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CJ@zmawiam z ak,uszerk,ą 
Pewna ak,uszerk,a, R.Jóra wyfł,§ztaEciEa się w swej 

sztuce w parysfU,m Jfóte[ - <Dieu poa Rjerownictwem sEaw
nej Luizy <Bourgeois, 13 stycznia 1622 rok,u przyjęta oa 
wie[możnej maaame Poqueun, z aomu Cresse, pierwszego 
jej potomRsz,, aziecię pfci męsfU,e;; wcześniaRg,. 

Jestem pewien, że gc[y6y uaaEo mi się zakfymuni
kfywać czcigoanej pofożnej, kfygo to mianowicie przyjmuje, 
nie jest wyk{uczone, że ze zaenerwowania uczynifa6y ja
k,ąś k!zywaę azieck,u, a więc zarazem i <Francji. 

I oto mam na so6ie k,aftan o wie[Rjcli Rjeszeniacli, 
a w aEoni nie o6saaR.ę, [ecz pióro gęsie. Przeae mną pa[ą się 
woskfiwe świece, gEowa mi pionie. 

- ŁasRsz,wa pani - mówię - proszę ostrożniej spo
wijać noworoak,a, proszę nie zapominać, że uroaziE się 
przeawcześnie. Śmierć tego aziecRsz, 6yfa6y ogromną stratą 
c[[a waszego kraju! 

- 'M_on <Dieu! Pani Poqueun uroazi so6ie inne! 
- Pani Poqueun już nigc{y więcej nie uroazi ta-

Rjego azieck,a, nie uroazi też azieck,a tafU,ego żaana inna 
kfi6ieta w ciągu Rj[k,u naj6uższycli stuCeci. 

- Zaaziwia mnie pan, Eask,awy panie! 
- Sam ta/ijse jestem zaziwiony. 
- Zaarzyfo mi się piastować azieci ze znamienit-

szycli roazin. 
- Co pani ma na myśu mówiąc „znamienity "? <To 

niemow[ę 6ęazie sEawniejsze oa o6ecnie panującego kró [a 



waszego, LuclwiRg XIII, znamienitsze niż kfó[ następny, a 
6ęclzie to, fask,awa pani, kfó[, RJ:óry przejclzie clo liistorii jaR,sJ 
Luclwik, Wie[R_f a[6o 'l(jó[ Sfońce (..) 

(.„) O, związR.f czasów! O, prącly oświecenia! Sfowa 
clzieck,a przefożone zostaną na język, niemiecR.f, przetfuma
czone zostaną na angiefsR.j, wfosR.j, liiszpańsR.f, fio[enclersR.f. 
'Na cluńsR.f, portugafsR.j, pofsR.j, turecR.f, rosyjsR.f . .. 

- Czyż to możfiwe, fask,awy panie! 
- Proszę mi nie przerywać, fasRgwa pani! 'Na grecR.f ! 

'Na norwesR.f oczywiście. J1Je i na starogrecR.f tak,że. 'Na wę
giersR.f, rumuńsf<i, czesR.f, szweclzR.f, onniańsk,i, ara6sR.f ! 

- Zadziwia mnie pan, fask,awy panie! 
- O, nie ma w tym, jak,clotącl, nic zaclziwiającego. 

:Mógf6ym wymienić pani clziesiątR.f pisarzy, RJ:óryćli clziefa 
przetfumaczono na języR.f o6ce, jak,R,sJ[wiek, nie zasfugiwafi 
na to, a6y ie/i wyclano w ie/i ojczystym język,u. <Ten jeclnak,nie 
ty[R,sJ zostanie przetfumaczony, o nim samym 6ęclzie się pisać 
sztuR.f, sami ty[R,sJ szanowni roclacy pani napiszą clziesiątR.f. 

