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"Co widział kamerdyner" 

"Jest pan w domu wariatów. Tu wszystko jest niezwykłe". 

"Ale to chyba dotyczy tylko chorych". 

"Tu nie ma uprzywilejowanych klas. Stosujemy zasady pełnej 

demokracji" . 

"Akcja w tej komedii o powszechnym obłędzie zaczyna się od 

momentu, gdy doktor Prentice, psychoanalityk, przeprowadza 

wstępną rozmowę ze swoją przyszłą sekretarką i każe się jej 

rozebrać, by zbadać jej kwalifikacje zawodowe. 

Intryga w "Co widział kamerdyner?" zawiera wystarczająco du

żo zawiłości, nieszczęśliwych przypadków, zbiegów okoliczności 

i obłędnej logiki , by starczyło tego na trzy komedie. Ale jakkol

wiek tych sześć postaci często traci kontenans, poczucie zdro

wego rozsądku a nawet„. własne ubranie, to dialog ich nie traci 

nigdy swej błyskotliwości. Ostatnia sztuka Joe Ortona, "Co wi

dział kamerdyner?" na pewno doczeka się uznania jako klasyka 

literatury angielskiej w dziedzinie komedii. 

Frank Marcus 
"Sunday Telegraph" 
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Szano~m i Państwo ; 

Te atr Lubuski skońc zył 45 la t . 

Je st wi ęc o 6 - 7 l a t młodszy od większości p olsk i c h s cen , 

które n i eda wno świ ę t owały s v1o j e półwi ecz e. Na s t o d opiero 

czeka . Jubi l e us z wi ęc ni eco skromniej s zy lecz przecież t akże 

wa r t odnoto„1ani a . Dobrze jest przypomni eć s ob i e, chociaż co 

pięć lat, trochę własnej histori i, bo przecież fakt, te Lubu-

s k i j est t eraz - choćby prze z chwil ę na szym t e at r e m, spr a wia , 

że jeg o historia jest nas zą hi s torią i że my sami wła śnie s i ę 

n i ą. stajemy . 

Przyglą.dają. c się ko l e j om losu zie l onogór s kiego Tea tru la -

tivi ej przetrwać trudne ch wi e - cza s e m n awet klęski - la twi e j 

t eż n ie doznać zawrotu głowy od zas ł u żonych suk c esów . 

Łatwiej również mieć nadzieję na przyszłość. Fl uc t uat nec 

mergitur ! - Oto d e wi z a , której powinn i śmy wierzyć . 

Obchody 4 5 -leci a rozpoczął "Ham

let " - osta t n i e p rze d sta wien ie po-

przedniego dy r e k tor a Tea t ru 

Wa l dema r a Matuszewsk 1:e g o, kontynuo 

wały " Szczęśl i we dni " noweg o ni żej 

podp i s anego, Naczelnego "Baśnie 

1001 nocy dla dorosłych" Miro 

Pr o c hii. z k i - a kończy dziś (wraz z 

rok i em 1996) "Co widział kamerdy-

n e r ". 

Po zycj e tak ró żne , jak różny 

b ywa d z isiej szy teatr. 

Proszę Państwa: 

Te a t r istnieje dzięki Wam, Publi-

czności , bo przecież istnieje dla 

Wa s. - I jeśli przyszłoby sformuło-

wa ć jub i l e uszowe życzenia, to i 

Wam , i nam należałoby życzyć żeby-

śmy n a dal byli sobie potrzebni. 

War t o. 

Pi o tr - Bogusław Jędrzejczak 

Andrzej Musiał 

Zi lona Góra, 21 XII 1996 -

w dni u premi e ry "Co wi dzia ł kame r -

dyner " Joe Or t ona 
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Przedstawiamy autora 
JOE ORTON u rodzi ł się w Anglii w Leicester w 1933 r., a u marł w s1erpmu 1967 

Szkołę ukończył w wieku lat 16, a dwa lata późn iej wstąpi ł do Królewskiej Akademii 
Sztuki Dramatycznej. Jego pierwszy utwór wystawiony na scen ie, czyli "Baw się z 
nami, panie Sloane" zdobył nagrodę krytyki londyńs kiej jako najlepsza pozycja roku 
1964. "Łupy" (Loot), druga z jego granych sztuk, została wyróżniona nagrodą gaze
ty "Evening Standard" jako naj lepsza w r. 1966. "Drab na schodach" ("The Ruffian 
on the Stair") i "Obóz Erpingham" wystawiono razem w Teatrze Royal Court w 
czerwcu 1967 r. pod wspólnym tytułem "Zbrodnie w afekcie". Jego sztuki telewizyj
ne: "Wierny i dobry słu ga" oraz "Pogrzebowe zabawy" miały premiery w 1967 i 
1968 r. Natomiast dwie pie rwsze" "Baw s i ę z nami, panie Sloane'' i "lupy" doczeka
ły s ię ekranizacji filmowej. 



Archiwum 

Jan Kłossowicz ,.. 

DOSMICHU 

Wystawiona w Teatrze Kwadrat komedia Joe Oriona Co widział kamerdyner jest 
s późnioną o wiele lat preze ntacją pisarza, z którym kiedyś wiązano w Angli i spore 
nadzieje. Zmarły tragiczn ie przed dwunastu laty w oko l icz n ośc i ach przypom in ają

cych po trosze słynną aferę Jeremy'ego Thorpe autor satyry na po l icję Łup (Loot -
1964) nie zdążył nap isać zbyt wiele. Jedna kże zajął pozycję w dramaturg ii angiel
skiej, która nie jest bez znaczenia. 

Z jednej strony Orton był na pewno kontynuatorem dobrej tradycj i angie lskiej ko
medii , z drug iej strony, jego twórczość stanowi dość dobitny wyraz swoistej rewo lty 
obyczajowej, która zna l azła uj ście w teatrze angielskim ko ńca lat sześćdz i esiątyc h . 

Rewolty, dodajmy, która nie miała nic wspólnego z rozw i j ającym się wówczas gwał
townie w Europie i Ameryce nowym n iezależnym teatrem, ale opanowała najbar
dziej szacowne, mieszcza ńsk i e sceny l o n dyńs kiego West End'u. Apogeum tego 
"buntu" stanowiło słyn ne , grane na golasa przedstawienie Oh! Calcutta! (1969) zre
alizowane przez szacownego krytyka Johna Tynana. Warto wspomnieć , że jeden 
ze skeczy składaj ących s i ę na ten seksowny spektakl został napisany dużo wcześ
niej właś n ie przez Ortona. 

Wystawiona dopiero po śm ie rci Ortona komedia Co widział kamerdyner, po pier
wszym prowincjonalnym przedstawieniu wywoła skandal. Redakcja "The Cambrid
ge News" została zasypana listami od oburzonych "tolerancyjnych matek" i, 
"sp rzedawców artykułów spożywczych", co skłoniło naczelnego redaktora do wy
rz ucen ia z pracy recenzenta teatralnego, który nie ostrzegł w po rę czytelni ków 

JOEORTON 
CO WIDZIAŁ KAMERDYNER 
P rzekład: Gustaw Gottesman 

Obsada: 
Dr Prentice - Włodz1m1erz PRESS 
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przed podobnym "paskudztwem". Lon
dyńska premiera w Queen's Theatre 
spotkała się z JUŻ zupełnie innym przyię
ciem. Recenzenci pisali wp rawdzie, że w 
porówaniu z łupem, Kamerdynersprawia 
wrażenie utworu niedopracowanego, i że 
Orton, gdyby żył, z pewnością by swo1ą 
sztukę poprawił, ale zwracali uwagę na 
zakorzenienie tego utworu w tradycji 
(wspomniano nawet o komediach z cza
sów Restauracji), przede wszystkim pod
k reślając nawiązanie do W1lde'a w 
błyskotliwym, rojącym się od paradoksal
nych odzywek 1 błyskawicznych ripost J ę

zyku teJ sztuki. 
··········----·--- · Jednocześnie Jednak zwracano uwagę 

na to, że komedia, w miarę rozwoju akcji odchodzi od pie rwowzorów, a 1e1 walory 
Językowe schodzą na drugi plan wobec upodobania do wyliczanki wszelkiego ro
dzaju zboczeń seksualnych ( rzeczywiście, z wyiątkiem hippomani i są tam chyba 
wszystkie) i g:alopujących w zawrotnym tempie dz iałań scenicznych sprowadzonych 
do gonitw, strip teasów i przebieranek (mamy tu str ip tease sekretark i, boya hote lo-



wego, żony psychiatry i pol icjan
ta, sekretarka przebiera s ię za 
boya, boy za sekretarkę , boy za 
pol icjanta, a po licjant za dziew
czynę . Jedynie z ręczna reżyse

ria potrafiła zamaskować 

niedostatki komedii (Jak pisał re
cenzent) steruj ącej w stronę 

niewybrednej, peł nej gagów far
sy, gdzie błyskotl iwy dialog rze
czywiście zamienia się w uparte 
dążenie do zamieniania każdej 
kwesti i w dowcip. 

