
mowy. Na sc~uie mówi się o„. wszystklem i„ .. 
b81 dwuzą,c1uików. Poprze~tanlemy więc na niej'szym. Oto Aleksandra 
llUll&c1eoin, se Ili.arom •• temat do tej farar 
pO&łoAyla ia~rweooya 'paryskiej pollc1J " kwa- Ludowa, artystka warszaw
atyach dotycz\cyeh moralnoici pllbriczoej. 

S1t11ka g1·auą była gładko. - skich teatrów rządowych, 

Gaz. Lub. nr 23211887 zjechawszy w styczniu I 894 r. 

na turę gościnnych występów, wystąpiła w sobotę 24.0 I 
w „osławionej" sztuce Dumasa Dama Kameliowa. Chociaż „swą 

szczerością i naturalnością gry podbiła sobie serca całego audytorium 
składającego się z tych sfer, co potrafią ocenić talent" , to jednak wybór 
sztuki „do fortunnych nie należał, ze względu na dość drażliwy temat 
i apoteozowanie tego, co mężczyznę pozbawia siły żywotnej i strąca 
w kałużę odurzenia". (Gaz. Lub. nr 2011894) 

Redaktor Piasecki, uchodzący za Katona lubelskiej moralności 
nie szczędził słów krytyki, popularnym wówczas autorom 
dramatycznym np. Kazimierzowi Zalewskiemu, „który schlebiając 
niewybrednym gustom", popełniał sztuki niegodne jego talentu, jak 
np. Łotrzyce ( 1895) czy farsa Oj mężczyźni, mężczyźni, po raz 
pierwszy zagrana, na scenach prowincjonalnych Królestwa, właśnie 
w Lublinie. ( 14.0 I. 1899 r.) 



- Z teatru. Przykrą jest rola sprawozdawcy, 
jeteli będąc tyczliwie usposobionym dla teatru, 
zmuszonym jest pisać monita pod adresem dyrek
tyi, dziafalność której dotychczas zaslugiwala wy
lącznie na pochwalę. Że p. Zalewski pozwolił so
bie na napisanie wstrętnej, pornograficznej farsy: 
"Oj! .Mężczyźni, Męiczyźni "-to wcale nie uspra
wiedliwia. dyrekcyę, ażelty śmiecie takie wygrzeby
wać z kosza zapomnienia i karmić niemi polską 
publiczRość. Utwory tego rodzaju powinny grane 
być tam, gdzie kobiet-Om, które nie należą do pół
światka, wstęp jest wzbroniony. Szkoda było ta.
lentu pani Bissen-Ja.now-skiej na odtworzenie po
staci ta.kiej .damy" jak Amelia Tichard, odegranej 
powabnie, z szykiem i finezyą wobec pustego au
dytoryum. Publiczność bardzo nielicznie zebrana 
zachowywala chani.kterystyczne milczenie, a. kilka 
osób opuściło teatr pod wrafoniem niesmaku. 

Widocznie dla. zrehabilitowania się na· drugi 
dzień dano, :maną dobrze w Lublinie komedyę Fe
uilleta.: • Mil ość ubogiego rqlodzie1łca", która mo
głaby slużyć niejednemu z naszych komedyopisa
rzy za wzór jak na.leży pisać _ ut:rory sc~niczne. Gaz. Lub. nr 13/ 1899 

W sukurs redaktorowi Piaseckemu przychodzili także oburzeni 
widzowie, śląc do gazety listy tej treści: 

Gaz. Lub. nr 28/ / 899 

- Pod adr88e• dyrekeyl teatru otrzyu1uj11my 
uutępująre piamo: ' 

U r:i.f\dzanie :µiedziałllych po poludaiowych przed· 
naw.i.I„ ~one; cellit obok ma~yal.aćjgo po~rt· 

.~li. "Ciil a\! ~ mote . uu.anie i 1ulng9 d.la dy· 
.rtk.cii„ alę _u.warun owa.ne tern, jeteli wystawiane 
bl,ldlł szt.uki dające widzom zabaw~ prqjemnł 1 

t a.t811.i&ml-Wit08j dl>da~. Prseds•wiall.11 \&
lfith aztok jak: „iolnier1 ktdlowe.1 Jladagu 11• 
hu.lhą tylko nil1filll&k i _znie((h~cajll .do teatru, eo 
chyba nie rno~e być obojętnem dla dyrekc)i. 

