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Jest to sztuka epicka, osadzona konkretnie. 
Chodzi w niej zarówno o miłość , jak i o Krym. 
Ludzie sq wymyśleni, ale wszystko jest realne, a poza tym sq tam 

inne Jeszcze wymiary. 

Sławomir Mrożek 



Krótki przewodnik po miłości na Krymie. 

„Dopiero koło pięćdziesiątki zaczyna się doceniać stary, poczciwy 
teatr(---). Przed czterdziestką jest za wcześnie , co najwyżej dostrzec 
można jakieś Jednoaktówki; krótkie liryki a styl skłania się ku 
eksperymentowi i awangardzie" - pisał w jednym z Małych listów 
Sławomir· Mrożek. 

I oto sześćdziesięcioparoletni autor· Tanga, pisze w I 993 r. komedię 
tr·agiczną w trzech aktach - wielki fresk historyczny 
z Miłością w mli głównej. Miłością , która do tej pory w jego świecie 
ironii , groteski i filozoficznych dyskursów była nieobecna lub 
zajmowała drugorzędne miejsce. 

Jego zawiłe historie miłosne, nieprzypadkowo rozgrywają się na 
Krymie , na przestr·zeni ostatniego stulecia. Na Krymie, gdzie wśród 
wspaniałej przymdy narodził się nowy podział i porządek świata. 

Już po pierwszych kwestiach pierwszego aktu widz ze zdumieniem 
stwierdza, że chyba zna tę sztukę i JeJ bohaterów. I nie myli się. 

Akt pierwszy, który dzieje się w Rosji carskiej, to swoista zabawa 
Czechowem, wątkami z jego dramatów i samymi dramatami. Tak Jak 
u Czechowa - mistrza poplątanych ludzkich losów, wzajemne 
miłosne relacje są tu zawiłe i wielostronne , wystarczy przywołać 
w pamięci będącą w repertuarze naszego teatru Czajkę. Każdy kocha 
się tu beznadziejnie, w tym komu jest doskonale obojętny 

- Zachedryński w Tatianie, Tatiana w Sjejkinie, ten w Lily a ona z kolei 
w Zachedryńskim, ale gotowa jest chyba zakochać się w każdym, 
kto potrafiłby odmienić jej życie, tak jak uczynił to Wolf. Cóż z tego, 
kiedy ona nie zakochała się w nim. 

„Miłość ludzie zazwyczaj poetyzują, ozdabiają różami , słowikami 

- pisał Czechow - a my Rosjanie, ozdabiamy naszą miłość 

przeklętymi problemami, a przy tym wybieramy naJmniej ciekawe." 
Czechowski klimat beznadziei i rozpaczy uzupełniają jeszcze 

przywoływani bohaterowie jego dramatów jak trzy siostry Prozorow, 
wybierające się w marzeniach do Moskwy czy Raniewska, 
sprzedająca swój wiś n i owy sad. 

Kwintesencją wielu czechowskich bohaterów jest Piotr 
Aleksiejewicz Sjej kin, przenikliwy, zgorz kniały, dostrzegający 
absurdalność świata , rosyjski Hamlet z końską czaszką , czy sam Iwan 
Zachedryński -modelowy rosyjski inteligent. 

Mamy tu też słynne czechowskie atrybuty, jak ow a strzelba, która 
jeżeli pojawi się w akcie pierwszym, wiadomo, że w tr·zecim 
wystrzelić musi. Ale u Mrożka, strzelba wypala j uż w akcie pierwszym 
i to za sprawą profana Czelcowa. 

Aż wreszcie zjawia się sam Lenin, który już „wsio znaj u". 

Carska Rosja odchodzi w pr·zeszłość . W akcie li , w iatr historii 
przenosi nas do Rosji Sowieckiej. Ci sami , nie zmienieni , mimo 
upływu lat bohaterowie. Tutaj, Mmżek nie opiera się tak wyraźnie Jak 
w akcie I na żadnym z autorów, z tej prostej przyczyny, że żaden 
z rosyjskich pisarzy tej epoki, nie zaistniał tak silnie w polskiej 
świadomości , jak Czechow. Dlatego posługuje si ę , podobnie Jak 
w kolejnym akcie, ogólnie przyjętymi stereotypami dotyczącym i 
rzeczywistości sowieckiego komunizmu . Inkrustuje tekst popular
nymi nazwiskami i anegdotami, jak pisanie listu do Gorkiego czy 
wręcz małymi skeczami „z epoki" (zwiedzanie Muzeum Lenina). 

