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ZGZASP 

Odwaga Moliera i nieustępliwość, jakie okazał w swojej karierze paryskiej 

to jego Galileuszowe "e pur si muove!", bo też w wesołej na pozór a w istocie 
niebezpiecznej i dramatycznej wojnie, którą toczył, ten tyralier śmiechu był 
sojusznikiem najśmielszych myślą duchów epoki. Nic ma zakątka 
społeczeństwa, którego by Molier nie oświetlił swoim uśmiechem, nie ma 
okna, którego by nie wybił, aby wpuścić powietrze . Nie każdemu powie to 
sam tekst jego komedii, spowity w konwenans i taktyczne ostrożności, któ re 
mogą dziś zmylić, ale które nie myliły współczesnych; dowodem burze, jakie 
towarzyszyły wielkiemu okresowi twórczości Moliera, bitwa o "Szkolę żon", 
kilkuletnia walka o "Świętoszka", niemożność utrzymania na scenie "Don 
Juana", straszliwa gorycz "Mizantropa". Trudno również ściśle odważyć na 
szali udział Moliera w przeobrażaniu się społeczeństwa, w kształtowaniu się 
nowego świata: ale niech tu posłużą za motto znane słowa pewnego wielkiego 
lekarza, który powiedział, że Molier "drwinami swoimi z senesu i z puszczania 
krwi ocalił życie większej ilości ludzi niż Jenner wynalazkiem szczepienia 
ospy". Można by to przenieść na wszystkie dziedziny, które Molier odkaził 
swoim śmiechem. 

Tadeusz Żeleński -Boy 



Don Juan 

Miody szlachcic andaluzyjski, Don Juan Tenorio, piękny i 

zmysłowy, libertyn, pożeracz serc i cnót, dumny i kłamliwy, zdradliwy 
w przyjaźni, wiarołomny w miłości, uwodziciel i rozpustnik, zabija w 
pojedynku komandora, ojca uwiedzionej przez siebie Anny, po czym 
opanowany nieludzką pychą, zaprasza na wieczerzę kamienny posąg 
komandora, który przychodzi i porywa ze sobą Don Juana w ognistą 
czeluść piekła. Postać legendarna, bohater hiszpańskich romansów 
ludowych, hiszpańskiego teatru barokowego i licznych dziel 
literackich i artystycznych wielu narodów, był jednak nie tylko 
kobieciarzem czy uwodzicielem, ale przede wszystkim człowiekiem, 
który sprzeciwia się , aż po śmierć, ustalonemu porządkowi rzeczy, 

1 kładącemu tamy jego pragnieniom. Również i odleglejsza przeszłość 
znała ten typ człowieka zbuntowanego przeciw światu, którego 

1 
zwyczaje i osądy starały się ograniczyć jego nienasyconą zmysłowość, 
jego świętokradcze upodobanie w sprawdzaniu swych możliwości 
ciągle na nowo. Donżuanizm jako rozluźnienie obyczajów.jako bunt 
przeciw tradycyjnej moralności monogamicznej dostrzec już można 
w takich postaciach mitologicznych jak Zeus i Tezeusz, historycznych 
jak Alkibiades czy Owidiusz. Ale dopiero moralność chrześcijańska 
przez potępienie "grzechu cielesnego", uczynienie z małżeństwa 
sakramentu i rozbudowany system kar na tamtym świecie nadała temu 
typowi iście piekielną wielkość. Nic dziwnego więc, że najwyższe jego 
wcielenie powstało w społeczeństwie, które zarazem potępia 
pragnienia i zachęca do nich, wśród szlachty Hiszpanii, gdzie szalała 
inkwizycja i gdzie przelewały się bogactwa zdobyte na krańcach świata 
przez śmiałych straceńców. Nie jest przypadkiem, że twórcą tej postaci , 
jej imienia i legendy był dominikanin i przeor klasztoru w 
arcykatolickiej Hiszpanii, dramatopisarz Tirso de Molina. Temat Don 
Juana objawił się jako jeden z najpłodniejszych w dziejach literatury, 

I: a ubocznie również w sztuce muzycznej, wreszcie w zakresie 
poszukiwań historycznych, socjologicznych, psychologicznych i 
etycznych. Po tym względem przewyższył nawet Fausta (nazwano go 
zresztą "śródziemnomorskim Faustem"). Płodność tego wzorca 
tłumaczy się jego zadziwiającą podatnością na zmiany, jakim podlegał 
w nieprzeliczonych dziełach, dramatycznych i innych, w ciągu stuleci. 

Władysław Kopaliński 

Słownik mil6w i tradycji kultury 

Warszawa 1985 

Był jednym z tych, którzy walczyli otwarcie przeciw dewotom, świętoszkom, 
hipokrytom, pod płaszczykiem religii ukrywającym swoją interesowność . 

Opowiada się za Harvey'em, za Kartezjuszem i Gassendim w sporze z 
Fakultetem Medycyny i Fakultetem Teologii. Ogólnie rzecz biorąc występuje 
przeciw rutyniarstwu i tradycji, stając po stronie nowych idei. Nie wiąże się 
głębiej z żadnym wierzeniem - jest przeci\mikiem przesądów. Powodowany 
atawizmem i nawykiem stosuje się do praktyk religijnych, odziedziczonych 
po przodkach, do nakazów religii poczciwego mieszczaństwa paryskiego, 
opartych raczej na pietyzmie niż na głębokim przekonaniu. Nie znajdziesz u 
niego miejsca na mistycyzm, na spirytualizm, jeszcze mniej na lęki 
pascalowskie. Jest osadzony mocno w swoim stuleciu i nie gnębią go 
po™wiatowe troski. To umysł wolny, który oddając należną cześć dogmatom 
rządzącym wiarą, spodziewa się zachować dla reszty spraw swoją niezależność 
i swobodę sądu. 

Georges Mongredien 
"Życie prywatne Moliera" Warszawa 1977 



Lato festiwalowe 
Rozmowa z Peterem Brookiem 

I. I Jak uciec przed Mozartem? 

\ \1 To niemożliwe - odpowiada Peter Brook, reżyser wspaniałego spektaklu 
\ \. "Don Giovanni", wystawianego na festiwalu w Aix. W rozmowie 

opublikowanej w "Le Monde" Brook obszernie wyjaśnia przyczyny 
swojej fascynacji Mozartem. Wynika ona nie tylko z tego, że był on 

I 
I muzycznym geniuszem, ale także z tego, że był "życiem samym w sobie". 

