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Esth er Vil ar 

Niemiecko-a rge ntyńska pisarka i lekarka. Autorka dziel z pogra ni
cza f ilozofii, socjologii i etyki. Au torka powieści i dramatów . Waż

na i ceniona postać świa towych dyskusji i po lemik. 
Urodziła się 16 września 1935 roku w Buenos Ai res, w rodzinie 
niemieckich emigran tów. Później p rzen iosła s i ę do Niemiec, 
gdzie studiowa ła medycynę i socjologię ; pracowala t eż jako 
leka rka. Mies zka ła w Szwajcarii , poludniowej Francji, w Londynie, 
obecnie w Barcelonie, zawsze jednak pisala i pisze po niemiecku . 
Zasłynę la najpierw trzytomowym cyklem eseistycznym : Tresowa
ny mężczyzna. Pleć polito logiczna i Koniec tresury. Wystą piła 

przeciw ko koncepcjom ruch u W omen 's Libera tion, proponując 
zupełn ie inny kierunek realizacji ideałów feministyczny h. 
W 1980 roku wydala prowok ującą książkę Starość jest piękna, 

w której zaa takowała nadmierne promowanie młodośc i i jej kult 
w szechobecny w ku lturze Zachodu. Podobnie wojowniczy cha
rakter mają prace: Oszałamiający blask głupoty, Małżeństwo jest 
niemoralne, Katoliczki wszys tkich krajów łączcie się . Są one, jak 
zaw sze u tej pisark i, błys ko t l iwe , odkrywcze i zaskakujące . 

W roku 1982 światową sensacj ę i burzliwe dyskusje wywalała 

Amerykańska papieżyca - dzie ło o roli kobiety w Kościele katolic
kim . Jako sztuka teatralna tekst ten mia ł p re mierę w 1984 roku 
w Zurichu. 
Esther Vilar rna w sw oim dorobku ta kże powieści, m .in. wyda ną 
w Polsce Matematykę Nin y Gluckstein oraz p rzygotowywaną 

do druku - Na dzi wczęcej skórze.Jest równ ież autorką sztuk 
teatralnych. W ielkim zainteresowaniem cieszy! się w ystaw iony 
w Londynie w 1999 roku jej dramat pt. Speer. Przedstaw ienie 
reżyserowa l Klaus Maria Brandauer. Spektakl zaszczycila swą 
obecnością królowa angielska Elżbieta li . 
Jedną z ostatnich sztuk Esther Vilar jest Podróż lady As tor, w 
której jako pos taci dramatu występują Stalin i Berna rd Shaw. 

Spotkanie tych dwóch osób pos l użylo autorce do negatywnej 
oceny postawy intelektuali stów z Zachodu, pelnych wówczas 
bezkrytycznego zachw ytu dla budowy komunizmu w ZSRR. 
Sztuka Królowa i Szeksp ir pochodzi z 1994 roku . 

Prapremiera polska odbyła s i ę18 marca 2000 r. 
w Teatrze Now ym w l odzi w reżyseri i Grażyny Dyląg . 

Piotr Kruszczyński - urodził s i ę w 1967 r. w Poznaniu. 
Ukończył arc hi tekturę na Politechnice Poznańskiej (1991 - dyplom 
z zakresu przestrzeni teatralnej) oraz reżyserię na Akademii Teatral
nej w Warszawie ( 1996). 
Od polowy lat os iemdziesiątych związany był z teatrami studenc
kimi, wspólpracowal też jako drugi reżyser przy realizacji telewi
zyjnych spektakli i filmów z Izabellą Cywińską i Agnieszką 
Holland . 
Samodzielnie wyreżyserował w Teatrze Nowym w Poznaniu 
Opowiadanie o ZOO E.Albee'go. w Teatrze Polskim - również 

w Poznaniu - Fernando Krapp napisał do mnie ten list 
Tankreda Dorsta . 
Lata 1998 - 2000 to kolejne realizacje: Tango Mrożka w Teatrze 
Miejskim w Gdyni , Kartoteka Różewicza w Teatrze im A. Fredry 
w G nieźnie , Ogień w głowie M .von Mayenburga w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku i Nazywam się Isabelle ... J.C.Sussfelda 
w Teatrze im .W .Boguslawskiego w Kaliszu . 