Po dziesięci u latach komedia 
Ortona wydaje się być utworem 
historycznym 1 zabytkowym. 
Jest w niej atmosfera i świadec
two "sza lonych lat sześćdzies i ą

tych" Anglii Beatlesów i Lorda 
Profumo, jest widoczna próba 
prowokacji i ośmieszen ia insty
tuCJi stanowiących fil ary Estab

lishmentu . Mamy tu te ż (jak w Łupie), ośm ieszonego plicjanta, s atyrę na Minister
stwo Zd rowia i Opieki Społecznej reprezentowane przez zidiociałego u rzędnika , wy
śmianego psychiat rę i wyraźną prowokację dotyczącą wszelkich modnych, ale 
przezornie skrywanych wynatu rzeń i pe rwersji s ksualnych. I chyba przede wszy
stkim jako "dokument epoki", która bardzo szybko przeszła, warto było tę sztukę 
wystawić. Są w niej z resztą, nie tylko typowe dla lat sześćdziesiątych , ale wyraźnie 
ciążące nad współczesną angielską literaturą kompleksy i fascynacje. Jak choćby 
kompleks Churchilla, ostatniego wielkiego męża stanu, którego Anglicy wciąż 

ośmieszają i od którego nie mogą się odczepić, co wyraźnie wiąże się z kryzysem 
wartości epoki postimperialną (. .. ) 

Teatr Kwadrat w Warszawie. Joe Orton: Co widział kamerdyner. Przekład: Gu
staw Gottesman. Reżyseria: Edward Dziewoński. Scenografia: Jerzy Rudzki. Pre
miera w październiku 1979. 

Literatura 1979 nr 44 

"Był dzieckiem nieślubnym ... " 

O młodośc i Leonarda wiemy bar
dzo niewiele. Urodz ił s ię on w roku 
1452 w małym miasteczku Vinc i po
łożonym między F lorencją a Empo
li; był dzieckiem nieslubnym, co w 
owych czasach nie było uważane 

za poważną plamę na honorze mie
szczańskim ; jego Ojcem był Ser 
Piero da Vinci, notariusz i potomek 
rodziny notariuszy i roln ików, którzy 
swe nazwisko wywodzil i od nazwy 
miejscowości Vinci; jego matka, Ka
tarzyna, była przypuszczalnie wieś

niaczką, która późn iej poślubiła 

innego mieszkańca Vinci. Matka nie 
pojawia s ię ju ż póżn iej w biografii 
Leonarda, i jedynie Mereżkowski 

sądzi , że może wskazać na jej ślad. 
Jedyną pewną info rmację o dzieciń
stwie Leonarda podaje urzędowy 

dokument z 1457 roku: jest to flo
rencka księga podatkowa, w której 
Leonardo wymieniony jest wśród 

członków rodziny Vinci jako pięciole t nie nieślubne dziecko Ser Piera. Małżeństwo 
Ser Piera z donną Albiera pozostało bezdzietne, toteż mały Leonardo mógł wycho
wać się w domu swego oica. Dom ojcowski opuścił on po raz pierwszy , kiedy jako 
uczeń został przyj ęty do warsztatu Andrei del Verocchia, ale nie wiadomo, ile miał 
wówczas lat. W ro ku 1472 imię Leonarda znajduje się już w spisie członków "Com
pagnia dei Pittori" . I to jest wszystko . 

O ile mi wiadomo, Leonardo tylko jeden raz wplótł w swe naukowe zapiski infor
mację dotyczącą swego dzieciństwa . W miejscu, w któ rym pisze o locie sępa , prze
rywa nagle wątek, by przytoczyć na rzucające mu się wspomnien ia z wczesnych lat 
życia . 

"P i szę dlatego tak szczegółowo o orle, po nieważ jest on moim przeznaczeniem; 
w pierwszym bowiem wspomnieniu dzieci ństwa mego zdawało mi s ię, że gdy leża 

łem w kołysce , p rzyleciał do mnie o rzeł i otworzył mi usta ogonem, i kil kakroć ude
rzył nim w warg i" ( W polskim p rzekładzie - Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, -
termin "nibbio", tłumaczony przez Freuda jako "sęp ", przełożony został jako "orzeł", 
jednakże z ko lei przypis redakcyjny stwierdza, że nibbio to tyle, co kania) . 

Jest to więc wspomnien ie z dzieciństwa, i to nadzwyczaj osobliwego rodz ju. Jest 
ono osobliwe zarówno ze względu na swą treść, jak i na okres życ i a , z którego mia
ło pochodz ić . Jakkolwiek zachowan ie wspomnienia z okresu niemowlęctwa nie jest 



rzeczą n iemożliwą, jednak żadną miarą nie można tego uznać za rzecz pewną. Ale 
owo wspomnienie Leonarda, a mianowicie fakt pojawi nia się sępa, który ogonem 
rozchyla dziecku usta, brzmi tak nieprawdopodobnie, tak bardzo przypomina bajkę, 
że inna jego interpretacja, która za jednym zamachem kładzie kres obu trudno
ściom, wydaie s i ę nam bardziej godna zaufania. Owa scena z sępem - zgodn ie z tą 
interpretacją - nie jest wspomn ieniem Leonarda, lecz fantazją, którą wytwo rzył so
bie późn i eJ i którą przen i ósł w swoje dzieciństwo. Taka właśn i e jest często geneza 
wspomnień z dzieciństwa; w przeciwieństwie do świadomych wspomnień z okr su 
dojrzalego życ ia , nie są one j akimś utrwalonym i następnie powtórzonym przeży

ciem, lecz wydobyte zostają z pamięc i dopiero późn i ej, kiedy dziec i ństwo już m inę
ło , przy czym zostają zmienione , sfałszowane i podporządkowane późn iejszym 

tendencjom, tak że w ogóle nie da się ich wyraźnie odróż nić od fantazj i. ( .. . ) 
Jeś l i jednak na fa ntazję Leonarda o sęp ie spojrzymy okiem psychoanalityka, to 

niezbyt długo będzie się nam wydawać osobliwa; jak sądzę, pam iętamy, że z 
czymś podobnym spotykali śmy s ię często - np. w snach - tak że możemy zaryzyko
wać przełożen ie tej fantazji z jej swoistego języka na język ogólnie zrozumiały . 
Przekład ten u każe jej erotyczny charakter. Ogon (niem. Schwanz), "coda", jest jed
nym z najbardziej znanych symbol i i określeń zastępczych odnoszących s ię do mę

skiego człon ka w j ęzyku włoskim nie mniej n iż w innych językach ; sytuacja 
przedstawiona w omawianej fantazji: sęp otwierający usta dziecka i dzielnie obra
bi aj ący je ogonem - odpowiada wyobraże ni u fellatio, tj. aktu płc i owego , przy którym 
członek zostaje wprowadzony do ust jaki j ś osoby. Szczególne iest to, że fantazja 
ta ma charakter całkowic ie pasywny; przypomina ona również pewne sny i fantazje 
kobiet lub bie rnych homoseksualistów takich, którzy w stosunku płciowym odgry

wają rolę kobiecą) . 

