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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości ż.ywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 
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Scena stała się dla mnie teatralnym medium, a nie 
platformą literatury. Mówiąc bardziej bez ogródek, 
nie piszę już moich sztuk dla aktorów, tworzę je 
razem z aktorami. Porzuciłem literaturę dla teatru. 
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mistrz groteski i paradoksu 

Dramatopisarz, prozaik, eseista szwajcarski piszący po niemie
cku. Jeden z najczęściej wystawianych autorów drugiej polowy 
XX wieku. Urodził się 5 stycznia 1921 roku w Konolfingen 
(kanton berneński) , zmarł 14 grudnia 1990 roku w Neuchatel. 
Syn pastora i chłopki , edukację rozpoczął w Bernie (gdzie ro
dzina osiedliła się w 1934 roku) zdobywając zawód rysownika. 
Studiował teologię, literaturę, filozofię i nauki przyrodnicze 
na uniwersytetach w Bernie i Zurychu. Debiutował w 1945 roku 
opowiadaniem w literackim czasopiśmie „Bund". W pierwszych 
próbach prozatorskich, które ogłosi! w tomiku Die Stad (1952), 
widać wyraźny wpływ twórczości Franza Kafki. W opowiada
niach nasyconych aurą niesamowitości i katastrofizmu często 
posługiwał się formą paraboli. Z kolei jego wczesna dramaturgia 
nosi wyraźne cechy młodzieńczych utworów Bertolta Brechta. 
Pierwszej sztuki Die Komodie (1943) nie ogłosi! , kolejną Es 
steht geschrieben (Jest napisane) wystawił w 1947 roku teatr 
w Zurychu - niestety bez powodzenia Również bez wyraźnych 
sukcesów uprawiał krytykę teatralną na łamach „Die Weltwoche" 
i pisał teksty dla kabaretu „Cornichon". Mimo kłopotów zdro
wotnych i materialnych - chorował na cukrzycę, miał na utrzy
maniu żonę i troje dzieci - postanowił utrzymywać się z pracy 
literackiej. Z tego okresu pochodzi też decyzja pisania powieści 
kryminalnych (m.in: Sędzia i jego kat , 1952; Der Verdacht, 
1953; Grek szuka Greczynki 1955; Kraksa. Historia jeszcze 
możliwa , 1956;0bietnica. Podzwonne powieści kryminalnej , 
1958; Die Justiz, 1985), które z czasem zyskały uznanie na rów
ni z jego dramatami. Kryminały Durrenmatta, wzbogacone o sil
ną wymowę filozoficzno-moralną , znacznie poszerzały granice 
gatunku. Przez wiele lat, obok intensywnej pracy literackiej, pi
sarz uprawiał grafikę i malarstwo. Już jako uznany dramaturg, 

