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Frank Wedekind (właściwie Benjamin Franklin Wede
kind) urodził się 24Lipca1864 roku w Hanowerze, jako 
syn aktorki Emilii oraz lekarza Fryderyka Wilhelma. 
Poglądy polityczne ojca (zagorzałego przeciwnika 
nowo powstałego cesarstwa niemieckiego) zmusiły 
Wedekindów do przeprowadzki: w roku 1871 osiedlili się 
w szwajcarskim Lenzburgu, gdzie trzy lata później Frank 
zdał maturę, po której podjął studia na Uniwersytecie 
w Lozannie. Germanistykę i romanistykę studiował 
jednak zaledwie jeden semestr, po czym - na prośbę 
ojca - przeniósł się na Uniwersytet w Monachium, 
by zgłębiać prawo. Ponieważ w tym czasie zajął się już 
zupełnie poważnie działalnością Literacką, dość szybko 
okazało się, że nie jest w stanie pogodzić jej ze studiami. 
To oczywiście wywołało ostry konflikt z ojcem, który 
dla Franka skończył się podjęciem pracy na stanowisku 
szefa reklamy i biura prasowego znanej niemieckiej 
firmy spożywczej MAGGI. W ten sposób uniezależnił się 
finansowo od wymagającego ojca. 

Po jego śmierci (1888) Frank Wedekind przeniósł 
się na stałe do Monachium, gdzie w roku 1891 ukończył 
dramat „FrOhlings Erwachen. Eine Kindertragodie" 
(..Przebudzenie wiosny. Tragedia dziecięca''). W chwili 

powstania sztuka była tak szokująco śmiała, że na de
biut sceniczny musiała poczekać aż 15 lat! 

Wedekind dużo podróżował; zwiedził m.in. Paryż, 
Londyn, Zurich i Berlin. 

Nie przeszkodziło mu to jednak w pracy twórczej 
- w roku 1895 ukazał się drukiem kolejny utwór scenicz
ny pt. „Der Erdgeist. Tragbdie in vier AufzOgen" (..Duch 
podziemi. Tragedia w czterech aktach"), którego prapre
miera odbyła się trzy lata później w Lipsku. 

W 1896 roku Frank Wedekind założył znane 
w całym niemieckim obszarze językowym Europy 
satyryczne czasopismo Literackie „Simplicissimus", 
w którym publikował swoje utwory, również pod 
pseudonimami. W tym samym czasie nawiązał krótki 
romans z Fridą Strindberg-U hl, drugą żoną wielkiego 
dramaturga, Augusta Strindberga. Słynna dziennikar
ka i kobieta wyzwolona, wręcz skandalistka, została 
matką pierworodnego syna Wedekinda, Fryderyka 
Strindberga-Wedekinda. 

W roku 1898 Wedekind wywołał kolejny skandal: 
w swoim „Simplicissimusie" opublikował poemat saty
ryczny „Im heiligen Land" (..W Ziemi Świętej"), szydzący 
z wizyty cesarza Wilhelma li w Palestynie. Rozpisano 
za nim List go·ńczy, schronił się więc w Szwajcarii. Gdy 
po roku wrócił do Monachium, został aresztowany 
i skazany na pół roku ciężkiego więzienia w twierdzy 
Konigstein. 

Kolejny romans Wedekinda (tym razem ze służą
cą Hildegardą) zaowocował w roku 1901 drugim synem, 
Frankiem Zellnerem-Wedekindem. W tym czasie dra
maturg utrzymywał się z działalności kabaretowej oraz 
aktorstwa. Kiedy w 1908 roku odbyła się prapremiera 
następnego dramatu, zatytułowanego „Die BOchse der 
Pandora'' („Puszka Pandory"), sąd wydał nakaz zajęcia 
książkowego wydania sztuki pod zarzutem obrazy mo
ralności. W pierwszej wersji „Duch podziemi" i „Puszka 
Pandory" stanowiły jedność. Pod presją cenzury We
dekind skracał utwory, komponował od nowa, zmienił 
je w końcu w dwa oddzielne dramaty, zachowując jed
nak łączny bieg akcji. Grywane były w różnych adapta
cjach, często też oddzielnie, ale razem stanowią całość 
fabularną i myślową. 

W 1906 roku Frank Wedekind oraz Bruno Cassi
rer (wydawca skonfiskowanej „Puszki Pandory") zostali 
oczyszczeni z zarzutów. Zapewne dlatego mogło wreszcie 
dojść do prapremiery „Przebudzenia wiosny" na deskach 
berlińskiej sceny kameralnej. Przedstawienie to, będące 
mieszaniną rzeczywistości i pozorów, naturalizmu i sym
bolizmu, lirycznego uroku pierwszej miłości i okrutnych 
konsekwencji młodzieńczego braku doświadczenia, 
ugruntowało pozycję Franka Wedekinda, jako jednego 
z najczęściej w swojej epoce wystawianych dramaturgów. 
W 1908 roku doczekały się prapremier kolejne dramaty: 

„Musik" („Muzyka'') oraz ,,Zen sur" (..Cenzura''), a już cztery 

lata później Teatr Niemiecki w Berlinie wystawił wszystkie 
zwolnione przez cenzurę utwory sceniczne Wedekinda! 

W roku prapremiery „Przebudzenia„." pisarz zmie
nił wreszcie stan cywilny, a żona - aktorka Tilly Newes 
dała mu dwie córki. 

Frank Wedekind pisał także wiersze i poematy. 
Współcześni mu krytycy określali tę poezję jako dra
pieżną, prowokacyjną i wymierzoną przeciw moralności 
mieszczańskiej, której wszak był najgorętszym wrogiem. 
Podobnie, jak był przeciwnikiem tępego tradycjonalizmu, 
choć wcale nie uważał się za rzecznika swobód seksual
nych, a tym bardziej - rozwiązłości. Jednymi z najbardziej 
skandalizujących utworów były: wspomniany już wcze
śniej poemat „W Ziemi świętej" oraz wiersze z lat 1901-
1905, powstałe z myślą o kabarecie Literackim. Zwykle 
były one wykonywane z akompaniamentem muzycznym 
i o nich to zapewne myślał Bertold Brecht mówiąc, że są 
swego rodzaju wzorcem doskonałości i punktem odnie
sienia dla niemieckiej piosenki Literackiej. 

Najmniej chyba znana jest poezja Liryczna Wede
kinda, zebrana przez niego samego w tomie „Vier Jahre
szeiten" („Cztery pory roku"), który jeszcze za życia autora 
doczekał się kilku wydań. Ostatnie, to z roku 1912, zawie
rało ponad sto utworów. 

Frank Wedekind zmarł 9marca1918 roku w Mona
chium. 

Dzisiaj pisarz uznawany jest za prekursora i inspi
ratora ekspresjonizmu. W bezceremonialnym pokazy
waniu spraw drażliwych, zbrodni i brudu życia nie miał 
sobie równych. Prostytucję, nimfomanię, morderstwo, ka
zirodztwo, miłość lesbijską, choroby weneryczne i sadyzm 
przedstawiał w swoich dramatach dotkliwie, boleśnie 
i ze szczególnym napięciem. 

Krytyk niemiecki, Willy Haus napisał o nim: „w ko
biecie widział siłę żywiołu, w mężczyźnie słabe zwierzę.'' 

Warto dodać, że dramaty Wedekinda za jego życia 
często gościły na afiszach teatrów śląskich, m.in. we Wro
cławiu i Opolu. Sam autor był na kilku premierach, wła
śnie we Wrocławiu. 

W Polsce grano jego dramaty od roku 1904, a naj
częściej wystawianą sztuką było „Przebudzenie wiosny". 
Znalazło się ono na afiszu m.in.: Teatru im. J. Osterwy 
w Gorzowie Wielkopolskim (1977), Teatru Współczesnego 
w Warszawie (1978), Teatru Polskiego w Warszawie (1994), 
Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej 
w Krakowie (1999), Teatru Polskiego im. H. Konieczki 
w Bydgoszczy (2007), Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie 
(2007) i Teatru Powszechnego im. Z. HObnera w Warsza
wie (2008). W 1989 roku Piotr Cieplak wyreżyserował 

„Przebudzenie wiosny" dla Teatru Telewizji. • 
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W jednej z pierwszych scen „Przebudzenia wiosny" Fran
ka Wedekinda Moritz skarży się kolegom: „Lepiej być 
szkapą dorożkarską! Po co chodzimy do szkoły? Po to, 
żeby nas oblewali. Siedmiu z nas musi nie zdać, choćby 
dlatego, że w następnej klasie jest tylko sześćdziesiąt 
miejsc. Niech to diabli!". 

Moritz egzamin semestralny zdał. Z duszą nara
mieniu zakradł się do kancelarii szkolnej i wyniósł tę 
bezcenną dla siebie informację. Chwilę potem, blady 
jak ściana, stanął przed kumplami, by z radością wy
krzyczeć: „O, teraz świat się może zawalić! Ja zdałem! 
Kto by pomyślał, że mnie przepuszczą. Wciąż trudno 
mi uwierzyć! Ze dwadzieścia razy sprawdzałem! Nie
wiarygodne! Boże święty, widziałem czarno na białym! 
Czarno na białym!". 

Cóż, widział, ale jeszcze nie wiedział. Nie wiedział, 
że nauczyciele i tak wydali już wyrok. Właśnie na niego. 
Z góry uznali, że na liście promującej do następnej klasy 
zajmie pozycję 61. Fraulein Knuppeldick złowieszczo 
zasyczy z boku, tak, by słyszał ją tylko Dyrektor szkoły: 
„„. jest jeszcze egzamin końcowy". „Nie mam wątpliwości, 
że dobre imię naszej szkoły nie będzie zagrożone" - do
powie ten drugi, co zabrzmi jak oczywisty w tych oko
licznościach, zrozumiały i akceptowany przez całe grono 
pedagogiczne rozkaz. Zresztą - jako się rzekło - wycho
wawcy opinię o chłopaku utrwalili sobie już znacznie 
wcześniej: „Moritz Stiefel to nierozgarnięty, opóźniony 
w rozwoju, neurasteniczny debil''. 

Rówieśnicy mają inne zdanie o Moritzu. Niektóre 
dziewczyny to chyba się w nim nawet po cichu podko
chują, choć jest trochę dziwny i taki niedojrzały, pewnie 
bardziej niż one. Jedna z nich, przekomarzając się 
z koleżanką, powie, że Moritz to „cudowny", wprawdzie 
„smutny, za to uczuciowy leń". Melchior zaś - klasowy 
prymus, ale równocześnie zbuntowany i oczytany ory
ginał, który nie akceptuje kompromisów moralnych -
przyjaźni się z nim, powierza mu swe tajemnice i odkry
cia. Także te, dotyczące budzącej się w nich seksualności. 
Wprowadzi go - intuicyjnie, bo przecież sam też nie 
zna wszystkich reguł gry- w świat intymny, nieznany, 
podniecający, fascynujący, prawdopodobnie piękny 
i zapewne szlachetnymi uczuciami podszyty. Ale także 

- jak się potem okaże - bardzo groźny. Wręcz zabójczy. 
Śmiercionośny z winy dorosłych, którzy nie chcą, a może 
tylko nie potrafią, dogadać się z młodymi, zrozumieć 
ich lęków, podzielić z nimi ich marzeń, nadziei i potrzeb. 
Bo żywot dorosłych jest zakłamany, pod względem 
etycznym - jednoznacznie paskudny. Inny z kolegów 

szkolnych Moritza ujmie to dość dosadnie, choć będzie 
już za późno, by odwrócić ciąg tragicznych zdarzeń: „Za
uważyłeś, jak nasi starzy robią srogie miny, żeby ukryć 
swoje wybryki i świntuszenia? A między sobą wyzywają 
się od baranów, tak samo jak my." 