\ \

. "Wyczuwa się to w jego muzyce i we wszystkim, co o nim wiadomo, w 
' jego stylu życia, w listach. Posiadał nieprawdopodobną błyskotliwość i 

, zadziwiającą i.ntensywność doznań. Wielkie osobowości często odznaczają 

l
i : się podobnymi cechami. Ale Mozart w jednej chwili przenika całą gamę 

1 \

\ ludzkich uczuć. W "Don Giovannim" dotyczy to również struktury akcji. 
j 1 Wszystko zmienia się diametralnie w okamgnieniu". "U Mozarta 
\ 1

1 
powszedniość idzie w parze z metafizyką". Jednym słowem geniusz 

1 , absolutny. 

\ 

Nie trzeba lubić Mozarta. Chociaż ... Nie ma przeszkód, żeby 
równocześ.nie _lub~ć jazz - pr~eciwnie . - i wybrać się do La Vilette na 
prezentac1ę rownie okazałą 1ak w Aix: Michel Portal, Louis Sclavis, 

złozyc hołd Jamesowi Baldwinowi, zy1ącemu od 1948 roku we Francji, 
1 zmarłemu w 1987. Rozbrzmiewa tam blues, jazz, gospel. Muzyka, którą 

Baldwin lubił i którą wykorzystywał do niektórych swoich tekstów, 
\ tworząc z nich piosenki. 

· "Mozart? Nawet, kiedy mówi o śmierci, jest w tym życie". 

Co w Mozarcie /as cynuje takiego człowieka teatru jak pan? 

Był życiem samym \V sobie. Wyczuwa się to w jego muzyce i we wszystkim, 
w o nim wiadomo, w j ego stylu życ ia, w listach. Posiadał nieprawdopodobną 
błyskotliwość, witalność, zadziwiającą intensywność. Wielkie osobowości często 
odznaczają się podobnymi cechami. Ale Mozart w jednej chwili przenika 
przez całą gamę ludzkich uczuć. W "Don Giovann im" dotyczy to również 
sLruktury sztuki. Nie można jej nazwać ani "dramą", ani "giocoso", ani "buffo". 
Wszystko zmienia się diametralnie w okamgnieniu. 

Portret tworzony za pomocą kropek, jak w pointylizmie w malarstwie? 

Dokładnie! Jest to rodzaj pointylizmu. Tylko że kropka to nie kolor, ale 
uczucie . U Mozarta powszedniość idzie w parze z metafizyką. W wielkich 

1 dziełach o Mozarcie z XIX wieku, pióra Pierre'aJeanne'aJouve'a pojawiają 
s i ę c iągle określenia: "szlachetny", "wzniosły", "wspaniały", "imponujący" ... 
Ale Mozart to nie to. Są momenty wzniosie, szlachetne czy impomtjące. Można 

n"w'< co< nl0<ho<nym ok<eśl•jąc <o mmm j•ko lekkie, frywo! J }' j 
beztroskie, przykre, okrutne ... Widzę tu związek z Antonim Czechowe ~ 
który, w ten sam sposób, w swoich sztukach zatrzymttje akcję, kiedy ton sta·e, I 
się zbyt sentymentalny i wprowadza dowcip. Kiedy robi się zbyt poważni 1 :l 
rozśmiesza nas. Podobnie jak u Mozarta. Tylko nie dzieje się to scena p,o 
scenie, ani nawet minuta po minucie, lecz sekunda po sekundzie. 

Czy w "Don Giovannim 11 jest moment, w kt6rym wszystko się chwieje? /i 
Tak, ale wszystko podporządkowane jest rozwojowi dramatycznemu. 

Mozart jest wierny librettu. PrZ}jainil się z Da Pontem. Śledził pracę autor 
tekstu i ona bezpośrednio inspirowała jego kompozycję. Potrzebował sló . f 
Ale, co ciekawe, ciągle wymyka się zamierzeniom Da Pontego. Weźmy a /I 
przykład: życie. Można powtórzyć za XIX-wieczną krytyką niemiecką: "Dop 
Giovanni" to opera o życiu i śmierci. To oznacza, rzecz jasna, że jest oqa 
wzniosła i wspaniała. Mozart, od pierwszej nuty do ostatniej, niezależnie 
sytuacji, wyraża swoją wizję każdej chwili życia. Nawet, kiedy mówi o śmier 1 i 
jest w tym życie, w samym choćby rytmie muzyki. A zarazem ta afirmaqj 
życia przekracza wizję Da Pontego. Nie ma u Da Pontego tej cudownok 
życia, jaką Mozart ukazuje w swojej muzyce. Da Ponte nie osiąga wyży 
szekspirowskich (że użY.ię takiego porównania), Mozart- owszem. Wykracz 
on ponad banalne wyobrażenie o życiu i śmierci. Mozartowski opis śmier 
w "Don Giovannim" jest równie intensywny jak jego msze,jego "Requiem" · 
jego masońska melodyka. Da Ponte pozostaje na poziomie melodramat 
Mozart dotyka absolutu. 

Jaka jest kluczowa postać w "Don Giovannim 11 ? 

Mam wrażenie, że Mozart, jak wszyscy wielcy autorzy, wznosi się pomltl
1 

ocenę moralności swoich bohaterów. Traktuje ich z czułością. Jeśli 
interpretacja reżysera ma charakter manichejski, nie jest w zgodzie z 
Mozartem, bo Mozart taki nie jest. W tym tkwi prawdziwy sens komedii. Każ a 
postać powinna być odbierana jako uczestnicząca w absurdzie życia. Każ 
jest absurdalny. Wszystko jest komedią. Istoty ludzkie, przedstawiane 
pewnym dystansem, są wszystkie komiczne. Taki jest właśnie głęboki se 
komedii i tragedii. Są to dwa różne spojrzenia na tę samą sprawę. 

"Giovannim" Mozart obserwuj e swoich bohaterów. I widzi, że 

antyfeministycznej perspektywy macho wszystkie kobiety wpadają w ramiona 
Don Giovanniego.Jest to może szpetne, ale zabawne w swojej absurdalnoś · 
Dlatego nie mogę wyróżnić żadnej kluczowej postaci. Wręcz przeciwnie, 
publiczność powinna po spektaklu poczuć czułość do każdego z bohaterów. 

Również do Don Giovanniego? 

Cała akcja i muzyka opery wskazuje na to, że Mozart dobrze to rozumiał. 

Czyi.by Don Giovanni byl Mozartem? 