nieco żartobliwie , podkreślał: „Zajmuję się dramatem dlatego, 
że jestem z jednej strony zawiedzionym malarzem, z drugiej filo
zof em. (. .. )Te moje dwa młodzieńcze zawody określiły mnie jako 
dramatopisarza i zdecydowały o moich poglądach na teatr. " 
Po premierze Jest napisane i Der Blinde (1948) kolejne sztuki 
przyniosły Durrenmattowi sukces i powodzenie. W dziesięć lat 
po debiucie stał się, obok Maxa Frischa, najczęściej wystawianym 
współczesnym autorem. Obaj pisarze przełamali złą passę ciążącą 
nad szwajcarskim dramatopisarstwem, które do tego czasu b1;fo 
najsłabiej reprezentowanym rodzajem w literaturze tego kraju. 
Dramaty Friedricha Durrenmatta, hybrydyczne w formie, stano
wią mieszankę elementów tragicznych i komicznych, groteski, 
spiętrzonego paradoksu, sensacyjnej akcji i suspensu. Romulus 
Wielki (Romulus der Gro/.?e,1949) to komedia o ostatnim ce
sarzu rzymskim, który lekceważy zagrożenie -najazd Germanów; 
bardziej niż racja stanu interesuje go hodowla kur. Ostatni spra
wiedliwy czy błazen, bohater czy koniunkturalista - nie ma jed
noznacznej odpowiedzi W Małżeństwie Pana Mississippi (Die 
Ehe des Herrn Mississippi, 1952) pojawiają się idealiści pró
bujący zmienić rzeczywistość, której zmienić nie sposób. Anioł 
zstąpił do Babilonu (Ein Engel kommt nach Baby/on, 1953) 
- utwór otwarcie polemizujący z ideologią Brechta , to przypo
wieść o babilońskim tyranie Nabuchodonozorze. W 1956 roku 
w Zurychu odbyła się prapremiera Wizyty starszej pani (Der 
Besuch der a/ten Dame) ze słynną niemiecką aktorką Therese 
Giehse w roli tytułowej. Sztuka - opowiadająca o specyficznym 
akcie zemsty milionerki Klary Zachanassian, która powraca 
po latach do rodzinnego miasteczka, by wymierzyć karę swe
mu uwodzicielowi, Illowi - odniosła ogromny sukces, stając się 
momentem przełomowym w twórczości Durrenmatta. W Polsce 
wystawił ją po raz pierwszy, w 1958 roku, Teatr Dramatyczny 
w Warszawie w reżyserii Ludwika Rene, z Wandą Łuczycką 
i Aleksandrem Dzwonkowskim w rolach głównych . Frank V czy
li Opera bankierska (Frank der Funfte. Oper einer Privatbank, 
1959) to historia bankiera mordercy, który próbuje oderwać się 
od ciążącej mu przeszłości, marząc o spokojnym życiu przyzwoi
tego mieszczanina. Krytycy, mimo protestów autora, wskazywali 
na wyraźnie polemiczny wobec Opery za trzy grosze Brechta 
charakter utworu. 



Kolejny bój z Brechtowską spuścizną stoczył Oi.irrenmatt w jed
nym z najwybitniejszych swoich dramatów- Fizykach (Physiker, 
1961). Sztuka, podobnie jak w Życiu Galileusza Brechta, po
rusza problem odpowiedzialności uczonego za sposób, w jaki 
ludzkość może posłużyć się jego odkryciami. Ten sam problem, 
lecz zgoła inne wnioski. Tym utworem Di.irrenmatt manifestacyj
nie odcina się od dydaktyki Brechta i jego optymistycznej wiary 
w postęp, dialektykę historii. 
W 1966 roku powstał Meteor (Der Meteor) - przypowieść o lau
reacie nagrody Nobla, który przynosząc innym śmierć, sam rów
nie łatwo jej nie ulega. Anabaptyści ( 196 7) - „są ponowieniem 
próby, którą podjąłem w roku 1946 i która jest znana pod tytułem 
Es steht geschrieben. Poszczególne części poprzedniego utwo
ru zostały tu przeze mnie wykorzystane. Anabaptyści stanowią 
jakby spotkanie dzisiejszej mojej dramaturgii z moimi początka
-mi dramatopisarskimi." - napisał Di.irrenmatt w Rozważa n i ach 
dramaturgicznych na temat Anabaptystów. Sztuka ta stanowi 
cezurę, zamknięcie pewnego etapu w twórczości pisarza, o któ
rym przez dwadzieścia lat wyrażano się z najwyższym entuzja
zmem i podziwem. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych słabnie zainteresowanie twór
czością autora Wizyty starszej pani. Pojawiają się nieprzychyl
ne oceny jego najnowszych dramatów. Krytycy zarzucają mu 
powtarzalność dawnych pomysłów, odejście od dotychczasowej 
struktury dramatycznej, niezbyt udane eksperymenty formal
ne. Di.irrenmatt przez kilka lat zajmuje się adaptacjami i prze
róbkami klasyki. Powstają Koenig Johann (Król Jan, 1968), 
Titus Andronicus (Titus Andronicus, 1970) według sztuk 
Szekspira i Play Strindberg (1969) na podstawie Tańca śmier
ci Strindberga, o której to sztuce autor powiedział: „ Z tragedii 
mieszczańskiego malżeństwa powstała komedia o tragediach 
mieszczańskich małżeństw". Celnie skomentował sztukę J. L. 
Styan: „ Przegadany literacki dialog oryginału zmienił w serię 
krótkich starć jak na meczu bokserskim, a publiczność zachwycił 
sposobem, w jaki małżonkowie klują się wciąż powtarzanymi, 
ostrymi odzywkami, miast jak u Strindberga poddawać się na
wzajem powolnym torturom". 
W 1970 roku Andrzej Wajda wyreżyserował Play Strindberg 
na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Przedstawienie 

