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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie ivłasne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a śiviatu 
i duchowi i,vieku postać ich i piętno. 
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Gdyby ten balast przyziemnego ciała 
Mógł się rozpłynąć, rozwiać w lotną rosę; 
Gdyby nam Stwórca nie odebrał prawa 
Do samobójczej śmierci! Boże święty, 
Jak nudna, stęchła, płaska i jałowa 
Jest każda z ziemskich spraw, cały ten świat! 
Świat? śmiechu warte: nieplewiony ogród, 
Gdzie się panoszy zielsko ordynarnej 
Ludzkiej podłości. 

William Shakespeare, Hamlet 
przeklad: Stanisła\\I Barariczak 



Śniło mi się raz, że byłam w niebie. („. ) Wypłakałam sobie 
oczy z tęsknoty za ziemią . Aniołowie, rozgniewani , wyrzu
cili mnie na wrzosowisko tuż kolo Wichrowych Wzgórz. 
Obudziłam się łkając z radości. To ci powinno wyjaśnić 
moją tajemnicę. Mam tyle samo wspólnego z niebem, co 
z Edgarem Lintonem . Gdyby mój podły brat nie zmarno
wał Heathcliffa i nie zrobił z niego parobka, nawet na myśl 
by mi nie przyszło to malżeństwo. Ale teraz poniżyłabym 
się wychodząc za Heathcliffa. Dlatego on się nigdy nie 
dowie, jak bardzo go kocham. Wcale nie dlatego, Nelly, 
że jest przystojny, ale dlatego, że jest bardziej mną niż ja 
sarna. Nasze dusze są jednakowe, niezależnie od tego, co 
w nich tkwi. A dusza Lintona tak się różni od mojej , jak 
promień księżycowy od błyskawicy , jak mróz od ognia. 
(„.) Wszyscy Lintonowie na całej kuli ziemskiej mogliby 
rozpłynąć się w nicość , zanim ja zgodziłabym się porzucić 
Heathcliff a. O, ja wcale nie mam tego zamiaru , wcale tak 
nie myślę! Za taką cenę nie wyszłabym za Lintona. He
athcliff będzie dla mnie nadal tym, czym był przez cale 
życie. Edgar musi się wyzbyć niechęci do niego, musi go 
co najmniej tolerować. Gdy zrozumie moje uczucia, ustą
pi. Teraz dopiero widzę, że uważasz mnie za wstrętną ego
istkę , Nelly. Ale czyż nigdy o tym nie pomyślałaś , że gdy
bym wyszła za Heathcliffa, to bylibyśmy oboje nędzarza
mi? Natomiast jako żona Lintona będę mogła dopomóc 
Heathcliffowi do zdobycia lepszej pozycji życiowej i wy
zwolić go spod władzy mego brata. („.) 
Nie umiem tego wyrazić, ale z pewnością każdy człowiek 
zdaje sobie sprawę, że istnieje jakaś część nas samych 



gdzieś całkowicie poza nami. Na cóż by się zdało moje 
istnienie, gdyby ograniczało się tylko do tego świata? Ile
kroć cierpiałam dotąd, zawsze to były cierpienia lieath
cliffa. Widziałam je i czułam od pierwszej chwili. Prze
wodnią myślą mojego życia jest on. Gdyby wszystl\o prze
padło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale 
gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby 
dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po prostu 
nic wspólnego. Moja miłość do Lin tona jest jak liście w le
sie. Wiem dobrze, że czas ją zmieni, tak jak zima zmienia 
wygląd lasu. Moja miłość do Heathcliffa jest jak wieczno
trwała ziemia pod stopami, nie przykuwa oka swoim pięk
nem, ale jest niezbędna do życia. Nelly, ja i Heathcliff to 
jedno. Jest zawsze, zawsze obecny w moich myślach -
nie jako radość, bo i ja nie zawsze jestem dla siebie rado
ścią, ale jak świadomość mojej własnej istoty. Więc nie 
mów mi o rozstaniu z nim. To niemożlihve i„. 