O tak! Gdyby Mozart chciał mieć moralizatorski stosunek do Don Giovanniego, 
musiałby być człowiekiem XX wieku, który ukazuje mechanizmy działan ia 



11 
I 

I 
I' I 

l , ~dlogo uwod,kiola. A <u wcalo nio o to chod,i. Don Ju•n >yl w .iu 

' rocentach tak jak Mozart. 
Wracając do pointylizmu. Don Juan, uwodziciel, kocha każdą z tych kobiet, 

tórą w danym momencie uwodzi. To nie jest takjak w "Lulu" Albana Berga. 
od koniec pieśni, "La ci darem la mano", kiedy Zerlina po wielu wahaniach 

I, aje się zwieść DonJuanowi, śpiewają razem krótki duet. I w tym momencie 

\ ~n rzeczywiście ją kocha. Kiedy poznaje Annę czy Elwirę, nie jest zimnym 
f1dobywcą serc. Świadczy o tym jego wzruszająca szczerość, która niestety nie 
rwa wystarczająco długo, żeby wzbudzić w nim żal i wyrzuty sumienia. Sensem 

ł
agedii Don Giovanniego jest nie kara, ale nieuchronność. Na przykład 
linton i Monica. Jestem pewien, że był szczery, będąc z nią sam na sam w 

11\ 

I l
urze. Jego głupota polityczna polegała na tym, że nie był wystarczająco 

' 

1 łodny i obojętny, żeby myśleć o konsekwencjach politycznych swoje150 

I 
1 1

1 I ostępowan i a. W tym momencie przyszłość go nie interesowała. Zyl 
I 1 teraźniejszością . 

I I; 

I \
\ Obecnie nzekt6rzy zna1du1ą dla niego okoliczności wgodzące. Jak by to /Jylo w 

\ I 
\wypadku Don juana ? 

I i Gdyby przeprowadzić sondę na temat Don Giovanniego, byłoby tak samo. 

I
. 1 a początku utworu nie jest on ani niewinny, ani naiwny, ani nieposzlakowany. 

• I opełnia nieprawdopodobne błędy. A kiedy dochodzi do słynnego zdania: 
iva la liberta!" , nie mówi,jak Figaro, o Rewolucji. Nie akcepttije hipokryzji, 
oralności, którą próbuje się mu narzucić, by ograniczyć jego wolność. 

~ 
I Należy więc odrzucić moralizatorską inlerpretaC)ę utworu ? 

Libretto może taką interpretację sugerować . I Mozart udaje, że się na nią 
adza, nic nie mówiąc Da Pon temu. Nie wiem jednak, czy on sam był tego 

świadomy. Nie mógł postąpić inaczej, jak tylko nadać brzmieniu swojej 
ompozycji ten właśnie ogólnoludzki wymiar, przy którym postawa 

I 1 Toralizatorska traci swoją rację bytu. 

11 1/ Przełożyła Dorota Abbe 

1

1 
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Tylko jedno z dziel Mozarta czyni z niego kompozyto ra klasycznego 

i absolutnie nieśmiertelnego. Tym dziełem jest Don juan. Co stworzył ponadtp, 
może cieszyć, wprawiać w podziw, wzbogacać duszę, zachwycać ucho, 
podnosić serca, ale złą przysługę nieśmiertelności jego wyświadcza ten, k~ 
wszystko razem miesza i wszystko na jedną wysokość podnos1. Don ]tum Je 
wizytówką Mozarta. Dzięki Don Juanowi wkracza on do wieczności, która n·' 
J eży poza czasem, lecz wpośród czasu, nie oddzielona żadną zasłoną O 
spojrze1'i ludzkich, wieczności, do której nieśm iertelni nie wchodzą raz tylk 
ale wchodzą ciągle; jedna generacja mija, wzrok ku nim kierując, i wstępu 
do grobu uszczęśliwiona ich oglądem, a następna przechodzi w dalszym cią 
z obliczem rozjaśnionym tą samą kontemplacją. Dzięki swojemu Donjuano 
wstępuje Mozart w szeregi nieśmiertelnych, tych widomie promiennyc 

I 



których żaden obłok przed ok.iem ludzkim nie skrywa. Ten Don Juan zapewnia 
urn najwyższe wśród ludzi miejsce. ( .. . ) 

Nie wiadomo kiedy powstała idea Don Juana, to tylko jest pewne, że 
urodziła się ona na świecie chrześcijańskim, a poprzez chrześcijaństwo należy 
do średniowiecza. („. ) 

Średniowiecze potrafi opowiedzieć niejedno o pewnej górze, której nie 
a na żadnej mapie, zwanej górą Wenus. Tam przemieszkuje zmysłowość, 
m sprawia ona swoje dzikie święta, jest to cale państwo, mocarstwo. W tym 

P.aństwie nie ma m iejsca dla języka, rozsądnego myślenia, mozolnych 
~'tlobyczy refleksji. Rozbrzmiewa tu jedynie pierwotny głos namiętności, gra 
c;i uci, dziki hałas upojenia, ogarnia wieczne odurzenie. Pierworodnym tego 
,. aństwa jest Don Juan. Nie znaczy to jednak, że jest to państwo grzechu, 
' rzychwycamy je bowiem w momencie objawien ia estetycznej obojętności. 

opiero gdy dodamy do tego refleksję, okaże się ono państwem grzechu; 
aJe wtedy już Don Juan umiera, muzyka cichnie, pozostaje nam jeszcze tylko 

zpacz, która się piętrzy bezsilnie, nigdzie nie mogąc znaleźć oparcia, nawet 
' i dźwiękach. Zmysłowość jako to co zostało wykluczone, jako to, z czym 

1 uch nie chce mieć nic do czynienia, nie wydając ostatecznego wyroku czy 
ądu, przybiera postać demonizmu odzianego w estetyczną obojętność. Ale 
o tylko chwilowe, bo zaraz wszystko się zmienia i muzyka przemija. Faust i 
on Juan są tytanami, gigantami średniowiecza; we wspaniałości swoich 
ragnień różnią się oni od tytanów i gigantów starożytności tyle tylko, że są 

zolowani i stanowią połączenia sił, które dopiero przez to połączenie 
a brałyby gwałtowności bijącej ku niebu; cala siła jest tu skupiona w 
ojedynczym indywiduum. ( ... ) 

I / W ten sposób, w jaki zmysłowość pojęta jest w Don Juanie jako zasada - nie 
b la ona nigdy jeszcze w świecie pojmowana; to, co erotyczne, określone jest 

/ kże tutaj innym słowem: erotyka jest tu uwiedzeniem. („ .) 