SztuR.f mojego 60/iatera wystawiane 6ęclą przez stu
fecia na scenacfi cafego świata i nie wiadomo, k,iecly przesta
nie się je grywać. Oto co mnie interesuje! Oto jaR.f czfowiek, 
wyrośnie z tego niemow[ęcia! (. „) 

(„.) }leli, fask,awa pani! Cóż mi tu pani 6aje o ja
R.fcliś znamienitycfi noworoclRgcfi, RJ:óre 6rafa pani niegclyś 
na ręce! Proszę zrozumieć, że to clziecR,sJ, RJ:óre ocl6iera pani 
w tej cfiwifi w clomu państwa Poquefin, to pan cle :Mofiere! 
}llia! <Teraz zrozumiafa mnie pani? Więc proszę, niecfi pani 
6ęclzie ostrożna! Proszę mi powieclzieć, czy kfzyk,nąf? Czy 
oclclycfia? Jl więc żyje! 
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'.:Mieszczanin szfacftcicem, wystawiony w Cftam6on{ 
z ok,azji pofowania f<róCews~ego, to jeaen z owycft utworów 
'.:M.ouera, kf;óre powstafy napręace na zamówienie aworu. 

:Nafożono mu awa warun~: mianowicie, a6y utwór 
6yE przepfatany śpiewem i tańcem, po wtóre, a6y zawiera{ 
pocieszną „ceremonię tureck,ą ". 

Czemu ceremonia turecksz? '.:M.iafo to swoje poutycz
ne przyczyny. 

Za Luawiksz XIV Prancja zaczęta wcftoazić w aość 
ożywione stosun~ z <Turcją, turecczyzna 6yfa w moazie. 
Prócz tego, poprzeaniego rok,u przy6yE na awór francus~ 
Souman, specja{ny am6asaaor. 'l(Jó~ aawszy niewiernemu 
aość a.fugo czek,ać na aucfiencję, uazieUE mu jej wreszcie we 
wspaniaCe przy6ranej Sau tronowej w 'Wersa{u. Cftcąc oCśnić 
6ar6arzyńcę przepycftem, Luawik, XIV zasiaa{ na tronie 
w umyśCnie sporząazonym stroju, cafy usiany aiamentami, 
kf;órycft 6yfo poao6no ze czternaście miUonów. <Towarzyszy
.fa zaś aucfiencji wie{k,a parda wojsfiSJwa. <Turek,przy6yE ze 
szczupfą esfiSJrtą trzyaziestu Cuazi w 6arazo 6ruanycft tur6a
nacft; on sam 6yE u6rany naaer sf<romnie. 'Wo6ec wszyst~cft 
spCenaorów zacftowa{ się z istotną czy też umyś{nie przy-
6raną wscftoanią o6ojętnością (Cegenaa wlifaaa mu w usta 
sfowa, iż „k,facz suftańsk,a więcej ma na so6ie k,Cejnotów niż 
cafy awór Luawiksz XIV". 'Wyao6yE z pfóciennej tor6y Cist i 
oaaaf go. Luawik,XIV potrakf;owaf posfa aość niegrzecznie 
i rozstau się k,waśno; f<ró{ nie mógE mu prze6aczyć efekf;u, 
kf;óry spa{if na panewce, afatego poCeciE '.:M.ouerowi, a6y osią 
wiaowisksz uczyni{ 6.fazeńsk,ą parocfię „ceremonii turec~e;·". 



Laurent a }łrvie~ /(!;óry afugo 6awif na 'Wscfwazie, poma
ga[, na rozk,az fqóCewskf, w skf>mponowaniu „ceremonii tu
reckjef: strojów etc. 

:M.ając narzucone w ten sposó6 zakf>ńczenie sztuki, 
:M.ofier musiaf znaCeźć pomysf, /(!;órego 6y ta mas~raaa 6yfa 
fogicznym ujściem. Znafazf go z fatwością w przywarze, o 
/(!;órą już nieraz mimocńoaem potrąca[, mianowicie w (uaz
kjej próżności, w ouym tak, częstym - jak, 6yśmy to aziś po
wieazie(i - sno6izmie. 