Emily Bronte, Wichrowe wzgórza 
przekład: Janina Sujkowska 



Taki był Janek Hansen i odkąd Tonio Króger go poznał, 
odczuwał zawsze, skoro tylko go ujrzał, tęsknotę, zazdros
ną tęsknotę, która gnieździła się u góry w piersi i paliła. 
„Któż ma tak niebieskie oczy - myślał - i żyje w takim 
ładzie i tak szczęśliwej zgodzie z całym światem, jak ty! 
Zawsze zajęty jesteś w sposób przyzwoity i powszechnie 
szanowany. Gdy skończysz zadania szkolne, bierzesz lek
cje jazdy konnej lub wycinasz piłeczką i nawet podczas 
wakacyj, na morzu, zajęty jesteś wiosłowaniem, żeglugą 
i pływaniem, gdy ja, bezczynny i zatopiony w myślach, leżę 
na piasku i przyglądam się tajemniczo zmiennej grze świa
teł przemykających po obliczu morza. Toteż dlatego są 
twe oczy tak jasne. Gdybym był taki, jak ty.„ " 
Nie próbował być taki jak Janek Hansen i może nawet nie 
brał zbyt poważnie tego życzenia. Ale pragnął boleśnie , 

aby tamten kochał go takim, jaki był, i zabiegał o t ę mi
łość na swój sposób, serdecznie, z pełnią oddania, cier
pienia i smutku, ale smutku palącego i trawiącego głębiej 
niż wsze I ka gwałtowna namiętność, której można było 
oczekiwać po jego cudzoziemskiej powierzchowności. 
I zabiegał niezupełnie na próżno , gdyż Janek, który zresz
tą szacował w nim pewną wyższość, obrotność języka 
pozwalającą mu wyrażać rzeczy trudne, rozumiał dosko
nale, że żyje tu dlań niezwykle silne i delikatne uczucie, 
okazał się wdzięcznym i zgotował mu swą wzajemnością 
wiele szczęścia, lecz i wiele bólu zazdrości, rozczarowania 
i próżnego wysiłku w celu stworzenia duchowej wspólnoty. 
Gdyż, rzecz dziwna, Tonio, który zazdrościł przecie Jan
kowi Hansenowi jego sposobu istnienia, starał się usta-



wiernie przeciągnąć go na swoją stronę, co mogło uda
wać się najwyżej na chwilę, a i to tylko pozornie„. 
- Czytałem teraz coś cudownego, coś wspaniałego - mó
wił. Szli jedząc wspólnie z papierowej torebki owocowe 
cukierki, które kupili za dziesięć fenigów w sklepiku lwer
sena na Mi.ihlenstrasse. - Musisz to przeczytać, Janku, jest 
to Don Carlos Schillera„. Pożyczę ci, jeśli chcesz„. 
- Ach, nie - rzekł Janek Hansen - daj pokój, Tonio, to nie 
dla mnie. Wiesz, wolę moje książki o koniach. Powiadam 
ci, są tam wspaniałe obrazl\i. Kiedy przyjdziesz do mnie, 
pokażę ci. Są to migawkowe zdjęcia fotograficzne, widać 
konia w kłusie, w galopie i w skoku, we wszelkich posta
wach, których w rzeczywistości nie można wcale dostrzec, 
bo to za prędko się dzieje ... 
- We wszystkich postawach? - spytał Tonio uprzejmie. -
To cudowniie. Ale co do Don Carlosa, przechodzi on wszel
kie pojęcie. Zobaczysz, są tam ustępy tak pięlrne, jakby 
cię pięścią zdzielił„. 

- Pięścią? - spytał Janek Hansen. - Jak to? 
- Jest tam na przykład ustęp, kiedy król zapłakał, gdyż 
został oszukany przez markiza„. ale markiz oszukał go 
tylko z miłości do księcia, rozumiesz, dla którego się po
święcił. I teraz z gabinetu do przedpokoju przedostaje się 
wiadomość, że król zapłakał. „Zapłakał?" „Król zapłakał?" 
Wszyscy dworzanie są okropnie przejęci i człowiek jest 
wstrząśnięty do głębi, gdyż jest to strasznie niewzruszony 
i surowy król. Ale rozumie się także dobrze, że zapłakał, 
i żal mi go właściwie bardziej niż księcia i markiza razem. 
Żyje zawsze tak zupełnie samotny i bez miłości i nagle, 
gdy mu się zdaje, że teraz znalazł człowieka, ten zdradza 
go„. 