Rozumiemy teraz, dlaczego Leonardo umieści ł rzekome przeżycie z sępem w 
okresie niemowl cym . Za fantazją tą nie kryje się przec i eż nic innego, jak tylko 
przypomnienie aktu ssania piersi matki - lub też bycia karm ionym przez matkę , któ
rą to po ludzku piękną scenę zarówno on sam, jak i wiel u innych artystów starało 
s i ę przedstawic malując Matkę Boską z Dziecięciem . Chcemy zresztą także ustalić , 
czego jeszcze nie rozumiemy, a mianowicie, że to wspomnienie , równie ważne dla 
obu płci , zostało przez Leonarda przekształcone w pasywną fantazję homoseksua l
ną. Pomin iemy na raz ie pytanie, jaki zawiązek łączy homoseksualizm ze ssaniem 
piersi matki, przypominając sobi jedynie, że tradycja rzeczywiście określa Leonar
da jako człow i eka o postawie homoseksualnej. Nie interesuje nas przy tym, czy 
owo oskarżenie młodego Leonarda o stosunki homoseksualne było usprawied liwio
ne, albowiem nie rea lne działanie , lecz postawa emocjona lna decyduje naszym 
zdaniem o tym, czy komuś przyznamy cechę inwersji . 

Przede wszystkim interesuje nas inna niezrozumiała cecha omawianej fantazji 
Leona rda. Fantazj ę tę interpretujemy sprowadzając ją do bycia ka rm ionym przez 
matkę i stwierdzamy, że matka została zastąp iona przez - sępa . Skąd wywodzi s i ę 

ten sęp i w jaki sposób znalaz ł się w tej fantazji? 
Na uwa się nam tu pewien pomysł, j ednakże tak odbiegający od tematu, że goto

wi byśmy zeń zrezygnować . W świętym piśm i e obrazkowym starożytnych Egipcjan 
i deę "matki" oddawano za pomocą obrazu sęp . EgipCJ anie ci czc ili rów ni eż macie
rzyńskie bóstwo, które posiad ało głowę sępa lub też kilka głów, z których przynaj-

mniej jedna była głową tego ptaka. Imię tej bogini wymawiano jako Mut (Czy podo
bieństwo fonetyczne z naszym słowem "M utter" jest tylko przypadkowe?) ( ... ) 
A nal izuj ąc j akąś dz iec ięcą fantazję, dążymy do ego, żeby jej realną t reść wspo

mnieniową odróżnić od późniejszych motywów, które ją modyfikują i znieksz tałcaj ą. 

Sądzimy , że w przypadku Leonarda znamy j uż realną treść j go fantazji ; zastąpie

nie matki przez sępa wskazuje na to , że dziecko odczuwało brak oica i przebywało 
jedynie z matką. Fakt nieślubnych narodzin Leonarda zgadza się z jego fa ntazją o 
sępie: tyl ko dlatego, że był nieślubnym dzieckiem , mógł porównać się z "sępim 

dzieckiem". Ale następnym pewnym faktem z jego młodośc i jest to, że w wieku pię
ciu lat został przyjęty do rodziny swego ojca; na temat tego, kiedy s ię to stało - czy 
w kilka m ies ięcy po jego narodzinach, czy też w kil ka tygodni przed sporządzeniem 
owej ks ię g i podatkowej - nie wiemy nic. Teraz pojawia się interpretacja fantazji o 
sępie , dająca nam do zrozumienia, że Leonardo spędził decydujące pierwsze lata 
swego życia nie ze swym ojcem i swą macochą, lecz u biednej, opuszczonej, pra
wdziwej matki, tak że miał dość czasu na to, by odczuc brak oica. Ten rezultat wy
si łk u psychoanalitycznego wydaje się mizerny i ponadto ciągle jeszcze ryzykowny, 
je dnakże przy bliższym zbadaniu sprawy zyska na znaczeniu. W uzyskaniu pewno
ści pomoże nam jeszcze rozważenie faktycznej sytuacji , w jakiej Leonardo znajdo
wał s ię w dzieciństwie. Zgodnie z relacjami, jego ojciec Ser Piero da Vinci jeszcze 
w roku narodzin Leonarda poś lubił dostojną Donnę Albiera; bezd zi etności tego mał

żenstwa chłopiec zawdzięczał - poświadczone dokumentalnie w piątym roku jego 
życia - przyjęcie go do domu 01ca czy też raczej dziadka. Otóż nie jest przyjęte , by 
młodej kobiecie, która jeszcze liczy na to, że będzie miała dziecko, od razu dawać 
na wychowanie swego nieślubnego potomka. Musiały zapewne minąć lata rozcza
rowań, zanim się zdecydowano przyj ąć do domu przypuszczalnie ś licznie rozwinię

te nieśl ubne dziecko jako re kompe nsatę daremnego wyczekiwania na ślubne 

dzieci . Toteż pozostan iemy w całkowitej zgodzie z i nte rpretacją fantazji o sę pie , je
śli stwierdzimy, że minęły trzy. a być może pięć lat życia Leonarda, zanim mógł on 
zamienić samotn ą matkę na parę rodziców. Wtedy jednak było JU Ż za późno . W 
pierwszych trzech lub czte rech latach życia utrwalają się wrażen i a i to rują sobie 
dro gę sposoby reagowania na świat zewnętrzny , których zadne późn i ejsze przeży 

cie nie może pozbawić znaczenia. 
Jeśl i prawdą jest, że niezrozum iałe wspomnienia z okresu dzieciństwa i zbudowa

ne na nich fantazje człowieka wskazują na najważniej sze elementy jego psychicz
nego rozwoju , to potwierdzony przez fa ntazj ę o sępie fakt, że Leonardo pierwsze 
lata swego życia spędził Jedynie z matką , musiał wywrzeć naj ardziej decydujący 
wpływ na ukształtowanie się jego życia wewnętrznego. ( ... ) 

Leonarda fantazja o sępie ciągle jeszcze przykuwa naszą uwagę . W słowach, 

które aż nadto wyraźnie przypominają opis aktu seksualnego ("i otworzył mi usta 
ogonem, i kilkakroć uderzył nim w wargi "), Leonardo podkreśla intensywność eroty
cznych związków łączących matkę i dziecko. Z tego powiązania aktywnośc i matki 
(sępa) z uwypukleniem strefy ust nie trudno iest odgadnąc drugą treść wspomnie 
niową omawianej fantazj i. Przekład brzm i ałby tu : Matka wyc iskała mi na ustach nie
zliczone nam iętne pocałunki. Na fantazj tę więc składa się wspomnienie bycia 
karmionym i całowanym przez matkę . 



Myśląc o obrazach Leonarda przypominamy sobie osobliwy, czarujący i zagadko
wy uśmiech , któ remu kazał wykwitać na ustach swych kobiecych postaci. Jest to 
niezmienny uśmiech na przedłużonych , wygiętych ustach, który uznano za chara
kterystyczny dla Leonard a i odpowiednio też nazwano. Na obco pięknej twarzy fl o
rentynki Manny Lisy del Giocondo wzrusza on widzów najmocniej i wprawia ich w 
zakłopotan i e. 

Muter pisał. "Tym, co 
szczególn ie urzeka widza, 
jest demoniczny czar tego 
uśmiech u. Setki poetów i pi
sarzy pisało o tej kobiecie. 
która zdaje się już to uś mie
chać się do nas uwodzicie l
sko , już to zimno i 
bezdusznie patrzeć w p ustkę, 
a nikt nie rozwiązał zagadki 
jej uśm iechu, nikt nie odczytał 

jej myśli . Wszystko, nawet 
krajobraz jest tajemniczy jak 
sen, jakby d rżał pogrążony w 
dusznej zmysłowośc i ". 

Malowidlem Leonarda, kto
re jest chronologicznie naj
bliższe Monie Lizie, jest tzw. 
św. Anna Samotrzeć - malo
widło przedstaw iające św . 

Annę z Mar ią i Dzieciątkiem Jezus. Widzimy tu u obu kobiet ów "Leonardowy" 
u śmiech w najpię kniejszej formie . („) Św . Anna z Córką i Dz i ec i ątkiem to temat 
rzadko spotykany w malarstwie włos kim ; w każdym razie sposób, w jaki go przed
stawia Leonardo, odbiega daleko od wszystkich znanych skądinąd. Muther powia
da: "Kilku mistrzów, takich jak Hans Fries, Holbein starszy i Girolamo dai Libri, 
przedstawiło Annę siedzącą obok Marii , a pomiędzy obiema umieściło Dzieciątko . 

