
Frank Wedekind 



Frank Wedeki nd 

Przebudzenie wiosny 
Fruhlings Erwachen 

p rzekład 

Joanna Didusz ko-l<uśmierska 

Helena l<aut - Howson 

Reżyseria 

Scenografia 

Kostiumy 

Muzyka 

Ruch sceniczny 

Asystenci reżysera 

Asystent scenografa 

Insp icjent 

Sufler 

Helena Kaut-Howson 

Paweł Dobrzycki 

A leksandra Marczewska 
I zabe la Wądołowska 

Paweł Mykietyn 
Jan Duszyński 
Toby Sedgwick 

Dagna Jakubowska (AT) 
Krzysztof Szczerbiński 

Anna Tomczyńska 

Józef Marek Gorzkowski 

Barbara Sadowska 

Premiera 24 październ i ka 2008 na Dużej Scenie 



OBSADA: 

Dzieci: 

Melchior Gabor - Tomasz Błasiak 

Maurycy Stiefel - Piotr Lig ienza 

Janek Rilow - Bartłom i ej Magdziarz <gościnn ie) 

Ernest Robe l - Sebastian Cybul ski <gościnnie> 

Otton - Damian Łukawsk i <gościnn i e) 

Jerzy Zi rschnitz - Mi chał Sitarski 

Robert - Krzysztof Szczerbiński 

Wend la Bergmann - Pau lina Chruśc i e l 

Marta Bessel - Karina Seweryn 

Thea - Katarzyna Maria Zielińska 

li za - Aleksandra Bożek 

C hłopcy w poprawczaku: 

Diethelm - Ba rtłomiej Magdziarz <gościnnie) 

Reinhold - Sebastian Cybu lski <gościnn ie) 

Ruprecht - Mi c hał Sitarski 

Helmut - l<rzysztof Szczerbińsk i 

Gaston - Damian Łukawsk i <gościnnie) 

Rodzice: 

Pan Gabor - S ławomir Pacek 

Radca Stiefel - Zygmunt Sierakowski 

Pani Stiefel - Katarzyna Maria Zi e liń s ka 

Pani Gabor - Olga Sawicka 

Pani Bergmann - Justyna S ieńczyłło 

Ina Muller, siostra Wendli - l<arina Seweryn 

Nauczyciele: 

Dyrektor Sonnenstich - Jerzy Schejbal 

Profesor Knochenbruch - Adam Wo ronowicz 

Profesor H ungergurt - Zygmunt Sierakowski 

Profesor Affenschmalz - Damian Łukawski <gośc i nnie) 

Profesor Knupeldink - l<rzysztof Szcze rb i ński 

Profesor Fliegentod - Michał Sitarski 

Profesor Zungenschlag - Andrzej Piszczatowski 

Pozostali dorośli: 

Człowiek w Masce - Adam Woronow icz 

Woźny Schnell - Sławomir Pacek 

Doktor Brausepulver - Jerzy Schejbal 

Doktor Procrustes - Andrzej Piszczatowski 

Pastor Kahlbauch - Andrzej Piszczatowski 

Szwagier Probst - Sławomir Pacek 

Ślusarz - Zygmunt Sierakowski 



KALENDARIUM 
Frank Wedekind 

1864 
24 lipca przychodzi na świat w Hanowerze jako drugie z sześciorga 
dzieci. Jego ojciec jest doktorem medycyny, a matka śpiewaczką. 

Rodzice właśnie wrócili z kilkuletniego pobytu w Ameryce. 
Na chrzcie nadają mu imię Benjamin Franklin Wedekind 
(na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych). 

1872 
Doktor Wedekind kupuje majątek w pobliżu Aarau w Szwajcarii, 
gdzie przenosi się z całą rodz iną. Frank Wedekind spędza tam 
dzieciństwo i kończy gimnazjum w miejscowej szkole. 

1879 
Pisze Der Hanseken, dz i ecięcą epopeję, którą poświęca swojej 
najmłodszej siostrze. Pisze również dla szkolnego towarzystwa 
literackiego wiersze i krótkie scenki (głównie parodystyczne), 
w których sam grywa. 

1884 
Najpierw zapisuje się na uniwersytet w Lozann ie, żeby studiować 
filologię niemiecką i francuską l iteraturę, ale już jesienią na skutek 
nalegań ojca przenosi się do Monachium, gdzie zaczyna studiować 
prawo. Tam jednak najbardziej interesuje się teatrem, koncertami 
i cyrkiem. 

1886 
Zaczyna pisać swoją pierwszą sztukę. Dochodzi pomiędzy nim 
a ojcem do otwartego konfliktu. 

1887 
Bierze udział w spotkaniach socjalistycznego ugrupowania 

11 Młode Niemcy", w kręgu którego działają l<arl i Gerhart 
Hauptmannowie. Zaczyna pisać do 11 Neue Zuriche r Zeitung" . 
We wrześniu dochodzi do pogodzenia się i odnowienia jego relacji 
z ojcem. 



1888 
11 października umiera nag le doktor Wedekind. Fran k dziedz iczy 
po nim małą fortunę, którą szyb ko trwoni na pod róże po metropoliach 
Europy. 

1889 
Od maj a do lipca Wedeki nd przebywa w Ber lini e. Potem jedz ie 
do Monach ium. 

1890 
W Monachium zaczyna p isać Przebudzenie wiosny. Tragedię 
dziecięcą (Fruhlings Erwachen) , sztukę opartą w wiel u szczegółach 
na własnych p rzeżyciach . 

1891 
Przed Wie lkanocą kończy Przebudzenie. Jesieni ą wydaje je własnym 

kosztem. W grudn iu wyj eżdża do Pa ryża, gdzie z przerwami mieszka 
do 1895 ro ku. 

1892 
Wedekind jest coraz bardzi ej zafascynowany teatrem, baletem, 
va rietes, a zwłaszcza cyrki em, na obrazie którego buduje swoj ą 
filo zofię życ i a . Zaczyna p i sać Puszkę Pandory Wie Buchse 
der Pandora), p ierwszą z cyk lu sztuk, której bohate r ką jest Lulu. 