Don Juan jest zasadniczo uwodzicielem. Miłość jego nie jest miłością duszy, 

I 
l cz miłością zmysłów, a miłość zmysłowa z natury nie jest wierna, lecz 
bsolutnie niewierna; ta miłość nie jest poświęcona jednej, ogarnia wszystkie, 

' szystkie uwodzi. Ta miłość zawiera się w momencie ale moment J'est 
f ł • ' 

pomyślany Jako suma momentów i oto mamy uwodziciela. 
•1 
I Miłość duszy jest dialektyczna w sensie podwójnym. Zawiera w sobie f ątpienie i niepokój, stawia sobie pytanie, czy szczęście będzie trwale, czy 
· j pragnienia zostaną spełnione. Miłość zmysłowa kłopotów tych nie zna. 

awetJowisz nie jest pewny swego zwycięstwa i inaczej być nie może, ba, on 
m nie mógłby czego innego sobie życzyć. U Don Juana sprawa wygląda 

11 · aczej; ten załatwia wszystko szybko, musi być zawsze absolutnie zwycięski. 

Il
i ygląd_a to najego.wa.lor,jestjednak nędzą. Miłość duszy jest dialektyczna w 
nnymJeszcze sensie; Jest zawsze różna, zależnie od indywiduum, będącego 

1 
( zedmiotem miłości. Na tym polegajej bogactwo, pełnia jej treści. Inaczej 

11 ·I 

I I 

) 

wszystko tylko sprawą chwili . Dla miłości psychicznej jest w pewnym sens fi 
tym samym ujrzenie i kochanie; ale tu znaczy to dopiero początek. U Don ' 
Juana jest inaczej. Tak, dla niego ujrzenie i kochanie jest tym samym, ale j Jst 
tylko momentem, i w tym samym momencie już się to kończy i powtarza s/ę 
to w nieskończoność . ( ... ) 

Na czym polega siła uwodzicielska Don Juana? Jest to siła pożądania, siła 
zmysłowego pożądania. W każdej kobiecie pożąda on całej kobiecości, i na 11 
tym polega zmysłowo idealizująca moc, z której pomocą on swoje ofi ry 
upiększa i zdobywa. W odblasku tej gigantycznej namiętności piękniej9 ~ 1/ 
rozwija się przedmiot pożądania, rozżarza się we wzmożonym piękniej~· 

odbicia.Jak natchniony zapaleniec ogniem swojej namiętności oświetla nawe I 
te, które mają przypadkowy z nim związek, to cóż dopiero Don Juan, któ 
ogarnia płomieniem każdą dziewczynę w znacznie głębszym sensie, gdyż Jl. e o I 
stosunek do niejjest o ileż istotniejszy. Dlatego wszelkie zróżnicowania znik ·ą I 
dla niego wobec sprawy zasadniczej: kobiecości. Starszym przywraca 1 tai 
powabu, nieletnie dzieci czyni w mgnieniu oka dojrzałymi; wszystko co ·e 
się kobietą, pada jego łupem. Nie należy jednak tego tak rozumieć, jak 
zmysłowość jego była ślepa; bardzo dobrze potrafi instynktownie rozróżni ~ 
a przede wszystkim idealizuje. 

(„.) Don Juan jest absolutnie muzyczny. Don Juan pożąda zmysłow il 
przy pomocy demonicznej potęgi zmysłów uwodzi, uwodzi wszystkie . Sio ~· , 
replika nie jest jego udziałem; mówienie zmienia go natychmiast \'' 
indywiduum refleks;jne. A on w ogóle nie zna trwałego bytu, zawsze widzi ~f 

go tylko w przemijaniu, właśnie jak muzyka, która także przemija, skoro zam ąl 

dźwięk.i, a odradza się na nowo z dźwiękami. ( ... ) ~ 

Słuchaj Don Juana. A jeślibyś, słysząc, żadnego wyobrażenia sobie o ni 
wytworzyć nie mógł, to znaczy, że nigdy go nie wytworzysz. Posłuchaj, ja . j 
muzyka o początku jego życia opowiada: jak błyskawica z ciemnej chmu ' I 1 

wy.vija się on z niezgłębionej istoty życia, przelatuje szybciej nawet rti I 
błyskawica, a zarazem zachowując stały rytm; posłuchaj,jak zapada w wiecz i \ 
zmienny strumień zjawisk, jak rozbija się o niewzruszone tamy życia, posluc~~ 1\ 
owych lekkich, zwiewnych dźwięków skrzypiec, tonów wesela, okrzyk w 
rozkoszy, posłuchaj błogiego świętowania; posłuchaj, jak dziko goni, sa 
siebie mija, wciąż prędzej, wciąż zawrotniej, wciąż gwałtowniej, posłuch 1~ 
rozpętanej namiętności, rozszalałej miłości, szeptu pokus, wiru uwodzen · 
posłuchaj ciszy momentu - posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj Don Jua"\ 
Mozarta! 1 

S0ren Kierkegaar 
"Studia erotyk.i bezpośredniej czyli erotyka muzyczn " I 

tłum. J. lwaszkiewiq I 
W> "AIOO..lbo", w."ra~ 1911 



„Don Giovann i" 

se Ortega y Gasset 

prowadzenie do Don Juana 

I 
Jednym z najwspanialszych darów, jaki światu dala nasza rasa, jest 

, ostać Don Juana. Jednakże ostatn imi czasy Hiszpanie postać tę 

~aniedbali, pozwalając jej degenerować się w garderobach podrzędnych 

t
ij trów. Niemniej Don Juan, nieobecny teraz w ojczystym kraju, wagabunda 

zawsze, fyje na emigracji w Paryżu, Londynie czy Berlinie. Traktowany 
piej lub gorzej, wciąż bluźni i uwodzi po francusku , po angielsku czy po 
emiecku. ( ... ) 
Don Juan nie jest dziełem czy zdarzeniem raz zaistniałym i na zawsze 

trwalonym -jest to temat odwieczny, wzbudzający refleksję i pobudzający 
1ntazję. Nie j est posągiem pozwalającym s i ę j edynie reprodukować, lecz 
lokiem marmuru, w którym każdy może wykuć własną rzeibę . Dzięki 
1 
emu, podobnie jak wszelkie inne wielkie symbole mające swój początek 
I 
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poniżających to, co obdarzają podziwem). Ale dla kogoś, kto szuka radości w 
ilości, tylko skuteczność się liczy. Jeśli hasło jest dobre, po co komplikować? 
Nikt go nie słucha, ani kobieta, ani mężczyzna. brzmienia głosu raczej. Te 
słowa są regułą, konwencją i grzecznością. Trzebaje powiedzieć, po czym to, 
co najważniejsze, pozostaje do zrobienia. Don Juan już się przygotmvuje. 
Dlaczego miałby soL.e stawiać problem moralny? Don Juan wzywa piekło. 
Odpowiedzią na gniew boski jest honor: 'Jestem człowiekiem honon1 - mówi 
do Komandora - i dotrzymuję obietnicy, bo jestem szlachcicem." Ale błędem 
byłoby również robić z niego amoralistę. Pod tym względem jest 'jak wszyscy": 
o jego moralności rozstrzyga sympatia albo antypatia. Nie można zrozumieć 
Don Juana nie odwołując się do jego pospolitego symbolu: zwykły uwodziciel, 
kobieciarz. I jest zwykłym uwodzicielem. Z tą tylko różnicą, że wie o tym i dlatego 
jest absurdalny. Ale uwodziciel jasno widzący przestaje być uwodzicielem. 
Uwodzicielstwo jest stanem Don Juana. Tylko w powieściach można zmienić 
stan albo stać się lepszym. Tu nic nie jest zmienione, a wszystko przekształcone. 
Don Juan urzeczywistnia etykę ilości, gdy święty, przeciwnie, zmierta ku jakości. 