(. .. ] definicje socjologiczne. określają intelige ncję jako war
stwę czy zb iorowość wytwa rzającą swoiste ( .„ ) wzory zacho
wań, bariery oddzielające ją od innych wa rstw i grup( .. . ). [„ . I 
Wielu teoretyków in teligencji za jej i sto t n ą, do pewnego 
stopnia wspólną wszystkim zawodom inteligenckim, cech ę 
uznaje jej stosunek do kultury. 
Jeżeli nawet nie będzie to twórczość, to na pewno będzie to 
uczestnictwo w wartościach kultury, (. .. ) . ( ... I 
Funkcje kulturotwórcze inteligencji zmieniają si ę w ostatnich dzie
sięcioleciach pod wpływem wielu czynników. Wykształcenie sta
le się udzialem wielkich mas ludności. toteż inte ligencja, nawet 
twórcza. za tracila charak ter zamkn iętej elity. Rozwój radia. prasy, 
ilustrowanych magazynów, kina. a przede wszystkim telew izji, 
zmienił zasadniczo mechanizmy dostępu do dziel i treści kultury. 
Powstała kultuia masowa. od której w ielu wybitnych twórców 
się odcięło . ale która, mimo to. opanowała masy na wszystkich 
kontynentach . Zmieniło to pozycję twórcy w spoleczeństwie, do
prowadziło do komercja lizacji twórczości, uczyniło wartości kultu
ry dobrami konsumpcyjnymi, a wiele z nich lafo się masovvymi 
artykułami rynkowymi. I.. I ... wzrost stopy zyciowej prowa
dzi do wzrostu konsumpcj i, ale rzadko do uczestnictwa 
w kulturze repr ezentacyjnej, najczęśc i ej natomiast do 
ud z iału w ku ltu rze masowej . Slowem . podn iesienie po
ziomu zamożności nie zawsze idzie w parze z podn iesie
niem poziomu ku ltura lnego ; I. . _) 
Jeże li zatem. w obec zdecydowanej przewagi kultury masowej, 
kategorie twórców pozbawione zostają w znacznej mierze tej de
cydującej dla ich pozycj i w poleczeń stwie ro li. kmra daje im szcze
gólny autorytet i szczegó lne uprawnienia , to co im pozos taie 7 I . I 

J an Szczepar'lskr IN ELIG J~ NC .Ji\ 
(fragmenty i'-'11 ) Fncyklopen:a Ku tury 

Polsk1e1 XX w poJ •ed 1 Klos k<J1•„ si< eJ . 
'v'\Jr'' ' l?JV. 199 1. str 111 - 126 

Henryk VI I Tudor Elżbieta York 

I 
I 

I 
Jakub IV I Malgorza;c Henryk VIII I Anna Boleyn 

Jakub V ::::: Marra zd. Gwrzjuszy Elżbieta I 

I 
Maria Stuart = Henryk lord Darnley 

.J 2 ~ b VI 

Dynas tie Tud orów i Stuartów 



Obsada : 

E l żbieta I, królowa Anglii - IRMI NA BABIŃSKA 

Lady Southwell - MAŁGORZATA OSI EJ-GADZINA 

Jakub VI, król Szkocji - TADEUSZ WNU K 

Arcybiskup W hitgirt - JACEK PARUSlYŃSK I 

William Szekspir - ZDZ I SŁAW SOBOCIŃSKI 

Spektakl bez przerwy 

Inspicjen t i sufler - M algorza ta W lasik 

Ciągle to jutro, jutro i znów jutro 
Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, 
Aż do ostatniej gloski czasokresu; 
A wszystkie wczora to były pochodnie, 

Które głupocie naszej przyświecały 

~drodze do śmierci. Zgaśnij wątle światło ! 
Zycie jest tylko przechodnin1 półcieniem, 

Nędznyn1 aktorem, który swoją rolę 

Przez parę godzin vvygravvszy na scenie 

W nicość przepada - powieśóą idioty, 

Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. 
William Szekspir Makbet 



Prawa autorskie reprezentuje 
Agencja Dramatu i Teatru 
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W przygotow aniu : 

Molier SZELMOSTWA SKAPENA 
Reż. Aldona Figura · 
Premiera na Dużej Scenie 21 paźdz iernika 

Rodolf Sirera TRUCIZNA TEATRU 
Reż . Marcin Grota 
Premiera na Scenie Studyjnej 28 październ ka 

Andrzej Maleszka JASIEK (monodram) 
Występuje Marta lącka , opieka artystyczna - Alina Obidniak 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe 
przyjmuje Biuro Obslugi Widza Tea tru im .C K.Norwida 

Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 223 25, 76 47273-5w124 

Kasa b il e towa czynna w godz. 11 ,00 - 17. 00 
W pon i edziałki kasa ni eczy nna 
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