1894 
Od stycznia do czerwca przebywa w Londyn ie, gdzie poznaje Maxa 
Lange ra, swojego przysz łeg o wydawcę. 

1895 
Wraca do Niemi ec, w lutym odwiedza Berlin, latem przebywa 
w Monachium. Próbuje wystawiać swoje sztuki, ale bez powodzenia. 
Jes i eń spędza w rodz innym domu, potem jedzi e do Zurychu, gdzie 
zarabia na życi e występami , podczas których czyta teksty I bsena. 
Używa wówczas pseudonimu Cornelius Minehaha. Zaczyna te ż 
pi sać swoją najbardziej znaną powieść pod tytułem M inehaha 
a lbo edukacja mfodych dziewcząt (M ine- Haha oder Ober 
die kórperliche Erziehung der jungen Madchen). Langen publi kuje 
Ducha ziemi W er Erdgeist) z cyk lu sztuk o Lul u. 

1896 
Lato spędza w Monachium. Jest najczęściej drukowanym autorem 
w cieszącym s ię dużym powodzeniem periodyku Langera 

Simplicissimus pośw i ęconym satyrze, poezji i tekstom o charakterze 
erotycznym. W pi śmie tym publ ikowa li swoje utwory między innymi 
I< nut Hamsun, bracia Mann, R i I ke, Schn itz ler oraz H offmansthal. 

1898 
25 lutego w Lipsku po raz pierwszy wystawia Ducha ziemi, w którym 
występuje w roli Doktora Schona. W tym samym roku dyrektor 
monachijskiego Schauspielhaus zat rudnia go jako dramatu rga, 
reżysera oraz aktora. 29 października, tuż po premierze Ducha 
ziemi, Wedekind dostaje poufną informację, że ma być aresztowany 
na skutek publ ikacji w Simplicissimusie pol ityczno-satyrycznego 
poematu. Ucieka do Szwaj car i i, a następ n ie do Pa ryża . 

Zaczyna szkicować Markiza von t<eith ( Marquis von t<eith). 

1899 
Po ukończeniu dramatu w czerwcu oddaje się w ręce policji. Oskarżony 
o obrazę majestatu zostaje skazany na siedem m i esięcy więzienia 

w zamkniętej fortecy w l<onigstein. W tym czasie jego jednoaktówka 
Tenor Wer l<ammersangen ma swoją p remierę w Berlinie. 

1900 
3 marca wraca do Monachium. l<ontaktuje s i ę z Maxem Halbe 
i jego kółk iem l iterackim. Premiera nowej sztuki Wedekinda 
Napój mifosny Wer Lieberstrank) w Zurychu. 

1901 
W kwietniu przyłącza się do monachijsk iego kaba retu 

11 Jedenastu Katów" (11 Die Elf Scharfr ichter"), jest jednym z jego 
najpopularniejszych wykonawców. 11 października w Berl inie 
dochodzi do premiery Markiza von t<eith Wer Marquis von t<eith). 

1902 
22 lu tego premiera t<róla Nicolo (l(ónig Nicolo) w Monachium. 

1904 
1 lutego w Norymberdze premiera Puszki Pandory Wie Buchse 
der Pandora), drugiej ze sztuk o Lulu, przyjętej bardzo 
nieprzychy lnie przez krytykę. 23 marca dochodzi do konfiskaty 
pierwszego wydania jego dzie ł. 

1905 
1 lutego w Monach ium premiera Hidalli (Hidal/a), później 
zatytułowan ej !<arf He tman, karfowaty olbrzym U<arl Hetmann, 



der Zwergriese). 29 maja w wiedeńskim klubie zostaj e pokazana 
Puszka Pandory, a w ro li Lulu występuje dz iewiętnastoletni a Tilly 
Newes. Wedekind gra Poskramiacza zwi erząt. 

1906 
1 maja Wedekind poślub ia Tilly Newes (1887-1970). 
Następnego dn ia dochodzi w Norymberdze do premiery Tańca 
śmierci <Totentanz), późn i ej zatytułowanego Śmierć i diabef 
<Tod und Teufef), w którym oboje grają główne ro le. 20 listopada 
premiera Przebudzenia wiosny (Fruhl ings Erwachen) w reżyser ii 

Maxa Reinhardta otwiera teatr l<ammerspie le w Berlin ie. 
Wedekind gra w nim Człowieka w Masce. Sztuka zostaje 
na dwadzieścia lat w repertuarze teatru i w znacznym stopniu 
przyczynia się do sławy Wedekinda. 12 grudnia rodzi s i ę pierwsza 
córka Wedekindów: Anna Pamela. 

1908 
11 stycznia premiera Muzyki (Musik) w Norymberdze, 
pierwszej sztuki dotyczącej drażliwego tematu aborcj i. 2 kwiet nia 
w Monachium premiera Świata mfodości Wie junge Welt). 
We wrześni u Wedekindowie przenoszą się na stałe do Monachium. 

1909 
27 l ipca w Monachium premiera Cenzury W ie Zensur) . 
W międzyczasie t rwa walka Wedekinda z prawdz iwą cenzurą, 

która nie ustaje aż do jego śm i erci. Zaczyna pisać Zamek 
Wetterstein <Schlof3 Wetterstein). 

1911 
2 sierpnia rodzi s i ę druga córka Wedekindów: l<ad idj a. 
20 grudnia w Monachium premiera sztuki Oaha Waha). 

1912 
W czerwcu dochodzi do pierwszego festiwalu sztuk Wedekinda 
w Berlin ie. 30 listopada w Monachium premiera Franziski 
(Franz iska), nazywanej „ kobiecym Faustem". 

1914 
24 stycznia w Berlinie premiera sztuki Simson (Simson) . 
Pięćdzies iąte urodziny Wedekinda, z dużym uznaniem uczczone 
przez środowisko literackie. 29 grudnia przechodzi operację 
wyrostka robaczkowego, ale gojąca się rana powoduje zakażen ia 

i wymaga ko lejnych operacji . I stn ieją podejrzen ia, że rzeczywistą 

p rzyczyną komp likacji był rak. Pomimo złego stanu zdrowia 
Wedekind kontynuuje p racę na scenie i pisanie sztuk teatralnych. 

1915 
25 marca umiera matka Wedek inda. 

1917 
Ostatn ia wspólna podróż z żoną do Szwaj carii. 17 listopada 
dochodzi do prem iery Zamku Wetterstein, z Wedekindem 
i Eli zabeth Bergner w ro lach głównych (aktorka wspomina, 
że do ostatniej chwi li nie można się było zorientować w jak ciężkim 
stanie zdrowia był grający z nią Wedekind). 