Czy jest dlatego egoistą? Na pewno na swój sposób. Ale tu znów trzeba się 
porozumieć. Są ludzie stworzeni do życia i ludzie stworzeni do kochania. Don Juan 
przynajmniej powiedziałby to chętnie . Ale dokonać wyboru może tylko w skrócie. 
Bo miłość, o której tu się mówi, jest przybrana w złudzenia wieczności. Wszyscy 
spegaliści od uczuć pouczają nas, że miłość wieczna to taka, która natrafia na 
przeszkody. Nie ma namiętności bez walki. I taką miłość zakończyć może tylko 
sprzeczność ostateczna, to znaczy śmierć. Być Wenerem albo nikim.Tu także można 
się zabić na różne sposoby; jednym z nich jest oddanie się bez reszty i zapornn.ienie 
o sobie. Don Juan wie jak każdy, że to może być wzruszające. Ale jest jednym z 
nielicznych, którzy wiedzą, że to nie jest ważne. Wie również, że ci którzy dla wielkiej 
miłości rezygnują z calego życia osobistego, w·tbogacają się może, ale zubażają na 
pewno tych, których wybrali. Matka, kobieta, która kocha, z konieczności mają 
oschłe serce, bo to serce odwróciło się od ~wiata.Jedno uczucie,jedna istota,jedna 
twarz - i nic nie zostaje. Don Juan zna inne uczucie i jest ono wyzwolicielskie. Ta 
miłość przynosi ze sobą wszystkie twarze świata; jest pełna niepokoju, bo wie; że 
przemija. Don Juan dokonał wyboru: być niczym. 

Chodzi mu o to, aby widzieć jasno. Miłością nazywamy to, co łączy na."? z 
pewnymi istotami tylko poprzez odniesienie do kolektywnego sposobu widze ·a, 
za który odpowiedzialne są książki i legendy. Ale ja z miłości znam tylko to 
pomieszanie pragnienia, czułości i inteligencji, które wiąże mnie z inną istdtą. 
Ta kombinacja nie będzie taka sama dla kogo innego. Nie mam prawa n<IZ)" ć 

wszystkich doświadczeń jednym imieniem; co uwalnia je od jednakowych gestów. 
Tylko miłość,. która wie, że jest przemijająca i osobliwa, jest miłości~ 
wielkoduszną. Zycie Don Juana składa się z tych wszystkich śmierci i odrodze1'\. 
To jego sposób obdartania i dawania życia. Pozostawiam do rozstrzygnięcia, 
czy można tu mówić o egoizmie. 

Myślę lu o wszystkich, którzy chcą koniecznie, żeby Don Juan został ukarany. 
Nie tylko w życiu przyszłym, ale jeszcze na ziemi. Myślę o wszystkich bajkach, 
legendach i szyderstwach, któ1-ych przedmiotem był startejący się DonJua . 



1 Dla człowieka świadomego starość i to, co ona zapowiada, nie będą 
niespodzianką. Świadomy jest właśnie w tej mierze, w jakiej nie skrywa przed 
sobą okropności. A Atenach była świątynia poświęcona starości. Prowadzono 
do niej dzieci. Co do Don Juana, to im bardziej jest wyszydzany, tym bardziej 
twarz jego staje się wyrazista. I odrzuca tę, którą obdarzyli go romantycy. Któż 
śmiałby się z Don Juana udręczonego i żałosnego? Współczują mu, może go 
nawet niebo przygarnie? Nie w tym jednak rzecz. W świecie, który dostrzega 
Don Juan, śmieszność talrie ma swoje miejsce. Nie zdumiałaby go kara. To 
reguła gry. Jego wielkoduszność polega właśnie na tym, że regułę gry przxjął 
bez zastrzeżeń. Ale wie, że słuszność jest po jego stronie i że nie może chodzić 
o karę. los to nie kara. 

Ale to właśnie jest jego zbrodnią i można zrozumieć, że ludzie, którzy wybrali 
wieczność, żądają dla niego kary. Jego wiedza bez złudzeń zaprtecza wszystkiemu, 
co oni głoszą. Kochać i posiadać, zdobyć i wyczerpać do dna, oto jego sposób 
poznania. (Jest sens w tym ulubionym słowie Pisma, które "poznaniem" nazywa akt 
miłości. Don Juan to ich najgorszy wróg, bo ich ignoruje. 

Cóż innego bowiem oznacza ów komandor z kamienia, zimny posąg 
~rawiony w ruch, aby ukarał krew i odwagę, które ośmieliły się myśleć? 
Wszystkie moce wiecznego Rozumu, porządku, powszechnej moralności, cała 
wielkość Boga, do którego gniew ma dostęp, streszczają się w tej postaci. 
Ogromny i bezduszn}" kamień synbolinije potęgi, które Don Juan zanegował 

I na zawsze. Ale tu kończy się zadanie komand - ra. Piorun i grzmot mogą 
I' powrócić do sztucznego nieba, skąd je przywołano. Prawdziwa tragedia rozgrywa 

się gdzie indziej. Nie, Don Juan nie umarł od ciosu kamiennej ręki. Chętnie 
·erzę w legendarne przechwałki, w bezsensowny śmiech zdrowego człowieka, 

który sprowokował nie istniejącego boga. Ale wierzę przede wszystkim, że 
komandor nie przyszedł tego wieczora, gdy Don Juan czekał u Anny; i kiedy 
północ minęła, bezbożnik musiał czuć straszliwą gorycz tych, co mają rację. 
Chętniej jeszcze zgadzam się na wersję, według której Don Juan k01'iczy życie w 
klasztorze. Nie dlatego że budtijący aspekt tej wersji może się wydać 
prawdopodobny.Jakiego schronienia można szukać u Boga? Ale to raczej figura 
logicznego zakończenia życia przenikniętego bez reszty absurdem, okrutne 
rozwiązanie egzystencji zwróconej ku radościom bez jutra. Użycie kończy się 
ascezą. Trzeba zroZlUTlieć, że mogą to być dwie strony tego samego rozwiązania. 