Inni , jak Jacob Cornelisz w swym obrazie berlińskim , przedstawili św. Annę samo
t rzeć we właściwym znaczeniu tego słowa, tzn. pokazali ją, jak trzyma w ramionach 
matą postać Marii, która z kolei trzyma na kolanach jeszcze mniejsze Dzieciątko Je
zus". U Leonarda Maria siedzi na kolanach swej matki i, pochylając się, wyciąga 
obie ręce ku chłopcu, który - nieco brutalnie - bawi si ę z barankiem. Babka opiera 
na biodrze n iezakrytą rękę i z błogim uśmiechem spogląda na Marię i Dzieciątko. 
Niewątpliwie, cała grupa robi wrażenie nieco wymuszone. Jednakże uśmiech, który 
igra na ustach obu kobiet , chociaż niewątpliwie ten sam, który widzimy na portrecie 
Mony Lizy, straci! swój niesamowity i zagadkowy charakter; wy raża on serdeczność 
i ciche szczęście . 

Przy bl i ż szym przyjrzeniu się temu obrazowi olśniewa widza nagłe zrozumienie: 
Tylko Leonardo mógł namalować ten obraz, tak jak ty lko on mógł s tworzyć fan tazję 

o sęp ie. W obrazie tym zawarta jest synteza historii jego d z iec i ństwa; 

Dzieciństwo Leonarda było równie dziwne, jak ten obraz. Miał on dwie matki -

pierwszą z nich była jego prawdziwa matka, Katarzyna, od której odłączono go mię
dzy trzecim a piątym rokiem jego życ ia , drugą zaś młoda i czu ła macocha. żona je
go ojca. Donna Albiera . Kompozycja Św. Anny Samotrzeć powstala w rezultacie 
połącze ni a w jed ną calość dzieciństwa spędzonego z prawdziwą matką i okresu 
przebywan ia pod opieką drugiej matki i babki. Macierzyńska postać pozostająca 

dalej od Dzieciątka, która ma być babką, je śli chodzi o jej zewnęt rzny wygląd i prze
strze nną odległość od chłopca , odpowiada prawdziwej, wcześn iej szej matce, Kata
rzynie. Dając błogi uś miech św. Annie artysta zanegował i ukrył zawiść, j a ką 

odczuwała ni eszczęś liwa Katarzyna, kiedy musiała odstąp ić dostojniejszej rywalce 
najpierw męża , a później syna. W ten sposób wychodząc od innego dzieła Leonar
da znaleźlibyśmy potwierdzenie naszego przeczucia, że uśmiech Monny Lisy del 
Giocondo obudzit w nim wspomnienie prawdziwej matki z pierwszych lat jego dzie
c i ństwa . Od tej pory Madonny i dostojne damy na obrazach malarzy Italii pochylały 
z pokorą głowy i uśmiech ały się osobliwym i błogim uśmiechem biednej wieś niaczki 
Katarzyny. („ .) 

Jeś li Leonardowi udało się w uśmiechu Mony Lizy ukazać jego podwójny sens -
zarówno ob ietnicę bezgranicznej czuło ści, jak i złowieszczą groźbę („ .) - to i pod 
tym względem pozostał on wierny t reśc i swego najwcześn iejszego wspomnienia. 
Albowiem czułość matki stała się jego fatum, określi ła jego los i wyrzeczenia , jakie 
go oczek iwały. („ .) 

Kiedy Leonardo w pełni swego życia ponownie spotkał ów błog i i ekstatyczny 
uśmiech , który n i egdyś ig rał wokół ust obsypującej go pieszczotami matki, od daw
na j u ż pozostawał pod władzą zahamowania , które nie pozwa lało mu prag n ąć ta
kich pieszczot od kobiet. Tymczasem jednak został malarzem, toteż stara ł się 

odtworzyć ten uśmiech za pomocą pędz la i dawał go postaciom na wszystkich 
swych obrazach - Ledzie , Janowi i Bacchusowi - niezal żnie od tego, czy ma l ował 

je sam, czy też pozwalał, pod swym kierunkiem, wykonywać je swym uczniom. Jan 
i Bacchus sta now ią odmiany tego samego typu . Muther pisze: "Z Jana karmiącego 
się szarańczą zrobił Leonardo Bacchusa, Apollina, który z zagadkowym uśm i chem 
na ustach, z białymi udami założonym i jedno na drugie, spogląda na nas oszała
miającym i oczyma". Obrazy te tc h ną mistyką, w której taj mnicę nie odważymy s i ę 

wniknąć: w najlepszym razie możemy spróbować powiązać Je z wcześniejszymi 

dziełam i Leonarda. Postaci są tu znowu męsko-żeńskie , ale już nie w sensie fanta
zji o sępie; są to pi kn i młodzieńcy o kobiecej de likat ności i o kobiecych kształtac h. 

Nie spuszczaj ą J UŻ oczu , lecz spog lądają ta jemniczo i t riu mfująco , jak gdyby znali 
jakieś wiel kie szczęście , którego nie wolno zdradzić ; znany, urzekający uśm i ec h 

pozwal się domyslać, że chodzi o tajem n i cę m i łośc i . Być może. Leonardo ma l uj ąc 

te postacie zaprzeczył niepowodzeniu swego życ ia miłosnego 1 przezwyc iężył je ar
tystycznie, przedstawiając w jed ności istoty męsk iej i kobiecej spełnie nie prag nień 

oszukanego przez matkę c hłopca . ( „) 



Próbując odgran iczyć na tym obrazie posta
ci Anny i Marii stwierdzamy, że przychodzi 

~· ,,.. - --.. 1- nam to niezbyt łatwo. Można by rzec, że obie 

~"]„ 

sto piły s ię ze sobą na kształt nie całkiem "zgę

szczonych" postaci ze snu, tak iż w wie lu miej
scach trudno powiedzieć, gdzie " kończy" s ię 

ciało Anny a '' zaczyna" ciało Mari i. To, co w 
świetle krytycznej obserwacji wydaje się bra
kiem, niedostatkiem kompozycji, usprawiedli
wia analiza wskazując na jego ukryty sens 
Obie matki dz iec i ństwa artysty stop iły się w Je
go oczach w jedną postać . 

Szczególnie pociągające jest także porów
nanie Św. Anny Samotrzeć z Luwru ze sław
nym Szkicem Londyńskim, który przedstawia 
inną kompozycję tego samego tematu . Tu po-
staci obu matek są jeszcze ściśl ej stopione ze 

sobą, ich odgran iczenia jeszcze bardziej niepewne, tak że krytycy, którzy dalecy 
byli od podjęcia wysiłku interpretacji, musieli stwierdzić, że wydaje się, "jakby obie 
głowy wyrastały z jednego tułowia". 
Większość autorów zgadza się co do tego, że Szkic Londyński należy uznać za 

dzieło wcześniejsze , pochodzące z okresu pierwszego pobytu Leonarda w Mediola
nie (przed 1500). Natomiast Adolf Rosenberg (monografia z 1898 roku) widzi w 
kompozycji Szkicu późniejszą - i szczęśliwszą - realizację tego samego tematu i 
opierając się na zdaniu Antona Springera sądzi, że powstał on nawet później niż 
Mona Liza. Wcześniejsze powstanie Szkicu w pełni zgadzałoby się z naszymi wy
wodami. Nie jest też trudno wyob-
razić sobie, w jaki sposób pomysł 
obrazu z Luwru, wyłonił się z idei 
Szkicu, podczas gdy trudno pojąć 
przemianę odwrotną. Biorąc za 
punkt wyjścia kompozycję Szkicu, 
możemy przypuścić , że Leonardo 
odczuł potrzebę zlikwidowania 
onejrycznego stopu obu kobiet, któ
ry odpowiadał jego wspomnieniu z 
dzieciństwa, i przestrzennego roz
dzielania obu głów . Zrealizował to 
oderwawszy głowę i górną część 
tułowia Marii od postaci jej matki i 
pochyliwszy ją ku dołowi. Aby umo
tywować to przesunięcie, musiał 

Dzieciątko przenieść z łona na zie
mię , a wtedy nie pozostało JUŻ miej
sca dla małego Jana, którego 
zastąpił baranek. 