1918 
2 marca Wedekind jest po raz ostatni operowany, tym razem 
na przepukl i nę. 9 marca umiera w Monachium. Till y Wedekind 
żyje do 20 kwietn ia 1970 roku, po śm ierci męża zajmuje się j ego 
dorobkiem i wydaje swoją autobiog rafię Lulu, rola moj ego życia 
(Lulu - die Rolle meines Lebens). 

1974 
Pierwsza nieocenzurowana wersja Przebudzenia wiosny ma 
premierę w teatrze Old Vie w Londynie. 



O Franku Wedekindzie .. . 

Bije mnie na głowę, jeśli chodzi o prawdę i nieustraszoną szczerość 
z jaką oddaje rzeczywistość. 
Gerhart Hauptmann (1862- 1946) 

Pewnego dnia historia przyzna, że w dobie zni edołężn ien ia, 
zinfantylizowania i zniewieścienia świata Wedekind był jedynym 
mężczyzną. 

Thomas Mann (1975-1955) 

Żaden dzisiej szy pisarz nie może igno rować Wedekinda. 
Friedrich Diirrenmatt (1921-1990) 

Jego sztuki są polami bitwy, nad którymi wschodzi słońce . 
Alfred Polgar (1873-1955) 

Dzieło [Przebudzenie wiosny] porażające siłą i poezją. 
Gustaw Mahler (1860-1911) 

l<iedy byliśmy młodzi Frank Wedekind grał Człowieka w Masce 
w swoim (naszym) Przebudzeniu wiosny. Lodowato uprzejmy, 
z szatańskim uśmieszkiem i czarną melancholią wprowadzał nas 
w tajemnice życia, które zaczynało się tam, gdzie nie docierało 
spojrzenie łagodnych poetów. Był przełom wieku. B urżuazyjna 
mentalność dogorywała. 

Berthold Viertel (1885-1953) 

Był wyszydzanym dyletantem, ale za to najsil niejszym z nas ... 
Jego głos wydobywający się z ciężk i ego ciała był opryskliwy 
i gorący, brzmiał jak głos proroka. 
Tilla Durieux (1880-1971) 

W niezgrabnych dłoniach trzymał porwaną na strzępy lutnię i stał 
tak jakby był uosobieniem estetyki swojego czasu ... Stawiał małe 
kroki i zdawał się mówić: /1 Przyszedłem, a wy nie powinniście 
ode mnie uciekać". Silnie zarysowana głowa o profi lu Cezara, 
niezręcznie podwiązana muchą, krótkie, postrzępione włosy, 
wyzywające, niespokojne oczy. Sprawiający wrażenie zirytowanego, 
w chwilę później niespodziewanie smutny. Najpierw pobrzękuje 
niespokojnie na gitarze, a potem zaczyna swój spektakl. Ostrym, 

nosowym głosem, kręcąc się i przechylając głowę na ramiona 
wydaje się śpiewać jakby uwol n i ł się z wszelk ich św i adomych 

barie r, często robiąc pełne znaczeń pauzy. 
Heinrich Mann (1871-1950) 

Ostatniej sobotniej nocy śpiewa I iśmy jego piosenki przy 
akompaniamencie gitarY, gdy on znikał właśnie pośród rozświet l onego 

gwiazdami nieba . . . W ni edzielę rano by l i śmy przerażeni czytając, 

że Frank Wedekind zmart dzień wcześniej .. . Dopóki nie zobaczę 
go w grobie nie uwierzę, że nie żyje . Tak jak Tołstoj 
lub Strindberg był wielkim wychowawcą nowoczesnej Europy. 
Bertolt Brecht (1898-1956) 

Wielu uczestników opisywało uroczystość pogrzebową Wedekinda 
j ak scenę wyjętą żywcem z jego dramatów. Dług i sznur żałobników 
szedł trasą, któ rą zwykle przemierzał monachijski półśw iatek 

i artystyczna bohema. Po uroczystości w domu pogrzebowym 
niemal wszyscy rzuci li się na oślep depcząc cudze groby, żeby 
ty lko tuż przed pochówkiem zająć jak najlepsze miej sca. W środku 
tego zamieszania pokrzykując i dyrygując innymi najbardziej 
zwracał na siebie uwagę pewien młody poeta, który usiłował 

całą tę uroczystość sfi lmować. Był to Heinrich Lautensack, jeden 
z 11 Jedenast u Katów", którego powstrzymywał członek tej samej 
grupy Erich Muhsam. Po długiej mowie pogrzebowej Lautensack 
zaczął s iłą przepychać się w stronę grobu Wedekinda, w końcu 
wrzucił do jego ś rodka wieniec, rozpłakał się i krzyknął : /1 Frank 
Wedekind - twój ostatni uczeń Lautensack! ". Po czym wskoczył 

do grobu Wedekinda. Kilka dni późn i ej został zamkn ięty 

w zakładzie dla psychiczn ie chorych, gdzie przebywając 

w całkowitej separacji w następnym roku zmarł . 

Uczestnik tego pogrzebu, dwudziesto letn i poeta Berto lt Brecht, 
dla którego Wedekind był prawdziwą obsesją, zanotował w swoim 
dzienniku: 

11 Stali zakłopotan i aż po czubki kapeluszy. 
A potem rzuci l i się jak sępy na pad li n ę. Zdezorientowane wrony. 
I chociaż bardzo się starali (ach, te ich słod kie łzy) 
Nie mogl i pochować tego żonglera." 
Elisabeth Bond-Pable 



Edward Bond 

Uwagi o Przebudzeniu wiosny 

Przebudzenie wiosny t o sztuka o nadużywaniu 
autorytetu. W szyscy występujący w niej dorośli mężczyźni 
mają o kreślone, ci eszące się szacunkiem zawody. 
Na l eżą do instytucji, które są częścią systemu, a ich 
praca i etos ten system popieraj ą. Sędzia jest słownym 
sadystą, doktor szarl atanem, dyrektor pop rawczaka 
wyznawcą dziewiętnastowiecznej filozofii zaszczepiania 
ch rześcijańsk ich zasad twardą ręką, zaś nauczyciele to 
bezmyślne maszyny do wdrażania suchych faktów 
i reguł. N ie sp rawdzają s i ę ani j ako ludzie, ani jako 
urzędnicy i właśnie dlatego system oparty na autorytecie 
jest marnotrawny i skazany na zagładę . 