Jak samo jak my" -warto zapamiętać tę ponurą 
diagnozę Wedekinda, który wprawdzie nie ma litości 
dla „strasznych mieszczan" z przełomu XIX i XX wieku 
i szczerze pogardza ich nasyconymi hipokryzją zasada
mi moralnymi, to jednak dostrzega siłę obracających 
się żaren czasu i pokoleń, które przemielą wszystko 
i wszystkich. Przecież ci, którzy dzisiaj są młodzi i nie
winni, jutro będą starzy, z garbem skrywanych przed 
światem grzechów na plecach, czyż nie? Więc ta historia 
musi się powtórzyć? Dramat musi się dopełnić? Nie
zależnie od epoki? Bo taka natura człowieka, w której 
drzemią niszczycielskie, nie do ujarzmienia moce? 

Twierdzące odpowiedzi na te pytania - nawet 
silniej zaakcentowane niż u Wedekinda - odnajdzie
my w rockowych klimatach w pełni uwspółcześnionej 
adaptacji Stevena Satera i Duncana Sheika. Scena 
w zakładzie poprawczym, dokąd za „sianie zgorszenia" 
trafi Melchior, poraża bezbrzeżną brutalnością. Wybuch 
nagłej agresji, mającej walor kompensacji seksualnej 
i psychofizycznej, na dobrą sprawę musiał się w tamtych 
warunkach zdarzyć, a jego ofiarą mógł być każdy. Każdy 
chłopak albo każda dziewczyna. Ktokolwiek, kto by się 
tam wtedy znalazł. Bo - znacie tę potocznie wyrażaną 
mądrość?- „dzieci naprawdę potrafią być okrutne". 

Publiczne ujawnianie takich czy podobnych erup
cji nienawiści i nieuświadamianych głębokich frustracji, 
których źródeł nie sposób racjonalnie wytłumaczyć, 
było domeną nowatorów spod znaku ekspresjonizmu. 
Szerzej: dekadentyzmu czy- potem - surrealizmu. 
W czasach Franka Wedekinda, Georga Bernarda Shawa, 
Augusta Strindberga czy Stanisława Przybyszewskiego 
taki rodzaj prowokacji artystycznej gniewał, oburzał, 
gorszył. Wszyscy ci artyści byli odsądzani od czci i wiary, 
a strażnikom tradycyjnych kodeksów moralnych i za
stanego ładu publicznego dodatkowych argumentów 
dostarczały życiowe losy tych pisarzy, pełne dramatycz
nych zakrętów znaczonych potężnymi skandalami oby
czajowymi. Ich dzieła konfiskowano, w najlepszym razie 
surowo cenzurowano, niekiedy- jak w przypadku We
dekinda - przez dziesiątki lat zakazywano rozpowszech
niania, a sztuk teatralnych nie dopuszczano na sceny. 
Ba, bywało, że autorów obrazoburczych tekstów - to też 
przypadek Wedekinda - ścigano jak kryminalistów 
i wtrącano do więzień. 

Bo bulwersowali? Bo grzeszyli? Bo byli niepo
korni? Nie tylko dlatego. Odrzucano ich i sekowano, 
ponieważ uderzali w samo „jądro ciemności", w dotąd 
skrywaną przed możnymi tego świata i maluczkimi 
prawdę o nich samych. Najwięksi artyści tamtej epoki 

bezpardonowo atakowali podstawy ustrojowe i prawne 
- rzeklibyśmy dziś - państwa wczesnokapitalistycznego, 
bili w autorytet władzy i zespolonego z nią Kościoła. 

Powie ktoś: ach, to tylko literatura, to tylko teatr. 
I to na dodatek akurat takie ich rewiry, które mieszczą 
się w coraz bardziej się od nas oddalającej tradycji kra
jów przede wszystkim niemieckojęzycznych, także skan
dynawskich - tradycji wbitej w żelazne reguły słabo 
znanego u nas protestantyzmu. To fakt, reguły te dobrze 
służyły gospodarczym sukcesom państwa i obywateli, 
bo na co dzień porządkowały i umacniały struktury 
społeczne. Ale przecież „gdzieś po drodze" - gdy opacz
nie albo zbyt rygorystycznie je pojmowano - gubiły 

pojedynczego człowieka, który nie w każdym przypadku 
i nie w każdej sytuacji chciał być tylko trybikiem w do
brze naoliwionej maszynie. Wydawać by się mogło, że 
tego typu problemy omijały i omijają Polaków, prze
konanych, że wierność wybujałemu indywidualizmowi 
zawsze ochroni ich przed takim modelem kultury, który 
represją moralną wymusi lojalność i posłuszeństwo. 
Czyżby rzeczywiście problemy ujawnione w „Przebudze
niu wiosny" miały nas bezpośrednio nie dotyczyć? 

Jeszcze raz cofnijmy się o sto lat z okładem. 
U Wedekinda i jemu pokrewnych dusz nie tylko drażnił 
erotyzm, bo - przyznajmy to nawet po takim czasie - on 
musiał bulwersować w epoce, gdy ludzie na co dzień 
i od święta nadal chodzili, nie tylko po ulicach, szczelnie 

„pozapinani". Skutecznie „ukrywali swoje wybryki i świn
tuszenia", bo brudy prali tylko we własnych czterech 
ścianach, przy zapuszczonych w oknach zasłonach. Jak 
w „Moralności pani Dulskiej" i paru innych utworach 
(także publicystycznych) naszej Gabrieli Zapolskiej, któ
rą przecież też przez długie lata mieszczanie krakowscy 
czy lwowscy traktowali jak niezrównoważoną skanda
listkę, nie wiedzieć dlaczego podejmującą „drażliwe te
maty". O nich zaś w „porządnych domach" nie powinno 
się rozprawiać (a zatem także na scenach, kartach po
wieści czy w gazetach), bo na dobrą sprawę nie wiadomo, 
czy one realnie w ogóle w przyrodzie występują. 

Jak się o czymś nie mówi, to tego nie ma. Wik
toriańskie zasady przeniknęły całą ówczesną Europę, 
konstruując jej kulturowy i moralny kościec na długie 
lata. Rychła detronizacja - rzeczywista bądź symbolicz
na - europejskich królów, cesarzy i carów zrazu niewiele 
w sferze moralności i swobody obyczajów zmieniała. 
Zwłaszcza, gdy patrzeć z perspektywy ogólnej, obejmu
jącej szerokie kręgi społeczne. Wprawdzie stare porządki 
odchodziły w przeszłość, lecz ich fundamenty nie kru
szały. Tylko dekoracje, w jakich przyszło żyć ludziom, 
z czasem przybierały inne kształty i kolory. I zmieniają 
się do dziś. Jednak osób hołdujących strategii chowania 
głowy w piasek i zamykania oczu na pulsujące obok nas 
źródła rozmaitych patologii, także tych z seksem w tle -
nie łudźmy się - do dziś nie brakuje. 



Wysoką cenę moralną za taki stan rzeczy płaci 

my wszyscy. W sytuacjach krytycznych, gdy dochodzą 
do nas echa jakichś szczególnie bulwersujących zdarzeń, 
możemy tylko wyrazić zgorszenie, oburzenie, niekiedy 
bezradność . Czasem także - niestety, nie w imieniu 
własnym, lecz jakichś większych zbiorowości - przyrze
kamy poprawę, uderzamy się w piersi (najczęściej cudze) 
i obiecujemy, że odtąd będziemy robili wszystko, by sku
teczne przeciwdziałać złu, najlepiej dusząc je w zarodku. 

W owej przywoływanej już scenie z „Przebudzenia 
wiosny", która rozgrywa się w poprawczaku, dorośli 
pozostają nieobecni. Właściwie nigdy ich nie ma. gdy 
młodym naprawdę trzeba pomóc i delikatnie napro
wadzić ich na właściwe ścieżki. A rzecz przecież w tym, 
by młodzież- zagubiona i bezradna - mogła z radością 
czerpać z witalnych sił, które w niej kiełkują, i obracać 
je w akty przyjaźni i miłości, a nie wrogości i nienawiści. 
Chodziłoby przede wszystkim o to, by młodzi również 
w przyszłości, już jako ludzie dojrzali, doczekali speł
nienia. I dorośli do przeżywania szczęścia. Słowem 

- by mogli samodzielnie zebrać owoce swoich wcześniej
szych rozterek i niepokojów, ale także planów i nadziei. 
By mogli doczekać lata ... 

To musi poruszać i boleć, gdy jednak dzieje się 
inaczej. Jak u Wedekinda, który nadał swej sztuce pod
tytuł ,,tragedia dziecięca''. 

W naszym codziennym życiu na ,,tragedie dzie
cięce" napotykamy co krok. I to tak często, że właściwie 
już obojętniejemy. Opadają nam z bezsilności ręce. 
Czasem tylko podnosimy je, by zaprotestować. Lecz 
przeciwko komu? Przeciwko czemu? „Śmierć 14-latki 
odbiła się głośnym echem w całym kraju - to fragment 
skompilowanych tu artykułów prasowych sprzed paru 
zaledwie tygodni. „Jej pamięć w dniu pogrzebu uczcił 
minutą ciszy Sejm, a w szkołach obowiązywała żałoba. 

Grób nastolatki odwiedził ówczesny prezydent RP, a dwa 
tygodnie po jej śmierci wicepremier i minister edukacji 
w klasie, w której dziewczynka się uczyła, przedstawił 

program »Zero tolerancji dla przemocy w szkole«". 
Czy jeszcze pamiętacie wydarzenia z września roku 

2006? Obawiam się, że szczegóły już zdążyły się w na
szych głowach zatrzeć. Pięciu uczniów Gimnazjum nr 2 
w Gdańsku molestowało 14-letn ią Anię. Dzień później 
dziewczynka popełniła w swoim domu samobójstwo. 

Dziś ju~ wiemy, bo tak orzekł sąd, że - czytamy 
w sentencji wyroku - „uczniowie przez okres siedmiu 
tygodni wielokrotn ie znęcali się nad Anią, znieważając 
ją słowami oraz naruszając nietykalność cielesną". Czyli, 
co robili? „M.in. dotkliwie klepali dziewczynkę po po
śladkach" - wyjaśniła sędzina - „a 20 września, dzień 
przed śmiercią samobójczą Ani. zdjęli jej spodnie i majt
ki, obmacywali po całym ciele. w szczególności w miej
scach intymnych oraz pozorowali akt seksualny". Jeden 
z napastników nagrywał te sceny na telefon komórkowy. 

Zdarzenie miało miejsce w szkolnej klasie. 
„Nikt w tej sprawie, ani państwo, ani obrona, ani 

rodzice nie poradził sobie. Powinna być ona rozstrzy
gnięta szybko i bez zwłoki. Polska jest stroną konwencji 
o prawach dziecka - a ta w jednym ze swoich uregu
lowań wskazuje, że sprawy nieletnich powinny być 
załatwiane bez zwłoki" - oto słowa obrońcy jednego 
z chłopców, wypowiedziane pięć lat po gdańskiej ..trage
dii dziecięcej". 

Znowu zaglądnijmy do prasy: „Uczniowie ukoń
czyli już dziś 18 lat, więc odpowiadając przed wydziałem 
rodzinnym i dla nieletnich, nadal zagrożeni są karą 
umieszczenia w zakładzie poprawczym. Może być ona 
jednak warunkowo zawieszona. Z racji osiągnięcia przez 
chłopców pełnoletniości nie można natomiast zastoso
wać wobec nich nadzoru rodzicielskiego". 

Chłopcy u Wedekinda już są w poprawczaku. Też 
bez nadzoru wychowawczego i rodzicielskiego. Melchior 
z trudem im się wymknie. W wersji muzycznej „Prze
budzenia wiosny" będzie miał sporo szczęścia, bo jeden 
z niedoszłych oprawców sięgnie po brzytwę i przyłoży 
mu ją do gardła. Ale to będzie tylko odroczenie wyroku. 
Kto inny go wykona„. 