Na obrazie z Luwru Oskar Pfister dokonał dziwnego odkrycia, którego w żadnym 
razie nie można pominąć, nawet jeśli nie jesteśmy skłonn i bezwarunkowo go uz
nać . W osobliw~e ułożonej i niełatvvo rozpoznawalnej szacie Marii odkrył on zarys 
sępa i zinterpretował jako nieświadomą zagadkę obrazkową. 

"Albowiem na obrazie przedstawiającym matkę artysty widnieje całkiem wyraźnie 
sęp, symbol macierzyńskości. 

W błękitnej chuście, która otacza biodra wys uniętej ku przodowi kobiety 1 s i ęga w 
kierunku łona i prawego kolana. widać niezwyk le charakte rystyczną głowę sępa, 

szy1ę i ostrołukowatą część tułowia. Niemal żaden obserwator, któremu przedsta
wiałem moje małe odkrycie, nie mógł zap rzeczyć oczywistości tej obrazkowej za
gadki" (Kryptolalie, Kryptographie und unbewusstes Vexierbild bei Normalen, 
"Jahrbuch fur psychoanalitische und psychopathologische Forschungen", V, 1913). 

W tym miejscu Czyte lnik niewątpliwie nie poskąpi trudu , by przyjrzeć s ię załączo

nym ilustracjom i poszukać zarysów dostrzeżonej przez Pfiste ra postaci sępa . Błę

kitna chusta, której brzegi wyznaczają zarys "sępa", kontrastuje na reprodukcji , jako 
Jasno szare pole, z ciem n iejszą barwą sukni. 

Pfister tak kontynuuje swój wywód: "Teraz jednak powstaje ważne pytanie: Jak 
daleko sięga zagadka obrazkowa? Obserwuj ąc dalej zarys chusty, odbijającej tak 
wyraźnie od swego tła , począwszy od środka "skrzydła'', zauważamy , że z jednej 
strony opada ona do stóp kobiety, z drugiej jednak wznosi się ku jej ramieniu i ku 
dziecku. Pierwsza partia układałaby się mniej więcej w kształt skrzydła sępa , druga 
zaś w kształt spiczastego brzucha oraz - szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na pro
mieniste, przypominające zarysy piór linie - rozpostartego szeroko ptasiego ogona, 
którego prawy koniec - dokładnie tak, Jak w dziecięcym śnie Leonarda, tak ważnym 
dla jego losów - prowadzi ku ustom dziecka, tj, wlaśnie Leonarda" . 
Następnie autor kontynuuje swą inte rp retację bardziej szczegółowo, starając upo

rać si ę z t rud nościami jakie przy tym wynikają. 

Zygmunt Freud, Leonarda da Vinci 
wspomnienia z dzieciństwa 



Nowe twarze w Teatrze Lubuskim 

JERZY KACZMAROWSKI ur. 2. 11.1959r. 
w Poznaniu. W latach 1980-84 studiował na 
Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. 

P racował w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 
w Teatrze im. Witkiewicza w Zakopanem, 
wreszcie przez 10 lat w Teatrze im. Żerom
skiego w Kie lcach. 
Ważniejsze ro le to Sułkowski w dramacie 

Żeromsk iego o tymże tytule, Bimber w "Roz
mowach przy wycinaniu lasu " S. Tyma, Osip 
w "Rewizorze" Gogola , Kub uś w " K ub uś i je
go pan" S. Kundery (reżyse ria Piotr-Bogu-
sław Jęd rzejczak) Taksówkarz John Smith w 
"Mayday'' R. Cooneya, Wo lf w " Miłości na 
Krymie" S. Mrożka , Adolf w "Jadzi wdowie''. 

Zagrał około 40 ról. W Teatrze Lubuskim rozpoczął od zastępstw w dog rywanych 
sztukach; w "Hamlecie" og l ądamy go te raz w rolach Strażnika , Aktora (Królowa) i 
Fortynbrasa. W "Antygonie" - jako Straż nika i Posłańca a w "Oknie na parlament" w 
roli miłego, rzetelnego, t rochę nerwowego mężczyzny" - George Pigdena. 

CEZARY WIŚNIEWSKI ur. 26.04.1969 w Żu 
rominie. Studiował na Wydz iale Akto rskim 
PWST w Krakowie w latach 1990-94 W ubie
głym sezon ie był aktorem Teatru Studyjnego w 
lodzi, gdzie zagra! j edną z głównych ró l w 
sztuce J.Geneta "Splendid's. Była to jedna z 
dwóch premier tego teatru w u bieg łym roku . Ni
skie zarobki i ogólny marazm artystyczny zmu
s iły go do opuszczenia tego teatru. W tym 
właśnie czasie odwiedził Łódź Dyrektor J ę

drzejczak, między innymi w poszukiwaniu no
wych aktorów. Jako że środowisko teatra lne 
jest zadziw i ająco male, skontaktował się z nim i 
następnego dnia Cezary Wiśniewski był już 

aktorem Teatru Lubuskiego . Możemy go og l ą

dać w "Panu Tadeusza" w roli tytułowej, w "Hamlecie" jako Horacja, j uż niedługo w 
"Zemście " , no i - w "Kamerdynerze" 

( 

( 

Mamy już czterdzieści pięć lat 

Na począt ku by ł budynek. Reprezentacyjny gmach z kompletnie wyposażoną wi
downią i odpowiednim zapleczem scenicznym. Sala teat ralna nadzorowana przez 
woźneg o miejskiego, wynajmowana na zebrania i u roczystości. Później zaczęły w 
niej występować na zmianę rywa l i zujące ze sobą amatorskie zespoły kolejarzy i 
włókniarzy . 

W paździe rn iku 1951 roku owi amatorzy, złączeni już w jeden zespół, zwalniają 

się nagle ze swych dotychczasowych zawodowych zajęć i. „ przej mują teatr. 
24 listopada tegoż roku w sali Teatru Miejskiego w Zielonej Górze odbyła się uro

czysta premiera "Zemsty" A. Fredry w reżyse ri i Róży Gelli-Czerskiej i scenografii 
Anton iego Marra. Reżyser spektaklu został przez zespół wybrany na pierwszego 
dyrektora. 

Od marca roku następnego dyrekcj ę i kierownictwo artystyczne objął scenograf i 
reżyse r , Stanisław Cegielski. Publiczn ość og l ądała wówczas między innymi "Po
wrót posła", "Śluby panieńskie" i "Wesele Figara ". 

Od 1 styczn ia 1954 roku funkcję dyrektora obejmuje Zbigniew Koczanowicz, 
który zapros ił do współp racy literackiej Stan isława Hebanowskiego, zaangażował 

stałego kierownika literackiego i stałego scenografa , a także sprowadził z Warsza
wy absolwentów Liceum Techniki Teatralnej. Zaczęły się kontakty z publicznośc ią 

Zaczęto drukować programy teatralne. Dyrektor Koczanowicz "cierpliwie uczył abe
cadła aktorskiego, powol i wdrażał ludzi do zawodu, uparcie popu l aryzował teatr" -
napisze po 20 latach w jubileuszowym albumie Andrzej Wróblewski . 

Pierwszy jubileusz w zielonogórskich teatralnych dziejach to pięćdz ies ięciolecie 

pracy aktorskiej Bronisława Gałeckiego . Grano wówczas " Żegla rza " Szaniawski go 
w reżys erii Z. Koczanowicza, a sam Jerzy Szaniawski p rzysłał lubuskiemu zespoło

wi i zielonogórskim widzom najlepsze, najserdeczniejsze pozdrowienia. 
Było to w czerwcu 1955 roku. 
Z początkiem sezonu 1956/57 odbyła się u roczystość pięci o lec i a teatru, na którą 

przybyli przedstawiciele Ministerstwa i Zarządu Głównego SPATiF-u. Byli liczn i kry
tycy i pub licyści , delegacja zza Odry i odznaczenia. A zespół zmierzył się z wielkim , 
świa towym repertuarem, wystawiając " I nt rygę i miłość ". 

Poczynając od sezonu 1 57 /58 dyrekcję i kierownictwo artystyczne obejmuje 
Zbigniew Przeradzki. Redagowane przez Zdzisława G iżejewskiego programy te
atra lne otrzym ują n ową, ujedno l iconą szatę graficzną i stałą wkładkę - "Biuletyn 
PTZL" (Państwowego Teatru Ziemi Lubuskiej) zaw ierający sk ierowaną do publicz
ności an kietę . 