A miłość, w sow ieckiej Rosj i? Oto Tati ana wyznaje 
Zachedryńskiemu z całą bolszewicką szczerością , jak czekista, 
czekiście, że sypia z nim z powodów higieniczno-ideologicznych i, że 
jej ciało, gdyby chciało, syp i ałaby z każdym. Co zgodne było 
z komunistyczną teorią „szklanki wody" - „Znacie, oczywiście -
mawiał towarzysz Lenin - słynną teor·ię, że w społeczeństwie 
komunistycznym będzie równie łatwo zaspokoić popęd płciowy 
i potrzeby seksualne, co wypić szklankę wody. Od tej teorii „szklanki 

wody" , nasza młodzież wprost oszalała." 

W akcie 111 - „ świat wyszedł z ram" a czas zupełni e oszalał. Iwan 
Nikołajewicz Zachedryński, nadal w tym samym wieku co w akcie I, 
ale wyraźnie postarzały, doświadczył na sobie najmocn iej , 
historycznego zamętu . Po przeżyciach zsyłk i na Syberię , nie potrafi 



Zdawałoby się, co może być bardziej wzruszającego, 

pię kniejszego ponad miłość! 
Ale cóż może być bardziej nieznośnego , nie do w ytrzymania, 

kiedy się nie kocha wzajemnie. 
Iwan Bunin 

przystosować się do zmian w kapitalistycznym świecie, nie umie się 
już w nim odnaleźć, takjak odnalazł się w sowieckiej Rosj,i. 

W yzwolenie z komunizmu zabiło starą czechowowską Rosję 

i nową Lenina. Pozostały po nich tylko, snujące się po bulwarze upiory 
z uciętymi lub nie swoimi głowami. Jedynym upiorem pr·zeszłości 
z zachowaną głową Jest caryca Katarzyna, nieśmiertelny symbol 
seksu i zbrodni. 

Mieszkańcy tej nowej, opanowanej przez mafię, pełnej nędzy 

Rosji , bez cienia sentymentu za którąkolwiek z odeszłych 

w niebyt ojczyzn, marzą tylko o ucieczce do lepszego świata . 

To beckettowskie czekanie na Godota, ale czekanie bez nadziei, że 
ten przybędzie . Bo statek do wymarzonej Ameryki nazywa się 
przecież Lewiatan i do celu raczej nie dotrze ... 

Za to z morza wyłania się Tatiana, niczym Wenus z morskiej piany, 
nietknięta przez czas taka sama jak w akcie I, nieśmier1elna. 

„Tyle słów, tyle krwi i śmierci, kłamstwa i upokorzeń , tyle upadłych 
epok - żeby móc powiedzieć: nic prócz miłości?(---) 

Tylko tyle? Aż tyle". * 

Tak oto, dojrzały Mrożek, mówi nam prawdę zdawałoby się 

banalną i oczywistą. Miłość, jest jedyną trwałą i niezniszczalną 

wartością. A obok niej przyroda, żyjąca własnym odwiecznym 
rytmem, niezależnym od politycznych zawirowań. Ludzie niszczą ją 
i siebie, ale ona i miłość-trwają nadal. 

I dopiero, kiedy zapada kurtyna, zdajemy sobie w pełni sprawę ze 
znakomitego chwytu zastosowanego przez autora. Dlaczego jedni 
bohaterow ie starzeją się a inni nie. 

U Mrożka nie starzeją się ci, na których wspiera się elementarny 
porządek natury, nie starzeje się wieczny instynkt samozachowawczy 
Uak Czelcowowie) nie starzeje się niespełniona miłość. Wszystko 
inne podlega pr·zemianie i destrukcji. 

a.n. 

Tadeusz Nyczek - Dialog, nr 12/1 993 



- to jedna z zagadek 

p rędzej wynajdzie 
bile lub eliksir życia, 

F. Dostojew ski 

, sny 

Aleksander Puszkin 



Mrożek na lubelskiej scenie 

Pierwszym utworem Sławom i ra Mrożka , który obejrzała lubelska 
publiczność, była jednoaktówka Na pełnym morzu - inaugu rująca 

I czetwca 1961 roku działalność eksperymentalnej scenki Teatru im. 
J. O sterwy - Reduta 61, której celem była „prezentacja najnowszych 
osiągnięć współczesnej dramaturgi i krajOwej". Spektakl, jak na tradycję 
Reduty Osterwy przystało, był dziełem zbiorowej reżyseri i , 

ze scenograficzną pomocą Jerzego Torończyka . „ Pogratulować należy 

„zbiorowemu r·eżyserowi" - p i sała Wiera Korneluk - któ17 mimo swej 
zrozumiałej „złożoności" wykazywał się konsekwencją i l ogiką jednolicie 
i czytelnie pokazanej myś l i. ( ... ). Zoilom składają się ręce do oklasków". 