Nie wiemy, czy Fraulein Knuppeldick i Dyrektor 
szkoły poniosąjakieś konsekwencje. Ale podejrzewamy, 
że włos im z głowy nie spadnie. Ba. boimy się, że Dyrektor 
szkoły się nie pomylił i stanie się tak.jak przepowiadał: 
„Dobre imię szkoły nie będzie zagrożone''. 

„W związku z tragedią Ani do dymisji podał się 
dyrektor szkoły. Gdańska prokuratura, która badała 
odpowiedzialność nauczycieli w tej sprawie, umorzyła 
śledztwo" - czy to literatura i teatr wyznaczają spra
wiedliwy osąd realnej rzeczywistości, czy może to tzw. 
prawdziwe życie podpowiada nam nowe puenty i nowe 
rozwiązania, które trzeba będzie wtłoczyć w ramy sztuki? 

Jo nie wyrok, to obraza. Ludzie powinni sami 
wydawać wyroki na takich zbrodniarzy. Po prostu trze
ba ich złapać wszystkich, poucinać ręce, nogi i kutasy, 
i puścić ich wolnych - niech sobie w życiu radzą. A sę
dziego też należy złapać, wykastrować, przypalić mu 
końską podkową ryja, aby było widać, że jest pasożytem 
niebezpiecznym dla otoczenia, i napisać ostrzeżenie dla 
następnych sędziów - aby byli rozsądni , bo 'ich to samo 
spotka. Pozdrawiam." - autor tego internetowego, 
umoralniającego nas wszystkich apelu, nie podpisał 
się, pozostał anonimowy. Szkoda, bo można by go 
zapytać, co należałoby zrobić z Fraulein Knuppeldick 
i Dyrektorem z „Przebudzenia ... ". No i z rodzicami Mo
ritza czy Melchiora. Także z rodzicami ich dziewczyn. No 
po prostu - można byłoby się go poradzić, co należało
by z nami wszystkimi zrobić. Z młodymi, którzy kiedyś 
będą starzy. I starymi, którzy kiedyś byli młodzi. 

KRZYSZTOF KARWAT 
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Konflikt pokoleń jest naturalnym zjawiskiem od zarania 
dziejów. Artyści w różnych epokach stawali na ogół 
po stronie młodego pokolenia lub sami nadawali kie
runek nieuchronnym zmianom. „Przebudzenie wiosny" 
Franka Wedekinda ma jednak wyjątkową siłę rażenia, 
bo opisuje nie tylko konflikt, ale tragedię. 

Jragedia dziecięca'', bo taki podtytuł ma dramat, 
to rzecz o chaosie dojrzewania w pruderyjnym świecie 
końca XIX wieku. Pruderia stoi tu na straży „systemu", 
a system ów to nie tylko zespół norm ustabilizowane
go świata dorosłych, którzy przemocą, presją i opresją 
usiłują podporządkować młodych ludzi sobie i swoim 
potrzebom. System to również zakłamana rzeczywistość, 
godząca się na podłość i okrucieństwo wobec dzieci 
w imię „wyższych wartości", jakimi są stabilizacja i po
zorny ład społeczny. Dlaczego tak się dzieje? 

Przełom XIX i XX wieku to gwałtowny rozwój 
drapieżnego kapitalizmu. Europa nie przeczuwa jeszcze 
wielkiej katastrofy pierwszej wojny światowej i między
narodowych kryzysów gospodarczych. Na razie w rozwi-
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jającej się „naturalnym biegiem rzeczy" (Smith'') gospo
darce rośnie w siłę nowa klasa społeczna - burżuazja, 

której znaczenie i przewaga ekonomiczna przekłada się 
na kształtowanie takich stosunków społecznych, które 
wśród nierówności sprzyjają zachowaniu hierarchii (do
dajmy- hierarchii dóbr i pieniądza). Fundamentalnym 
zjawiskiem w pomnażaniu materialnych środków egzy
stencji oraz osiągania pożądanej pozycji społecznej staje 
się łączenie kapitału poprzez łączenie rodzin, a więc 
małżeństwa. Małżeństwo na każdym poziomie życia 
staje się giełdą wpływów i formą podniesienia statusu 
materialnego. Pod przykrywką obłudnych deklaracji 
o świętości węzła małżeńskiego kryje się brud, rozpa
sanie, zdrada i niebywały dotychczas w Europie rozkwit 
prostytucji, przy drastycznych nierównościach społecz
nych, biedzie i upadku wartości. 

Ofiarami takiej właśnie podwójnej moralności 
mieszczańskiej są bohaterowie „Przebudzenia . .''. 

Samotne, pozostawione samym sobie w trudach 
dojrzewania, dorastające dzieci zgłębiają tajniki ży-



cia i własnej seksualności . Nie pomaga im w tym ani 
filisterskie środowisko rodziców, ani skostniały, nie
przystający do życia system szkolnictwa, ani instytucje 
kościelne i wiara, do której tracą zaufanie. Metody 
wychowawcze, mające chronić młodych Ludzi przed 
meandrami życia, okazują się zgubne dla żywiołu 
młodości i nieadekwatne do potrzeb, pragnień , marzeń, 

ciekawości życia, intensywnośc i uczuć i wrażliwości 
młodych bohaterów. Przy czym metody te opierają się 
na fizycznej i psychicznej przemocy, stosowanej z cał
kowitą bezwzględnością, a mającej na celu absolutne 
podporządkowanie młodych Ludzi ustabilizowanym 
normom zakłamanego świata. Nie wobec wszystkich się 
to udaje. Młodzież podnosi bunt przeciw „wszechwładzy 
dorosłokracji" starając się równocześnie zrozumieć me
chanizmy otaczającego świata. 

Z pamiętnika Melchiora: „ ... nauczyciele, podob
nie jak rodzice patrzą na nas jak na surowiec, z którego 
można ukształtować posłuszne i produktywne społe
czeństwo." 

W efekcie młodzi widzą trzy sposoby na życie: re
zygnacja i samozniszczenie jak Moritz, „kołysanie łódką'' 
może się nie wywróci - jak Melchior i wreszcie pozwala
jący przetrwać oportunizm - jak Hanschen, czyli „zga
dzać się na wszystko i wtedy system pracuje na ciebie". 

Wołanie o ratunek jest równie nieskuteczne. Roz
paczliwie poszukująca pomocy u matki Wendla staje się 
ofiarąjej pruderyjnej moralności i wszechobecnego lęku 
przed opinią, lęku silniejszego niż miłość do własnego 
dziecka. 

Chociaż czas dramatu należy do odległej prze
szłości, jednak forma rock-opery każe zastanowić się nad 
możliwością odniesienia bolesnej treści dzieła do naszych 
czasów. Czy w hasłach „inwestuj w dzieci, bo dzieci są 
gwarancją na starość" nie słyszymy echa „dorosłokracji"? 

Co na to dzieci? Czy chcą być narzędziem bez
pieczeństwa w przyszłości swoich rodziców? 

Jak te „inwestycje" mają się do prawdziwych dą
żeń młodych ludzi? 

A wyścig szczurów inicjowany przez dorosłych? 
Rywalizacja, ciągłe porównywanie się i chęć zdobycia 
przewagi nad innymi, do czego dzieci nakłaniane są 
od najmłodszych Lat? 

A poczucie bezradności i braku wpływu na ota
czającą rzeczywistość, ucieczki w fantazje wirtualnego 
świata gier, uzależnienia, lęki społeczne? Czy nie są 
to problemy współczesnej młodzieży? 

Każdy, kto zetknie się z treścią tragedii dziecięcej, 
zada sobie z pewnością pytanie, czy problemy porusza
ne przez autora, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, 
przestały być aktualne? 

Czy można zapomnieć z całą pewnością o prze
brzmiałych, zdawałoby się, koncepcjach wychowania 
opartych na przestarzałych normach moralnych? Czy 

zniknęły z życia współczesnego człowieka takie zjawiska 
jak nierówność i dyskryminacja płci, prostytucja, prze
moc w rodzinie? 

Czy wychowanie seksualne w szkołach, a więc 
wiedza o jednej z najistotniejszych sfer życia człowieka, 
jest ogólnodostępna i dostarczana w sposób wolny 
od uzależnień doktrynalnych kościoła? Czy dzięki temu 
wychowaniu zniknął problem niechcianych ciąży wśród 
nastolatek, pokątnych poronień lub przymusowych 
adopcji, a więc dziecięcych tragedii? 

Czy nie spotykamy się z ociężałością etycznego 
myślenia, obłudą, chowaniem głowy w piasek, pruderyj
nym milczeniem i niedostrzeganiem bolesnych, patolo
gicznych zjawisk ze strony państwa, które rozwiązywanie 
problemów pozostawia „niezbywalnym prawom rodzi-

, "? cow . 
Czy mimo tak olbrzymich zmian i przyspieszeń 

cywilizacyjnych dorastanie musi być procesem tak bole
snym i nieprzewidywalnym jak z górą sto Lat temu? 

Współczesne nastolatki mają wiele swobody, ale 
odpowiedź na pytanie - kim jestem i dokąd będę zmie
rzać- wcale nie jest łatwiejsza. Dokonywarrie wyborów 
staje się niezwykle trudne z uwagi na zagubienie w nie
zwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości . Zygmunt 
Bauman (socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców 
koncepcji postmodernizmu - płynnej nowoczesności -
przyp. JotKa) określa ją mianem płynnej nowoczesności, 
której towarzyszy niestałość systemów uznawanych 
wartości i niepewność tego, co ważne będzie jutro, przy 
równoczesnym nacisku na zdobywanie sukcesu. Poszu
kiwanie własnej tożsamości przez nastolatka jest błą
dzeniem w gąszczu różnych możliwości bez pomocnych 
drogowskazów, w atmosferze paniki, wywołanej wszech
obecną konkurencją. Błądzeniem samotnym, bowiem 
dorośli - realizujący konsumpcyjny model życia i zajęci 
zdobywaniem dóbr - mają cichą nadzieję, że ich dzieci 
same będą wiedziały, dokąd iść. 

Psychologowie i pedagodzy coraz częściej 
zwracają uwagę na niekorzystne zmiany w środowisku 
rodzinnym, powodujące poczucie osamotnienia. Wska
zuje się głównie na brak ciepłych relacji, spowodowany 
coraz mniejszą pulą czasu, poświęcanego na wzajemne 
kontakty. 

Ten niebezpieczny trend utraty bliskości 
ma charakter postępujący. W wielu zamożnych rodzi
nach, gdzie dziecko traktowane jest jak ważna i nwesty
cja, która powinna pomnożyć rodowe sukcesy, role do
radcze i wpierające przejmują fachowcy, psychologowie, 
terapeuci, korepetytorzy. 

To chłodna produkcja udanych modeli bez 
prawdziwego kontaktu i miłości. Z kolei w rodzinach. 
znajdujących się poniżej pewnego minimum material
nego, częste kłótnie, brak spokoju i poczucia bezpie
czeństwa również nie stwarzają gruntu dla budowania 

więzi. Wzajemne relacje przedstawicieli dwóch pokoleń 
utrudnia dodatkowo sprzeczność wymagań stawianych 
dorastającym, od których oczekuje się, że w pewnych sytu
acjach będą zachowywać się jak samodzielni dorośli , w in
nych - jak uległe dzieci. To staje się przyczyną wielu niepo
rozumień i konfliktów. 

Samotność młodzieży jest faktem. Tak ważni w tym 
wieku rówieśnicy też niestety nie stanowią źródła miłości 
i przyjaźni. Są zajęci poszukiwaniem wrażeń, chwil uniesień 
i - jak każe panujący indywidualizm - możliwości udowod
nienia innym, że są wolni i nie potrzebują nikogo. Zawsze 
przecież można ratować się narkotykiem albo znaleźć w In
ternecie partnera do wspólnego samobójstwa. 