6 grudnia 1959r. "Awantura w Pacynkow1e" rozpoczęła działan i e Sceny Lalkową 

Takie były początki A dalej? 
"Dalej mamy bezspornych autorów sukcesu, tak ich określa Jan Paweł Gawlik, 

Jerzego Zegalskiego 1 Marka Okopińskiego . Po nich zaś, tego sukcesu sukceso
rów, a niekiedy i trwonicieli„ ." cyt uję mojego poprzednika we wspominaniu , Marka 
Chełmi ni aka, autora noty zamieszczonej w programie do "Antygony" Sofoklesa, wy-



stawionej na Jubileusz 35-lecia Teatru. 
Mamy w historii Teatru Lubuskiego z naczące nazwiska kierowników literackich: 

Stanisław Hebanowski, Stanisław Grochowiak, Marta Fik, Jerzy Ziomek. Mamy 
obfitujące w nagrody i wyróżnienia lata sześćdziesiąte, gdy laury z kaliskich i wroc
ławskich fest iwali przywoziła Halina Winiarska i Józef Fryźlewicz , Zdzisław War
dejn, Jerzy Hoffmann i Henryk Machalica. 

W 1972 roku Jerzy Hoffmann kończy swoje pięcioletnie dyrektorowanie na lubu
skiej scenie. Następuje epoka krótkich, dwusezonowych z reguły kadencji dyrektor
skich , obejmująca lata siedemdziesiąte i osiemdz iesiąte. Nagrody stają się rzadsze, 
l iczebność zespołu aktorskiego maleje. Nie brak jednak interesujących spektakli , 
frapujących pozycji repertuarowych i ciekawie realizowanej pracy popularyzator
skiej. Wyróżnia się tu zwłaszcza okres dyrekcji Ryszarda Żuromskiego. Wobec 
rozpoczętego w 1974 roku czte roletniego remontu Dużej Sceny Teatr wyprowadza 
się z premierami do Domów Studenckich , rozmaitych klubów, nawet do hal fabrycz
nych. Nawiązuje także ścisłą współpracę z Katedrą Literatury Polskiej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W zwyczaj wchodzą nocne pokazy pre
mierowe dla studentów z następującymi po nich wielogodzinnymi dyskusjami. 
Jesienią 1974r. odbywa się ogólnopolska sesja naukowa, której przewodniczy 

prof. dr Kazimierz Wyka. Tematem są spotkania nauki o literaturze z nowymi po
szukiwaniami teatru. Uczestnicy sesji obejrzeli wówczas trzy zrealizowane przez 
zielonogórski Teatr premiery: "Kosmogonię" Jarosława Iwaszkiewicza, "Donosy 
rzeczywistości" Mi rona Białoszews kiego i Janusza Krasińskiego "Śmierć na raty, 
czy li czapa"-

W styczniu 1976 również w budynku teatru odbyło się sympozjum naukowe "Te
atr - w stronę skuteczności " z udziałem łódzkiego "Teatru 77". 

Po kadencjach Tadeusza Pliszkiewicza i Mirosława Wawrzyniaka, na początku 
sezonu 1980/1981 dyrekcję Teatru Lubuskiego obejmuje Krystyna Meissner. Na 
zielonogorskiej scenie pojawiają się aktorzy bardzo młodzi, zaangażowani bezpo
średnio po ukończeniu warszawskiej PWST a w repertuarze pozycje mocne i 
sprawdzone reżysersko. Publiczność i krytyka znów interesują się Teatrem i tym, 
co się w nim dzieje. Z aplauzem p rzyj ęto monodram "O długim czekaniu" wykony
wany przez Halinę M i kołajską, a potem u dział tej znakomitej aktorki w przygotowa
nym przez Kazimierza Skorupskiego spektaklu "Czesław Miłosz - spotkanie", z 
którym zespół jeźdz ił także do strajkujących robotników rolnych. 
Sensacją była, realizowana już w stanie wojennym, pełna ostrych aluzji politycz

nych "Szkarłatna wyspa" Bułhakowa. Jeszcze większe wrażenie zrobiły trzy otwarte 
dla publiczności generalne próby spektaklu "Dlaczego?" będącego adaptacją zaka
zanej ks iążk i W. Jerofiejewa "Moskwa-Pietuszki". Na premierę nie pozwoliła cenzu
ra. 

Potem byla dyrekCJa Hilarego Kurpanika, następnie Marka Górskiego i Krzy
sztofa Rotnickiego, wreszcie - Janusza Kozłowskiego. Od 1 kwietnia 1991 Wal
demar Matuszewski został dyrektorem naczelnym i artystycznym. 

Minione pięciolecie Teatru Lubuskiego to znaczące ożywienie środowiska teatral
nego Zielonej Góry i okolic Ponad 2.000 przedstawień i prawie 50 premier zagrał 
zespół Teatru. Corocznie podczas Dni Zielonej Góry odbywają się Winobraniowe 
Spotkania Teatralne (w tym roku już czwarte). Teatr Lubuski gości wówczas zespo-

ły z całej Polski grające na scenach macierzystych TL oraz w rożnych punktach 
miasta. Od 1995 roku z sukcesem rozwija się nieformalna inicjatywa teatrów Zielo
nej Góry, Legn icy, Jeleniej Góry, Gorzowa, Olsztyna, Walbrzycha, zwana Unią Te
atrów Zachodniej Polski , po l egająca na wymianie spektakli. zespół TL 1 jego 
przedstawienia takie jak: "Śl ub " , "Pan Tadeusz", "Modrzejewska" pojawiają się na 
scenach Krakowa, Warszawy i innych miast Polski. Trzeba wspomnieć też o zagra
nicznych tournee - na Li twę ("Pan Taduesz" oraz do Francj i i Niemiec (dwukrotnie). 

Nie zapomina się też o tradyCJi. 

W 1996 roku obchodzimy bowiem 45-lecie sceny zie lonogórskiej, które zainau
gurowała udana premiera "Hamleta" W. Szekspira. W tej chwili w Teatrze działa 5 
scen, z których trzy noszą imiona ludzi Teatru: Stanisława Hebanowskiego i Stan isła
wa Cynarskiego. 

W październiku, nowy dyrektor Piotr-Bogustaw Jęd rzejczak, nazwał Scenę Stu
dyjną imien iem Haliny Lubicz. 

Przez cały czas swego istnienia Teatr prowadzi działalność objazdową, obejmu
jąc swym zasięgiem 6 województw a w nich około 150 miejscowości. 
Poczynając od 1959 ro ku odbywają się przedstawienia dla najmłodszych widzów. 

Ponad trzydzieści lat działała więc, wymagająca oddzielnego omówienia Scena Lal
kowa. 

Dz iś stanowimy wszyscy jeden zespół zwany Teatrem Lubuskim i razem obcho
dzimy jubileusz. 

Wierzyć się nie chce, ale mamy już czterdzieści pięć lat. 