W 1964 r. „po rachitycznej (z powodu ciężkich w arunków) działa l ności 

Reduty 61, przyszła kolej na Scenę Małych Rzeczyvvistości, utwor·zoną przez 
grupę młodych aktorów. Zbiorową (zgodn ie z tradycją Reduty) reżyserię 
zastąpiono indywidualną. ( „ .) Nowa scena rozpoczęła działa l ność od 
wystawienia Zabawy Mrożka , nawiązując do redutowej tradycji" - donosił 

Teatrnr 11 /1 964. 
Zabawę , której premiera odbyła się I 6 marca 1964 r. wyreżyserował 

Zbigniew Czeski, scenogr·afia była dziełem Lil iany Jankowskiej . 
Ten sam duet, 5 listopada 1964 r., już na dużej scenie teatru zrealizował 

dwie jednoaktówki Mrożka Czarowną noc i Karolo . 
Wreszcie 28 maja 1966 r., lubelska pub liczność obejrzała Tango, 
w reżyserii Józefa Grudy, ze scenografią Bar·bary Jankowskiej i u kładem tańca 
Józefa Ignaczaka, Ed ka, zagrał wówczas Włodz im ie rz Wiszniewski. 

Po raz kolejny Tongo wystawiono 14 wrześn ia 1984 r. w reżyseri i Marka 
Gli ńskiego, ze scenografią Liliany Jankowskiej. 

W styczniu 1982 r„ powołano do życia /v1alq Scenę Teatru im. 
J. O sterwy, która mieśc iła się w sali widowiskowej obecnego Centrum 
Ku ltury. Tam właśn i e, 23 listopada 1982 r odbyła srę premieraAmbasodora, 
w reżyserii Marka T. Nowakowskiego, ze scenografią Tatiany 
Kwiatkowskiej . 

Na dużą scenę powrócił M rożek swoim Portretem - 14 lutego I 989 r. 
Spektakl wyreżyserował Jacek Andrucki, ze scenografią U rszu li Kubicz 
i muzyką Bolesława Rawskiego. 

Po raz ostatni Sławomir Mrożek zagośc i ł na naszej scenie 26 lutego 
2000 r., kiedy to miała miejsce premiera Pieszo, w reżyserii i ze scenografią 
Marcela Kochańczyka , muzyką Marci na Błażewicza i choreografią 

Przemysława Śliwy. 

Postscriptum 
Lubelski Urząd Kontroli Prasy. Publikacji i W idowisk, zw any powszechnie 

Cenzu rą ~ stniała do czerwca 1990 r./, po uprzednim w nikliwym 
przestudiowaniu egzemplarza sztuk i, dopu szczał wszystkie wyżej 

wymienione tytuły do realizacji i nie wyrażał potem zastrzeżeń „odnośn i e 

potraktowania w idzianego m teriału " . 

W tym miejscu należy się kil ka słów wyjaśnienia , naszym młodym 
w idzom. W tych zamierzchłych, dla nich czasach, pierwsza próba generalna 
odbywała s ię zaw sze w obecności Cenzora. Po obe1rzeniu spektaklu , mógł 
on nie wyrazić zgody na wystaw ienie danej sztuki, w takim kształcie jaki 
proponował Teatr, na przykład ze względu na zbyt dosłowne aluzje czy 
uwypuklenie akcentów „niezgodnych ideologicznie ", z ogólnie przyjętą, 
j edyną i słuszną l in i ą. Mógł też mieć zastrzeżen ia co do zbyt dosłownej 
a l uzyjności np. scenografii czy muzyki , jak to miało miejsce w przypadku 
próby generalnej Szewców Witkacego ( I I . 12. 1982 r.) 

Ale w realizacjach sztuk Sławomira Mrożka , Lubelska Cenzura nie 

dostrzegła żadnych nieprawidłowośc i . 