Czy można pragnąć bardziej przerażającego obrazu: człowiek, którego 
zdradza ciało i który nie znalazłszy w porę śmierci, dopełnia komedii czekając 
na koniec, twarzą w twarz z bogiem, którego nie zna, któremu służy, jak służył 
życiu, klęcząc przed pustką, z rękami wyciągniętymi ku niebu i wie to również 
- niebu bez głębi. 

1 
Widzę Don] uana w celi klasztoru hiszpańskiego zagubionego wśród wzgórz. 

Jeśli na coś patrzy, to nie są to widma minionych miłości, ale widoczna przez 
rozpalony otwór w murze milcząca równina Hiszpanii, ziemi wspaniałej i ziemi 

I bez duszy, w której się rozpoznaje. Tak, na tym obrazie melancholijny, i 
promiennym trzeba się zatrzymać. Sam koniec, spodziewany, ale nie pożądany 
nigdy, jest godzien pogardy. 

Mit Syzyfa w: Eseje ,Warszawa 1971, tłum. Joanna Guze 

I 

Marek Okopiński wr;zedł z założenia, że Don juan jest tragedią szydercy. Próbował 
sięgnąć przede wszystkim do podkładów filozoficznych Don juana, eliminował zbyt 
jaskrawe akcenty komediowe, fursowe, a co najważniejsze nie potraktował komedii jako 
zwyczajnej historii o legendarnym uwodzicielu. Dążył do wielkiej uogólniającej metafory 
zarówno w sensie historycznym jak i współczesnym. Widząc w Don juanie głęboki dramat 
ludzki skreślił nawet Okopiński w programie podtytuł komedia, dla czytelności swojej 
koncepcji, aby nie dezorientować widza. 

W sukurs tej koncepcji przyszedł scenograf Zbigniew Bednarowicz. Opasał scenę 
ciemną plastikową kotarą, mieniącą się w świetle reflektorów, zmieniającą barwę w 
zależności od miejsca akcji.Jednak to naga ciemna utrzymana jest przez cały czas. (Zresztą 
światla w ogóle poskąpiono w przedstawieniu) . Trzy kolumienki ustawione na obrotówce, 
to drugi najważn.iejszyelementdekoraC)jny. No i kostiumy. Z epoki molierowskiej. Trzeba 
prqznać, że pięknie się na tym czarnym tle prezennyą. ( ... ) 

Wróćmy jednak do re~rii. W ujęciu Okopińskiego Don Juan jest postacią na wskroś 
tragiczną. Tragiczną w swojej próbie dostosowania się do otaczającego świata. Don Juan 
jest tu więc nie tyle uwodzicielem i rozpustnikiem. Jest przede wszystkim świadomym 
nosicielem zła, okrucieństwa.jesnvyrafi.nowanym hipokrytą. PodejmL!je szaleńczą metodę 
walki ze światem. Ale walczy bronją celną, ostrą, prten.ikliwą. Zabija szyderstwem. Zabija 
siebie, ale i rozprawia się z podłościami świata. Historycy literatury już dawno dowiedli , 
że Don juan jest jedną z najbardziej współczesnych sztuk Moliera, jak Świ.ętoszek czy 
Mizantrop. Sztuki te napisała właściwie epoka. Autorowi prqpadło tylko w udziale rozdanie 
ról. Don Juanowi dal rolę najbardziej demaskatorską, najbardziej zjadliwą i ekspansywną. 
Stąd ta kwintesencja podłości, cyn.izmu, ale i libertyńskiej dociekliwości. Don Juan wybiera 
zło , bo prtez obnażenie siebie chce obnażyć świat Burzy cały porządek społeczny i 
moralny. Niweczy życie rodzinne, hańbi i otwarcie głosi swą niewiarę , żeby w rezultacie 
przybrać maskę obłudy religijnej . Don Juan jest także filozofem. Świat tłumaczy 
racjonalnymi formulami, jak owe dwa i dwa równa się cztery. Jest postacią złożoną i 
zagadkową, niełatwą do rozszyfrowania. ( ... ) 

Don Juan to na pewno nowy krok naprzód w kierunku ożywienia teatralnego stolicy 
Wielkopolski. Przedstawienie wywoła prawdopodobnie niejedną jeszcze dyskuaję i 
polemjkę. Nie wątpię, że prtysporzą one teatrowi widzów, którzy chętnie obejrzą 
molierowskie dzieło. A naprawdę warto i trteba. 

Szczepan Gąssowski 
Wokół "Don Juana," Gazeta Poznańska 18.12.1963 
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Grzegorz Emanuel i Mieczysław Hryniewicz podczas próby „Don Juana" 
Fot. Marcin Łobaczewski 

KRONIKA TEATRU POLłKIECiO 
W POZNANIU 

Jubileusz Teatr Polski 2000 

Historyk architektury i konserwator zabytków p . Jerzy Borwiński na 

I I 
podstawie sondażowych odkrywek stratygraficznych na widowni I 
odtworzył paletę barwną wnętrza Teatru Polskiego z przełomu wieków, I / I 
która powinna zaistnieć w całej swej okazałości na 125 urodziny Teatru I I 
w roku 2000. Natomiast p. inż. Antoni K<\sinowski opracowuje kosztorys I li , 

1 
I 

i program remontu Teatru Polskiego (zarówno wnętrzajak i elewacji). I 
Aby możliwe było rozpoczęcie prac remontowych p. inż. Stanisław 

Ziętowski bada aktualny stan więźby dachowej. Wyniki staną się punktem 1 i 
wyjścia do harmonogramu całościowych prac remontowych. I 

I 
W hołdzie wieszczowi '/ 

12 września o godz. 19.00 na dużej scenie Teatru Polskiego odby/a 
się inauguracja sezonu 98/ 99 premierą "Ballad i romansów" Adama 

1 

Mickiewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego, z muzyką Ewy I 
Korneckiej. Spektakl przygotowany z okazji 200 rocznicy śmierci! I 
wieszcza, spotkał się z przychylnym przyjęciem ze strony publiczności 
oraz z mocno powściągliwym entuzjazmem recenzentów (B. Kusztelskij j 
"Pani zab i ła pana" Gazeta Poznańska 15.09.98, O. Błażewicz "Ballady 
bez pomysłu" Głos Wielkopolski 14.09.98, R. Kos "Sześć ballad a wszystkie 
jak jedna" Dziennik Poznański 16.09.98, E. Obrębowska-Piasecka "Tukaj 1 
czy Spiderman?" Gazeta Wyborcza 19/20.09 .98) W przedstawien iu 
publiczność miała okazję po raz pierwszy zobaczyć trzy nowe twarze w 
zespole Teatru: Gize l ę Bortel, Sebastiana Greka i Witolda Szulca. 1 I 
Wystąpili również gościnnie - Dorota Lulka i Robert Więckiewicz . I 