Anna Tokarska 
Andrzej Buck 
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Osoby, które najdłużej pracują 
w Teatrze Lubuskim 

Edward Tuliszka rekwizytor 40 lat 

Franciszek Tomczak elektryk 35 lat 

Krystyna Pilch sekretarka 30 lat 

Jerzy Kam ińs ki mo ntażysta 30 lat 

Jan Wysocki aktor 28 lat 

Ryszard Jaworski modelator 27 lat 

Nina Giżejewska magazynier 25 lat 

Dobrosława Trębacz inspicjent 22 lata 

Waldemar Trębacz inspicjent 20 lat 

Jerzy Lamenta aktor 20 lat 

Ludwik Schiller akto r 16 lat 

Dorota Kubczak garderobiana 15 lat 

Anna Tokarska sekretarz li teracki 15 lat 

W przygotowaniu: 

Elfriede Jelinek 

"Ciara S." 
reżyseria: Grzegorz Małecki 
przekład: Alicja Lisiecka (specjalnie dla Teatru Lubuskiego) 

Elfriede Jelinek urodziła się w 1946 roku w Styrii, studi owała w Wiedniu te
at ro logię , hi tor i ę sztuki i muzykę. Jest poetką, autorką kil ku powieści, pisuje także 

eseje, scena riusze i słuchowiska . Jednak na1większy chyba rozgłos osiągnęła jako 
dramatopisarka, która ośrodkiem swej twórczości uczyniła tematykę kobiecą.( ... ) 

W kolejnej swej sztuce, tworząc postać Ciary S., Elfriede Jelinek za bohaterkę 
obiera sobie kobietę która w swojej epoce osiągnęła pozycję najwyższą z możli
wych. Składano jej hołdy jako interpretatorce kompozycji muzycznych stworzonych 
przez mężczyzn , tymczasem tak samo jak jej córka, czuła się skrępowana rolą mat
ki, małżonki , "żony artysty". Jej mąż Robert , geniusz XIX wieku, żywi niepohamo
waną tęsknotę" za "o - ry - gi-na l-nością" , a jego l ę k przed "utratą talentu" jest w 
rzeczyw is tości lęk iem przed " utratą potencji" . Jego przeciwstawieniem jest włos ki 

poeta D'Annunzio, uci leśniający reakcję wieku XX na zdominowany przez intelekt 
wiek XIX, i żywiący z kolei "niepohamowane żądze" . "Jedna z nich to ogarnąć całe 
życie pokonanych mas i upojenie nieznanych kochanków moich kochanek. Druga 
to wizja orgiastycznej plątan iny . " Wybierając na bohate rkę osobę, którą wyideali
zowana tradycja pokazuje tylko w blasku sławy jako znakom itą pia n istkę i jako mi
ł ość wielkiego kompozytora, Roberta Schumanna, Elfriede Jelinek stara się 

pokazać okrucieństwo losu, jaki przypada w udziale kobietom n ajsłynniejszym. W 
Ciarze S. pojawia się wiele wątków . Jednym z nich jest stosunek między sztuką a 
pieniądzem . 

Sama Elfriede Jelinek nie ma stałej pracy. Utrzymuje się ze swej twórczości . To 
ciężki chleb, zwłaszcza w przypadku autorki dramatycznej Prawa rynku i nieprze
widywalność "wydajnośc i " twórczej uza leżniają dramatopisarza od łaskawego chle
ba bogatych lub - jak obecnie - od finansów publicznych. Jest to jednak zależność 

inna niż zależność pracobiorcy, który sprzedaje swoją siłę roboczą. Elfriede Jelinek 
zarabia na życie jako pisarka z własnej woli, od rzucaj ąc propozycję innej dz i ałalno

śc i ; nie zmnie1sza to goryczy jej ataków na " n ieodporność " artysty , podobną do nie
odporności u rzędnika bankowego wobec faszyzmu, który kus i ł go bogactwem. 
dobrobytem, pien i ądzem. Dziwaczne i niekiedy komiczne zachowanie drugoplano
wych postaci w Ciarze S. maskuje jedynie egzystenCJa l ną traged ię glównej bohater
ki, stanow i ąc konieczny salonowy sztafaż, którego Ciara sama szuka, by u kryć swe 



problemy. Gdy o mężczyznach mówi jako o "odważnych zdobywcach" czy "odważ
nych artystach" , można w jeJ słowach wyczuć samozwątpienie, które jest również 
udz iałem autorki. 

W Ciarze S. zwątpienie bohaterki wynika dodatkowo z nap ięć , jakie wystę pują 

między n ią a światem mężczyzn, którzy obaj - i Sch umann , i O' Annunzio - z zasady 
są wrogami natury 1 dążą do jej zn iszczenia. Równie boleśnie Ciara odczuwa nie
moc ludz i utalentowanych; właśn ie dlatego jako interpretatorka stawia sobie - i speł

nia - najwyższe wymagania. "N ie potrafię p rzetwo rzyć tego cie rpienia na muzy kę, 

nawet jeś li tego ode mnie żądasz . To nie lenistwo! Nie , to sprawa ducha, którego 
nie mam." I gdzie indziej:"Uniwersum muzyki to krajobraz śmierci . Bi ałe pustynie, 
lód, zmarz nięte rzeki, strumienie, jeziora t Ogromn lody Arktyki , przeź roczyste, ani 
śladu łapy b i ałego n iedźw i edz ia . Tylko geometrycznie uporządkowane zimno. Pro
ste linie lodu . Grobowa cisza" . Natura-kobieta ginie w tym uniwersum. Ciara, za
chwycona i opętana znienawidzonym geniuszem swego męża , zabija go i sama 
ginie na tle kiczowatego alpinarium; nie jest w stan ie znieść egzystencji, jaką jej na
rzuca włas na kobiecość. Oto "muzykalna tragedia" kobiety, która potrafi się bronić , 

ale nie potrafi zwyc i ężyć dz i ęki swej miłośc i. Natura i sztuka pozostają n ie ubłagane ; 

zwłaszcza w swych faszystowskich p rzedłużeniach , jak sport i masowe demonstra
cje.(. .. ) 

Lite Nyssen 
Nieładne problemy Elfriede Jelinek 

Dialog 1994 nr 6 

Listy 

Szanowna Pani 
Elfriede Jelinek 

Dyrekcja Lubuskiego Tea tru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze pragnie zre
alizować w bieżącym sezonie na swojej scenie sztukę Pani autorstwa "Klara S " w 
tłumaczeniu Sławy Lisieckiej. 
Reżyserię i scenografię spektaklu postanowiliśmy powierzyć wybitnemu, (znane

mu m. in. z rea lizacji sztuk Fassbindera) reżyserowi Grzegorzowi Maleckiemu. 
Termin premiery przewidujemy około 20 luteg 1997 r. Będzie to pierwsza reali

zacja Pani dramatu w Polsce. Zamierzeniem naszym jest przybliżenie polskiemu 
widzowi Pani pisarstwa. Czujemy się do tego zobowiązani również poprzez fakt, że 
przyszło nam działać na pograniczu polsko-niemieckim. 
Korzystając z taktu, że w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogiczne} istnieje 

Instytut Filologii Germańskiej, pragniemy wspólnie z nim zorganizować także semi
narium naukowe poświęcone współczesnej dramaturgii niemieckojęzycznej. 

Będziemy ogromnie zaszczyceni, jeśli Pani zechce przyjąć nasze zaproszenie do 
udziału w tym seminarium i premierze swojej sztuki. 
Oczekując odpowiedzi, z wyrazami szacunku 

Szanowne Panie i Panowie z Teatru Lubuskiego' 

Piot r-Bogu sław Jędrzejczak 

23.10.96 

Bardzo się cieszę i czuję się zaszczycona, tym że chcą Państwo wys tawić mo1ą 

sztukę w języku polskim Bardzo również dziękuję za zaproszenie. Niestety, tu mu
szę Państwa rozczarować - z czysto osobistych powodów - zupełnie nie mogę po
dróżować. 

Żyję w pewnego rodzaju izolacji od świata i mam ogromne trudności w przemie
szczaniu się z miejsca na miejsce. 

Serdecznie więc proszę o wybaczenie - to nie jest z mojej strony brak zaintereso
wania. Proszę zrozumieć i uwierzyć, że odmowa jest spowodowana moimi osobi
stymi trudnościami w pokonywaniu przestrzeni. 
Będę natomiast bardzo wdzięczna za przesłanie mi materia łów - zdjęć i informacj i 

o spektaklu. 
Z życzeniami wszystkiego najlepszego i serdecznymi pozdrowieniami 

Wasza Elfriede Jelinek 
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TEATRU LUBUSKI GO 
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(45 w historii Teatru) 

KARIA I A f l<ALNA rEATRU LUBUS KIE:CO 

U POWAŻN IA KAŻDOl~AZOWO 

DO ZAKUPU DWÓCH BIL TÓW 

NA SPEK!A KL SC- NY D l<AMATYCZNEJ I LALKO W EJ 

/ 50 9'6 LN I ŻKĄ KAŻDY 

Kasa biletowa czynna 

11.00 - 18.00 
oprócz poniedziałków 

Karta ważna jest do 30.06.1977 r. 