Może zarysowany tu obraz wydaje się zbyt czarny. 
Przecież jesteśmy skłonni zazdrościć młodemu pokoleniu 
wspaniałych szans w świecie stojącym otworem. Uważajmy 
jednak, by ten otwarty wspaniale świat nie zapełnił się ludź
mi pełnymi sukcesów, Lecz bardzo samotnymi i skłonnymi 
do depresji. 

Na bunt przeciw zasadom ustanowionym przez 
starsze pokolenie spójrzmy jednak optymistycznie, jak 
na konieczną korektę pokoleniową. świat dorosłych zmienił 
się - od autorytarności dziewiętnastowiecznych filistrów 

- w indyferentyzm wychowawczy dzisiejszych rodziców, za
gonionych pracą lub po prostu bezradnych wobec wyzwań 
współczesności. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej niektórym 
modom i ruchom młodzieżowym, które charakteryzuje non
konformizm i swoista filozofia wycofywania się przed presją 
konsumpcjonizmu, a także nieakceptowanie agresywnego 
i merkantylnego stosunku do życia - można dostrzec wiele 
podobieństw w myśleniu i wrażliwości młodzieży sprzed 
wieku. Tak jakby wrażliwość i świeżość uczuć wciąż była 
ta sama ... 

KATARZYNA POPIOŁEK 
GRAŻYNA MISZEWSKA-MARZEC 

* Adam Smith (1723-1790) - szkocki myśliciel i filozof. autor 
„Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", dzieła, które było 
jedną z pierwszych prób usystematyzowania wiedzy na temat historii 
rozwoju przemysłu i handlu w Europie. 
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Zdjęcia wykonano na li próbie generalnej. 

Autorem zdjęć jest Tomasz Zakrzewski. 

Wszystko jest trudne, nim stanie się proste. 
Margaret Fuller 

- Ile miałaś lat, kiedy TO straciłaś?- pyta 
z uprzejmym zainteresowaniem Luc. 

- Jakie ,,to'? - podnosi brwi Kate. 
- No wiesz„. TO ... Twój kwiatek. 
- Aaa! Mój kwiatek to nie twój interes! - Kate nie 

kryje oburzenia. 
- Pytam. bo wielu ludzi rwie się do tego; ich ciało 

przepełnia chęć odkrycia. Inni strzegą tego jak klejnotu. 
Czekają„. Czekają„. 

- Ty się rwałeś- Kate raczej stwierdza. niż pyta. 
-Jak byk. 
- Wyobrażam sobie - ironizuje dziewczyna. 
- Młody byk! - dodaje Luc z przekonaniem. 
-Jak młody? 
- Trzynastoletni. 
- Naprawdę??? 

- Masz rację, dwunastoletni - koryguje Luc 
i uśmiecha się do swych wspomnień. - Magda była pu
taine. prostytutką. Mieszkała za miastem obok małego 
mostu. Nie była piękna. ale usta miała nie z tej Ziemi. 
Nie miałem forsy na pocałunki, tylko na„. no wiesz... 

Rozmowa Meg Ryan z Kevinem Klinem w filmie 
„Francuski pocałunek" ma - jak na komedię przystało -
zabawną wymowę. Ale rzecz dotyczy spraw poważnych, 
najpoważniejszych na świecie. 

Inicjacja seksualna. 
Ten pierwszy raz. 
Jest zwykle głębokim i mocnym przeżyciem, które 

może mieć wpływ na całe przyszłe życie emocjonalne 
i erotyczne. Budząca się seksualność to czas pragnień 
i fantazji, marzeń i fascynacji, związanych z odkrywaniem 
świata dotąd nieznanego. Teoretycznie rzecz biorąc, 
mógłby to być jeden z piękniejszych momentów w życiu. 
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A jednak często wiąże się z frustracją, niepokojem i lękiem . 
Dlaczego? Przede wszystkim z niewiedzy. 
Kiedy w roku 1948 ukazała się książka Alfreda 

Charlesa Kinseya pt. „Sexual Behavior in the Human 
Male", potocznie i do dziś nazywana „raportem Kinseya", 
nikt nie przypuszczał, że liczące ponad 800 stron ze
stawienie wykresów, tabel i wniosków, przeznaczonych 
dla środowiska naukowego, rozejdzie się w ciągu dwóch 
miesięcy w 200 tysiącach egzemplarzy. Amerykanie 
oszaleli. „(.„) TIMES podał, że pewien kupiec zbożowy 
dał swojej kochance egzemplarz tego dzieła z dedyka
cją: »Mam nadzieję, że pomoże ci to lepiej mnie zrozu
mieć«. To samo czasopismo opisało, ze znacznie większą 
przesadą, pewnego playboya z Miami Beach, który prze
słał jakoby po egzemplarzu książki każdej ze swoich 
znajomych. Komicy wykorzystywali pracę Kinseya dla 
tworzenia gagów. Powiedzenie »pikantniejszy niż raport 
Kinseya« weszło do obiegu w całym kraju. Autora książ
ki poproszono o popieranie własnym autorytetem prze
różnych rzeczy, od dzieł religijnych po biustonosze (.„)"1 

Kinsey był naukowcem; zbierał fakty bez dokony
wania ocen. Nie moralizował, nie potępiał. Nie wychwalał. 
Przestawiał suche wyniki badań - ilu mężczyzn białej 
męskiej populacji (bo taką badał) miało stosunki przed
małżeńskie, ilu pozamałżeńskie. Ile procent mężczyzn 
przed ukończeniem piętnastego roku życia doznało ja
kiejś formy rozładowania popędu seksualnego, ilu miało 
kontakty z prostytutkami i homoseksualistami. Ilu„. 

Raport Kinseya wzbudził rzecz jasna wielkie 
kontrowersje wśród naukowców i przedstawicieli władzy, 
tym niemniej położył kres epoce milczenia i udawania. 
Przeciwstawił się absurdalnym przepisom prawnym, 
dyskryminującym ludzi ze względu na praktyki seksual
ne (w 44 stanach USA obowiązywały prawa penalizujące 
cudzołóstwo, amerykańskie szkoły morskie odrzucały 
„każdego kandydata wykazującego oznaki uprawiania 
masturbacji", a homoseksualizm w Georgii był karany 
śmiercią - to tylko niektóre przykłady). 

To był początek rewolucji. 
Tymczasem w Polsce„. 
„W Polsce zmienił się ustrój, a wraz z nim niemal 

wszystko. Tylko nasza wiedza o seksie okazuje się zaska
kująco odporna na zmiany. Czy to prawda, że mężczyzna 
ma limit wytrysków? Czy jeśli będzie się onanizował, to 
wyschnie mu mózg i stos pacierzowy? A czy od poca
łunków można zajść w ciążę?-takie pytanie gnębiły 
Polaków w latach 60. Od tamtej pory minęło pół wieku, 
a młodzi Ludzie nadal zadają bardzo podobne pytania. 
(„ .) Jest tylko jedna różnica: w szarych latach PRL Po
lacy wstydzili się rozmawiać o seksie. Dziś młodzi ludzie 
nie mają z tym problemu."2 

Czy aby na pewno? 
Nawet, jeśli tak jest, młodzież rzadko spotyka od

powiednio przygotowanych do tej rozmowy partnerów. 

Podstawowym problemem jawi się tutaj brak przygo
towania ze strony rodziców, którzy nie potrafią (bo rów
nież przez swoich rodziców nie zostali tego nauczeni) 
przekazać swoich doświadczeń w sposób pozytywny. Na 
dodatek nie radzą sobie ze zmieniającymi się obycza
jami i okolicznościami. M i lczą. A młodzi Ludzie szukają 
wzorców. Nie mając wsparcia w rodzicach, próbują sami 
znaleźć wyjście, szarżują, kierują się nie zawsze prawi
dłowymi przesłankami. Korzystają z Internetu, kupują 
młodzieżowe pisma. 

- Młodzież nie potrafi, bo nie jest do tego przy
gotowana, w sposób spokojny i wyważony przebrnąć 
przez trudny okres dojrzewania i dorastania do ról spo
łecznych - mówi dr Marian Ciesielski, psycholog i sek
suolog. - Istniejące wzorce ulegają ciągłej modyfikacji, 
wobec których rodzice są bezradni, a media atakują 
agresywnymi modelami zachowania. Rodzicom brakuje 
słownictwa, przygotowania, często unikają udzielenia 
wsparcia dzieciom. 

Tymczasem decyzja o rozpoczęciu życia seksual
nego pojawia się coraz wcześniej. Z badań, przeprowa
dzonych w ramach międzynarodowego projiktu Świa
towej Organizacji Zdrowia w połowie lat 90. ubiegłego 
wieku wynika, że średni wiek inicjacji seksualnej wynosił 
dla Polaków 18,8 roku. W ciągu dwudziestu Lat grani-
ca ta przesunęła się znacznie w dół. Czternastoletnie 
dziewczęta czytają kolorowe czasopisma, w których 
sztab dorosłych redaktorów radzi, jak się ubrać, jak 
pomalować, jak zachować i co mówić, by skutecznie 
poderwać chłopaka. „Nudne, obciachowe, głupie„. Taka 
jest większość tekstów na podryw! Całe szczęście udało 
się nam zebrać kilka zabawnych, które mogą posłużyć 
za wstęp do ciekawej rozmowy„."3 - czytamy w jednej 
z młodzieżowych gazet. Dalej następują przekłady: 

„- Jestem potencjalną dawczynią organów. Chęt
nie oddam moje serce! 

- Jak to jest być najsłodszym przystojniakiem 
w okolicy? 

- Jestem piękna, a ty niebrzydki.„ Nieźle byśmy 
się razem prezentowali, nieprawdaż?"4 

- Role społeczne, które odgrywamy w dorosłym 
życiu, różnią się bardzo u dziewczyn i chłopców - wyja
śnia dr Marian Ciesielski. - Dziewczęta mają.inne plany 
związane z płcią, niż chłopcy. Dziś obserwujemy wzmo
żoną aktywność w zwracaniu uwagi na siebie, przej
mowaniu inicjatywy, prowokowaniu chłopców. Sprzyja 
temu zmiana obyczajowości, swoboda zachowania, 
również w miejscach publicznych. Dziewczęta wcześnie 
zaczynają rozumieć, że ich uroda jest swego rodzaju to
warem, zdają sobie sprawę ze swojej siły, którą wykorzy
stują bez skrupułów do realizacji wymarzonych celów. 
Taka postawa musi prowadzić do karamboli życiowych. 

Właściwie już od Pierwszej Komunii świętej, pod
czas której strojone są niczym panny młode do ślubu, 

dziewczynki trwają w przekonaniu, że muszą się podo
bać i że ich urok jest nie tylko przedmiotem pożądania 
mężczyzn, ale i niezłą kartą przetargową. „(„.) Jednego, 
czego nastolatki są pewne po Lekturze młodzieżowych 
czasopism, to tego, że muszą być sexy, bo wszystko jest 
sexy. Czasopisma przekonują, że trzeba cieszyć się sek
sualnością i pokazywać partnerowi, na co ma się ochotę . 
»Zostań mistrzem całowania«, »Bez tabu: pierwszy raz 
nago«, krzyczą okładki."5 

No więc pokazują. Wśród powodów, dla których 
młodzi ludzie decydują się na seks, prym wiedzie chyba 
presja otoczenia i przechwałki o swoich doświadcze
niach seksualnych. Rówieśnicy potrafią być okrutni, 
a lęk przed wyśmianiem, odrzuceniem jest większy, niż 
strach przed pochopnymi rozwiązaniami. 

Niebagatelną rolę odgrywa tu chęć przeciwsta
wienia s i ę rodzicom, działanie „na złość mamie". świa
domość złamania rodzicielskich zakazów daje słodką 
satysfakcję, mimo iż rodzice najczęściej nie wiedzą, co 
się wydarzyło. N ie bez znaczenia jest oczywiście pokusa 
zakosztowania „zakazanego owocu". I wreszcie - naciski 
ze strony partnera. Zdarza się, że zakochana dziewczyna 
decyduje się na swój pierwszy raz, mimo że nie dojrzała 
jeszcze do zbliżenia, by udowodnić miłość ukochanemu, 
zatrzymać go przy sobie. 