Po wypowiedzeniu tyck kiUru słów w inacD!lill 
·łJO:ll populi l§podziewai sit n&ldy wyboru lepn)'dł 
sztuk na śwl\tec:zne po polud11iowe'przedst.awiaail 
I lepSIJ, s~al'&nnlejsl!J tan wybór bJ11ajmnie~ „ 
11mńlejaiy liczby W'idzów Jłl dnmze przedataw1..U 
z tej prostej przyczyny, ie prótność atoi na. .•~ 
ij wielu Of'"l!tf'ełll.!·m u.p~m npM:JY1lOJ9 
wanyeh". 

W tej sytuacji, z obawy o byt swojej trupy, ówczesny dyrektor 
lubelskiej sceny Czesław Janowski, wystawiając Kontrolera wagonów 
sypialnych, sztukę mogącą budzić niezdrowe skojarzenia, zamieścił na 
lamach prasy anons tej treści: 

- Z teatru. Wesoła farsa „Kontroler wago
nów sypialnych" dan' będzie jut.ro po raz ostatni 
w tym sezonie. Mimo troch~ drastycznego tytułu 
jesL ona mpe.lnle przyzwoitl\ 1 panienki śmialo na ni' zaprowadzić moina. W roli Raula de Saint 
Medard wystąpi po raz drngi Jl& naszej scanie p. 
Henryk Morozowinz, arty11~ teatru lwonkiego. 

Gaz. Lub nr 3 3/ I 899 

Nie sposób dziś dociec, dlaczego to właśnie rok 1899 wywołał 
w widzach i miejscowym krytyku, tyle „świętego oburzenia", bo 
przecież grany tu wcześniej Żołnierz Królowej Madagaskaru czy Dama 
Kameliowa, nie wzbudzały wówczas takich emocji. 

Może to koniec wieku podziałał tak na odnowę moralną 

społeczeństwa, że w kwestii tej zabrała także głos Helena 
Modrzejewska. „W dziennikach amerykańskich ogłosiła wezwanie do 
autorów, aby przestali poniżać scenę ohydnemi utworami, aby mieli 
litość nad publicznością, która przychodząc do teatru jest 
nieświadoma zgnilizny społecznej, a wychodzi z niego otrzaskana 
z tern, co ją zawsze wstrętem przejmowało. Nasza znakomita 
artystka nie mogła już dłużej patrzeć spokojnie na upadek sceny, 
wezwała więc swe koleżanki, równie jak ona utalentowane, aby nie 
przyjmowały ról poniżających godność kobiety, ścierających wstyd 
z jej lica. Tym sposobem pani Helena chce zmusić autorów, aby 
poskromili wyuzdanie swej wyobraźni , chce zmusić realistów do 
czerpania z życia dokumentów szlachetnych, jak dziś czerpią je ze 
śmietników i kanałów. 

Głos naszej artystki przebrzmi zapewne bez skutku, zie zanadto 
się zakorzeniło, na skandalicznych utworach autorowie i dyrektorzy 
teatrów robią zbyt dobre interesy, aby pohamował ich wzgląd na 
moralność. 



Teatr Lubelski. 
WltCZDROWE PRZEDSTAWIENIE. 

W NIF:OZrELF, 25-go Listopada 1900 roku. 

Sztuka jedynie dla dorollłych. 

MĄŻ W OPAŁACH 
llrll{oobwlla w 3-cb aklRe-. z rruo1sklego. 