Dopatrzyła się ich za to w przedstawien iu Ambasadora, jedna 
z mieszkanek naszego miasta, która w iedziona obywatelski m obowiązkiem, 
wystosowała do ów czesnego Prezesa Głównego Urzędu Kontro li Prasy, 
Publikacji i Widowisk w Warszaw ie, obywatela Tadeusza Ratajskiego, 
list tei treści: 

Lublin, 6 grudnia 1982 

Szanowny Panie Prezesie! 

Długo zastanawiałam się nad tym, gdzie mogłabym się zwrócić w tej spra
wie i doszłam do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przedstawię ją Panu. 

Otóż będąc ci.ctStO widzem na spektaklach wystawianych przez lubelski 
teatr, zdarzyło mi siec ostatnio obejrzeć sztukę S. Mrożka Ambasador. Przed
stawienie to grane jest aktualnie na Małej Scenie Teatru im. J. Osterwy. W 
moim odczuciu, aluzyjny tekst S. Mrożka, znany i wcześniej publikowany, w 



tym przedstawieniu nabrał olaeślonej wymowy. Pełnomocnik-Obcego MÓcar
stwa, grany przez J. W. Krzyszczaka jest w tym przedstawieniu wyższym 
funkcjonariuszem radzieckiej służby dyplomatycznej, co podkreślone jest 
zarówno sposobem wymowy, gestami, jak również elementami kostiwnu. Jest 
to postać wysoce negatywna, której moralne i polityczne racje są kompromi
towane w zestawieniu z wyższymi racjami głoszonymi przez tytułowego 
Ambasadora 
Wywołuje to zresztą określoną reakcję na widowni. 
W ujęciu zaprezentowanym w tej inscenizacji, przedstawienie ma charakter 

satyry, której przedmiotem jest polityka zaprzyjaźnionego z nami Związku 
Radzieckiego. Słowiańska szczerość, wylewność, a z drugiej strony fałszywa 
przewrotność i słowa wypowiedziane do telefonu „Tu Piotr - Mikołaj?", to 
wszystko wyraźnie identyfikowało postać Pełnomocnika. 
Oglądałam spektakl coraz szerz.ej otwierając oczy i zastanawiając się, klo 

odpowiada za dopuszczenie na scenę tego widowiska? Co na to Wydział Kul
tury i Urząd Cenzury? 

Sądz<t, że nie tylko ja odebrałam to przedstawienie w ten sposób! 
Z wyrazami szacunku 

(tu następu1e pełne imię, nazwisko 1 adres) 

W związku z powyższym, Prezes zażądał wyjaśn ie ń od dyrekcji Teatru. 
Dyrekcja wyjaśni ała , prze syłała projekty scenografii, dokumentację 
zdjęciową, recenzje ze spektaklu. Swoją koncepcję real izacji i odczytania 
sztuki. wykładał na piśmie reżyser M .T Nowakowski . 

Do całej spraw y ustosunkowała się także Podstawow a Organizacja 
Partyjna przy Teatrze im J. Osterwy w Lublinie, przesyłając do Warszawy 

protokół z burzl iw ej debaty wokół Ambasadora. 
Biorący w niej udział wyrażali opini ę, że „doszukiwanie się jakichkolwiek 

aluzji w dialogu czy sytuacji scenicznej jest prawdą trzeciorzędną, nie mającą 
wpływu na ogólny problem humanizmu i przedstawionych w tej sztuce 
postaw ludzkich . Ostatecznie w każdej ks iążce i dramacie można się 
doszukać aluzj i, podtekstów, „naginać" tekst do tzw. własnych pryncypiów 
i wyobrażeń o świecie ." Na zakończen ie postulowano: „Teatr zawsze był 
tzw. wentylem bezpieczeństwa. Pozwólmy w idzow i na relaks, nawet Jeś li 
jest to relaks w skojarzeniach politycznych . Niestety nasza propaganda 
często grzeszyła zbyt d użą zasadniczośc i ą i brakowało jej tolei-ancji i finezj i. 
A poza tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gramy Ambasadora dla 

wąskiego kręgu w idzów. " 

Podsumowując dyskusję stwierdzano: „( ... ) sztuka cieszy się normalnym 
powodzeniem. Na mieście nie ma ona opinii „zakazanego owocu", a byłoby 
złe, gdyby tak się stało, ponieważ wytworzyłaby się pewna aura zakazu , czy 
nakazu, jak zresztą już bywało nie raz w historii teatru" . 