Często po takim pierwszym razie pozostaje uczucie 
niesmaku, zawodu i rozczarowania. Gorzej, gdy dziewczy
na zajdzie w ciążę, zarazi się wirusem HIV Lub chorobą 
weneryczną. Ten spontaniczny kontakt intymny powoduje 
wtedy uraz, który nie dość, że komplikuje całe jej życie, 
to jeszcze dewaluuje marzenia i oczekiwania na wielką 
miłość. Brutalna konfrontacja własnej wizji z rzeczywisto
ścią, która następuje w momencie niedojrzałości i braku 
przygotowania, musi skutkować negatywnie. 

- W takich sytuacjach nie traktuje się partnera jak 
podmiot, ale jako narzędzie do szybkiego seksu, nie ma 
więc warunków do powstania głębszej więzi - mówi dr 
Marian Ciesielski. - Niemożliwe staje się bliższe pozna
nie partnera i subtelne wczuwania się w jego wrażliwość, 
potrzeby i cele. Nie tworzą się podwaliny trwałego 
związku. 

Dlatego też trudno przecenić rolę edukacji seksu
alnej. 

„Według danych badań przeprowadzonych 
w listopadzie 2000 roku ponad połowa dzieci i mło
dzieży szkolnej w Polsce w roku szkolnym 1999/2000 
i 2000/2001 nie miała zajęć z przedmiotu »wychowanie 
do życia w rodzinie«. W niektórych szkołach przedmiot 
był proponowany uczniom jako zajęcia pozalekcyjne, na 
przykład po południu lub w soboty. Często Lekcje prowa
dziły osoby nieprzygotowane merytorycznie lub zmu
szane od odbycia kursu kwalifikacyjnego pod groźbą 
utraty godzin i niewypracowania nauczycielskiego pen
sum. Zdarzały się przypadki, gdy w obliczu trudności ze 

znalezieniem nauczyciela przedmiotu dyrekcja prosiła 
rodziców o niewyrażanie zgody na udział dziecka w za
jęciach . Niejednokrotnie dyrekcja szkoły miała poczucie, 
że rozwiązuje problem. Z tego typu praktykami spotyka
my się niestety po dzień dzisiejszy."6 

Anglicy mawiają: no comments. 
- Każda wiosna jest inna- podsumowuje 

dr Marian Ciesielski. - Ale każda ma stałe, identyczne, 
powtarzające się cechy. A utrzymywanie, że wiosna 
będzie trwać wiecznie i nigdy nie nastąpi lato, jest po 
prostu nieodpowiedzialne. Dorośli muszą młodzież na 
to przygotować! 

Na oficjalnej stronie internetowej musicalu „Prze
budzenie wiosny" producenci spektaklu - lra Pittelman 
i Tom Hulce zamieścili list do rodziców, którego treść 
sprowadza się do takich słów: 

Kiedy zdecydowaliśmy się wystawić na Broad
wayu ten musical, wiedzieliśmy, że problemy opisane 
w 1891 roku przez Wedekinda i objęte wówczas zakazem 
upowszechniania, są nadal aktualne. Wzbogacona dziś 
przez Satera i Sheika ostrym, rockowym brzmieniem 
opowieść stała się zjawiskiem, wykraczającym poza wiek 
i bariery kulturowe. 

Cieszymy się odzewem nie tylko ze strony mło

dych ludzi, ale i rodziców, którzy- wykorzystując wy
jątkowe przeżycia związane z odbiorem „Przebudzenia 
wiosny" - chcą rozpocząć rozmowę z córkami i synami. 
Musical otworzył drzwi do dialogu na „dorosłe" tematy„. 

Jesteśmy zaskoczeni, ale i zadowoleni z faktu, 
że tak wielu rodziców, zainspirowanych bohaterami 
i fabułą przedstawienia, podjęło próby konstruktywnej 
rozmowy- czasami jeszcze w teatrze, czasami później, 
w domu, a czasem - i w jednym i w drugim miejscu. 

Mamy nadzieję, że wszystkie pytania znajdą od
powiedzi, wątpliwości zostaną rozwiane, a „Przebudzenie 
wiosny" będzie nie tylko „rozrywkowym", ale i prowo
kującym do myślenia spektaklem dla ludzi w każdym 
wieku i na całym świecie. 

JOLANTA KRÓL 

1 James R. Petersen, Stulecie seksu, Dom Wydawniczy 
REBIS, Poznań 2002 

2 Renata Kim, Seksmisja, „Wprost", 8.08.2010 
3 „Bravo Girl!" nr 6, 24.03.2011 
4 tamże 
5 Dagmara Biernacka, Dojrzewanie w rytmie orgazmu, 

„ Przegląd", 10 kwietnia 2011 
6 Zbigniew Izdebski i Antonina Ostrowska, Seks po polsku, 
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EMILIA MAJCHERCZYK 
Zadebiutowała jako wokalistka w wieku dwunastu lat! Śpiewała w ze
społach grających reggae, ska, hardcore/punk (Twin Peaks, Reinforced 
Concrete. OP-1, Nyshynga). Zachwyciła swym talentem jurorów i widzów 
programu ..Twoja droga do gwiazd", który wygrała w grudniu 2003 roku. 
Nagrodą było nagranie płyty. Jesienią 2004 roku na rynku pojawił się jej 
debiutancki album pt. „EMI", zarejestrowany w studiu Seweryna Krajew
skiego. Autorami muzyki byli Adam Abramek i Paweł Sot (duet kompozy
torski, znany ze współpracy z Kasią Kowalską i Beatą Kozidrak), 
Rich Cox-amerykański kompozytor i wokalista, Maciek Gładysz (Human. 
IRA, Edyta Bartosiewicz) i Kuba Majerczyk (Obywatel GC, Bajm). 
Piosenki w wykonaniu Emilii Majcherczyk pojawiły się na składankach 
muzycznych „Supernove", „Kierunek Sopor oraz „świadek koronny", 
a ona sama nominowana była do wielu nagród muzycznych, m.in. Złotych 
Dziobów Radia Wawa. Piosenka pt. „Nie walcz" nominowana była w 2005 
roku do „Słowika Publiczności" na 42 Festiwalu w Sopocie. 
Teledysk do piosenki ..Tylko ciebie chcę" zobaczyć można w filmie „świadek 
Koronny". Emilia Majcherczyk jest członkiem zespołu wokalnego Teatru 
Rozrywki od roku 2007. Bierze udział we wszystkich spektaklach muzycz
nych. w musicalu „Oliverl" gra Karolkę. a w „Skrzypku na dachu" Szpryncę. 
śpiewa jako solistka w koncertach sylwestrowych, zaś w widowisku baleto
wym „Zobacz Alicjo" stworzyła niezwykle interesującą, wokalną ilustrację 
przygód tytułowej bohaterki Alicji. Wokaliza -w dużej mierze improwizo
wana, a wykonywana z towarzyszeniem Bartłomieja Hermana (instrumen
ty perkusyjne) i Jacka Owsianki (improwizacje na saksofonie)- stanowi 
niewątpliwie odrębną wartość w tym widowisku. Od 14 lutego 2011 r. 
w angielskich rozgłośniach radiowych. można usłyszeć Emilię w utworze 
pt. „State of my hearr brytyjskiego zespołu Zee. 

MAREK MOLAK 
Uczeń warszawskiego liceum ogólnokształcącego. Absolwent szkoły 
muzycznej I stopnia. W wieku 9 lat zadebiutował tytułową rolą w Teatrze 
Muzycznym Roma w spektaklu „Piotruś Pan". Przygoda ta trwała prawie 4 
lata. Jest aktorem głosowym, dubbinguje filmy fabularne i kreskówki, m.in. 

„Król Lew", „Księga dżungli" i „Gdzie jest Nemo?" Od trzech lat w serialu 
„Barwy szczęścia' gra Huberta - pierwszoplanową postać. Jest wokalistą 
warszawskiego zespołu rockowego AVA, z którym nagrał piosenki do se
rialu „Barwy szczęścia'. Od dwóch lat jest zawodnikiem mieszanych sztuk 
walki w klubie sportowym LEGIA WARSZAWA. 



MARIA MEYER 
Za rolę Ewy Peron otrzymała Specjalną ZŁOTĄ MASKĘ przypieczętowaną 
znakomitymi recenzjami. Po gościnnych prezentacjach „Evity" w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym okrzyknięto ją „najlepszą aktorką musicalową'' i do dziś 
nie ma sobie równych. Na deskach Teatru Rozrywki zagrała niemal wszystkie 
najważniejsze żeńskie role w chorzowskich musicalach: Annę w „Dwa razy 
tak", Polly w „Operze za trzy grosze", Sally Bowles w ,,Cabarecie", tytułowe role 
w „Księżniczce Turandot" i „Evicie". Hudel w „Skrzypku na dachu", Aldonzę-Dul
cineę w „Człowieku z La Manchy", Magentę w musicalu Jhe Rocky Horror Show" 
i Marię Magdalenę w rock-operze ,,Jesus Christ Superstar". Oprócz tego było 
jeszcze wiele ról m.in. w „śladach" Józefa Szajny (Diablica), ,,Ja Josephine" (tytu
łowa) , „Nunsense" (Siostra Mary Amnezja) czy ..Terapia Jonasza' (Pani Doktor). 
Dzisiaj, poza Marią Magdaleną, gra Mańkę w spektaklu „Dyzma - musicar', Judy 
Garland w „Na końcu tęczy", panią Page w szekspirowskiej adaptacji „Wesołe 
kumoszki. Musicar· oraz Marynię w komedii „Pomalu, a jeszcze raz!''. Bierze też 
udział w spektaklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego''. Jest gwiazdą wszyst
kich koncertów rozrywkowych i sylwestrowych Teatru Rozrywki. 
Maria Meyer debiutowała w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie (1977). Zagrała 
tam m.in. Biankę w „Białym małżeństwie" T. Różewicza, Inez w „Zielonym 
Gilu" T. de Moli ny oraz Klarę w „ślubach Panieńskich" A. Fredry. W 1981 roku 
wygrała Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Z Olsztyna przeniosła 
się do Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (1983), gdzie 
byłam.in . Albertynką w „Operetce" W. Gombrowicza. Ofelią w „Hamlecie" 
W. Szekspira i Szimeną w „Cydzie" P. Corneille'a. 
W Teatrze Rozrywki pojawiła się po raz pierwszy jako Gizela w „Huśtawce" 
(wtedy jeszcze jako aktorka gościnna). Ale chorzowska scena to tylko jeden 
z licznych obszarów jej aktywności. Przez wiele lat występowała z Kabaretem 
Jana Pietrzaka „Pod Egidą'', biorąc udział w tournee po Szwajcarii, Niemczech, 
Włoszech. USA i Kanadzie. Śpiewała z Filharmonią śląską w Katowicach oraz 
Filharmonią Zielonogórską i Zabrzańską. Występowała na Międzynarodowym 
Wieczorze Pieśni, zorganizowanym z okazji 10-lecia Cafe Teater w Lublianie 
(Słowenia) oraz na I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. M. Fogga 
w Krakowie, na którym otrzymała „Złoty Liść Retro". Gościła na scenie 
Polskiego Ośrodka Kultury w Londynie, reprezentowała nasz kraj na Między
narodowym Festiwalu Piosenki Chansonfest 2001 w Zagrzebiu, podczas Dni 
Polskich w Maroku oraz na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Kobiecej 
w Tel Awiwie. Bierze udział w kolejnych edycjach Europejskiego Festiwalu 
im. Jana Kiepury w Krynicy Górskiej. Współpracuje z orkiestrą KWK „STASZIC" 
w Katowicach. Gra gościnnie w Gliwickim Teatrze Muzycznym, Teatrze Zagłę
bia w Sosnowcu i Teatrze KOREZ w Katowicach. 
Maria Meyer jest laureatką nagrody ZASP im. Leny Starke, nagrody Wojewody 
Katowickiego dla Młodych Twórców za wszechstronność sztuki aktorskiej, 
a także nagrody Prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie kultury (2000 r.) 