O S O B Y: 
Mon~o dln -
Rob-en Foajerol 
Dero13rat 
SA<lglco 
Prefekt -
P•ol Moa~dlo 
ClorloJ a -
Lucrua -
I.a Heblot -
Leeourt --
M-mo Bavllle 
M·ll e Blsard
Fraaclszek, slui~y-

p. Moro1o~· lcz 
P Probazka 
p. Kislr. low.tk1 
p. Nledżwl~k l 
p. s„ar~iew~ki 
p. Mlcti11ka 
p. ~·alkowska 
p. Ktslcl.,.•ka 
p. Cornobls 
p.. Boilc:1.a 
p. M.ilosz 
p. C•rn•ka 
p. Sleklerr.yi1skl 

Pocąiek o godzinie B-ej wit3omn. 

.„ .... ~·-···---------. Teatr Lubelski. 
W NIEDZIELĘ 9-(!o Grudnla 1900 roku. 

Sztuka przysttPn& dla doroałych. 

Dama od Maksyma 
lnl.och•lla w 3 ał.lac- przez Jerzego ,.,,..__ 

(tl0111e1yl Rearyk AlorHowłei). 
Doktór PeLlpon - - p. Morozowie• 
Gabryela Pellpo1, j ogo tooa - p. Jagnl11tko"ska 
J enera.! PeUpo• stryj D-ra p. Swaryczew•ld 
Doktór Montgl•eo•rl - p. Zbolnskl 
Moloret - - - p. Nledl~1 ecld 
Corlł!nlou - p. Kuncewlez 
touLoa - - p. K~ie1ewska 

. El\lene lokaj - - p. Sloklerz1osld • 
Fr°"'r - - p. Szejer 
Ksl~żna - - p. Mleliiska 
Kslązę, jej syo - p Prob•zk• 
Podpref<l<t Sanregoe - - p. Kisielewski 
Podprefektowa, Jegu tona - - p. Zalewska 
Valdemar Vldauban - - p. Fallrowska 
Mm.e Vidobin - - p. WlóaJowslla 
Mme. Chan.< - p. Bosko 
<l:rt"""" - - p. Mlelńskl 
Klementyna - - - p. Mlloa 

TEATR ZIMOWY 
We WTOREK dni& 8 Październik& 1901 roka

Sztuka dostępna jedynie dla dorosłych 

? 
Faraa w 3-oh aktaoh 1 franou1kl1go prnz Armanda C~auller. 

Pledenord - - - - - - p. Morozowlr;;; . 
Agat.a Pledeuord, jee;o s101~rzealca p. Sz;nrnlausirn 
E.azebj usz Moul&fler - - - - 'P · Proh!l?.ka 
Homanecbe - - - - - - p. llo~uslils kl 
Pani D•graoeboot - - - - p. Pozoai1ska 
Justyna - - - - - - - p. Zdzll:!sz.yns k 1 ~ 
Moucb&J1:llelle, proresor fe~ht.unku - p. Swar1cuewsk.1 
Plamed01s - - - - p. Galle 
Ps.ot Ottgnole \ drucb.uy p. Muszyi1 -.:l\& 
Panna Fouroler/ p. Kudllc_z 
Pan_ Tr&vont- - p. Llplnski 
P&u1 \ erlauxl - - - - p. l{en'kow!kl\ 
Pan Lcnvlilo- - - - p. Żardccki 
P•n Bauvert I - - - - n. Wojdal<kl 
Lokaj - - - - - p. D11browsk l 

Akt. I w Merowslwie, 2 I ~-cl w <)omo pp. PlodeoonL 

Chociaż skutku pomyślnego nie 
będzie , chociaż żadna aktorka nie 
odważy się pójść za radą pani Heleny, 
aby odrzucić rolę gorszącą, chociaż 
próżność nie przestanie być pokusą, 
zwalczającą wszystkie względy 

szlachetne pozostanie przy naszej 
artystce zasługa, ze ona - pierwsza 
zadzwoniła na poprawę. Zdanie 
aktorki polskiej, wsławionej na 
scenach amerykańskich wielkim 
talentem, jest teraz powtarzane przez 
umysły wyzsze, które potęgę narodu 
widzą nie tylko w bogactwie 
materialnem." (Gaz. Lub. nr. 244/ 1899) 

Cóż w tej sytuacji mieli zrobić 
biedni dyrektorzy teatrów, wiodących 
na prowincji „suchotniczy żywot"? 