stało się popisem wirtuozerskiej gry aktorów: Barbary Krafftówny 
(Alicja), Tadeusza Łomnickiego (Edgar) i Andrzeja Łapickiego 
(Kurt). 
W latach siedemdziesiątych Di.irrenmatt stworzył kilka nowych, 
oryginalnych dramatów - żaden z nich nie powtórzył jednak suk
cesów wcześniejszych utworów. Portrcit eines Planeten (1970) 
- to apokaliptyczna wizja katastrofy Ziemi wywołanej kosmicz
ną eksplozją; Der Mitmacher (Współuczestnik,l 973) - sztuka 
o wolności decyzji; Die First (1977) - przedstawia szaleństwo 
i agonię dyktatora; bohaterem Achterloo (1983) jest Napoleon 
- postać uwikłana w „obłęd" historii. W dorobku pisarza znajdu
je się wiele słuchowisk radiowych (m.in.: Stranitzky i bohater 
narodowy, 1953; Herkules i stajnia Augiasza , 1963; Proces 
o cień osła, 1956), niektóre z nich miały również wersje sce
niczne. 
Swoje stanowisko ideowo-artystyczne Oi.irrenmatt przedsta
wił w eseju p.t. Problemy teatru, opublikowanym w 1955 
roku. W autobiograficznym eseju-opowieści Stoffe I-III (1976) 
i Turmbau. Stoffe IV-IX (1990) wspomnienia osobiste przecho
dzą w opis procesu twórczego, rozprawę o mitologii greckiej 
i filozofii labiryntu. 
Oi.irrenmatt zajmował się również czynnie teatrem: w sezonie 
1968/69 kierował sceną w Bazylei, od roku 197 4 aż do śmierci 
współpracował z teatrem w Zurychu - współreżyserując i spra
wując opiekę dramaturgiczną nad przedstawieniami. 
Na afiszach Starego Teatru nazwisko szwajcarskiego dramaturga 
pojawiło się trzykrotnie. W 1963 roku Jerzy Jarocki wyreżysero
wał Fizyków z Zofią Niwińską w roli Doktor Matyldy von Zahnd, 
Zygmunt Hi.ibner wystawif w 1968 Anabaptystów, a Giovanni 
Pampiglione w 1996 Romulusa Wielkiego z Jerzym Stuhrem 
w roli głównej. 
Di.irrenmatt wielokrotnie odwiedził Polskę. Ostatni raz na pół 
roku przed śmiercią - w maju 1990 roku gościł w Krakowie 
na zaproszenie Starego Teatru. 

Elżbieta Bińczycka 

Opracowano na podstav.:ic: 

J. L Styan Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce 

Malgorzata Sugiera W cieniu Brechta 



18 maja 1990 przed Starym Teatrem 
Charlotte Kerr (żona Friedricha Durrenmatta), tłumacz, 

Tadeusz Bradecki, Friedrich Durrenmatt 
fot. Anna Litak 



jvr~~"" '4.t. ~ 
problemy teatru 

Chcialbym prosić, aby nie dostrzegano we mnie przedstawiciela 
jakiegoś określonego kierunku dramatycznego, jakiejś określo

nej techniki dramatycznej , bądź też nie przypuszczano, że staję 
u drzwi jako komiwojażer jakiegokolwiek pokupnego w dzisiej
szym teatrze światopoglądu , czy jako egzystencjalista, czy jako 
nihilista, ekspresjonista lub ironista, i jak się tam zwą wszystkie te 
etykietki, którymi oklejono słoje z marynatami krytyki literackiej. 
Scena nie jest dla mnie areną dla teorii, światopoglądów i enun
cjacji, lecz instrumentem, którego możliwości próbuję poznać 

grając na nim. W sztukach moich występują oczywiście również 
osoby posiadające jakąś wiarę lub światopogląd, nie uważam 
za rzecz interesującą pokazywać samych głuptasów, sztuka jed
nak nie zostala napisana dla ich enuncjacji, lecz owe enuncjacje 
istnieją w niej dlatego, ponieważ w sztukach moich chodzi o lu
dzi, myślenie zaś, wiara i filozofowanie także po trochu przyna
leżą do ludzkiej natury. 