Dyrektor Teatru Polskiego gościem Polskiego Radia 
12 września o godz. 14.00 III program Polskiego Radia w swym J 

cyklicznym Magazynie Bardzo Kulturalnym wyemitował rozmowę red. I 
Barbary Marcinik z dyrektorem Teatru Polskiego Waldemarem 11·,. 
Matuszewskim. Rozmawiano o inauguracji nowego sezonu, o pierwszych 
trzech przygotowywanych właśnie premierach, o zbliżającym się I 
jubileuszu 125-lecia T;-atru . Pani redaktor zwróciła m. in . uwagę na 
wspólny mianownik dwóch premier: "Pożegnania" i "Don Juana", którym 
będzie wspaniała muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta . 



Narodowy Teatr Wielkopolski rusza w podróż do Giecza 

18 stycznia 1998 r. w rocznicę śmierci Stanisława Hebanowskiego i w 
momencie objęcia stanowiska nowa Dyrekcja przyrzekła systematycznie 
prezentować spektakle plenerowe Teatru właśnie w Gieczu. 

14.09.98 w poniedziałek, o godz. 21.00 na scenie pod gołym niebem, w 
bezpośrednim sąsiedztwie gieckiego cmentarza, na którym spoczywają 
obydwaj Stanisławowie Heban owscy (dziad i wnuk) -w dwa dni po premierze 
po.kazano spektakl "Ballad i romansów''. 

Przed spektaklem zespól złożył kwiaty i zapalił znicze na obydwu grobach. 
Naturalną scenerię wieczornego przedstawienia stanowi ły: specjalnie 

oświetlony Xll-wieczny kościół na cmentarzu, znajdująca się tam dzwonnica, 
drzewa kasztanowe i co najważniejsze - iluminowane groby Hebanowskich. 

' Dopisała widownia. O 20.30 zaczęli napływać widzowie z Giecza oraz 
nadjechały autokary z młodzieżą ze szkól z okolicznych miejscowości: 
Dominowa, Środy Wielkopolskiej, Zasutowa, Murzynowa Kościelnego, 
Tadeuszewa - około 400 osób. 

Teatr Polski zaprosili i spektakl organizowali Państwo Agnieszka i Rafał 

Kordaccy z Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie. 

Spektakl nie mógłby się odbyć bez dofinansowania ze strony Urzędu 
Wojewódzkiego w wysokości 1900 zł. 

Szczególne podziękowania za pomoc w ubieganiu się o dodatkowe środki 
składamy Panu Januszowi Tycnerowi Starszemu Inspektorowi 
Wojewódzkiemu Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Ta 
pierwsza teatralna podróż NTW odbyła się jeszcze bez własnego autokaru, 
ale „. 

Przedstawienie dla niesłyszących 

Jak zapowiadaliśmy zwyczajem Teatru Polskiego z początkiem sezonu 98/ 
99 stają się spektakle z symultanicznym tłumaczeniem najęzyk migowy. Po 
premierowym "Don Juanie" następnym będzie spektakl dla młodego widza 
28 paidziernika - "Tajemniczy ogród" F. E. Burnett. Ze względu na czytelność 
języka migowego widzowie niesłyszący zasiadają w pierwszych rzędach. W 
każdym miesiącu Teatr Polski zapowiada dwa takie spektakle. 

Granitowe wejście do „Malarni" 
W dniu premiery "Pożegnania" uruchomione zostało foyer Scen 

"Malarnia" - prowadzi do niego wejście wyłożone granitową kostką i oslonięt , 
czerwoną markizą. Taką kostką pragniemy w przyszłości wyłożyć plac prze 
Teatrem, w którego centralne miejsce powinien powrócić gazon widoczn 
na starych fotografiach. 



Dobry sąsiad sponsorem 
Teatr Polski nawiązuje współpracę sponsorską z Petro Bankiem, którego 

siedziba znajduje się po sąsiedzku - po przeciwnej stronie ulicy. 

Złoty napis 
• LG Petro Bank 

Złoty napis "Teatr Polski" nad rzeźbą Hebanowskiego - powrócił na dawne 
miejsce i \Vita widzów w foyer Teatru. 

Zdaniem nowej Dyrekcji Teatru Polskiego w przyszłości nazwa teatru 
powinna pojawić się na frontonie obok "Naród Sobie". 

Stolicę Wielkopolski odwiedzają teatromani i goście z innych miast, którzy 
powinni móc natychmiast odnaleźć szacowny budynek. 

Strona w Internecie 
Nareszcie posiadamy własną stronę w Internecie - nasz adres 
http:/ /www.info.poznan .pl. /Culture/Theatres/The polish.htrn/ 

Problemy z hipotek' 
Trwają negocjacje pomiędzy Urzędem Miasta i Wojewodą w sprawie 

obciążenia hipotecznego użytkowanych przez Teatr Polski działek i budynków. 
Sytuacja ta, zaistniała w momencie zmiany statusu Teatru z wojewódzkiego na 
miejski , pociąga za sobą ogromne koszty i uniemożliwia wszelką działalność 
gospodarczą Teatru Polskiego, który mógłby samodzielnie wypracowywać środki 
na swoją działalność. Wiceprezydent Miasta Poznania Tomasz J. Kayser 
wystosował 5 sierpnia br. pismo do Wojewody Poznańskiego Macieja Musiała, 
w którym wnioskuje o nieodpłatne przekazanie tych nieruchomości na własność 
Miasta Poznania łącznie z wierzytelnością w kwocie 3.4 78.058.2 zł zabezpieczoną 
hipoteką ustawową na użytkowaniu wieczystym, ustanowionym na tychże 
nieruchomościach . Jak na razie pismo pozostaje bez odpowiedzi. 

Nową kotłownię Teatru Polskiego wyposażyła firma: 

BIMs PLUS sp. z o.o. 
Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa 

60449 Poznań, ul. Wichrowa 28 
Tel. (O-B1) 848 88 14, Fax (0-61) 848 88 30 

Przy wejściu do klubu "U Stula" zawisły karykatury jego patrona autorstwa m. in. 