Tomasz Mann, Tanio Króger 
przekład: Leopold Staff 



Nie wolno jednak sądzić, że Basin i obudził się w Tórlessie 
prawdziwe - choćby przelotne i zbłąkane - pożądanie. Zbu
dziło się w nim wprawdzie coś w rodzaju namiętności, 
a określenie „miłość" było tu z pewnością jedynie przy
padkową, zdawkową nazwą, sarn Basini zaś - niczym in
nym jak zastępczym i tymczasowym celem tego pożąda
nia. Bo chociaż Tórless zadawał się z nim, nie zaspokajał 
przy nim nigdy swej żądzy; wyrastała ona ponad Basinie
go; stawała się nowym, pozbawionym celu głodem. 
Z początku olśniła go jedynie nagość smukłego, chłopię
cego ciała. Wrażenie było nie inne, niż gdyby ujrzał pięk
ne, dalekie jeszcze od wszelkiej płciowości kształty mło
dej dziewczyny. Zaskoczenie. Zdumienie. A czystość, któ
ra mimo woli wywodziła się z tego stanu, użyczała właśnie 
stosunkowi z Basinirn pozorów skłonności - nowego, cu
downego niespokojnego uczucia. Wszystko inne jednak 
niewiele z tym miało wspólnego. Te inne cechy pażądania 
istniały o wiele wcześniej - istniały już u Bożeny i jeszcze 
dawniej. Była to potajemna, nie zwrócona ku żadnemu 
celowi, do nikogo się nie odnosząca, melancholijna zmy
słowość pokwitającęgo chłopca, która jest jak wilgotna, 
czarna, zapłodniona ziemia wiosną, jak ciemne, podskór
ne wody, którym wystarczy przypadkowy bodziec, by prze
biły otaczające je mury. 
Scena, którą Tórless przeżył, stała się owym bodźcem. 
Wskutek zaskoczenia, omyłki, zapoznanego wrażenia, roz
warły się milczące zakamarki, w których nagromadziło się 
wszystko tajemne, zakazane, parne, niepewne i samotne 
w duszy Tórlessa i te posępne wzruszenia zostały skiero-



wane ku Basiniemu. Gdyż tutaj zderzyły się nagle z czymś, 
co było ciepłe, co oddychało, miało zapach, było krwią 

i ciałem, przy którym owe niejasne, zbłąkane marzenia 
zyskiwały kształt i część piękna, miast żrącej brzydoty, 
z jaką Bożena smagała je w samotności. To rozwarło przed 
nim nagle wrota do życia, a w powstającym półmroku 
pomieszało się wszystko - pragnienia i rzeczywistość, wy
bujałe fantazje i wrażenia, niosące w sobie jeszcze ciepłe 
ślady życia, doznania przychodzące z zewnątrz i płomie
nie, które bijąc od wewnątrz maslmwały je do niepoznaki. 
Tego wszystkiego jednak nawet sam Tórless nie potrafił 

odróżnić, zespalało się to w jedno jedyne, niewyraźne i nie
podzielne uczucie, które w pierwszym zaskoczeniu mógł 
wziąć za miłość. 