Na afiszach i w anonsach prasowych 
zaczęli umieszczać adnotacje: 
Sztuka dostępna jedynie dla 
dorosłych. W Lublinie pierwszy użył 
tego zwrotu Henryk Morozowicz 
w 1900 r., przy okazji wystawienia 
Męża w opolach i zupełnie niewinnej 
dzisiaj Wesołej wdówki Lehara. 
Usatysfakcjonowany tym faktem 
redaktor Piasecki donosił: „odegrana 

w niedzielę operetka-wodewil 
Wesoła wdówka, należy do kategorii 
tych sztuk, dla których obecna 
dyrekcja ukuła bardzo trafne okreś
lenie: Sztuko przystępna dla dorosłych, 
bo może rywalizować ona co do swej 

treści pornograficznej z Damq od Maksima 1 Mężem w opalach. Szkoda 
czasu i atłasu pisać o tern. ". (Gaz Lub. nr 27711900) 

Zaczęto przestrzegać także rodziców, aby na niektóre 
przedstawienia nie zabierali ze sobą małoletnich. 

- Z teatru. Jatro w ti>alrze labelskim ostat
nia nowosc ubieglego paryzkiego sezonu: ko
miczna farsa Armanda Cbaulier tlomaczona z fran
cuakiego µ. t. „Zn11k ząrytauia.". Popis w tej z:t
bawnej krotochwili w rolach grównych . zna.jtlą pa
ni SzumlRń-<1\11. i p. Morozowicz. 

Kto się chce wiśmiać !lerdecznie I szczerze ni~ -
cha j we Wtorek nieomieszka. odwiedzić teatrn· 
przestrzegamy jeduak rodziców, aby na to przetł~ 
stawienie niebrali panienek i wogóle maloletnich, 
gdyż farda jest pełną humoru i dowcipu zbyt ..... 
pieprznego. 

Gaz. Lub. nr 221/1901 

Tymczasem na sceny polskie wkraczał modernizm. Strażnik 

lubelskiej moralności wrogo nastawiony do wszelkich nowości, ostro 
i bezwzględnie tępił twórczość literacką „szkoły krakowskiej" i w ogóle 
„wszystkie izmy, a więc: realizm, modernizm, naturalizm, erotyzm, 
etc„.". Tak więc utwory JA Kisielewskiego, E. Lubawskiego, 
T Kończyńskiego a przede wszystkim S. Przybyszewskiego, nie 
powinny mieć, według niego, prawa wstępu na lubelską scenę. 

„Po cóż szerzyć, za pomocą sceny beznadziejny pesymizm? („.) 
Po co podawać kobietom nie zdeprawowanym moralnie tematy 
do niezdrowych i bałamutnych myśli? („.) Zdrowie moralne 
społeczeństwa wymaga by sztuk takich nie tworzyć w literaturze i nie 
prezentować na scenie", gdzie „(„ .) prześliczne płody dramatyczne 
coraz rzadziej wychodzą spod pióra dzisiejszych zblazowanych , 
goniących za efektem komediopisarzy - mistrzów w rodzaju Zoli, 
grzebiących w śmietnikach, błocie i plugastwie bez obrzydzenia, 
zapominających, że cala ta parszywa literatura rozmija się 

z wrodzonym człowiekowi poczuciem piękna i gwałci umysły."(---) 
„Zdaje mi się, że jesteśmy aż nadto zdenerwowani ażeby nas 

zamiast z tego leczyć, jeszcze dobijano. Tymczasem rolę tych 
dobijających katów wzięli na siebie powieściopisarze i dramaturgowie 



współcześni. (---) Szkoda talentu na taką chorobliwą twórczość. 
(Gaz. Lub. nr260/1901 inr234/1902). 