W 1996 roku została pierwszą laureatką organizowanego przez „Gazetę Wy
borczą - Gazetę w Katowicach" i Wojewodę Katowickiego Plebiscytu Publicz
ności na najpopularniejszą aktorkę . Miesięcznik „Pani" wyróżnił ją.jako jedną 
z 100 kobiet w Polsce, które w roku 2001 szczególnie zaznaczyły się w życiu 
publicznym. Aktorka jest też laureatką statuetki „Narcyza' - nagrody przyzna
nej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
za wybitne osiągnięcia zawodowe (2004). W grudniu 2008 roku Marszałek 
Województwa śląskiego uhonorował ją Nagrodą Artystyczną. 
W 1998 roku aktorka założyła własny teatr pod nazwą Ma Scala - Teatr Marii 
Meyer, którego pierwszą produkcją był spektakl „Jestem znów. Maria Meyer 
śpiewa Brela". Druga propozycja Ma Scali, przygotowana wespół z Teatrem 
Rozrywki, to przedstawienie „Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy". Piosenki 
z tych spektakli utrwalone zostały na dwóch płytach, wydanych przez Marię 
Meyer w roku 2004. Dziś Ma Scala ma na afiszu kilka muzycznych przedsta
wień, w których aktorka występuje z akompaniamentem śląskich muzyków. 

MARTA TADLA 
Dysponująca wyjątkowo piękną barwą głosu i ogromną muzykalnością aktorka 
jest absolwentką Studium dla Aktorów Lalkarzy w Będzinie. W tym mieście de
biutowała na scenie Teatru Dzieci Zagłębia i tam też otrzymała pierwszą ZŁOTĄ 
MASKĘ. Było to w roku 1991, a nagrodzona rola to Macocha w „Kopciuszku''. 
Współpracę z Teatrem Rozrywki rozpoczęła w roku 1995 rolą Siostry Mary 
Hubert w musicalu „Nunsense" i od razu zwróciła na siebie uwagę widzów 
brawurowo wykonywanym song iem „Któż świętszy jest niż ja'. Za piosenki, 
śpiewane w przedstawieniu muzyczno-baletowym „Gershwin" uhonorowano ją 
ZŁOTĄ MASKĄ „Wieczoru" 1997. 
Grała w musicalach: „Człowiek z La Manchy" (Gospodyni Don Kichota), 
„Na szkle malowane" (jedna z Dziewczyn), „SPIN - musical" (Helen Pierce) oraz 
w spektaklach: „Bal u Wolanda" (Bosman żorż-Żona Bosego), „Przygoda fry
zjera damskiego" (Candida) i „W 80 dni dookoła świata po stu latach" (Królowa 
Murzynów, Marry). Interesującą postać stworzyła w „Szwagierkach" (Germana 
Luzon), zaś w przedstawieniu „Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew" 
pokazała cały wachlarz swoich możliwości wokalno-aktorskich. Podobnie 
zresztą, jak w „KRZYKU według Jacka Kaczmarskiego". 
Dziś aktorka gra w musicalach: „West Side Story" (Margarita). „Dyzma - mu
sical" (w grupie arystokracji) oraz ,,Jesus Christ Superstar" (Annasz-Kapłan) . 
Jest również Gołdą w „Skrzypku na dachu", Wdową Corney w musicalu „Oliver! " 
oraz Panią Rychłą w spektaklu „Wesołe kumoszki. Musicar'. 
Marta Tadla to gwiazda wszystkich koncertów rozrywkowych i sylwestrowych 
Teatru Rozrywki. 
Za rolę Annasza-Kapłana w rock-operze ,,Jesus Christ Superstar" aktorka zosta
ła uhonorowana na 2. Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni (2009) - Prezy
dent miasta Gdynia przyznał jej prywatną nagrodę. 



ANDRZEJ KOWALCZYK 
Jeszcze w szkole średniej dużo śpiewal najchętniej utwory liryczne, pełne 
filozoficznej zadumy. Ale dopiero w Teatrze Rozrywki mógł ulubione zajęcie 
wykorzystać w pełni, wcześniej bowiem grał w teatrach stricte dramatycznych. 
Tuż po studiach w krakowskiej PWST, rozpoczął pracę w Teatrze Dramatycznym 
im. A. Węgierki w Białymstoku, gdzie przez dwa sezony grał pod okiem Jerze
go Zegalskiego (swojego późniejszego dyrektora w Katowicach). Następnym 
etapem był Teatr im. S. Zeromskiego w Kielcach i wreszcie - katowicki „Wy
spiański". Zagrał tam w kilku bardzo znaczących dla tej sceny spektaklach: 

„Popiele i diamencie" J. Andrzejewskiego (Alek), „Hamlecie" W. Szekspira (Laer
tes), „Cydzie" P. Corneille'a (Paź), „Amadeuszu" P. Shaffera (Obywatel Wiednia), 

„Szewcach" Witkacego (jeden z Chłopców) i „Szklanej menażerii" T. Williamsa 
(Syn). 
Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od roli Perona w chorzowskiej insceni
zacji „Evity". Później przyszły role m.in. w „Ubu Król, czyli Polacy" (Stanisław 
Leszczyński), „Oceanie Niespokojnym" (Gubernator), „Człowieku z La Manchy" 
(Książę-Doktor Carasco), „Balu u Wolanda" (Mikołaj Iwanowicz Rimski), „Od
jeździe" (Bart Gor), ,,Terapii Jonasza" (Ojciec), musicalach ,,Canterville Ghost" 
(Lord Canterville) i „Rent" (Terapeuta), farsie „O co biega? " (Intruz), „Przygo
dzie fryzjera damskiego" (Miscosillas) i in . 
Dziś można podziwiać Andrzeja Kowalczyka w musicalach: ,,Jesus Christ 
Superstar" (Piłat), „Dyzma - musicar· (Pułkownik Wareda), ,,Jekyll & Hyde" 
(Sir Danvers Carew). „West Side Story" (Doc), „Oliver! " (Pan Brown low), „We
sołe kumoszki. Musi car· (Wielebny Evans) oraz „Producenci" (Marks-Sędzia
-Johann-Zarządca więzienia). Od 2003 roku aktor kreuje postać Tewjego 
Mleczarza w musicalu „Skrzypek na dachu". 
Jest również Malarzem w popularnej bajce „Pan Plamka i jego kot", śpiewa 
w spektaklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego", a w kameralnym przed
stawieniu „Na końcu tęczy" partneruje Marii Meyer, jako pianista Judy Garland, 
Anthony. 

JACENTY JĘDRUSIK 
To wielka osobowość chorzowskiego teatru i niewątpliwie jeden z najbardziej 
wytrawnych aktorów Województwa Sląskiego . 
W ciągu dwudziestu trzech sezonów, spędzonych w Teatrze Rozrywki stworzył 
kilka wybitnych kreacji i ogromną liczbę znakomitych ró~ w tym również drugo
planowych „smaczków", jak chociażby Arderiu w „Przygodzie fryzjera damskiego". 
Do jego najważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: Konferansjer 
i Generał Haig w „Rozkosznej wojnie", Mistrz Ceremonii w „Cabarecie", Lejzor Wolf 
w „Skrzypku na dachu", Stary w ,,Śladach", Peron w „Evicie", Służący-Sancho Pan
sa w „Człowieku z La Manchy", Król Herod w ,,Jesus Christ Superstar", Francis Otis 
w „Canterville Ghost" i Ksiądz Piórko w Jerapii Jonasza'', Gabriel John Utterson 

w musicalu ,Jekyll & Hyde" oraz Nikodem Dyzma w spektaklu .Dyzma - musicar·. 
Aktor poruszająca wykonuje Opowieść pewnego emigranta w „KRZYKU według 
Jacka Kaczmarskiego", a w musicalu „West Side Story" mrozi cynizmem jako 
Schrank. Talenty komediowe artysty obserwować można było z przyjemnością 
w „Na szkle malowane", gdzie kreował rolę poczciwego i pociesznego Anioła, 
w ulubionej przez widzów farsie „Okno na Parlament" (Richard Willey), kome
dii „ Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie" (w której wcielał się 
w wiele postaci), czy w farsie „O co biega?" (Biskup Laxu). Ostatnie, wyśmienite 
role komediowe Jacentego Jędrusika to Pan Bumble w musicalu „Oliver!" 
i Pan Ford w spektaklu „Wesołe kumoszki. Musical", ale przede wszystkim -
mistrzowsko zagrany Maks Białystok w „Producentach". 
Zanim jednak Jacenty Jędrusik odnalazł swoje miejsce w musicalu, 
ukończył łódzką Jilmówkę" i jako aktor dramatyczny zaangażował się 
do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, by po dwóch sezonach podjąć 
pracę w Teatrze Sląskim im. S. Wyspiańskiego. Na katowickiej scenie sukcesy 
odnosił w formach groteskowych, w rolach magów i szarlatanów, aranżują
cych wyimaginowaną rzeczywistość teatralną. Przez osiem sezonów zagrał 
kilka bardzo ważnych ról, m.in.: Don Antonia w ,,Zielonym gilu" T. de Moli ny, 
Andrzeja w „Kolonii wyzwolenia'' S. Brejdyganta, Strażnika w „Szewcach" 
S. I. Witkiewicza, Pieniążka w „Popiele i diamencie" J. Andrzejewskiego, Hra
biego Szarma w „Operetce" W. Gombrowicza, Diabła w „Panu Twardowskim" 
I. Szczepańskiej, Kucharza w „Amadeuszu" P. Shaffera, Nauczyciela tańca 
w „Cydzie" S. Wyspiańskiego, Hołysza w „Wyzwoleniu" S. Wyspiańskiego, Cyry
la w „Iwonie, księżniczce Burgunda'' W. Gombrowicza, Nepommucka w „Pigma
lionie" G. B. Shawa oraz Heli kona w „Kaliguli" A. Camusa. ' 
Jacenty Jędrusik jest laureatem trzech ZŁOTYCH MASEK (za Diabła w „Panu 
Twardowskim", Konferansjera-Generała Haiga w „Rozkosznej wojnie" i Mistrza 
Ceremonii w „Cabarecie" - specjalna ZŁOTA MASKA im. red. Barbary Sośnierz) 
oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2000). 
Imponującą listę znakomitych kreacji w Teatrze Rozrywki uzupełniają role 
w kilkunastu filmach fabularnych (debiut w „Gorączce mleka'' w reż. Juliusza 
Machulskiego), takich jak: „Wojna i miłość" w reż. Moshe Mizrahiego, „Magma'' 
w reż. L. Staronia, „Na straży swej stać będę" w reż. K. Kutza, „Rodzina Kanderów" 
w reż. Z. Chmielewskiego, .Angelus" w reż. L. Majewskiego, „Przygody dobrego 
wojaka Szwejka'' w reż. W. Gawrońskiego, „Los Chłopacos" w reż. G. Reguły, 

„Co słonko widziało" w reż. M. Rosy, „Laura'' w reż. R. Dunaszewskiego - produk
cja tvn), udział w spektaklach Teatru Telewizji (chociażby w kultowym .,Fryzjerze" 
Macieja Pieprzycy czy „Pakamerze" Jerzego Matuli), serialach tv t.Daleko od szo
sy", „Blisko, coraz bliżej", „Sensacje XX wieku'', ,,Zdaniem obrony" i in.) i wreszcie 

- do perfekcji opanowana rola konferansjera na koncertach i balach. 