Nasze nowoczesne, naukowe i wysoce uprzemysłowione 

społeczeństwo jest najbardziej marnotrawnym i najbardziej 
nieproduktywnym systemem w dziejach. Kto ko lwiek 
pracował w biu rze wie, że urzędnicy spędzają większość 
czasu na uni kaniu pracy. Zaś robotn ikami w fabryce 
kie ruje nie ce l czy przyjemność, lecz mechaniczne ruchy 
taśmy produkcyjnej. Takie wyko rzystanie potencjału 
ludzkiego jest wysoce nieprodu ktywne i w rezultacie 
prowadzi do kompletnego załamani a życ i a osobistego 
i społecznego. Nowoczesna fabryka jest nastawiona 
na jak najbardziej produktywne wykorzystanie maszyn. 
Ludzi nie można w ten sposób używać. Ludzie nie 
nadają się ani fizycznie, an i emocjonalnie, aby być 
trybikam i w maszynie, zwłaszcza maszyn ie należącej 
do kogoś innego. I chociaż potrafią si ę p rzystosować 
do wielu rzeczy, to jednak jeśli wymaga się od nich 
przystosowania tak ekstremalnego i t ak nieopłaca lnego 

stają się wyobcowan i, nerwowi i cho rzy. Te same 
choroby objawiaj ą się w całym społeczeństwie 

i p rowadzą do zbrodni i przemocy. l<iedy ludzie są tak 
zorganizowani, że ich kultu ra st aje s ię irracjonalna 
i trywialna, rozrywka płytka i sentymentalna, poli tyka 
ksenofobiczna i rasistowska, a ich moralność liże tyłk i 

ciągle odnawiającej s ię elicie, to nie można ich ju ż 
nazwać l udźmi. Tygrys nie musi wybierać, czy będz ie 

tygrysem, a le człowiek powinien zdecydować, czy chce 
być człowiekiem, czy tyl ko sprawnym zwierzęciem 
użytkowym, niebezpiecznym dla siebie i innych. 

Dorośli w Przebudzeniu wiosny są niebezpieczni. 
W jawny sposób niszczą i b rutalizują swoje dzieci . A co 
pozostaje im samym? Żałosne stosunki płciowe między 
n ieszczęśl iwymi kobietami i niespełni onymi mężczyznam i; 

ponure upijanie się na pogrzebach, arogancja i samotność. 

Sędzia widzi 11 p rzyszłość szarą i zachmurzoną", a ks iądz 

życie nazywa 11 krzyżem pokutnym". Ci ludzie są 
niebezp ieczni nie tylko dla sieb ie samych, ale także 
dla innych. Egzystują tylko poprzez konflikty, któ re 
nie wyni kają z ich przekonań, ale z chęci niszczenia. 
Nauczyciele kłócą się o głupstwa, boją się kwestionować 
coś bardz iej istotnego. Tylko zadawanie bólu innym 
daje im satysfakcję . Ich konfli kty nigdy się nie skończą, 
bo każdy z nich j est skłócony sam ze sobą. Są typowymi 
l udźm i systemu autorytatywnego. Dla swoich przełożonych 
są podstępnymi, tchórzliwymi, żywym i trupami. Dla swoich 
podwładnych są mściwym i , pozbawionym i wyobraźni 
tyranami. Podwładnych ignoruj~ a p rzełożonych uważają 

za rozrzutnych, mnożąc na ich temat ni ekończące się 

zło śliwości i pretensje. J eże li ich przełożeni każą im 
jeszcze bardziej uciskać podwładnych albo ich w ogóle 
z li kwidować, z robią t o bez wahania. Prosty bruta lny 
fakt wyzysku i przymusu j est najzwyczajniej ignorowany. 

Ci ludzie czynią wojnę możliwą, a może ją nawet 
wywołują. Mord i samobój stwo dzieci w Przebudzeniu 
wiosny szokuje nas. A co s i ę stanie z tymi , któ rzy 
p rzeżyją? J eś li umieśc ić sztukę na przełomie wieku to 



właśn i e ich pokolenie zginie podczas I wojny światowej 
i będz ie to nazwane heroizmem. Niektórzy chłopcy 
w Przebudzeniu wiosny już przypominają swoich rodziców. 
Wykazują ten sam bezczelny egoizm i niemal taką 
samą brutalność, choć jeszcze n iepokrytą maską fałszywej 

mora l nośc i . Wszyscy oni pój dą do okopów, aby zginąć 
z takim samym posłuszeństwem, jakiego nauczono ich 
w szkole lub za jakie nagradzano ich zdanym egzaminem. 
Edukacja w tego rodzaju społeczeństwie jest 
przygotowan iem nie do życia, lecz całkiem dosłownie 
do śmierci. Podobnie jest z naszą edukacją, która 
pozbawia nas rozsądku i nie pozwala pytać, dlaczego 
ludzkie zwierzęta wytrenowane w posłuszeństwie jak 
szczury laboratoryjne siedzą przed guzikami, które 
mogą rozpętać nuklearną katastrofę? Takie posłuszeństwo 
nie jest już dyscyp l iną, a tylko bezmyślnością. Ukrywamy 
to mówiąc o samodyscyplinie. Samodyscyplina w naszym 
społeczeństwie oznacza zmuszanie samego siebie 
do robienia rzeczy, które i tak wymusiłoby na nas 
państwo. N ie można tego nazwać 11 odpowiedzialnością 
za samego siebie". Odpowiedzialność za siebie zawsze 
kładzie nacisk na moralną świadomość, a ta stawia 
pod znakiem zapytania nawet własne pewniki. Nikomu 
nie wo lno zrzekać się tej odpowiedzia l ności w im i ę 

dyscypliny. N ie oznacza to, że nie możemy współpracować. 
W gruncie rzeczy tylko przy samodyscyplinie współpraca 
może być efektywna. Dyscyp lina narzucana przez 
autorytet, nawet w sposób najsubte lniejszy, jest 
nieefektywna. Marnuje energię i powstrzymuje inicjatywę. 
Zdyscyplinowane jednostki kierują się pozorami i są tak 
wychowani, że nie tylko robią, co im się karze, ale 
wierzą, że tego pragną. 