Według red. Piaseckiego sztuki „nowej szkoły", które przyczyniają 
się tylko do zdenerwowania publiczności, prowadzą 

w następstwie do „stronienia od teatru, gdzie zamiast godziwej 
rozrywki znajdujemy: „nastroje", „bóle", „histeryczne wykrzywiania 
się", właściwe w szpitalu a nie w teatrze. Wszystkie te kłamstwa 
sceniczne, oparte na powtarzaniu oklepanego tematu wiarołomstwa, 
te śmiertelne pojedynki, samobójstwa itd. (---) - odstręczają 

publiczność od bywania w teatrze, gdzie sztuka przeistacza 
się albo w utwór psychopatyczny albo pornograficzny - a grane te 
sztuki i sztuczki są tylko po to aieby podnieść kult aktorski.". 
(Gaz. Lub. nr 244/ 1902). 

Aktorzy, bowiem, na przekór zdrowemu rozsądkowi lubią 

„grzebać się w bebechach i hamletyzować". „Kapłani sztuki lubią 

odtwarzać histeryczne postacie, bo ukrytą ich myślą jest podniecić 
zmysły widzów kłamanemi łzami i kłamanem cierpieniem" (op.cit.) 

W całej 120-letniej historii naszego teatru, nikt nigdy nie wylał 
tylu słów krytyki wobec nowych prądów literackich i nowych zjawisk 
w sztuce, jak czynił to red. Piasecki w stosunku do modernizmu. 

W tej modernistycznej krucjacie wspierał swojego naczelnego, 
Ludwik Świeszewski, który jednak nie zatracał nigdy umiaru 
w wydawaniu wyroków. I oto 
Jego nazwiskiem podpisano 
jedną z najostrzejszych recenzji -
jaka wogóle ukazała się 

w lubelskiej prasie - ze Złotego 
runa S.Przybyszewskiego. 
Ludwik Świeszewski ostro prze
ciwko temu zaprotestował . 

Kto zatem ją popełnił? 

Odpowiedź na to pytanie znał 

doskonale redaktor naczelny. 

We czwartak d. 26 grudnia odegrano semiacrł 
ny atw6r Adolh. Wilbraud~ p. t. .Córka Fabri 
oj1111.a•. Je&t to właściwie czuly dramat lodowy. 

1.6ry dziś zadowoluie mote stychaczy ze sfer pra· 
cnj~cyeh eiętko na ka.watek chleba. 

Takim nie mą,ei ducha. i nerwów &Il'. 

,iiaga dnsu•, ani wybujały indywidualizm, glo · 
.l&yJ, że dla zaspokojeaia. chwilowej aamiętaośei, 
wolno Za.mać i druzgotać cale życi~ bliźniego, jak 
np. w .Ztotem Runie". 

Te11 ehorobli wy utwór przynedt mi na myśl i 

powodu, te wydrakowano moje inicjały pod krytyki 
nie pr1łl911U1ie napisaną; tylko os ta.wie parę wierazJ, 
zawieraj,oe ocenę grJ, byly moje; pod krytykę 
zd IUlłlgO utworu, jakkolwiek się z nią, w zupel-
11ości solidaryzaję, ,1ako pod cudlą, prncę, pod· 
szyifl\ć się ule mog~. 

Gaz. Lub. nr 284/ 190 I 

Spodziewamy się, że Teatr w Lublinie 
więcej podobnych eksperymentów robić nie będzie ... 

Złot1 ru110, dramat St. Przybyszewskiego. 
MJt o Jazonowem ,Zlotem ranie", stanowi, jak 

l1domo, &legoryę wszelkich potąda.ń ludzkioll, któ
cll zakres i rozmaitośó: nieskończonJ ogrom. P. 

JbJszewski, auLor .Dzieci Szatana., Wigilii, De 
rondla" i t. p. utworów modernistycznego pok:ro-

• owała ta ,złote rnno•, erotyzm plcioWJ i do 
o koaleeznie codzoloiny. 
• tem tło wyt\cznem, osnui swój dra.mat. Szó · 
pnykazauie z Dekalogu jest tezll ntworn p. 