Po wnikliwym zapoznaniu si ę z argumentami teatru, ob. T Ratajski uznał, 
że nie widzi żadnych n i ept"awidłowości w realizacji powyższego tytułu 
wobec czego nie ma żadnych przeciwvvskazań aby sztukę zdjąć z afisza. 

W odpowiedzi GUKP i W na skargę obywatelki X, stwierdzono i ż: „(. .. ) 
spostrzeżenia Pani są odosobnione. Sztuka cieszy s i ę normalnym 
powodzeniem, a w czasie przedstawień nie zauważa się n iewłaściwej czy 
tendencyjnej reakcji publiczności". 

Dzisiaj brzmi to wszystko jak ponury dowcip, ale ów czesnej dyrekcj i 
Teatru , na pewno nie było „do śmiechu", a i sam Mrożek lepiej by tego 
wszystkiego nie wymyś l ił . 

Do SzanoW!l.ej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

W miejscu. 

])onos 5 

Donoaaęt te polacy to też mursyni, tylko biali. 

w zwi"zlru z niniej • z,.. :aa.let;y i11 się niepodl eg

łość. 

Jak by sz. Organigaej~ raził ten kolor skór,-. 

aibo b1ł1 z tym j~kie trudnołci, to ~T się na

wet możeę przemalować. ~ tym celu pre!l1 IO' s·s. 

Organisacj• • 't.r.·ansport czarnej pasty do butów 

marki Kiwi. 



że my są biali to nie jest nasza wina. Tak się 

złotyło. A nawet sama Sz. Organiz~cj~ jakby szła 

ulic~ i zobaczyła patrol to by tet zbielała na 

twarzy. 

C~ba, że Sz.Organizacja ma zamiast twa~y 

dupę._ 

My tej czarnej past,' nie chc•!:Q' nieodpłatnie. 
Za ka~de-jedno kilo możemy sz.Organizaoji po
słać jedn~ ton~ czerwonego lnkieru. 

81eO'z'l&lli•acja bard.SO lubi 'en kolor, a rlq go 
••1111 duły remanent z iaportu. 

No to b,dsie obustronne sad.ovolenie. 

Z aursyłlatia pomdrowieniem 

M'rotek 

Ambasadora zagrano w sumie 58 razy, obejrzało go 17.624 widzów. Od 
I 8 lutego I 983 r. sztukę przeniesiono na dużą scenę teatru. „Ambasador to 
ostra satyra polityczna, dramat ludzkich postaw, parabola losu człowieka. 
Widoczne jest na taki teatr zapotrzebowanie, skoro przedstawienie 
postanowiono przenieść z malej sceny" - skomentował ten fakt Kurier 

Lubelski nr 34/ I 983 . 

a.n. 

Czterdzieści lat minęło ... 

Kimże nie był Henryk Sobiechart, w swoim przebogatym 
artystycznym życiu - że amantem, to zrozumiałe . Kochały się w nim 
liczne bohaterki scenicznych dramatów. A on? Kochał, por'Lucał lub 
bawił się uczuciem, ale sam też bywał odrzucany. 

Bardzo często był modelowym inteligentem, ale zdat'Lało mu się 
też, że reprezentował lud pracujący. Był bohaterem i życiowym 
nieudacznikiem. Królem , Księciem, Szambelanem ale i Lokajem. 
Rycerzem, Cyganem, Wariatem, Świętoszkiem. Garderobianym 
kolegi Wiszniewskiego i synem jego wroga. Księdzem. Poetą. 

Szalonym autorem. Hitlerowcem. Żołnierzem. Ślepcem. 
Prorokiem. A nawet samym Karolem Marksem, czy wreszcie 
Wilkiem, poże1-a1acym nre~etnie panienki. 

Polska myśl techniczna straciła w jego osobie, wybitnego 
konstruktora samolotów, a może nawet, w dalszej przyszłości 

i statków kosmicznych, bo taki cel przyświecał mu , kiedy wstępował 

na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej. 