'Wrażfiwość na spCentfory spofeczne, oso66wie zaś 
na urok, roaowego Jl wief/?s>państwa Jl naCeży cńy6a ao naj6ar
aziej zakf>rzenionycń w naturze (uazkjef Jest w tym poci411u 
jak,iś k,u(t tf(a czegoś, czego nie można k,upić ani na6yć, ani 
nauczyć się; k,uft tf(a rasy, tf(a przymiotów tak, samo jak,tf(a 
wad', /(!;óre z pewnycń jeanoste~ jak,poniek,ątf z caf ej sfery, 
czynią misterny i 6ezużyteczny „przeamiot z6ytk,u ". Jeże(i 
tak,jest jeszcze azisiaj, cóż aopiero 6yfo Jawniej, gay fa/(!; 
szfacńectwa aawaf aopiero pefnię czfowieczeństwa i o6ywa
tefstwa, wciefaf o(6rzymie przywiCeje materia(nej i mora(nej 
natury. Że zaś stan szfacńeckj we Prancji staCe i coraz więcej 
z 6iegiem czasu pomnaża{ swoje ~ary szczytami urzęani
czego i finansowego mieszczaństwa, cóż aziwnego, że ma
rzenie o szfacńectwie 6yfo naturafnym fqesem ~riery niejetf
nego mieszczanina? („) 

( . .) CJrimarest (RJ;órego Cegentfy mofierowskje trze-
6a wszefakfJ 6rać z ostrożnoś~ią) powiaaa, iż po przeasta
wieniu :M.ieszczanina szfacńcicem fqó( nie rzek{ ani sfowa; 
aworzanie, ośmieCeni mi(czeniem monarcńy, zaczę(i szarpać 
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na sztufU, l?Jymetfię i ~ofiera. Poeta, zgryziony, przez pięć dni 
nie opuszcza[ swego pol?Jyju. 'l(jecly po pięciu dniacli od6yfo 
się drugie przedstawienie, kfó[ przerwa[ wreszcie mi[czenie: 
„<Doprawcly': rzek{ do ~ofiera, ,J°eszcze na żadnej z <Twoicli 
l?Jymeclii nie u6awifem się tak,do6rze; znal?Jymita jest". 

'TaLeusz <Boy-ŻeCeńs/?j 

:Mo{ier, .<Dziefa ", 
<Prze/ifacf: <BO'Y, Warszawa 1995, 

Instytut 'V!Ytfawniczy „<Bi6{iotefi.sz Pofsk,a" 
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Z6igniew Lesień - a6so[went PWS<JYrt/i'T w Łoclzi. 
)!RJ;or, reżyser związany z teatrami we 'Wrocfawiu i 'Warsza
wie. Zagra{ ponacl sto ró[ teatra[nycfi ifilmowycfi, m. in.: CJ3ena w 
„Samoo6sfuclze" Jl Pintera - (nagrocla aRJorsk,a na przeg{ąt{zie 
'Teatrów :M.afycfi Ponn w Poznaniu!), Sawę w „Śnie Sre6mym 
Sa[omei" J. Sfowacl~j.ego oraz Jaszę w „Sztuk,mistrzu z Lu6fina" 
CJ3. Singera, (nagrocly 'J(JL[iskjcfi Spotkfz,ń 'Teatra[nycfi). 

<R.§żyserowaf kj[kfz,naście spekJ;alifi, teatra[nycfi: ,,}!nty
gonę w :Nowym Jork,u" J. qfowackjego - (nagrocla k,rytykjw 
za :Naj[epszy SpeRJ;aR[ CJ?s>k,u 19960; „Parrago" L. }!mej~; 
„PoCowanie na k,aczkj" }!. 'Wampifowa; „Cucl na qreenpoincie" 
'E. <R.§clfińskjego. 