Przybyszewskiego, ale w najbrnl11.lniejszej i najpot
worniejszej negacyi zasady, zakazują.ce.i i powstrzy
mującej w czlowieka zwierza lubieżności. Grzech 
przeciw temu przy.kazaniu, był tysiąckrotnie obra
biany przez belletrystów i dramaturgów w najroz
mai tszy sposób, lecz talien z nieb, nawet natura
li~ta najdkrajniejszy nie ośmieli! się uzasadniać cu
dzołóstwa jako niezbitej konieczności, nad· skut
kami której biadają. tj1ko slabi, a silni, t. zw. 
• nadludzie", podlegają jej z pelniit try amfa i za
dowolenia, ohydaa teza i ohydna treść. Nie ku
simy się jej 011owiadać. 

Prze.z cale trzy akty pootacie sceniczue wylęgle 
w schorzalym,• czy zwyrod11ial5m mózgu autora, o 
niczem nie rozpowiadaią. tylko o„. cudzotóstwie. 
Ten uwodzi tonę przyjaciela, aby pożniej samemu 
zostać zdradzonym Ólf si~ dowiaduje, te jego mat
ka byle. cudzolotnicą, a ta. znów daje się uwieść 
• uade7.lowiekowi" (.recte:•, nadcyniczemu na.dlo
trowi) z taką, dobrodusznoscią. jakby tu chodziło o 
zwykłą przechadzkę. Lubietność i r,odzolóo1wo od
mienia się w dyałogacll tego dobranego towarzy
stwa przez wszystkie przypadki, rodzaje, tryby i 
czasy, słowem: autor wprowadza. audytoryum w na
strój albo specyalne~o szpitala dla erotomanów i 
łlis teryczek płciowych. albo ... te utyjemy dosadne
go wyreteuia jeduego i krytyków.-pslego wedela. 

A jetlaak, powiadają niekt.órzy: to sztuka z ta.· 
lentem napisaea. Być rnote, tylko ie pewnemg ga
tnnkowi twórczości nie godzi się talentn w sensie 
dodatnim przypi~ywać. Wszy;tko co zakaża zdro 
wie 'Uoralne, co wprowadzi\ r.izklad i zg ailizuę do 
stosunków ludzkich, uie mote być d dam u.tanio. 
Jeżeli jot lroniecznie cho.lzi o talent w ziem, to 
chyba najbardziej utal e :itow~nym, najgenialniej,;zym 
jeBL _prarod zic zie, r.zyli sza11n . 

Zt.ąd i ,Zlot•mu muu•, po ~·yslucb.a11i11 które. 
go czuje sil~ i obarzenie i„. obrzydzenie, znamion 
talenta trudno przypisać. 

Mielicl się tam nAdtn ?.niewasi:a, arzyniona pol-
klej kobittie, przed•tawionAi w po>t&ci s•micy o

toczonej I mi. T~ki eJ Ireny w przeclę tnem 
stadle e(ery, jaką uwydlltnia autor, nasze spoleczeń
etwo nie znało i nie zna. 

.Złote rooo• bogdajby bylo pierws:rym I MU.t 
nim eksperymentem wprowadzania do repertuaru 
teatru waryacko·lubietnego modernizmu. Nie jest 
to, j&k nazywaj~ na l'ld•i . o dmara, ale 
cyoioue I -wilr'ńOIH nacie elalo. • Spodslm . 
my się te tffł.r polski w Labilnie więcej podobaycb. 
eksperymentów oie będzie robi6. 

A dziwny ten i obliczany na udręczenie nerwów 
dramat, odegrauym byl bardzo staraunie ji!.kkol 
wiek, Ś;iśle mówiite osądzić to doió tradno. Js, 
oapnyklad, osobiście bylem zaledwie parę razy w 
tycio w szpitala warjatów i parę razy w zakladzie 
dla o~b chorJeh na nerwJ; suu. nwahtn się za 
~htow1eka. zdrowego, t. j. przeciętnie normaln~go 
1 mam aleJą.k\ pretensję do dośó trzeźwego zapa
trywania się na rzeczy. Nacior mi więc truduo 
OS\dzió, jak nalety przed:itawiać typy; .nadludzi", 

' .nagich dusz o fijol.kowych dachach i t. p. • Zda
je mi się jednak, te p. S3atkowski gr al: • za do
zo•, • p. Bogusiń~ki .za malo" t. j. pierwszy za 
wiele, a drugi za mało gestykulował. Za to p. 
Bogusiiiska i p, Miciń>ki, zJaniem mojern, doDrz~ 
pojęli i 1dtworzyli swoje tradue a niewdzię~zae 
role. L. S. 