Niestety, uległ Melpomenie„. Lata jego studiów, to wspaniały 
okres rozkwitu teatrów i kabaretów studenckich. jako, że w szkole 
bawił się w teatr i myślał nawet o aktorstwie, do czego namawiał go 
usilnie Michał Orlicz, kierownik literacki wileńskiej Reduty, opiekujący 
się po wo1nie ruchem amatorskim - związał się z Hybrydami. 
Wspomina z jaka dumą oglądał rozlepione na mieście afisze, gdzie 
obok Anny Prucnal, Jana Pietrzaka czy Wojciecha Młynarskiego, 

widniało jego skromne nazwisko. 
Bił się z myślami technika czy sztuka. Aż wreszcie na korzyść tej 

drugiej przeważył fakt, że kończący jego wydział star-si koledzy, 
otrzymywali propozycje pracy, np. z fabryki lodówek. 

Wstąpił więc na Wydział Aktorski1 Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej i Filmowej w Łodzi. I O listopada 1965 r„ student 
Sobiechart, zadebiutował na deskach Teatru im. St Jaracza w Łodzi , 

rolą poety Dąbrowego w Kolumbach wg. Bratnego w adaptacji 
i inscenizacji Adama Hanuszkiewicza. 



W 1968 r., po ot!'zymaniu dyplomu magistra sztuki, pojawił się 
w Lublinie, wraz z „desantem młodych", jak pisała wówczas lubelska 
prasa, o dużej grupie młodzieży zaangażowanej do teat1-u przez 
Kazimierza Brauna. Planował , że będzie tu tylko kilka sezonów 
- został na zawsze. 

Nie sposób wymienić wszystkich 1-ó l, które Sobiechari zag1-ał na 
scenie naszego teatru. Przypomnijmy tylko te na1większe - Andrzej 
Bołkoński w Wojnie i pokoju wg. Tołstoja , tytułowy Cyd w dramacie 
Corneille'a - Wyspiańskiego, czechowski Iw anow , Świętoszek 
w komedii Moliera, Garderobiany ze sztuki Ha1wooda, Puszkin 
w lv1oskorodzie Iwaszkiew icza, Jan w Fantazym Słowackiego, za którą 
otrzymał nagrodę na Festiw alu Klasyki Polskiej w Opolu w I 985 r., 
Bohater w Kartotece Różewicza , Poeta w Weselu Wyspiańskiego , 

Oberon w Śnie nocy letniej Szekspira, Hamm w Końcówce Becketta, 
HarTy Haller w Wilku stepowym Hessego, Henryk w Ślubie 
Gombrowicza, Superiusz w Pieszo Mrożka, Antonius de Haen 
w Diabelskim nasieniu Bresana, Wierchowieński w Biesach 
Dostojewskiego, Książę Himalaj w Operetce Gombrowicza, 
Klaudiusz w Hamlecie Szekspira, Samuel w Sędziach Wyspiańskiego, 
czy wreszcie grany przez niego już ponad 200 razy Jurgen Stroop 
w Rozmowach z kotem wg. Moczarskiego. 

Przez jeden sezon 1992/93, Henryk Sobiechart był aktorem 
lubelskiego Teatru Muzycznego, gdzie zagrał znakomicie Kapelana 
w Domach i Huzarach Fredry. 

Najwspanialszą recenzją, jaką kiedykolwiek otrzymał było zdanie 
skreślone przez Gustawa Herlinga- Grudzińskiego w jego Dzienniku 
pisanym nocq , pod datą 12- 15 marca 1994 r.: „Jeden z lubelskich 
aktorów czyta codziennie (i świetnie!) w radio mój Portret weneckl." 

Henryk Sobiechart w sztukach: Arsen Lupin, Końcówko , Biesy, 810/e malzeństwo, 
Kartoteko, Czo;ko, Zemsw, Garderobiany. EJ.Jropo? Mikrodromoty, 
Śluby panieńskie, CzerMJny Kopwrek. Fantazy, Pan Jawiolski 



Z powodu 25 lecia pracy artystycznej ... 

K it>d y o hl~ ł rum:ą. ~cenę 
W lrnslo IJyły ti1u11e zera; 
lli1ś z11Ś kasa 11apęcz11iała 
Niby ekHrl1iec u bankit1ra. 

Ki1•dy ohjąl naszą sc1·nę 
To w ttHlll't" wszystko spało. 
Więc przy takiej attuodaza 
Publicwości było 11111łn. 

IJziś się czasy tRk zmieniły 
ż~ slf~ liatJy mile diiwi 
Bo ua. bilet Jo taatru 
Tak polują ,i11k myśliwi! 