Niektóre dzieci próbują uniknąć dyscypliny. Często 
najbardz iej bystre i inteligentne dzieci są uważane 
przez nauczycieli za najmniej zdo lne. Maurycy nie jest 
głupi. Jest przenikliwy, co samo w sobie jest niepożądaną 

j 

I 

przez społeczeństwo cechą. Tyle że nie jest silny, ucieka 
w świat fantazji i snów, których nie należy odmawiać 
nawet więźniowi. Jego marzenia można by nazwać 
poezją. Gorzej, że ta poezja zamiast przynosić 
Maurycemu ulgę w cierpieniu służy ufantastycznianiu 
rzeczywistości. Nieudolny pesymizm, jakim Maurycy 
pop isuje się w ostatniej scenie - górnolotny, ironicznie 
uśmiechnięty, szydzący z własnych tragedii i złudzeń 
- ma w tle starą, szacowną tradycję literacką. 

Melchior natomiast jest normalny i jako taki nie 
pasuje do wykwintnego towarzystwa, a nawet mu 
zagraża. Jego ojciec jest sędzią, obrońcą prawa 
i porządku, a ma w swoim odczuciu syna kryminalistę, 
który w gruncie rzeczy jest normalnym dzieckiem 
pragnącym ty lko wiedzieć, kim jest i brać za to pełną 
odpowiedzialność. Ale nawet i jemu udzieliła się 
typowa dla jego czasu Nietzscheańska egzaltacja. Jego 
egoistyczny światopogląd nie uznaje moralnej 
dyskryminacj i. Jest to tylko młodzieńcza poza, zrozumiała 
wobec panującej ogólnie hipokryzji. W ostatniej scenie 
pierwszego aktu, kiedy Maurycy pyta Wendlę o jej 
działalność charytatywną, to w gruncie rzeczy nie atakuje 
moralnych różnic . Biedni i bezrobotni mają prawo 
nienawidzić rodziców Wendli. On jest tylko przeciwny 
moralnym ocenom, które potępiają ludzi za to, czemu 
i tak nie mogą zaradzić. Wendla być może chce 
odwiedzać biednych dlatego, bo ją to uszczęśliw i a. 
Dyscyplina jest radością poprzez cierpienie. Ironia tej 
sceny polega na tym, że autorytet kośc ielny twierdzi, 
iż Bóg stworzył biedaków jakoby dla moralnej edukacji 
ludzkości, tak jak stworzył trędowatych, żeby święci 
mogli całować ich ropiejące rany. 

Sztuka Wedekinda nie jest przestarzała. Przeciwnie, 
jest tym bardziej aktualna, im potężniejsze są nasze 
armie, im większe nasze szkoły i więzienia, im bardziej 
wyrafinowane i podstępne są nasze środki narzucania 



dyscypliny, zwłaszcza, że wcale nie wzrasta przy tym 
nasza samowiedza. Celem wychowania, o którym mowa 
w sztuce, jest powstrzymanie młodzieży przed zadawaniem 
pytań. Na tej samej zasadzie funkcjonuje społeczeństwo 
konsumpcyjne. l<onsumuj i nie zadawaj pytań, chyba, 
że prosisz o więcej tego, co już masz. Mogłoby się zdawać, 
że różnice między społeczeństwem Wedekinda a naszym 
są dużo większe. Ale różnica jest tylko w metodzie. 
O wiele skuteczniejsze jest zastępowanie nagiej s i ły 

konsumpcyjnymi zachętami. Te jednak są poparte 
przemocą. Zachęta działa do czasu, a kiedy przestaje 
działać, pojawia się przymus. Wygoda jest tylko pozorna, 
a przyszłość pozostaje niepewna. Nowoczesna techno logia 
nie zapewnia bezpieczeństwa. Państwo i wielkie korporacje 
stały się jedną powiązaną ze sobą machiną, która musi 
funkcjonować za wszelką cenę. Ludzie nie mają już 
moż l iwości wrócić do natury, jeśli system wyda im się 
nie do zaakceptowania, tak jak mogły to rob ić, choćby 

czasowo, jednostki wyrzucone za burtę feudalnych 
społeczności. /1 Totalna machina" zastąpiła naturę. 

Żyjemy w wieku nauki i technologii. Powinniśmy 
zapewnić naszym dzieciom dobre wykształcenie 
i wychowanie. Zamiast tego uczymy je kłamać. Uczymy 
je, że życie ma cel, że ich działalność coś znaczy, 
że życie jest przygodą i że żyjemy w demokracji. 
Ale dzieci, które mieszkają w podmiejskich blokowiskach 
i chodzą do podrzędnych szkół wi edzą, że ich życie 
będzie szare i że nie będzie ich udziałem żadna 
demokratyczna odpowiedzialność za przyszłość, 
ani nawet opieka społeczna dla ich rodziny. Dlatego 
nie mogą się uczyć kultury, którą im oferujemy. 

l<omercyjna technologia nie tylko niszczy swoje 
materialne źródła, ale stymuluje konsumpcyjną chciwość, 
a przez to podważa także swoją społeczną bazę, wywołując 
strach i agresję. Zamiast kreować społeczeństwo, w którym 
ludzie mogliby żyć szczęśliwie politycy będą się starać 

tworzyć ludzi pasujących do systemu, ludzi, którzy będą 
małymi 11 totalnymi machinami". Będzie w tym pomagać 
genetyka, odpowiednia selekcja i media. 

Jedyne moż l iwe rozwiązanie to odtworzenie w nas 
zdo l ności do rzeczywistych ludzkich wyborów. Może 
w ten sposób nasza pseudo-demokracja mogłaby się 
stać prawdziwa. Przebudzenie wiosny nie rozstrzyga 
tego problemu. Być może Człowiek w Masce zabiera 
Melch iora do krainy hedonistycznych marzeń? Ale może 
też być, że jego siła 11 powątpiewania i kwestionowania 
wszystkiego" oznacza coś więcej niż modern istyczną 
manierę . Może oznacza zrozumienie relacji między 
ludźmi i zdarzeniami, zrozumienie miejsca i społeczeństwa, 
a może także zrozumienie człowieka. 

Ludzie zwykli myśleć, że mają duszę, w której 
Bóg rozbi ł swój namiot. I nawet, gdy świat stawał się 
absurdalny, a n iemoralność triumfowała, każdy człowiek 
nos ił w swojej duszy jakiś Boski imperatyw, na którego 
podstawie przy końcu dziejów miał być osądzany. 
Dusza była Bogiem. W dziewiętnastym wieku Bóg 
umarł i dusza stała s ię pustym grobem, otchłanią, 
w którą można wpaść i zginąć. 