ŁUKASZKOS 
Reżyser teatralny. Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze w warszawskiej 
Akademii Teatralnej, a w 1999 roku ukończył Wydział Reżyserii Dramatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jeszcze w czasie studiów 
był asystentem Mai Komorowskiej przy „Letnikach" M. Gorkiego (w których 
zresztą zagrał Dwukropka Siemiona Siemionowicza), Rudolfa Zioły przy 

„Burzy" W. Szekspira (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 1997) i Andrzeja Wajdy, 
z którym pracował przy realizacji „Klątwy" S. Wyspiańskiego (Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie, 1997). 
W latach 1989-1992 wędrował po Polsce z prywatnym Teatrem im. Kici Koci 
Zbigniewa Micha i Wojciecha Królikiewicza. 
W 1998 roku Łukasz Kos wraz z Markiem Wroną wyreżyserował na deskach 
Teatru Ludowego w Nowej Hucie „Dziady cz. Ili. Cela Konrada'' A. Mickiewicza. 
Kolejnym przedsięwzięciem był .Zazum" w stołecznym Teatrze Dramatycznym 
(2000). Było to liryczne przedstawienie z tekstami Dariusza Rzontkowskiego, 
nawiązujące stylistyką do niezapomnianego „Kabaretu Starszych Panów". 
Przez dwa kolejne sezony reżyser związany był z Teatrem Nowym w Łodzi, 
w którym wyreżyserował: „Beztlenowce" I. Villqista (2001), współczesną operę 
kameralną pt. „Mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem" M. Nymana 
(2002), „Kurkę wodną" S. I. Witkiewicza (2002) oraz program rozrywkowy 

„Go-Go, czyli neurotyczna osobowość naszych czasów" (2001) z tekstami i mu
zyką Jakuba Przebindowskiego, który cztery lata później wystawił ponownie, 
tym razem w krakowskim Teatrze Scena STU. 
Następne realizacje Łukasza Kosa to: „Od dziś będziemy dobrzy" P. Sali (Teatr 
Polski we Wrocławiu, 2003), „Sny" I. Wyrypajewa (Teatr Rozmaitości w Warsza
wie, 2004) oraz „Koronacja" M. Modzelewskiego (Teatr Narodowy w Warszawie, 
2004), która inaugurowała działalność sceny Laboratorium Dramatu przy 
Teatrze Narodowym, prowadzonej przez Tadeusza Słobodzianka . 
Łukasz Kos podjął się też realizacji energetycznego, świetnie zagranego 
„Pawia królowej" Doroty Masłowskiej (Teatr Studyjny PWSFTiT w Łodzi, 2006) 
oraz swoistego manifestu przeciwko kultowi młodości pt. „Starość jest piękna" 
Esther Vilar. ByŁ to spektakl przygotowany w warszawskim Teatrze Polonia 
i pokazywany w plenerze, przy Placu Konstytucji (2008). 
Łukasz Kos jest również autorem inscenizacji dla dzieci. W warszawskim 
Teatrze Lalka przygotował spektakle pt. .Sklep z zabawkami" A. Popescu 
(2005) oraz ,Janosik. Naprawdę prawdziwa historia" M. Walczaka. Na deskach 
Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy przedstawił współcześnie 
potraktowanego „Kajtusia Czarodzieja'' J. Korczaka (2008). 
W roku 2006 wyreżyserował w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warsza
wie „Zapiski tego, który zniknął" L. Janacka i „Sonety Szekspira" P. Mykietyna 
W jeleniogórskim Teatrze im. C. K. Norwida zrealizował „Klątwę" S. 
Wyspiańskiego (2008), a w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi - „Króla-

Ducha" J. Słowackiego (2009) . Łukasz Kos jest również współautorem 
(z Jackiem Papisem) filmu dokumentalnego „Zdzisław Maklakiewicz" (1996), 
traktującym o karierze jednego z najbardziej nietuzinkowych polskich aktorów 
filmowych. W roku 2004 reżyser zrealizował „Opowieści o zwyczajnym 
szaleństwie" P. Zelenki dla Teatru Telewizji. 
NAGRODY: 
2001- ZŁOTA MASKA - nagroda łódzkich recenzentów dla najlepszego reży
sera sezonu za reżyserię „Beztlenowców" I. Villqista w Teatrze Nowym w Łodzi , 
2002- Nagroda publiczności dla spektaklu .Beztlenowce" I. Villqista 
na 5. Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Kato
wicach, 
2003 - Nagroda za reżyserię spektaklu „Od dziś będziemy dobrzy" P. Sali 
na 3. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej RZECZOWISTOSć PRZEDSTAWIONA 
w Zabrzu oraz Nagroda za reżyserię spektaklu „Kurka wodna'' S. I. Witkiewicza 
na 28. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych, 
2004- Nagroda za „wrażliwą i skuteczną pracę nad tekstem i aktorem" 
w przedstawieniu „Koronacja" M. Modzelewskiego na 4. Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej RZECZOWISTOSć PRZEDSTAWIONA w Zabrzu, 
2005- Nagroda za inscenizację i reżyserię przedstawienia „Sklep z zabawkami" 
A. Popescu na 12. Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Lalek w Toruniu, 
2006 -ATEST - Swiadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za rok 
2005, za przedstawienie „Sklep z zabawkami" A. Popescu. 



ANITA BOJARSKA 
Scenograf, kostiumolog. Studiowała na Wydziale Malarstwa oraz Katedrze 
Scenografii (studia podyplomowe) w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Wśród najważniejszych realizacji znalazły się projekty kostiumów 
i scenografii do następujących spektakli: „Dziady część li" A. Mickiewicza 
(Teatr Miejski w Gdyni), ,,Testosteron" A. Saramonowicza i T. Koneckiego (Teatr 
Dramatyczny w Jeleniej Górze), „Tlen" I. Wyrypajewa (Teatr Powszechny 
w Warszawie), „Koronacja" M. Modzelewskiego (Teatr Dramatyczny w Zielonej 
Górze), „Klątwa" S. Wyspiańskiego i „Sinobrody- nadzieja kobiet" D. Loher 
(Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), .Dybuk" wg utworów S. Anskiego 
i E. Jabee i „Ożenek" M. Gogola (Teatr Nowy w Poznaniu), „Czerwone Nosy" 
P. Barnesa (Teatr Dramatyczny w Jeleniej Górze), „Kordian" J. Słowackiego 
(Teatr Polski w Warszawie), „Nadobnisie i Koczkodany czyli Zielona Pigułka" 
Witkacego (Teatr Powszechny w Warszawie), „Bramy Raju. Krucjata 
dziecięca" wg J. Andrzejewskiego (Studium Teatralne w Warszawie), 

„Sprzedana narzeczona" B. Smetany (Opera w Debrecenie, Węgry) oraz .W nocy 
na starym rynku. Gorączka jesiennej nocy" I. L. Pereca (Teatr Żydowski 
w Warszawie) i „Hamlet 44" Magdy Fertacz i Artura Pałygi. 

W roku 2004 Anita Bojarska otrzymała nagrodę za scenografię do „Klątwy" 
S. Wyspiańskiego na 29. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Pol
ska", a rok później- Nagrodę im. Teresy Roszkowskiej przyznaną przez Polski 
Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI. 

W Teatrze Rozrywki zaprojektowała kostiumy i scenografię do przedstawienia 
muzycznego „Na końcu tęczy". 

JOANNA NIEMIRSKA 
Aktorka, mająca w dorobku kilkanaście ról w teatrach Krakowa (Teatr Ludowy 
w Nowej Hucie i Krakowski Teatr Scena STU), Trójmiasta (Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku i Teatr Miejski w Gdyni), Warszawy (Teatr Narodowy, Teatr Polonia) 
oraz Jeleniej Góry. Widzowie naszego województwa mogli podziwiać Joannę 
Niemirską w „Hamlecie" W. Szekspira w sosnowieckim Teatrze Zagłębia 
(reż. Bartłomiej Wyszomirski, 2005). 
W roku 2003 na XXI Festiwalu Szkół Teatralnych aktorka otrzymała wyróżnie
nie, ufundowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego za rolę Szatynki 
w spektaklu .Po deszczu" w reż . Jana Peszka (spektakl dyplomowy PWST 
w Krakowie). 
Ma również w dorobku role w spektaklach Teatru Telewizji: Pielęgniarkę 
w „Scenach z Powstania" M. Górskiego, B. Konopki i K. Lewińskiej (2004). 
Janę w „Opowieści o zwykłym szaleństwie" P. Zelenki w reż. l:. Kosa (2005) 
oraz Więźniarkę w „Doktor Halinie" G. Treli i M. Wrony w reż. M. Wrony (2008). 
Zajmuje się również projektowaniem kostiumów. Debiutowała w charakterze 
kostiumologa w przedstawieniu ,Janosik. Naprawdę prawdziwa historia" 
M. Walczaka (reż. Łukasz Kos) w warszawskim Teatrze Lalka (2010). 

JAROSŁAW STANIEK 
Tancerz, choreograf. Na początku swojej kariery zajmował się tańcem ulicz
nym i breakdancem. W 1984 roku został pierwszym Mistrzem Polski w tej 
dyscyplinie, sięgając po ten tytuł jeszcze wielokrotnie. W 1986 roku Minister
stwo Kultury i Sztuki przyznało mu dyplom tancerza estradowego; w tym 
samym roku podjął pracę w Teatrze Syrena w Warszawie. W 1989 roku założył 
legendarną grupę P'89, która pod jego kierownictwem zdobyła liczne nagrody 
i wyróżnienia. 
Pierwszym większym osiągnięciem teatralnym artysty była choreografia 
do musicalu „West Side Story" (reż. Tomasz A. Dutkiewicz), wystawionego 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1992 roku. Następnie pracował m.in. przy 
realizacjach przedstawień: „Hair", „Szachy", „Jesus Christ Superstar" i „Dracula". 
Przygotowywał również choreografię do spektakli muzycznych i musicali: 

„Chicago", „Nieszpory Ludźmierskie" i „Sen nocy letniej" oraz koncertów - „Weil 
2000" i „Kombinat". Jest reżyserem i choreografem hip-hopowego projektu 

,,12 ławek" dla Teatru Muzycznego w Gdyni. Jest także twórcą pierwszego 
polskiego show tanecznego „Opentaniec", transmitowanego na żywo podczas 
koncertu Welcome Europe dla 300 milionów widzów w całej Europie oraz 
na specjalnych pokazach w Brukseli i Atenach. Stworzył choreografię do fil
mu fabularnego .Ubu Król" w reż. Piotra Szulkina, z którym współpracował 
wcześniej przy produkcji filmu „Mięso". We wrześniu 2005 roku w Krakowie, 
w ramach festiwalu Sacrum-Profanum odbyła się premiera baletu „Romeo 
i Julia" S. Prokofiewa z choreografią Jarosława Stańka, a rok później -widowi
ska ,,Carmen TV' na podst. opery G. Bizeta. 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym, tworząc choreografię 
do musicalu ,,Footloose, wrzuć luz" oraz spektaklu tanecznego „Chodnik 
05", którego premiera teatralna odbyła się w gmachu GTM, a wersja specjal
na - kilkadziesiąt metrów pod ziemią, w opuszczonej kopalni Luiza w Zabrzu. 
W 2006 roku w Bratysławie, Pradze i Warszawie miały miejsce premierowe 
pokazy multimedialnego widowiska muzyczno-tanecznego „Vichry", które 
oparte jest na podaniach i legendach trzech krajów z choreografią i muzyką 
inspirowaną folklorem Śląska Cieszyńskiego. 
W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu Jarosław Staniek wyreżyserował 
i stworzył choreografię przedstawienia „Swing! ·.z utworami Duke'a Ellingtona 
w aranżacjach Stanisława Fijałkowskiego. Najnowszy projekt artysty to „Me
tropolish" (2010), spektakl stworzony wraz z białostocką grupą Fair Play Crew. 
Jarosław Staniek jest autorem choreografii pierwszego polskiego filmu tanecz
nego „Kochaj i tańci'. Wielokrotnie opracowywał ruch sceniczny do spektakli 
dramatycznych współpracując m.in. z Jerzym Jarockim i Grzegorzem Jarzyną. 