W przeciwieństwie do epiki ( ... ), która może opisywać człowieka 
takim, jakim jest, sztuka dramatyczna ukazuje człowieka z pew
nym ograniczeniem, którego obejść nie sposób, a które stylizuje 
postaci Judzi na scenie. Ograniczenie to wywodzi się z same
go gatunku. Człowiek w dramacie jest człowiekiem mówiącym, 
to stanowi jego ograniczenie, akcja zaś istnieje po to , aby zmu
sić czlowieka do mówienia w pewien szczególny sposób. Akcja 
jest owym tyglem, w którym człowiek staje się slowem, musi się 
stać słowem. Oznacza to jednak konieczność osadzenia człowie
ka w sytuacjach dramatycznych zmuszających go do mówienia. 
Jeśli pokażę dwóch ludzi pijących wspólnie kawę i rozmawiają
cych o pogodzie, o polityce czy najnowszych modach w spo
sób nawet najbardziej dowcipny, to nie jest to jeszcze sytuacja 

dramatyczna ani dramatyczny dialog. Musi tu dojść jeszcze coś, 
co uczyni ich mowę szczególną, dramatyczną i posiadająca dru
gie dno. Jeśli widz wie na przyklad, że w jednej z tych filiżanek 
z kawą jest trucizna, lub nawet w obu filiżankach, tak że powstaje 
dialog dwóch trucicieli, to dzięki takiemu chwytowi artystyczne
mu picie kawy przekształca się w sytuację dramatyczną, z której 
i na gruncie której wyrastają możliwości dramatycznego dialogu. 
Bez dodatku szczególnego napięcia. szczególnej sytuacji, nie ma 
dialogu dramatycznego. 

( ... ) Artysta musi redukować postaci, które spotyka, na które 
wszędzie natrafia, jeśli chce je ponownie przekształcić w tema
ty i ma nadzieje, że zdoła tego dokonać: musi je parodiować, 
czyli tworzyć z nich świadomie przeciwieństwo tego, czym się 
stały. Dzięki temu jednak, dzięki owej parodii , odzyskuje wol
ność, a przez to i temat, którego niepodobna już znaleźć, lecz 
można go tylko wynaleźć , każda bowiem parodia zakłada pew
ną wynalazczość. W śmiechu ujawnia się wolność człowieka, 

w płaczu konieczność, dziś mamy dowieść wolności. Tyranów 
naszej planety nie wzruszają dzieła pisarzy, ziewają słuchając la
mentów, pieśni heroiczne uważają za głupie bajki , zasypiają przy 
utworach religijnych, obawiają się zaś tylko jednego: szyderstwa. 
Tak tedy parodia wśliznęła się do wszelkich rodzajów literatury: 
do powieści, dramatu i liryki . Objęte zostały nią również sze
rokie dziedziny malarstwa i muzyki. a wraz z parodią pojav.ria 
się również, często w zamaskowanej postaci, i groteska. Nagle 
a niespodziewanie, po prostu już jest. 

Friedrich Durrenmatt 
Problemy teatrn , 1955 

Przeklad Witold Wirpsza 



Edward Linde-Lubaszenko (Edgar) 



jvrr-~""~~ 
z rozmowy w „Dialogu" 

Przyjęty przez profesorów germanistyki punkt widzenia - na
rzucony w jakiś sposób także opinii publicznej dzisiaj - zakłada, 
że teatr jest sztuka z natury uroczysta, dostojną, że uroczysta 
i dostojna powinna być także komedia. 
Odwrotnie, teatr dla mnie jest sztuką popularną. Tylko teatr po
pularny mnie interesuje, i właśnie taki teatr pragnę jako drama
topisarz tworzyć. Przy tym z góry wyrzekam się jakichkolwiek 
wstępnych zalożeń. 

Punktem wyjścia dla mnie jest nie problem, ale konflikt. 
To nie jest oczywiście to samo, między „problemem" a „konflik
tem" jest zasadnicza różnica: stawianie „problemu" w centrum 
zainteresowania pisarskiego tworzy dramaturgię „z tezą", „kon
fliktu" - dramaturgię „tworzywa". Nie interesuje mnie zupełnie 
dramaturgia tezy, cenię i uprawiam dramaturgię konfliktu. 