Karta nie dotyczy premier oraz imprez obcych 
Cena specja lnil karty 25 z ł (250 .000 z!J 

Do naby ia w kasie Teatru Lubusk iego 

Nowy rok z 

Kartą 

klubu 
-·I{~ 

Karta klubowa 

"TYGODNIKA POWSZECHNEG0 11 

Di<1 nowych C7yteln ików-prcnumeratorów, któr7y jeszcze nie mieli moż liwośc i wysbn ia do 
rcd.ikcj1 7głoszen1a w sprawie Karty klubu "Tygodniku Pows7e .hnego" publi kujemy j ą . Ka7dy 
nytelnik, który ~ bo nuje "TP" w prenumen :ie rpdakcyjnej, mo7e 7o ta<.' 7loni.; iem KlublJ i 
ot rzymać Karti: klu bową. Posiadacze Karty uzyskajq moż l iwość na bywa nia ulgowego biletu 
wstępu do mu1eów 1 tea trów na ter •nie kril ju, nprasnini hędq n<i wyji17dowe imprezy 
drku>yjne urg~ n i Lowane µr1e1 redakc j ~· "TP" o r ~ 1 otr1ymają pię iop r oc;e n!ową boni fikatę 

przy zam ieszczan iu ogłoszeń na lamach pisma. 

Z wielką p r1y iemnością info rmujemy, /.e wśród instytucji, któn.: poparły ideę i przy 1ynily się 
do pow-.1ani;i K;irly Klubu "Tygodnika P<JWS/CLhnego" jes t Teatr I ubusk i w 7il• lonej Gór1e. 

Aktual nych prenumeratnr w pism , którzy nic są jeszcze cz łonkami Klubu "fygod111k..1 
Pows1eC"hnt>go", pr() imy o wyp •lnren ir> pon i ż s1Pgo 1glos1cni;i i prlc<;ł;rnie pod ;idresem 
rcda kt_j1 ·'IP": ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków. Do każdej z za111 tcrcsowanrch osób prześlemy 
K;irt~· 01,1L wykilz m~tyh1tj1, przez które iest honorow;ina. Obc n.i cdyc j;i K<irly będ11e w„zn.i 
do końc il roku 1 CJCJ 7 

DotychLZ.J~ wyd,in<c k.1rty dla prenumer.itorów z<1c howu 1 ą waż no~ na n.i~l~'fmy rok 

I m i ę __ __ __ __ __ _ __ _ ___ _ __ _ _____ _ _ _ __ _ 

Nazwisko _ __ _ _ ___________________ __ _ __ _ _ 

Mia to __ _ __ _ ___ _ __ __ _ ________ _ - - - - - - - --·- -

Ulica ____________________ _ __ _ __ _____ _ 

Jestem czytelnikiem od: 

~ 

Zapraszamy do lektury 11Tygodnika Powszechnego 11 

POWSZECHNY - CZYLI TWÓJ! 



TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK SA 

Oddział Zielona Góra 

KO PLEKSOWE UBEZPIECLl::NIA 

PODMIOTÓW GOSPODAR ZYCI I 

I OSÓB Fl7YCZNYCH 

o 
Podmiot wd1od1ący w sk ł J ci Grupy Kapi t a łowe j PBK S.i\. 

tworzone) przez l'owszech ny Bank Kredytowy SA. w War ZZJWi e 

Córnnśląski Bank Kredytowy S.A. 1 PBK Leasing S.A. 

Towar1y„1wo Ul e1picczcniowe PBK S.A„ 

fow,H/)'-leo Ubezr1erLeniowe PBK ŻYCI[ S.A. 

o 

TOWARZYSTWO UB ZPIECZ NIOWE PBK SA 
sponsor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze 

Odrl1i.1 i Ziclnn.1 Cc1r,1, llS-4'i4 7ielona Gór;i , ul Cen Sikor-.ktt'f.iCl r, 
tul.!1ax: (0-fiHl 20-27-82, te l.: 24-30-47 

Działalność Teatru w_ p1era 

WYŁ1\C/NY DOSTAWCA KWIAIÓW 

() ()I~ (J U I' 11 ( ___: f \V fJ 

IYI/\ I~ C Il\ l<CJ \V l F 

Helena i Wojciech Marczakowie 
ul. Ogrodowa 30, 66-008 Świdnica, tel. 273-265 

• Asystent dyrektora 
d/s koordynacj i pracy artystycznej 

i programowania repertuaru 
ANDRZEJ NOWAK 

•Asystent dyre.ktora d/s sceny lalkowej 
JERZY LAM ENTA 

• Sekretariat 
KRYSTYNA PILCH 

•Impresariat 
!RENA DANISZEWSKA 

RENATA CEBERNIK 

• Księgowość 
MARIA PIGULSKA 

•Kierownik techniczny 
HELENA BONDYRA 

• Pracownia stolarska 
JAROSŁAW WOŹNIAK 

"lV JACEK ORŁOWSKI 
_,,., 

•Pracownia modelatorska 
RYSZARD JAWORSKI 

ANDRZEJ DIAKOW 
r;,."J 

o- •Pracownia krawiecka 
DA~J UTA OSIŃSKA 
ZOFIA FELIKSIAK 

TERESA DZIENISIEWICZ 

• Montażyści 
KRZYSZTOF BIELEWICZ 

ANDRZEJ CHAJA 
JERZY KAMIŃSKI 

ROBERT PRUS 

SEBASTIAN KUDŁA 
TOMASZ ZALEWSKI 

" • Prac9wnia fryzjerska 
·...j MARIA KACZMAROWSKA .,, 

·('"'.. 
• l1e: wizytor 
EDWARD TU LISZKA 

•Garderobiane 
WANDA BOGUC KA 

ALEKSANDRA CZAPNIK 

DOROTA KU BCZAK 

• Światło 
EDWARD CUPIAŁ 

FRAN CISZEK TOMCZAK 
MIECZYSŁAW CHRE PTAK 

KR ZYSZTOF WÓJCIC KI 

•Dźwięk 

KRZY SZTOF OCHOCKI 
ANDRZEJ BERCZUK 
RAFAŁ CHREPTAK 



AR T- DRUK 

Zakład Poligraficzny 
" RT-DRUK" 

egionalnc 'entrum nimacji Kultury 
w Zielone j uóm:. ul. l-1. S1cnk icwiC1a 1 l 

n 20-88-33. 20-88-38 Pax : 20-88-34 

PROPONUJEMY 

kompleksową obsługę poligraficzną 
- druk do formatu A3 
- profesjonalny skład komputerowy 
- opracowania graficzne i techn iczne 

v'katalogi,fo ldery 
.,,książki 

.,, broszury 
""gazety 
.,,druki akcydensowe 
.,(papiery firmowe 

.,,zaproszenia 

.,-dyplomy 

.,,skanowanie 

.,,wyciągi barwne 

.,,grafika komputerowa 

.,,wydruki 1200 dpi 

Polecamy usług i kserograficzne oraz termobindowanie. 
Oferujemy ta kże miejsce na ogłoszenia o kupnie lub sprzedaży 
sprzętu i instrumentów muzycznych oraz reklamę Waszej firmy 
lub zespołu artystycznego w naszych publikacjach: 
- w mies ięczniku - "Informator kulturalny województwa 

zielonogórskiego" 
- Biuletynie Regionalnego Centrum Animacji Kultury 
- Folderze Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 

Zapraszamy 
~ 20 88 38 W W ll. 19 

W program ie wykorzystano materiały ze zbiorów Działu 'Jokumentacji ZG ZASP w 
Warszawie. 

Wojewódzkiej i Mie1skiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana K. Norwida dziękujemy 
za pomoc w zbieraniu materiałów do programu. 

S C E N Y 

LJrn~LJlM GJJrnGJJ@~orn@© 
im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

w Zielonej Górze 

SCENA KAMERA LNA 11 TL 11 

im. Stanisława (Stula) Hebanowskiego 

(1912 - 1983) 

Kierownika literackiego "TL" w latach 1960 - 63 

DUŻA SCENA 11 TL 11 

im. Stanisława Cynarskiego 

(1913 - 1970) 

AKTORA 

"Był kamieniem węgielnym tego Teatru" 
Henryka Ooboszowa 

SCENA STUDYJ NA 11 TL 11 

im. Haliny Lubicz 

(1906 - 1991) 

AKTORKI 