Tadeusza Nowickiego i J. Żebrowskiego wraz z podpisami (cytatami z wypowiedzi 
Stanisława Hebanowskiego), a wykonane przez pracownię malarską Tea01.1 Polskiego 
- przez samego mistrza Antoniego Pawlaka i jego pracowników Ryszarda Książka i 
jacka Zujewskiego. 

. miałem dużo szczęśc ia 

zaczynałem prace; 

w teatrze z Horzycą „ . 

„ . pomyśleć jaki ś teatr 

inny, większy „. 

I 

Miłości, niezwyciężona miłości! 

Wszystkie stworzenia fyją w kręgu twojeg u 
Nik t nie jest tak szybki, by umknąć przed o 
Pam~esz nad wieczystym trwaniem bogó; 
I władasz krótkimi dniami śm iertelnych . 

Sofokles ..Antygona" 
Tlurnaczcnie SL:Jnislaw Hcbanows i 

„ . grekę zresztą bardziej 

lubiłem niż łacinę „. 
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~ 
„. zawsze nudziła mnie dostojna tępota „ . 

0~ 
żadna satysfakcja z tego, cośmy zr 

nie wymaże ze świadomości tego, 
czegośmy nie dopełnili. 



TEATR POLSKI 
w Poznaniu 

Zespół artystyczny 
w sezonie l998/ l 999 

Agnieszka Brzezińska 

Gizela Bortel 

Irena Grzonka 

Iwona Kotzur 

Helena Krauze 
Maria Skowrońska-Ferlak 

r-taigorzata Peczyńska 
Katarzyna Węglicka 

Lucyna Winkel 
Paweł Gilewski 

Sebastian Grek 
Mieczysław Franaszek 

Mieczysław Hryniewicz 

Józef Jachowicz 
Przemysław Kozłowski 

Janusz Kulik 
.Artur Pierściński 
Sławomir Pietraszewski 

Marian Pogasz 

.Arnold Pujsza 
Wojciech Siedlecki 

Janusz Stolarski 

Andrzej Szczytko 

Witold Szulc 

Jakub Ulewicz 
Edward Warzecha 

Sylwester Woroniecki 

Piotr Wypart 
Maciej Zabielski 

Redakcja programu 
J oan na Nowak 

Oprac. graficzne i drnk 
Irmina Felińska 

Dyrektor naczel ny i artystycmy 

Waldemar Matuszewski 
Kierownik literacki 

Joanna N owak 

Koordynator pracy artystycznej 
Małgorzata Misztal 

Kierown ik Biura Obsługi Widzów 
Mariola Michalak 

Główny księgowy 

Krystyna Hałuszczak 

Sekretariat 
Renata Stolarska 

Inwestycje 
Jarosław Falkowski 

Kierownik techniczny 
Andrzej Biskup 

Clówny elektryk 
Janusz Dratwa 

Akustyk 
Wiesław Janicki 

Brygadier sce ny 
Marek Jaworski 

Garderoby 
Emilia Glapa, Izabela Witek 
Beata Rembowska, Aleksandra Nowicka 

Pracownia krawiecka damska 
Marzena Adamska 

Pracownia krawiecka męska 
Karol Drzymała 

Stolarnia 
Zbysław Nowicki 

Pracownia obuwnicza 
Henryk Lein 

CharakLeryzatorn ia 
Małgorzata Stawicka 

Modystka 
Aleksandra Turgula 

Malarnia 
Antoni Pawlak 

Pracownia dekoracyjno-tapicerska 
Eugeniusz Marszał 

Rekwizytornia 
Wojciech Wasiński 

Klub ZASP-u „U Stula" 
Barbara i Marek Ornochowie 

Radio to teatr wyobraźni, ale tak naprawdę teatru nic nie zastąpi. 
W)'.jście do Teatru zawsze jest wielkim wydarzeniem. Teatr musi 
inspirować, pobudzać do myślenia i tu pojawia się ogromna rola 
dla radia. Przedstawienie nie koriczy s i ę po zapadnięciu kurtyny. 
Często długo w noc dyskutttjemy, sprzeczamy się o grę aktorów, 
podziwiamy dekoracje, krytykujemy interpretacje i lu bimy wiedzieć 
co sądzą inni, jak grało się aktorom, czy reżyser jest zadowolony z 
końcowego efektu. W tym przypadku wystarczy ustawić swój 
radioodbiornik na częstotliwość 98,6 MHZ i włączyć Radio AFERA. 
Chcemy docierać do Państwa „przez uszy do duszy". 

Radio AFERA po raz pierwszy obejmttje patronat medialny nad 
Teatrem Polskim. W naszych audycjach teatralnych będziemy 
informować o tym wszystkim co dzieje się na scenach przy 27 Grudnia, 
będziemy zaglądali także za kulisy. W serwisach kulturalnych, 
których na naszej antenie jest najwięcej będziemy przedstawiali 
aktualną ofertę programową Teatru Polskiego. 

AFERA jest stacją w)'.jątkową. Radio tworzą młodzi ludzie, przede 
wszystkim studenci pozna11skich wyższych uczelni, dlatego pewne 
nasze recenzje będą niepokorne, obok miodu pojawi się też pewnie 
i łyżka dziegciu, ale o to właśnie w każdej dziedzinie sztuki: radiowej, 
teatralnej chodzi - pobudzać do reakcji. Jak to się dzieje, że ciągle 
chcemy słuchać swojego ukochanego radia, dlaczego na 
przedstawienia chodzimy po kilka razy, ciąg l e odkrywając dla siebie 
coś nowego. To po prostu Sztuka. 

W imieniu JM Rektora Politechniki Pozna11skiej profesora 
Eugeniusza Mitkowskiego właściciela Radia AFERA i zespołu 
dziennikarzy chciałbym życzyć dyrekcj i teatru i całemu zespoło>vi 
aktorskiemu realizacji marzeń i dotarcia do dusz wielbicieli Teatru. 

Tomasz Dworek 
redaktor naczelny 



NA„eD · SoalE 

TEATR .POLSKI 
w Poznaniu 

TEATR POLSKI 61-737 Poznań , ut. 27 Grudnia 8/10 
tel. centrala 0-61 /852 56 27, Biuro Obsługi Widzów 852 05 41 

Kasa biletowa teatru czynna od wtorku do soboty 
w godz. 13.00 - 19.00, w niedzielę w godz. 16.00 - 19.00 

Telefoniczna rezerwacja biletów w Biurze Obsługi Widzów 
i kasie biletowej teatru tel. 852 05 41 , 852 56 2 7 

Bilety do Teatru Polskiego można również kupić w kasach 
Teatru Nowego, Teatru Wielkiego i w Centrum Informacji Miejskiej 