Potrzebujemy takiego obrazu siebie, który nie skazuje 
nas na egoizm bądź absurd. l<iedy mówimy o samowiedzy 
czy samoświadomośc i , kiedy staramy się określić normy 
wobec których oceniamy siebie i innych, kiedy szukamy 
sensu naszego życia, k iedy patrzymy w głąb naszego 
ukrytego lustra - to co widzimy? Inne twarze. 
Najbardziej prywatna część człowi eka jest zarazem 
najbardziej publiczna. l<iedy się najbardziej zbliżamy 
do siebie znajdujemy innych ludzi. Używając języka 
dawnych czasów: dusza t o Inni. Moja dusza żyje 
w innych - ale pozostaje moją. Jeśli działamy wobec 
innych z mniejszym szacunkiem niż ten, jakim darzymy 
sieb ie samych, to nasza świadomość bliźnich stanie się 
dla nas wcześniej czy później piekłem, dlatego że jest 



ona również częścią nas samych. N ie jest ona wyłącznie 
dziełem intelektu, jest ona również naszą emocjonalną 
stroną, świadomością naszego prawa do sprawiedliwości 
i niezależnośc i . Normy, jakie ustalamy dla nas samych, 
są jednocześnie wyrokami, jakie na siebie podpisujemy. 
Wszystko to jest nieodłączną częścią naszej 
samoświadomości. Jeś l i będziemy mieć dwie różne 
normy postępowania - jedną dla siebie, a drugą 
dla innych to wcześniej czy później zaczniemy żyć 
w konflikcie z sobą. Wówczas niezależnie jak wiele 
konsumujemy, ciągle będziemy karmić, ub ierać i zabawiać 
kogoś z kim nie możemy współżyć. Ten właśnie konflikt 
jest najostrzejszy w człowieku o cechach autorytarnych. 

Nasze wychowanie, mity społeczne, działa l ność 

ekonomiczna ty lko go podżegają. Nasza kultura 
zanieczyszcza lust ro, gromadzi na jego powierzchni 
śmieci, a podzielone klasowo społeczeństwo nie może 
rozwiązać t ego problemu. Ludzie muszą mieć pełną 
kulturę, bo tylko wówczas są w stanie współpracować 

z innymi, żyć we wzajemnym szacunku, życzliwości dla 
swojej wspólnoty i tylko wówczas są w stanie znieść 
życie z samymi sobą. Nasz kryzys nie dotyczy wyłączni e 

technologii. To jest kryzys całego gatunku. Nie wiemy 
jak dalej żyć i jak przettWać. Jedyną drogą do rozwiązania 
tego kryzysu jest spojrzenie w lustro i ujrzenie innych ludzi. 

Czy Człowiek w Masce powi ódł Melchiora prosto 
na śmierć w okopach I wojny światowej? 

Nasza przyszłość jest pełna wątp l iwości. Musimy 
zrozumieć zagrażające nam niebezp i eczeństwa, nasze 
szanse i brak czasu. Czas nie jest już dobrotliwym starcem 
z długą siwą brodą, kosturem i lampą w ręku. Jest teraz 
płaczącym dzieckiem szarpiącym nas za rękaw 
i proszącym, aby go przenieść ponad otchłanią. 

Edward Bond - współczesny brytyjski dramatopisarz, reżyse r i poeta. 

Barbara Fatyga 

Nihil novi sub sole: w rodzinie, na sianie i w szkole 

Lektu rę sztuki Fran ka Wedek inda Przebudzenie 
wiosny. Tragedia dziecięca napisanej w 1891 roku 
- data ma znaczenie, to już przec ież ponad 100 lat temu 
- u kończyłam z westchnieniem. Bowiem, mimo wiel u 
zm ian obyczajowych, cywi I izacyjnych i społecznych, 
w istocie rzeczy niew iele się zmien i ło. M łodość ciąg l e 

dla w iel u ludzi pozostaje doświ adczeniem t rudnym 
i dosyć samotnym. Procesowi dorastania towarzyszą 

pozo rn ie i niepotrzebnie kumpelscy, zbyt restryktywn i 
i nieczuli lub, po prostu, bezradni rodzice, pimkowscy 
nauczyciele (proszę zwrócić uwagę na pyszną scenę 
obrad nauczycieli przed usunięc iem ucznia ze szkoły) , 

niepo radni przyjaciel e - rówieśn i cy. Zaś obok czają się 
facec i w maskach - w tym momencie ni eważne czy to 
symbole czy rea lne postaci . W perspektywie, jaką dały 

m i w ieloletnie badan ia młodzieży, sztuka W edekinda 
wydaje się więc bardzo współczesna. Zarówno gdy idz ie 
o typy młodych ludzi reprezentowane przez bohaterów, 
jak i prob lemy, które ich dotyczą. Gdy obserwujemy ich 
kontakty z do rosłymi odnosimy wrażenie jakby mijały 

s ię dwie galaktyki, j akby to były dwa różne dyskursy, 
bez szansy na po rozumienie. Wszyscy mówią, ale prawie 
ni kt nie słucha, a w szczegó lności nie słuchają doroś li. 

Badania pokazują od wielu lat t o samo zjawisko. 
Brakuj e t u nie tylko woli wysłuchan ia, lecz także 
minimalnej to lerancji dla odm ien nośc i młodośc i. Może 

ona istnieć w ki lku stereotypowych odmianach: albo 
upupiona, albo ujarzmiona (co często wiąże się 
z upokorzeniem), albo odrzucona i zmarginalizowana. 
Upupienie może prowadzić do dewiacji lub podejmowania 
prób samodzie lnego radzenia sobie z przerastającym 



nas problemem; ujarzmienie do złamania charakteru 
lub do śmierci , a odrzucenie może skutkować wszystkimi 
tymi konsekwencjami naraz. 