~.C.lc:>łD~ 

Gaz. Lub. nr 282/ I 90 I 



Im ostrzejsze były ataki krytyki na sztuki „nowego rodzaju'', tym 
większe było nimi zainteresowanie publiczności. Fali nowości nie 
można już było w żaden sposób zatrzymać . Domagająca się 

„nowego" publiczność dyktowała repertuar. 
Zdarzało się jednak, że chcąc przyciągnąć do teatru, jak 

największą liczbę widzów, zapobiegliwa dyrekcja sama wpadała 
w „zastawione na widzów sidła". Przydarzyło się to dyrektorowi 
Henrykowi Morozowiczowi, który pierwszy wprowadził na lubelską 
scenę dramat modernistyczny. 27 X 1900 r. teatr dawał 

przedstawienie charytatywne, z którego dochód przeznaczono na 
„biednych Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności". Z tej okazji 
wystawiono Karykatury J. A Kisielewskiego. „Już na początku 

spektaklu, parę rodzin opuściło loże. („.) Spektakl wywołał protesty 
rodziców młodych panien . Słuszność nakazuje przyznać, że na cel 
dobroczynny należało wybrać inny utwór." - i tu red. Piasecki miał 
niestety rację. Podobny błąd popełnił także pierwszy dyrektor naszej 
sceny J. Puchniewski, który na spektakl charytatywny wystawił 

Półświatek Dumasa. Protestom nie było końca. 
W 1905 r. „wiatr historii" zmiótł z dziennikarskiej sceny redaktora 

Piaseckiego, pod wodzą którego Gazeta LLJbelska stawała się coraz 
bardziej konserwatywna i nieprzejednana, wobec pojawiającej się 
postępowej myśli. Kolejni zajmujący się krytyką teatralną 

dziennikarze, nie byli już tak zachowawczy i nowe zjawiska w sztuce, 
traktowali z większym zrozumieniem. 

A jednak dopisek- Tylko dla dorosłych pojawiał się nadal, ale teraz 
już bardziej w celach reklamowych. Mistrzem reklamy w tym 
względzie był , w okresie międzywojennym, dyrektor Józef 
Grodnicki. 

„Osobliwy i niezwykły widok przedstawiała na piątkowej 

premierze widownia teatru lubelskiego. Już na samym wstępie 

zadziwiał stałych bywalców imponujący „ogon" przy kasie, „ogon" 
markotny i narzekający, bo oto wszystkie miejsca od szczytów aż do 
nizin wyprzedane. Istotnie, na sali tłok niebywały, docisnąć się do 
swego miejsca trudno. Co się stało? Czy zjechał Frenkiel w otoczeniu 

pierwszorzędnych sił warszawskich? Czy może oboje Solscy 
rozpoczynają gościnne występy lub Paderewski koncert daje? Nie, to 
jedynie na afiszu przy tytule mało znanej sztuki Zatruty zdrój 
umieszczono magiczne słowa: „Tylko dla dorosłych" . I oto bajeczny, 
problem teatralny w Lublinie nareszcie rozwiązany. W kąt poszły 

wszystkie ,,Corsa", „Raje", „Cudy" i „Venusy"! Oto ludek żądny 
nowych dreszczów tłoczy się jak cudownego, a nie „zatrutego zdroju" 
w nadziei ujrzenia czegoś, co podrażni stępione nerwy, da pikantny 
posmak skandalu . Oh!, jakże mi was żal, biedni ubrylantowani 
paskarze (. „) i was łysiejący młodzieńcy, rozkoszne mężateczki, 

niedojrzałe lub przejrzałe dziewice! jakże przykry zawód was 
spotkał!" - relacjonował wrażenia z premiery Zatrutego zdroju 
W. Rogowicza sprawozdawca Głosu Lubelskiego (nr 98/ 1920). 