}!utor te[ewizyjnycfi programów rozryw~wycfi: „ 'We
sofa qromaclkfi }!rtosu ': „Jfra6ia 'Tunio" - ~ncert-6enefis z 
Opery Lwowskfei „Perp-Pero" 6enefis Jana 'J(Jlczmark,a. 

<Przez 20 Cat 6yf wylifaclowcą PWS'T we 'Wrocfawiu. 
'W styczniu 2011 r. wyreżyserowaf w pfockjm teatrze, 

cieszącą się wieCkjm powoclzeniem sztuf<ę :Marcina SzczygieC-
skjego „ 'Wyclmuszkfi ". 



Piż6ieta <Teruk.pwsk,a jest a6so[wentk,ą 'Wyższej 
SzR9fy Sztuk, PCastycznycfi we 'Wrocfawiu ('Wyaziaf Ponn 
Przemysfowycfi). :MaCarstwo stucfiowafa poa kferunkfem 
profesora Józefa J{afasa. Zajmuje się grafik,ą użytR9wą i 
mafą fonną graficzną. Zrealizowafa kj[kg,aziesiąt wystaw 
inaywiaua[nycfi w PoCsce i za granicą, m. in. w CR...,zymie, <Ber
linie, Jragen, Jfannoverze i Istam6uCe. :Ma w swym aoro6k,u 
liczne wystawy z6iorowe, śroaowisR9we, ogó[nopoCskfe i po
pCenerowe. 

JaR9 scenograf zaae6iutowafa w 1986 rok.u, pro
jeR.J,ując aeR9racje i R9stiumy ao „:Nowego 'WyzwoCenia" wg 
'Witk,acego w reż. Jerzego <Bie[unasa w Operze 'Wrocfawskfej. 
:Ma w aoro6k,u prawie sto realizacji w teatracfi cafej PoCskf. 
StaCe wspófpracuje z }f.rt Scenique w Stras6ourgu (Prancja). 
(f)o jej ważniejszycfi realizacji scenograficznycfi naCeżą m. 
in. projeR.J,y ao ,/Tanga" Sfawomira :Mrożk,a i „1(a6aretu" 
Jacquesa Preventa (o6yawa speR.J,ak,Ce w Stras6ourgu) oraz 
„:Nie6ezpiecznycfi związk§w" Cfi. J{amptona w gtfyńskfm 
<Teatrze :Miejskfm. 

Jest Caureatk,ą :Nagrotfy (f)ziennikg,rzy w J{annove
rze za najciekg,wszą ek,spozycję rok,u oraz :Nagroay i stypen
cfium im. W. Cwenarskfego we 'Wrocfawiu. 



CE.wa <Beata Wodeck.,a - uR.9ńczyfa wyefziaf ar
cńitekfury <Pofi.tecńni/U Wrocfawsk,iej (1974). W Catacń 80. 
pracowafa JaR.9 scenograf w <Teatrze <Dramatycznym w Waf-
6rzycńu. W rok,u 1985 wraz z grupą zapaCeńców otworzyfa 
<Teatr Wit/(ficego w ZaRgpanem. <Po pięciu Catacń wrócifa efo 
Wrocfawia. W rok,u 1993 efostafa qraef <Pri.Jc na festiwa[u 
k,Casy/U pofś/Uej w Opo[u za scenografię efo „Jfistoryji o cńwa
[e6nym zmartwycńwstaniu pańs/Um" w reżyserii <Piotra Cie
pCa/(fi. W rok,u 199 7 zostafa uznana przez Rj[k,unastu k,ryty
kjw miesięcznik,a „ <Teatr" za najCepszego scenografa sezonu. 
Jest autork,ą scenografii, mieefzy innymi, efo tafUcń spekfa
~ jaf<;, ,,<Emigranci" :Mroż/(fi w reżyserii Wowo <Biefi.c/Uego 
(<Teatr <Dramatyczny im. J. SzaniawsfUego w Waf6rzycńu), 
„ <Tutam" w reż. Jack,a OrfowsfUego (<Teatr<Powszecńny w Ło
efzi), „<Ptaszek,zieConopióry" qozziego w reż. <Piotra CiepCak,a 
(<Teatr<Dramatyczny w Warszawie), „<Pan JowialśfU" Preefry 
w reż. <Pawfa 'l(JLmza (<Teatr Wspófczesny w Szczecinie). 