Warto, jak sadzę zastanowić się czego w sztuce 
w relacjach między dorosłym i i młodymi ludźm i brakuje? 
Moim zdaniem, już na pierwszy rzut oka widać (a widać 
to także we współczesnych badaniach młodzieży), 
że brakuje rzeczywistej, mądrej i życz liwej OPI EKI 
oraz chęci zrozumienia o co tym mfodym chodzi. 
Pyta li śmy parę lat temu jednego z dyrekto rów sz kół 
czy ma problem z narkotykami w swojej szkole. 
Odrzekł, że m iał, ale już nie ma. - Dlaczego nie ma? 
- Bo nastolatek zafundował sobie t zw. złoty strzał 
i umarł. Prob lem się rozwiązał . Reszta uczniów poddała 
się wiedzy-władzy, a raczej na leży p rzyjąć, że t ak s i ę 

tylko temu dyrekto rowi wydawało. Doroś li u Wedekinda 
są bezmyślnie okrutni, ale większość z nas - proszę 

Państwa - j est t aka sama. 
A młodzież? No przec i eż nie da jej się rozsądni e 

opisywać w kategoriach takich jak słodycz i ni ewinność . 

Młodość to dosyć głupi okres w życiu człowieka 
- musi on eksperymentować, ale nie potrafi ponosić 
konsekwencji, albo dotykają go konsekwencje budzące 
I itość i współczuc i e. 

Przebudzenie wiosny prowokuje do przemyślenia 

swojego stosunku do młodośc i zarówno własnej, j ak 
i cudzej . 

Prof. UW dr hab. Barbara Fatyga - socjolog, kulturoznawca, założycie l ka 
Ośrodka Badań M łodzieży. 

Z PRASY 

Młodym ludziom brakuje elementarnej w iedzy na temat 
seksu, antykoncepcj i i zdrowia reprodukcyj nego - alarmuje 
Federacja na Rzecz l<obiet i Planowania Rodz iny, która 
zorgan izowała spotkanie poświęcone m.in. edukacji seksualnej. 
<. .. ) /1 Zainte resowanie naszą akcją nie zmalało, niestety, 
nie poprawił się także stan wiedzy młodych ludzi . Wciąż 
żywe są stereotypy dotyczące seksu, brakuje świadomości 

na temat chorób przenoszonych drogą płc iową i antykoncepcji. " 
- mówi ła Aleksandra Józefowska. 11 Czy przez korzystanie 
z toalety publicznej mogłam zajść w ciążę? Czy to prawda, 
że jak facet j est pod wpływem alkoholu to kobieta nie zajdzie 
w ciążę? Czy podczas pierwszego razu nie można zajść 
w ciążę? " - to niektó re z pytań zadawanych doradcom 
Pontonu. 
Młodzieży brakuje wiedzy na temat seksualności, 
źródło: naukawpolsce.pap.pl z 1 lipca 2008 

Ludwik nalewany do penisa, by s i ę zwi ększył, podjadanie 
mamie tabletek antykoncepcyjnych, leczen ie się z grzesznego 
homoseksualizmu czy eko logiczne karm ienie piers ią j ako 
zabezpieczenie przed c i ążą. To rzeczywistość stanu wiedzy 
czy raczej niewiedzy polskich nastolatków o seksualności 
i dojrzewaniu. 
Beata Dżon, Seks dla samouków, „ Przegląd" nr 32 
z sierpnia 2008 

To, że w iek inicjacji seksualnej si ę obn i ża i że coraz więcej 
młodych ludzi współżyje seksualnie, nie jest żadną tajemnicą 

- pokazują to wyniki badań prowadzonych przez instytucje 
naukowe i kości e lne . Te same badania pokazują również 
brak elementarnej wiedzy nastolatków na temat seksualnośc i. 

Wnioski nasuwają się same: j est kwestią czasu, kiedy 
w życiu wielu z nich dojdzie do wię kszej lub mniejszej 
traged i i. 
ks. Jacek Prusak SJ , Czas na edukację seksualną, 
„Tygodnik Powszechny" z 22 czerwca 2008 nr 25 



Z badania CBOS wyni ka, że wśród młodych ludzi w wieku 
13-21 lat ini cjację seksua l ną ma za sobą 36,8%. Średni 
wiek in icjacj i seksualnej to 16,8 lat i j est on podobny 
zarówno wśród chłopców (16,6 lat), jak i dziewcząt (1 7 lat). 
Pierwszy kontakt seksualny zdecydowanie części ej de klarują 
chłopcy (40,5%) ni ż dziewczęta (33, 0%). W wieku 13-15 
lat inicj ację seksualną przeżyło 7,9% młodzieży, w przedziale 
wiekowym 16-18 lat - j uż 37,4%, a w przedziale 19-21 lat 
- 60,1 %. Pierwszy kontakt seksua lny ma za sobą przede 
wszystkim młodzież z miast śred ni ej wielkości (43,9%), 
na wsi i w większych miastach odpowiednio 31,4% i 37,4%. 
Ponad 60% deklaruje, że pierwszy kontakt seksualny 
odbywał się z użyc iem antykoncepcj i - zdecydowanie 
najczęściej (85, 2%) była to prezerwatywa. N ie dotyczy to 
najmłodszych Cl3-15 lat), wśród których jedynie co czwarty 
(24,3%) podczas pierwszego stosunku seksualnego stosował 

j akieko lwiek środ k i antykoncepcyjne. 
Beata Dżon, Seks dla samouków, „Przegląd" nr 32 
z sierpnia 2008 

Gdzieś przeczytałem, że czternastoletni a Agata marzy 
o tym, żeby już było po wszystkim i by mogła wrócić 

do swoich żabek . Jest w tym stwierdzeniu głębo ka prawda. 
l<tóż nie zna tak iego pragnien ia, poj awiającego się wtedy, 
gdy coś - tak niewiele trzeba - komp letnie zmieni 
i skompli kuje nam życie, wytrącając nas z niedocenianego 
do tej chwi li nurtu norma lności? 
Wiemy, że to pragnienie się nie spełni. Jakkolw iek się 
potoczą sprawy, nic nie będzie j uż takie j ak dawniej. 
ks. Adam Boniecki , Nieodwracalne, „Tygodnik 
Powszechny" z 22 czerwca 2008 nr 25 