„Przebudzenie wiosny" to czwarta, po ,Jesus Christ Superstar", „West Side Story" 
i ,,Terapii Jonasza" „zawodowa przygoda" Jarosława Stańka z chorzowską sceną. 

NAGRODY: 
Nagroda Dziennikarzy za koncert Debiuty w Opolu 1992 dla grupy P'89, 
Nagrody Prezydenta miasta Gdyni za: 
choreografię do .West Side Story" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
choreografię do trans-opery „Sen Nocy Letniej" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
reżyserię spektaklu ,,12 ławek" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
ZŁ.OTA MASKA za choreografię do spektaklu ,,Footloose, wrzuć luz" w Gliwic
kim Teatrze Muzycznym, 
Pomorska Nagroda Artystyczna za spektakl roku dla widowiska „Opentaniec", 
tytuł „najlepszej musicalowej realizacji roku 2000 w Niemczech" dla niemiec
kojęzycznej wersji musicalu „Chess" z choreografią Jarosława Stańka. 

EWA ZUG 
Pianistka, akompaniator, pedagog, dyrygent, chórmistrz. Absolwentka Akade
mii Muzycznej we Wrocławiu. Akompaniator w PSM I i li stopnia im. G. Fitel
berga w Chorzowie. W latach 1994-2004 akompaniator-korepetytor w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie. 
Przygotowuje wokalnie solistów i zespoły i obejmuje kierownictwo muzycz
ne przedstawień, m.in. w Gliwickim Teatrze Muzycznym (..Anna Karenina" 
A. Zaryckiego, „Ragtime" S. Flaherty'ego, „High School Musical on stage" 
B. Louiselle), Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (..Świniopas" J. CH. Andersena, 

„Edith i Marlene" E. Pataki, Janga tango" J. Niesobskiej, „Sztuka kochania, czyli 
sceny dla dorosłych" Z. Książka, „Dziady. Część Ili" A. Mickiewicza, „Pamiętnik 
narkomanki" B. Rosiek, „Niech żyje bar· wg A. Osieckiej, „Ania z Zielonego 
Wzgórza" L. M. Montgomery), Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie i Teatrze 
Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. 
Od roku 2007 jest kierownikiem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. 
Jako pianistka jest laureatką m.in. konkursu wokalnego im. E. Platówny we 
Wrocławiu, wyróżniona nagrodą za najlepszy akompaniament oraz konkursu 
im. L. Różyckiego w Gliwicach. 
Koncertuje z Filharmonią Śląską i Filharmonią Zabrzańską m.in. podczas Eu
ropejskiego festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy. W roku 2010, podczas Festiwalu 
ARS CAMERALIS koncertowała z Ute Lem per oraz orkiestrą Aukso. 
Jako akompaniator współpracuje z wieloma aktorami m.in.: Marią Meyer, 
z którą nagrała dwie płyty „Maria Meyer śpiewa Brela" i „Ordonka. Miłość ci 
wszystko wybaczy·, Elżbietą Okupską, Jacentym Jędrusikiem, Robertem Talar
czykiem (płyta „Słowa" 2011), Wiolettą Białk, Joanną Rawik (podczas koncertu 
w Filharmonii Zabrzańskiej). 
Koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Izrael, Francja, Austria, Holandia, 
Niemcy, Maroko). Jest liderem septetu Crazy Band. 



foto: Agata Romera 

MICHAŁ WOJNAROWSKI 
Tłumacz i autor tekstów (występuje również pod pseudonimem Artur Warski). 
Współpracuje z Telewizją Polską i warszawskimi studiami dubbingowymi. 
Jest autorem przekładów piosenek do polskich wersji językowych wielu 
seriali telewizyjnych i filmów- w tym takich jak „Chicago", „Mary Poppins", 

..Zaczarowana'', ,,Zakręceni" oraz „Kubuś i przyjaciele" W. Disneya. Opracował 
także polskie dialogi do filmu „Rio", najnowszej animacji wytwórni 20th 
Century Fox. 
Pisze również teksty dla polskich wykonawców, jest autorem słów m.in. ty
tułowej piosenki do serialu telewizyjnego Jylko miłość" (z muzyką Andrzeja 
Smolika). Przetłumaczył wiele książek i komiksów dla dzieci dla wydawnictw 
Egmont i Nasza Księgarnia. Ma na swoim koncie współpracę scenariuszową 
przy filmie . .Jasne błękitne okna'' w reżyserii Bogusława Lindy. 
Przez wiele Lat był dyrektorem artystycznym w The Walt Disney Company 
i producentem wykonawczym teledysków z polskimi (oraz czeskimi, węgier
skimi i rumuńskimi) wersjami disneyowskich piosenek m.in. z filmów „High 
School Musical 2", „High School Musical 3" oraz „Camp Rock 2", w których 
wystąpili m.in. Ewa Farna, Hania Stach, Andrzej Lam pert i lukasz Zagrobelny. 
Jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego i po
dyplomowego Studium Menedżerskiego w warszawskiej Szkole Głównej 
Handlowej. 
Dla Teatru Rozrywki w Chorzowie przełożył już „Wesołe kumoszki. Musi car'. 

„Przebudzenie wiosny" to jego drugi musical, przetłumaczony dla chorzow
skiej sceny. 

Music Theatre International [www.mtishows.com] jest jednym ze świato
wych liderów wśród agencji, udzielających licencji teatralnych, broniącym 
praw i dziel kompozytorów, autorów tekstów piosenek oraz pisarzy 
(dramaturgów). MTI zaopatruje teatry na całym świecie w scenariusze 
i materiały muzyczne. Mając ponad 250 tytułów w katalogu MTI była silą 
napędową sukcesów takich wspaniałych musicali, jak Faceci i laleczki 
(Guys and Dolls), West Side Story, Skrzypek na dachu (Fiddler On The Roof) 
czy Przebudzenie wiosny (Spring Awakening). W MTI odbywają się również 
70-minutowe adaptacje musicali broadwayowskich, przeznaczonych do 
wystawiania przez uczniów szkól śred nich (Annie, Jr .. The Music Man, Jr .. 
Alladyn, Jr. w wersji disnejowskiej i wiele innych) w ramach programu The 
Broadway Junior CollectionTM, a w ramach The Kids Collection -30-minu
towe musicale, przygotowane do wystawiania przez uczniów szkól podsta
wowych (m.in. disnejowskie wersje Kopciuszka czy Księgi dżungli). Więcej 
informacji - na stronie www.broadwayjr.com 

MAREK DAWID 
Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, słuchacz West 
Surrey College of Art and Design w Farnham (Wielka Brytania) w ramach 
wymiany studentów, uczestnik warsztatów mistrzowskich w Lee Strasberg 
Theatre Institute (Nowy Jork). 
Reżyser i autor zdjęć w filmach reklamowych (Polska, Włochy, Francja, 
Irlandia, Wielka Brytania i USA), videoklipach (m.in. z udziałem Bon Jovi) 
na rynkach Polski, Niemiec i USA, a także wielu filmów dokumentalnych, 
realizowanych dla Channel4 oraz BBC. 
Autor zdjęć w ponad dwudziestu spektaklach polskiego Teatru Telewizji. 
Marek Dawid jest również autorem zdjęć do filmu fabularnego pt. „Sukces" 
w reżyserii Marka Bukowskiego. 
Ma w dorobku cztery wystawy fotograficzne w Londynie (1989-1992). 
Współpracuje jako reżyser z wieloma agencjami reklamowymi w Polsce 
i za granicą. dla takich korporacji jak: Casio, Coca-Cola, Procter&Gam
ble, TP SA, Era GSM, Plus GSM, Pepsico, Danone, PKN Orlen, Pekao SA, 
LOT Polish Airlines i in. 
Marek Dawid jest laureatem m.in. Nagrody dla najlepszego reżysera 
na Ogólnopolskim i Międzynarodowym Festiwalu Filmu Reklamowego 
CrackFilm. Otrzymał nominację do nagrody Clio na Advertising Festival 
w Nowym Jorku. 

Zastępca dyrektora - Michał Bi liński 

Główny księgowy- Dorota Borowy 

Dyrygenci - Joseph Herter, Jerzy Jarosik 

Inspektor orkiestry- Sławomir Kmieć 

Kierownik zespołu wokalnego - Ewa Zug 

Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara Żuchnicka 

Kierownik zespołu baletowego - Janusz Krzypkowski 

Inspektor zespołu baletowego - Beata Jabłońska-Rakoczy 

Pedagog baletu - Kazimierz Cieśla 

Konsultacje wokalne solistów- Ewa Mentel 

Korepetytor - Lena Minkacz, Radosław Michalik 

Kierownik techniczny- Damian Jasiok 

Kierownik sekcji akustycznej- KrzysztofWolfard 

Realizator światła - Marek Mroczkowski 

Kierownik działu administracji - Zofia Rycyk 

Biuro Obsługi Widzów- Barbara Chodacka (kierownik), Sebastian 

Gronet, Zbigniew Mrukwa 

Koordynacja pracy artystycznej- Justyna Górecka (kierownik), 

Magdalena Szojda 

Konsultant programowy- Krzysztof Karwat 

Impresariat- Aneta Głowacka 

Promocja i marketing - Paweł Rozkrut 

Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Magdalena Dziembowska 

Koordynator projektów edukacyjnych - Agata Witkowska 

Dekoracje i kostiumy zostały wykonane w pracowniach Teatru 

Rozrywki pod kierunkiem: Haliny Mattheus (krawiecka damska), 

Andrzeja Pipera (krawiecka męska), Danuty Gniewek i Teresy Szelest 

(perukarska), Zofii Dziugieł (kapeluszy), Wincentego Turka (stolar

ska), Henryka Zająca (ślusarska), Marka Olszewskiego (malarsko

dekoratorska) 

Brygadier sceny- Dariusz Szymański 

Starsza garderobiana - Katarzyna Zielińska 

Garderobiana Małej Sceny- Izabela Rutkowska 

Rekwizytorzy- Katarzyna Grad, Krzysztof Szreter 

Rekwizytorka Małej Sceny- Magdalena Skorupa 

~.vnamc.,. STYLEHOTELS 

-
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M'UZEUM 
ENERGETYl<I 

Dziękujemy za pomoc przy produkcji materiałów filmowych do spektaklu 

firmie DYNAMO Sp. z o.o. z Warszawy 

Dziękujemy za pomoc przy post-produkcji 

firmie DELAPOST z Warszawy 

Ponadto dziękujemy za życzliwość i pomoc: 

hotelowi Arsenal Palace w Chorzowie 

Muzeum Energetyki w Łaziska Górnych 

Elektrociepłowni SZOMBIERKI w Bytomiu 
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Miejskiemu Zakładowi Kąpielowemu Sp. z o.o. w Chorzowie 

Stowarzyszeniu Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu 

Dyrekcji Technikum Elektrycznego Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu. 

Redakcja programu - Jolanta Król 

Projekt Logotypu spektaklu, DTP - Ewa Satalecka 

Zdjęcia - jeśli nie zaznaczono inaczej, autorem zdjęć jest Tomasz Zakrzewski 

W spektaklu i programie wykorzystano piktogramy zaprojektowane przez Gerda Arntza (1900-1988)- niemieckiego projektanta, twórcę systemu infor
macji wizualnej dla obrazowania danych socjalno-ekonomicznych, przemysłowych i kulturalnych. Obecnie jego prace znajdują się w archiwum lsotype: 
http://www.gerdarntz.org/content/gerd-arntz#isotype 

ISBN 978-83-61823-48-3 z 
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