1E.wa Czekglskg, - uroazona w qayn~ ukSJń
czyEa qaańsk,ą Szkgfę <BaCetową, pracowafa w 
Operze ŁóazkJe1; w rr'eatrze <Pantomimy Jfenrykg, 
<Tomaszewskjego oraz wylifaaafa w <Państwowej 
'Wyższej Szkg[e <TeatraCnej we 'Wrocfawiu. 

<Byfa jeanym z filarów zespófu rr'eatru 
<Pantomimy Jfenrykg, <Tomaszewskjego. 
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<J'eatr <Dramatyczny im. Jerzego SzaniawsR.,iego 
09-400 <PEoc~ u[ :Nowy <Jcyne/() 1 

te[ 24 266 38 OO 

<Dyrek.Jor: :Marek,:Mo/(rowieckf, 
Zastępca d'yrek.]ora - <Dyrek.Jor )ldministracyjno-<J'ec/iniczny: Wojciecli Jasińskf, 

'l(jerownik,fiterackf,: <Bolidan Vr6anfisywskf,, scenograf :Marian Piszer 
<Biuro 06sługi Widza - kf,erownik,Jofanta :MiCewsk,a, te[ 24 262 48 40, 24 266 38 08 

www. teatrpCoc/(:,p{ e-maiC: teatr@teatrpCoc/(:,p{ 

'l(oord'ynator pracy artystyczne;:· <E. wa Cicliock,a 
'l(jerownik, tecliniczny: Z6igniew :Mosk,wa 

'l(jerownik,działu marf(ętingu: Leszek,Skf,erskf, 
Specja{ista ds programowo-rek,famowycli: :Monik,a :Mioduszews{{g,-Ofszewsk,a 

qłówny rea{izator światła: Z6igniew Cliarzyńskf, 
<J<ga{izatorzy światła: 1?.sifał'l(owafskf,, <Rg6ert Li6erek, 

qEowny ak,ustyk; 'l(jzysztof Wierz6ickf,, rea{izacja dźwięk,u: Piotr'To6ota 
qłówny specjalista ds fotografii i po{igrafii: WaUemar Lawencfowskf, 
qardero6iane: <E.Cż6ieta Jóźwia~ :MagdaCena Werner, Sy{wia Ża6f{g, 

<Brygadier sceny: <Rgman :Nowafisywskf, 
Zespół tecliniczny: Cezary Jaworskf,, )Indrze} Lemańskf,, Piotr :Minkje' Piotr :Muszyńskf, 

<J<gk,wizytorzy: )lgniesz Rg, Strzeszewsk,a, 'l(jzysztof <Popczuk, 
<Pracownia fryzjers/(9- peru{{g,rs{{g,: Jadwiga Poryszewsk,a, :MaEgorzata Jędrzejews{{g, 

<Pracownia /(rawiec{{g, dams{{g,: Lucyna <Pstrąg, Weronik,a <Dzifisywsf{g, 
<Pracownia /(rawiec{{g, męs{{g,: Sławomir 'l(jok,wa, J{anna ClimieCews{{g, 
<Pracownia mafars/(9-modefatorsf{g,: :Marek,Szafa, :Marek,Szym6orskf, 

<Pracownia stofarsk,a: Stefan CliEopfisywiak, 

Instytucja finansowana ze środR_9w Samorządu Województwa :Mazowieckf,ego ~lił Z.OWSZ.e. 
serce Polski 