Helena Kaut-Howson, jedna z czołowych reżyserek 
teatralnych i operowych w Wielkiej Brytanii . 
U rodziła się w Polsce. Absolwentka wydziału reżyserii 
warszawskiej PWST (uczennica Erwina Axera 
i Bohdana l<orzeniewskiego) i Royal Academy 
of Dramatic Art w Londynie. Pracuje w Wielkiej 
Brytanii, USA, l<anadzie, Irlandii, Izraelu, Japon i i. 
Wyreżyserowała ponad 100 przedstawień teatralnych, 
operowych i telewizyjnych. W latach 90-tych była 
dyrektorem walijskiego Clwyd Theatr, który za jej 
dyrekcji stał się jedną z najważniejszych scen brytyjskich. 
Znana jest z niekonwencjonalnych interpretacji 
dramatu klasycznego, zwłaszcza Szekspira. W Polsce 
wyreżyserowała do tej pory trzy spektakle: Zwycięstwo 
w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, za reżyserię 
którego otrzymała Grand Prix na II Festiwalu Prapremier 
w Bydgoszczy, Miarkę za miarkę w Teatrze 
im. J. Słowackiego w l<rakowie, a także Zemstę nietoperza 
w Operze Wrocławskiej. Ostatnio współpracowała 
z Royal Exchange Theatre w Manchesterze, gdzie 
zrealizowała wiele nagradzanych później spektakli . 
Jest pedagogiem na wydziale aktorskim i reżyserskim 
w Royal Academy of Dramatic Art <RADA) i The 
London Academy of Music and Dramatic Art (LAM DA) 
w Londynie. 

Paweł Dobrzycki, scenograf teatralny, malarz, grafik 
i architekt. Absolwent wydziału architektury Politechniki 
!<rakowskiej (1980) i Studium Scenografii Akademii 
Sztuk Pięknych w l<rakowie (1981). Twórca projektów 
scenograficznych do ponad 150 realizacji polskich 
i zagranicznych. W latach 1984-2001 wykładał 
projektowanie scenografii na krakowskiej ASP, a w latach 
1985-1992 prowadził seminarium scenograficzne 
na wydziale reżyserii Akademii Teatralnej w l<rakowie. 
Był także konsultantem studentów scenografii 

St. Martin College of Art w Londynie. Od 2001 roku 
jest szefem katedry scenografii warszawskiej ASP. 

Paweł Mykietyn, jeden z najwybitniejszych współczesnych 
polskich kompozytorów, twórca muzyki teatralnej 
i filmowej . Od lat współpracuje z Grzegorzem Jarzyną 
i l<rzysztofem Warlikowskim, komponując muzykę 
do ich najwybitniejszych przedstawień. Studiował 
w klasie prof. Włodzimierza l<otońskiego na Akadem i i 
Muzycznej w Warszawie (dyplom uzyskał w 1997 roku) . 
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w kraju 
i zagranicą. W czerwcu 2008 za swoją I I Symfonię 
otrzymał jako pierwszy nagrodę mediów publicznych 
Opus w dziedzinie muzyki poważnej. Autor opery 
I gnorant i szaleniec. Gra na klarnecie w założonym 
przez siebie zespole Nonstrom, specjal i zującym się 

w muzyce współczesnej . 

Toby Sedgwick, reżyse r ruchu, a także aktor teatralny, 
filmowy i telewizyjny. Ukończył l'Ecole Internationale 
de Jacques Lecoq w Paryżu, gdzie założył 11The Moving 
Picture Mime Show", j edną z najbardziej nowatorskich 
grup uprawiających teatr ruchu w Europ ie. 
Jako aktor występował m.in. w Theatre de Complicite, 
The National Theatre w Londynie, Theatr Clwyd, 
Barbican Theatre oraz Lincoln Center w Nowym Jorku. 
Spośród jego wielu realizacji jako choreografa 
i reżysera ruchu warto wymienić dokonan ia w Royal 
Exchange Theatre, Royal S kakespeare Company, 
Chichester Festival Theatre. Ostatnio zdobył szereg 
nagród za spektakl The 39 steps, któ ry od dwóch lat 
jest hitem londyńskiego West Endu, Broadwayu 
i na wie lu innych scenach światowych. W roku 2008 
zdobył prestiżową nagrodę Laurence'a Oliviera 
za choreografię do spektaklu The War Horse 
w londyńskim National Theatre. 



Aleksandra Marczewska, studiowała w Akademi i 
Teatralnej w Warszawie. Jako asystent scenografa 
i kostiumolog pracowała przy przedstawieniach 
Krzysztofa Wari ikowskiego (Burza, Aniofy w Ameryce), 
Grzegorza Jarzyny (Uroczystośc) i I zabell i Cywińskiej 
(Wasza Ekscelencja, Czarownice z Salem) . P racowała 

również w Teatrze Wielkim i Lubuskim Teatrze 
w Z ielonej Górze. 

Izabela Wądołowska, absolwentka Akadem ii Sztuk 
Pięknych w l<atowicach (wydział grafiki warsztatowej) 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(wydział scenografii) . Jej prace graficzne i malarsk ie 
prezentowane były na wielu wystawach w kraju 
i zagranicą. Jako scenograf bądź asystent scenografa 
pracowała w Teatrze Ś l ąskim w Katowi cach oraz 
w warszawskich teatrach: Ateneum, Roma, Stud io, 
Teatrze Powszechnym (Czarownice z Salem), 
a także Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. 
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Teatr Powszechny 
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Dyrektor Naczel ny i Artystyczny 
Jan Buchwald 

Zastępca Dyrektora 
Ryszard Jakubisiak 

Projekt grafi czny programu oraz rysunki 
Andrzej l<I imowski 

Współpraca graficzna 
Jeff Wi ll is 

Redakcja programu 
Radosław Paczocha 

Druk 
Omikron 

Wydawca 
Teat r Powszechny im. Zygmunta H ubnera, 
03-80 1 Warszawa, ul. Zamoyskiego 20 
Tel. : 022-8 18-00-01 

Bi u ro Obsługi Widzów 
Tel./Fax. 022-818-48-19 
bow@powszechny.art.pl 

Bi lety 
I< asa 
Tel. : 022-818-25-16 
czynna od 12.00 do rozpoczęcia przedstawienia 
(pon. do 18.00 , w nd. od 14.00) 
kasa@powszechny .art. p I 

Internetowa sprzedaż biletów 
www.t icketon line.p l 



Działa l ność Teatru Powszechnego im. Zygmunta H ubnera 
finansowana jest z budżetu miasta stołecznego Warszawy 

WARSZAWA 

Teatr Powszechny niezwykle ceni sobie stałą współpracę z firmą: 

Patroni medialni: 

RadioPiN IT 1V 1 p tt';ftł.W/.I POLSI(A 

Pat ron internet owy Teatru 
home.pl 

www.powszechny.art.pl 

=Tlłl!.-.n.„a 