( ... ) Nie ma „moralnych" czy „niemoralnych" zalożeń pisarskich. 
Tworzenie dramatu przypomina kreowanie postaci przez aktora: 
satysfakcja twórcza polega na kształtowaniu postaci czy kształto
waniu dramatu. W procesie twórczym autora czy aktora rzecza 
zupełnie drugorzędną jest to, czy postać jest złoczyńcą czy pro~ 
miennym bohaterem. Jednakową satysfakcję daje autorowi i ak
torowi kreowanie postaci pozytywnych i negatywnych. 

Krytyk staje się „krytyczny" z chwilą, gdy przestąpił próg tea
tru. Patrzy na scenę i jest od początku „krytycznie'' nastawiony. 
Widzi nie teatr, ale formułki krytyczne. Zapomina o swoim naj
ważniejszym powołaniu, którym jest wniknięcie w materię tea
tralną; nie krytykowanie jej ale zrozumienie. 

_J 

Pisanie sztuk dla teatru stało się trudne dlatego, że wzrosły nie
słychanie możliwości teatru współczesnego. Teatr dzisiejszy ak
ceptuje prawie wszystko, prawie wszystko zdążył sobie już przy
swoić i wszystko mieści się na jego scenie. 

Dramatopisarz nie może zapominać, że teatr jest sztuką, która 
jest i która musi być zawsze aktualna, że tutaj wszystko dzieje 
się ter a z. Rzecz może być najbardziej absurdalna, najbardziej 
zwariowana, ale musi być zrozumiała. I musi przekonać widza, 
że to co ogląda, dzieje się właśnie ter a z. Na scenie. Siła teatru 
jest to, że pokazuje on działanie współczesne. Istotne i spr~wdzal
ne w teatrze jest tylko działanie. Nie słowo; słowo raz wypowie
dziane ze sceny nie może już być cofnięte ani powtórzone, teatr 
nie jest książką, którą można czytać również wstecz. W teatrze nic 
nie dzieje się wstecz, wszystko pokazane jest jeden raz na scerie, 
wszystko zamyka się w ramach przedstawionych wydarzeń. 

Dobry teatr musi być teatrem popularnym, w którym najważ
niejszy jest pomysł. Od pomysłu wszystko w gruncie rzeczy za
leży. Bez pomysłu - genialnego pomysłu nie byłoby na przykład 
Rewizora Gogola, tej jednej z najważniejszych sztuk dramatu 
światowego. Powtarzam uparcie to samo - że bez dobrego po
mysłu nie można naprawdę napisać dobrej sztuki - bowiem chcę 
jeszcze raz podkreślić, że sztuka nigdy nie zaczyna się od teorii, 
albo od wstępnych proklamacji. 

Tragedia prawdziwa mogła istnieć tylko w antyku. Jest od po
czątku do końca związana ze starożytnością. Wymaga bowiem 
istnienia określonego systemu wierzeń, przynajmniej zbliżonych 
do religii antycznej Grecji. Nie istnieje tragedia chrześcijańska. 
Również Shakespeare nie napisał ani jednej tragedii w czystym 
sensie tego słowa. Hamlet narodził się w innym świecie, jakże 
niepodobnym do świata antycznego. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że teatr rozwija się głównie dzięki 
komedii i poprzez komedię. 

Friedrich Di.irrenmatt 
Z rozmowy w „Dialogu" (fragmenty) 

30 października 1962 roku 



Aleksander Fabisiak (Kurt) 
Elżbieta Karkoszka (Alicja) 
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DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Friedrich Durrenmatt 

Play Strindberg 
Przekład Zbigniew Krawczykowski 

OBSADA 

Edgar Edward Linde-Lubaszenko 
Alicja Elżbieta Karkoszka 

Kurt Aleksander Fabisiak 

REŻYSERIA 

Tadeusz Bradecki 

SCENOGRAFIA 

Urszula Kenar 

Korepetycje wokalne: Barbara Siklucka 
Konsultacje choreograficzne: Wioletta Maciejewska 

Asystent reżysera: Artur Wołoch (WRD PWST) 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy B~ 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWA(:. FIU10WAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹW I~;KOWYCH !!! 

Zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Aleksander Nowak 
Krytyk Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczn\1 Mieczyslaw Mejza 

inspicjent 
sufler 

światło 
dźwięk 

realizator nagrania 
kierownik produkcji, brygadzista sceny 

charakteryzacja 
kostiumy: 

pracownia krawiecka damska 
pracownia krawiecka męska 

dekoracje: 
pracownia buta/orska 

pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ś l usarska 

pracownia tapicerska 
kierownictwo techniczne 

koord ynacja pracy artystycznej 

Marta Kaczmarczyk 
Iwona Gołębiowska 

Ryszard Fo/Jasiński 
Jacek Ochal 
Andrzej Kaczmarczyk (Studia Nagrań Starego Tea tru) 
Wiesław Ocha l 
Teresa Niedrygas 

Halina Drahus 
Fryderyk Kalkus 

Jerzy C ieślicki 
Ma łgorzata Talaga 
Wies ław Wróbel 
Leszek Buba k 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk, Tadeusz Kulowski 
Kinga Głowacka, Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wać 
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Czterdzieści teatralnych sezonów 

Opera za trzy grosze B. Brechta. 1977, 
Marta Stebnicka, Edward Linde-Lubaszenko, 
fot. Zbigniew Łagocki 

„Niech się pan zdecyduje, czy chce pan być poważnym 
lekarzem, czy niepoważnym aktorem?"' - zapyta ła 

niezdyscyplinowanego studenta Akademii Medycznej 
egzaminująca go pani profesor. 
Czterdzieści lat temu fascynacja teatrem zwyciężyła nad 
powołaniem lekarskim - Edward Linde-Lubaszenko 
przerwał studia medyczne, zdał eksternistyczny egza
min aktorski i został zaangażowany do Teatru Polskiego 
we Wrocławiu. Wcześniej występował w znakomitym 
studenckim teatrze „Kalambur". Pierwsze lata to czas 
poszukiwań, podczas których zm1ernl kilka teatrów. 
Dopiero siedmioletni okres pracy pod kierunkiem 
dyrektora Andrzeja Witkowskiego we wrocławskim 
Teatrze Współczesnym i spotkanie z Jerzym Jaro
ckim w pełni ukształtowało jego osobowość aktorską . 

Z bagażem kilku wybitnych ról i dziewięciu lat praktyki 
teatralnej został zaproszony do zespołu Starego Teatru. 

Począwszy od 197 3 roku pozostaje wierny tej scenie 
do dziś. Równie silny jest jego związek z krakowską 
PWST, gdzie w 1977 uzyskał dyplom reżysera i gdzie 
od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału 
Aktorskiego. 
Aktorstwo Edwarda Linde-Lubaszenki - błyskotliwie 

inteligentne, pełne autoironicznego dystansu, zdy
scyplinowane i konsekwentne, odrzucające powierz
chowny formalizm , pozornie chłodne - wydobywa 
najgłębiej pojętą prawcie psychologiczną granych 
postaci. Bardzo męski typ urody, piękny, urzekający 
głos o niskiej barwie doskonale harmonizują z typem 
kreowanych postaci. 
Artysta rozpoczął pracę w Starym Teatrze w okre
sie przełomowych osiągnię ć tej sceny. Pracował 
z największymi indywidualnościami polskiego teatru: 
Jerzym Jarockim. Konradem Swinarskim, Andrzejem 
Wajdą. Krystianem Lupą , Tadeuszem Bradeckim. Jak 
sam wielokrotnie podkreślał, współpraca z Jerzym 
Jarockim (wziął udział w 21 przedstawieniach Mistrza) 
była szkołą pokory i mozolnej pracy w dochodzeniu do 
najgłębszych warstw aktorskiej świadomości. Szczytem 
osiągnięć artystycznych uzyskanych we współpracy 
z tym reżyserem była rola Łopachina w Wiśniowym 
sadzie A. Czechowa. Wielowarstwowa . oparta na 
subtelnych półtonach. z niezapomnianą , rozdzierającą 

sceną finałową - pozostała w pamięci widzów jako 
wyraz najwyższych osiągnięć aktorskiego kunsztu. 
Współpraca z Konradem Swinarskim miała podwójny 
charakter. Aktor zagrał rolę Reżysera w Wyzwole
niu S. Wyspiańskiego (ostatniej inscenizacji artysty 
w Starym Teatrze). był też,1ego uczniem podczas reży

serskich studiów w PWST i asystentem przy realizacji 
Romea i JL11ii Szekspira (którą przerwała tragiczna 
śmierć reżysera). 