Sztuki iJ~ uiby z plalk1t. 
Aktor umie, r11lę - d zi wul 
z przyjc11111osc .ią więu widz patrzy 
Jak to wszystko idzifl :tywot 

Jt>st więc Świetnym dyrektornm 
Tt0u, co ~prawia taldti cndid 
To też mówią, tu 1:0 w rękę 
Chwyci, to si~ zaw11zH uda. 

Ten napisany I OO lat 
temu adres jubileuszowy, 
jakże pasuje do dzisiejszego 
Jubilata. On też, „dokonał 

cudu". Teatr zyskał przeszło 
80% frekwencję, a bilety na 
spektakle naszego teatru, 
tr·zeba kupować z dużym 

wyprzedzeniem. 
Co prawda dyr. 

Myszkowski, bo o nim tu 
mowa , był z agorzałym 

przeciwnikiem wszelakich 
„współczesnych -izmów", 
ale sytuacja i dobre wyczucie 
teatralnej koniunktury, zmu

siły go do tego, że on, który ma literaturę modernizmu „ patrzył jak na 
swois-i:y objaw schizofrenii" wystawił w Lublinie Sędziów 

i Wesele, Dziady i Balladynę, oraz cały szereg sztuk współczesnych mu 
autor-ów m. in. Kisielewskiego czy Z apolskiej. 

Dzisiejszy Jubilat w pr·zeciwieństwie do swego odległego 

przeciwnika lubi „nowości". Jego ambicją jest wystawienie, 
przynajmniej raz w sezonie, spektaklu prapremierowego. 

Dzięki niemu mogl i byśmy oglądać na naszej scenie Diabelskie 
nosieme J. Bresana, Kqpielisko Ostrów P Huelle, Europę? Mikrodromoty, 
Najlepsze panny Jean Brodie J. P A'ilen czy ostatnio Opowieści 

o zwyczajnym szaleństwie P Zelenki. 
Krzysztof Babicki , w ciągu pięciu lat swojej dyrekcji stworzył 

w Lublinie teatr, o którym mówi się w Polsce. Teatr, który odnosi 
spektakularne sukcesy na festiwnlach jak Dziady, w Jego r·eżyserii, 

na festiwalu w Opolu i Krakowie czy Europo? Mikrodromoty, na 
festiwalu w Zabrzu. 

Na jego zaproszenie chętnie przyjeżdżają do Lublina wybitni 
polscy reżyserzy jak Anna Augustynowicz, Tadeusz Bradecki, czy 
Eugeniusz Korin. Scenografię przygotowują tak znani twórcy jak Paweł 
Dobrzycki czy Marek Braun, a młodzi aktorzy, ustawiają się do niego 
w kolejce. 

W maju 1980 r., Krzysztof Babicki, został laureatem Konfrontacji 
Młodego Teatru w Lublinie.gdzie założony i prowadzony przez niego 
w latach 1975-1981 studencki Tea tr Jedynka z Gdańska przedstawił 

spektakl Odzyskać przepłakane lato , oparty na motywach Małej 
Apokalipsy T Konwickiego. Odbierając tę nagrodę, nawet przez 
chwilę nie przyszło mu na myśl, że w mieście swojego pierwszego, 
dużego sukcesu artystycznego, przyjdzie mu kiedykolwiek kierować 
teatrem - jemu rodowitemu Gdańszczaninowi, któ ry z rodzinnym 
miastem wiązał swoją zawodową pr·zyszłość . 

W 1982 r. , po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Reżyserii 

krakowskiej PWST. rozpoczął trwającą do dziś współpracę z Teatrem 
Wybrzeze w Gdańsku, gdzie w latach 1991-1994, był także 

dyrektorem artystycznym tej sceny. Do jego najważniejszych 

„gdańskich spektakli" należą: Sonata widm Str·indberga, Kordian 
Słowackiego, Irydion Krasińskiego, Hiob wg Biblii, Pułapko Różewicza, 
WiśniO'N'y' sad i Trzy siostry Czechowa, Troilus i Kressyda, Antoniusz 
i Kleopatro, Wszystko dobre, co się dobrze kończy Szeskspira, Kobieto 
z morza Ibsena, Arkadio, Wynalazek miłości Stopparda, Kopenhaga , 
Demokracjo Frayn'a, czy ostatnio Parowany Geneta. 

Z zespołem Teatru Wybrzeże brał udzrał w wielu prestizowych, 
zagranicznych festiwalach i przeglądach teatralnych, m. in. w Pr-adze, 
Bratysławie, Budapeszcie, Turku, Oslo, Mannheim , Paryżu, 

St. Petersburgu, Berlinie i Seulu, gdzie prezentował zrealizowane 
przez siebie spektakle. 