Po wojnie tylko jedna sztuka wstrząsnęła tak bardzo lubelską 
opinią publiczną i odbiła się tak szerokim echem w całym kraju, że 
Minister Kultury i Sztuki, zakazał jej grania na wszystkich polskich 
scenach. Była to Weryfikacja lrenyŁadosiówny. W 1946 r, miłość Polki 
i Niemca, że zrozumiałych względów budziła różne emocje. 

Od tej pory, żaden „obyczajowy skandal", nie zakłócił spokoju 
naszej sceny, co prawda naga Albertynka w Operetce czy Bianka 
w Białym małżeństwie , też wzbudzały emocje, ale już innego rodzaju. 

Zdajemy sobie sprawę, że Opowieści o zwyczajnym szaleństwie, 
nie są spektaklem dla wszystkich. Anons - Tylko dla dorosłych, 
nie jest w tym wypadku chwytem reklamowym, ale pozwala nam 
sądzić, że zgromadzi na widowni naszego teatru tylko tę publiczność, 
która świadomie wybierze tę sztukę . 

A utwór, który dzisiaj może szokować swą treścią, z czasem wyda 
się nam klasycznym przykładem głosu swojej epoki. 

a.n. 
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Prawa autorskie do sztuki reprezentuje Agencja ADiT 

Wielu ludzi wmawia sobie, że są szaleni, ale ich tajemnica tkwi 
w tym, że są zupełnie normalni. 

Kiedy rozejrzysz się dookoła, zobaczysz całą rzeszę stukniętych 
ludzi~ ale nikogo, kto tak naprawdę oszalał. 

Dziś wielu ludzi chce być wariatami~ bo szaleństwo oznacza 
wolność absolutną ... 
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istytutu Teatro: ,. - ~u 

Teatr 1m. Juliusza Osterwy 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 17 

tel. (O 81) 532 42 44, fax (O 81) 532 07 27 
e-mail: info@teatrosterwy.pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 
kierownik - Ewa Szelach 
tel./fax (O 81 ) 532 44 36 

poniedziałek-p iątek w godz. 8.00-16.00 
tel. kom. 0603 999 039 

e-mail: biuro@teatrosterwy.pl 
kasa biletowa 

czynna od wtorku do soboty w godz. 12.00-19.00 
w niedzielę w godz. 16.00-19.00 

tel. (O 81) 532 42 44 w. 354 

repertuar teatru w Internecie 
http://www. teatrosterwy.pl 

sprzedaż biletów w Internecie 
www.eBilet.pl 

kierownik techniczny 
brygadziści pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 

stolarskiej 
plastycznej 

elektrycznej 
akustycznej 
fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 
perukarnia 

pracownia ślusarska 
rekwizytorzy 

brygadier sceny 
światło 

dźwięk 

Kazimierz Stępniewski 

Elzb1eta Paradowska 
Maria Paczkowska 
Mariusz Orp1k 
Dominik Tkaczyk 
Edward Ciechański 
Krzysztof Duński 
Bożena Myszak 
Adelajda Baranowska 
Jadwiga Pietrzak 
Eligiusz Skrzypek 
Tomasz Bujak 
Jakub Pik 
AndrzeJ Gawroński 
Andrzej Biliński 
Edward C1echońsk1 
Leszek Krzyzanowski 
Jan Wrtkowski 
Janusz Cieślik 
Krzysztof Duński 



Najbl iższa premiera 

Julian Tuwi m - Tadeusz Sygietyńsk i 

Żołnierz Królowej Madagaskaru 

styczeń 2006 

W przygotowaniu 

Sławomir Mrożek 

Miłość na Krymie 

marzec 2006 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne. prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposażony Jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących. 

Cena 7 zł 