Role zagrane w inscenizacjach Andrzeja Wajdy: 
zimny, ironiczny Chłopicki w Nocy listopadowej 
S.Wyspiar\skiego; posągowy Duch ojca Hamleta 

Lubię, gdy scena stawia mi opór 

Urszula Kenar, fot. Ryszard Kornecki 

Anna Litak: W artystycznych rodzinach dzieci często 
ulegają pasji i wpływowi rodziców. Twój ojciec był 
znanym rzeźbiarzem, a matka historykiem sztuki 
- oboje byli pedagogami. 
Urszula Kenar: Rodzice niczego mi nie narzucali. 
Oni nauczyli mnie odkrywać radość samodzielnego 
myślenia i dokonywania wyboru, a w szkole moimi 
nauczycielami byli: Tadeusz Brzozowski. Władysław 

Hasior, Antoni Rząsa czy Edmund Strążyński „Li
tymbrion-Tymbcio", polonista i przyjaciel Witkacego. 
Ojciec mawiał, że tylko ze znajomości świata i miłości 
do człowieka można coś ładnego zrob ić. 

W Akademii Sztllk Pięknych studiowałaś sceno
grafię u wybitnych profesorów: Andrzeja Stopki 
i Wojciecha Krakowskiego. 
lączyla ich żarliwość, z jaką zamieniali własne i nie
zależne myślenie na wizje lc:Jtralne, a nade wszystko 

bezinteresowny stosunek do sztuki. Ich hojność pe
dagogiczna polegała na dzieleniu się z nami swoimi 
doświadczeniami i emocjami twórczymi, ale także. 

na czułym udziale w zmaganiach studentów. To oni 
nauczyli mnie odwagi w podejmowaniu decyzji arty
stycznych i brania za swoją wizję odpowiedzialności. 
Im zawdz ięczam sztukę współpracy z zespołem ludzi, 
których trzeba „ zapalić " i przekonać do pomysłu, tak, 
by mogli spełniać swoje tęsknoty , realizować możliwo

ści twórcze, aby stali się współtwórcami. 

Jesteś nieodrodną uczennicą Krakowskiego, bo jak 
on nie ryslljesz przestrzeni i kostiL1mów. Zostają 

tylko fotografie z przedstawienia. 
Tak, rysuję roboczo, bo chcę mieć niespodziankę, 
kiedy kurtyna pójdzie w górę. 

Uważa si ę, że sukcesy odnoszą scenografowie, 
którzy w teatrze spotkają „swojego" reżysera albo 
sami inscenizują sztuki. Wiele sztuk inscenizowałaś 
wspólnie z TadeL1szem Bradeckim. 
Tadeusz ża1iuje: „Czekam, aż Kenar powie, że tak ma 
być i koniec ''. Myślę , że wiele istotnych spraw podob
nie odczuwamy, stąd bierze się wzajemne zaufanie. 
I myślę. że łączy nas też podobny sposób patrzenia 
na życie poprzez teatr. Wzajemnie się inspirujemy 
- stworzona przez Tadeusza forma dramaturgiczna 
narzuca mi rozwiązanie przestrzeni, ale bywa, że to 
moje widzenie tekstu jest silą sprawczą dla pierwszych 
rozwiązań inscenizacyjnych. 

Rekwizyt - znak, pojemny dla interpretacji sym
bol, to jedna z metod budowania przez ciebie 
przestrzeni. 
Scenografia już dawno przestała być tłem dla wystawia
nej sztuki a stała się unaocznieniem głównej myśli in
scenizacyjnej. Tworzyć scenografię, to myśleć o przed-