W latach 1983- 1991 współpracował z Teatrem Starym 
w Krakowie. Z tego okresu pochodzą jego głośne realizacje, Z życia 
glist Enquista, Termopil! polskich T Micińskiego, Do Damaszku 
Strindberga czy Affabulozione Pasoliniego. 



Krzysztof Babicki reżyserował też w teatrach Poznania, Wrocławia 
1 Katowic, a także zagranicą w Finlandii, RFN, Rosji, Korei Płd. 

Holandii, gdzie jego spektakl Intrygi i miłości Schillera, otrzymał 

przyznawaną przez publiczność nominację do tytułu spektaklu 
sezonu 1995/96. Jest też twórcą ponad 20 spektakli dla Teat1·u 
Telewizji. 

Dzisiejszy Jubilat, ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień 
za reżyserię, na festiwalach teatralnych we Wrocławiu, Kaliszu, 
Toruniu, Opolu, Zabrzu czy ostatnio w Krakowie. 

Jest także laureatem Nagrody im. Konrada Swinarskiego, 
przyznawanej przez miesięcznik Teatr oraz Nagrody im. Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Jego pasją, poza teatrem, jest wysokogórska wspinaczka. 
Od I 978r. jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu. 

Premiera Miłości na Krymie S. Mrożka, odbywa się dokładnie 

w 25 lat, od chwili podpisania , przez Krzysztofa Babickiego, 
pierwszej w jego życiu umowy z teatrem zawodowym. 

W 1981 r., Andrzej Kijowski, ówczesny dyrektor Teatru im. 
J. Słowackiego w Krakowie, zaproponował mu wyreżyserowanie 
Hioba w przekładzie Czesława Miłosza. 

Stypendysta Instytutu Kultury Ch · cijańskieJ w Rzymie 
im. Jana Pawła li na spotkaniu z Papie em · marzec 1986 r. 
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Posłowie 

Przekłady fragmentów Hamleta, Otello i Snu nocy letniej są mojego 
autorstwa. Ta samodzielność nie jest wyrazem nieufności w obec istn i ejących 

już przekładów, ale samowolą wobec Shakespeare'a, naginaniem jego tekstów 
do potrzeb tej sztuki (przeplatanie akcji Shakespeare'em, pom i nięcia, 

przestaw ienia, uproszczenia), a nawet, w jednym wypadku, całkowitą zm ianą 

sensu (kilka wierszy we fragmencie ze Snu nocy letniej) . Oczywiście nie 
mógłbym sobie pozwolić na takie swawole, gdybym użył któregoś z istniejących 
przekładów. 

Fragmenty szekspirow skie należy grać na serio, to znaczy tak, jakby grali 
aktorzy, gdyby grali owe sztuki same w sobie. Wszelkie parodie wykluczone. 

Niektóre zw roty w języku rosyjskim użyte w tej sztuce, na przykład 

wyliczanie przez Wolfa jego zasług jako inżyn iera kolei żelaznych w służ b i e 

sowieckiej władzy, akt drugi - są nie tyle po rosyjsku, ile polsko-rosyjskim 
volapukiem, pokraczne z punktu widzenia purystyki. Ta pokraczność jest 
umyślna Nie każdy polski widz umie po rosyjsku, ale każdemu wydaje s ię , że 

umie i ów volapuk zrozumie bez trudności. W dodatku owa pokraczność brzmi 
komicznie , co w pewnych sytuacjach jest pożądane. 

Zrealizowano przy pomocy 
finansowej Ministerstwa Kultury 

Sławomir Mrożek 

Zdjęcie Sławomira Mrożka autorstwa Andrzeja Now akowskiego, 
z albumu Mrożek, wydanego przez Universitas I Noir sur Blanc, Kraków 2005 
(za zgodą wydawnictwa). 
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Najbliższa premiera 

Aleksander Fredro 

Dożywocie 
3 czerwca 2006 

W przygotowaniu 

1 20 lat za kulisami 
wystawa w Galeri i Sztuki Wirydarz 

27 paździ ernika 2006 

Stanisław Wysp iański 

Wesele 
25 listopada 2006 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Widzów, którzy posiada1ą osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposazony 1est w aparaturę dla widzów niedosłyszących . 

Cena 7 zł 