w Tragicznej historii Hamleta księcia Danii 
W. Shakespeare'a; zdruzgotany samobójca Aleksy 
Kiryłow w Biesach F. Dostojewskiego doskonal.e 
wtopiły się w stworzoną przez reżysera przestrzeń „ te
atru totalnego". Współpraca z Tadeuszem Bradeckim 
zaowocowała kreacjami ukazującymi niuanse jego 
aktorskich możliwości i ogromną intuicję w doborze 
środków wyrazu (wiodący zawiłe filozoficzne spory 
Jonasz Croft z Wzorca dowodów metafizycznych„. 
T. Bradeckiego, równie niepokorny Bertolt Brecht 
w Uczniach czarnoksiężnika L Kleberga czy pełen 
ironicznej kpiny, wiecznie pijany Bernardine w Miarce 
za miarkę W. Shakespeare'a). Znaczące w dorobku 
Edwarda Linde-Lubaszenki są role charakterystyczne 
z doskonałym, wyrazistym w geście i ruchu , idącym 
pod prąd tradycj i grania tej postaci Peachumem 
z Opery w trzy grosze B. Brechta (reż. R Major) 
i demonicznym, szaleńczym tytułowym Gyubalem 
Wahazarem S. I. Witkiewicza (reż R Próchnicka) 
na czele. Doskonale sprawdza się osobowość artysty 
w aktorskich pojedynkach, w słownej szermierce, 
w celności ostrych pchnięć, w ataku i obronie 
zwłaszcza tam, gdzie do głosu dochodzi tzw. „walka 
płci". Groteskowa i kabotyńska była zagrana w duecie 
z Elżbietą Karkoszką postać Edgara z Tańca śmierci 
A. Strindberga (reż. A. Sroka), wzruszająca w subtel
ności swych uczuć rola Andrew Makepeace Ladd jr. 
w wyciskających łzy Listach miłosnych A. Gurney'a 
(reż. W. Nurkowski). 
Edward Linde-Lubaszenko wyreżyserował trzy 
przedstawienia w Starym Teatrze: Człowieka znikąd 
I. Dworeckiego (1976). Egzamin J. P. Gawlika (l979) 
i Marię I. Babla (1983). Podkreśla jednak, że w tea
trze można stać tylko po jednej stronie rampy i silne 
zaangażowanie w aktorstwo nie pozastawia miejsca 
na pracę reżysera. 
W 1979 roku artysta został odznaczony Złotym Krzy
żem Zasługi. (eb) 

stawieniu jako o całości. Z odpowiedzi na pytanie - jak 
rozumiem tekst , co on dla mnie znaczy? - pojawiają się 

rozwiązania przestrzeni, kostiumu, światła. Muszę naj
pierw sama zainscenizować dla siebie sztukę , zobaczyć 

ją na scenie. tak jak w przygotowaniach adaptacyjnych 
czyni to reżyser , by móc rozmyślać o scenografii. Bar
dzo lubię, gdy scena teatru stawia mi opór w sensie 
ograniczeń technicznych, gdzie pozornie wydaje się , 

iż każdy pomysł jest niemożliwy do zrealizowania, bo 
trzeba wymyślić „zjawisko" z niczego. I oczarować 
widza zaskakującą zmiennością znaczeń. 

Urszula Kenar, scenograf, reżyser. Absolwentka kra
kowskiej ASP (1973). Współpracuje z wieloma teatra
mi w Polsce: z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (Teatr 
osobny 1973, Zmierzch 1997), Nowym (Henryk 
VIII 1975) i S. Jaracza w Łodzi (Pan Jowialski 1986), 
Teatrem Polskim we Wrocławiu (Łaźnia 1976, Iwona, 
księżniczka Burgunda 1978, Koczowisko 1979, Ro
meo i Julia 1994) oraz ze Starym w Krakowie (Biedni 
ludzie, Z życia glist 1983, Woyzeck 1986, Wiosna 
Narodów w Cichym Zakątku 1987, Zamiana 1990, 
Fantazy 1991, Jak wam się podoba 1993, Gimpel 
głupek 1996, Miarka za miarkę 1998, Kariera. 
Artllra Ui 1999). Stworzyła ponad 50 scenografii w 
teatrach dramatycznych i operowych, większość sztuk 
współtworzyła z Tadeuszem Bradeckim. Wiele jej prac 
nagrodzono za znakomite rozwiązania przestrzenne na 
festiwalach teatralnych we Wrocławiu, Opolu, Kaliszu, 
Gdańsku, Tarnowie. 
W 2003 roku Urszula Kenar obchodziła jubilel.ISZ 30 lat 
pracy artystycznej. 

opracowanie Elżbieta Bińczycka 
opracowanie graficzne Lech Przybylski 

opracowanie komputerowe Piotr Kołodziej 