Robert Musil, Niepokoje wychowanlrn Tórlessa 
przekład: Wanda Kragen 

Nie otrzymawszy listu od Gilberty tego samego wieczora, 
przypisywałem to jej niedbalstwu, jej zajęciom; nie wątpi
łem, że dostanę od niej bilecik ranną pocztą. Oczekiwa
łem go co dzi,eń z biciem serca, po którym następowało 
przygnębienie, kiedym znajdował jedynie listy od osób nie 
będących Gilbertą albo też nic, co nie było najgorsze, bo 
dowody przyjaźni innej osoby czyniły mi obojętność Gil
berty tym okrutniejszą. Przesuwałem nadzieję na popołu
dniową pocztę. Ale nawet między godzinami poczty nie 
śmiałem wyjść, bo Gilberta mogła przesłać list przez słu
żącego. W koricu nadchodziła chwila, gdy nie mógł przyjść 
ani listonosz, ani lokaj od Swannów; trzeba było odłożyć 
do jutra rana nadzieję ukojenia; w ten sposób, przez to, 
żem myślał, i ż cierpienie moje nie będzie trwałe, musia
łem niej ako odnawiać je bez ustanku. Zgryzota była może 
ta sama, ale zamiast, jak niegdyś, przedłużać jednostaj
nie początkowy stan, wracała kilka razy dziennie, zaczy
nając się wzruszeniem tak często odnawianym, że w koń
cu stan ten, czysto fizyczny, chwilowy, utrwalał się. Led
wo emocje oczekiwania miały się czas uspokoić, już przy
chodziła nowa racja spodziewania się; wreszcie nie było 
już w dniu ani minuty, w której bym nie odczuwał owego 
ucisku serca, tak trudnego do zniesienia bodaj przez go
dzinę. Tak więc męka moja była nieskończenie okrutniej
sza niż w czasach owego dawnego Nowego Roku, bo tym 
razem - w miejsce prostego pogodzenia się z cierpieniem
była we mnie nieustanna nadzieja, że ono ustanie. 
Doszedłem jednak do tej rezygnacji; wówczas zrozumia
łem, że musi być ostateczna. Wyrzekłem się na zawsze 



Gilberty w samym interesie swojej miłości, pragnąc przede 
wszystkim, aby Gilberta nie zachowała dla mnie we wspo
mnieniu wzgardy. Od tego czasu nawet, nie chcąc, aby 
mogła przypuszczać jakąś grę miłosną z mojej strony, kie
dy później Gilberta naznaczała mi spotkania, przyjmowa
łem je często, a w ostatniej chwili pisałem, że nie mogę 
przyjść, ale zaręczając, że mi jest bardzo przykro, tak jak
bym robił w stosunku do kogoś, kogo nie miałbym ochoty 
widzieć. Owe wyrazy żalu, jakie znajdujemy zazwyczaj dla 
ludzi obojętnych, lepiej, sądziłem, upewnią Gilbertę o mo
jej obojętności, niżby to zrobił obojętny ton, przybierany 
jedynie wobec tych, których kochamy. Kiedy za pomocą 
powtarzających się wciąż postępków dowiódłbym Gilber
cie, lepiej niż za pomocą słów, że nie zależy mi na jej 
widzeniu, może jej zaczęłoby zależeć na mnie. 

Marcel Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt 
przekład: Tadeusz Żeleński (Boy) 



Jack zeskoczył na piach. 
- Tańczymy nasz taniec! Dalej! Tańczyć! 
Przebiegi, potykając się w głębokim piasku, na niewiel
ką skalną półkę za ogniskiem. Ciemność i grozę wiszą
cą w powietrzu rozjaśniały tylko błyskawice; za Jackiem 
podążali z krzykiem chłopcy. Roger udawał dzika, chrzą
kał i zaszarżował na Jacka, który uskoczył w bok. My
śliwi wzięli włócznie, kucharze rożny, a reszta ch łop

ców nie dopalone polana. Krąg zaczął się ob racać, roz
legł się przyśpiew. Roger naśladował przerażon ą św i

nię, maluchy biegały i podskakiwały na zewnątrz krę

gu. Prosiaczek i Ralf zapragnęli schronić się przed groź

bą niebios w tej szalonej, ale dającej złud zen ie bezpie
czeństwa społeczności. Cieszyli się, że mogli dotykać 
brązowych pleców zapory, która osaczyła strach i po
zwoliła go opanować. 
- Nożem zwierza! Ciach po gardle! Tryska krew! 
Ruchy stały się regularne, a śpiew zatracił nerwowość i za
tętnił równym rytmem, jak krew w żyłach. Roger przestał 
udawać dzika i wrócił do roli myśliwego, tak że środek 
kręgu ział teraz pustką. Kilku maluchów utworzyło własny 
krąg, potem drugi, i te uzupełniające kręgi obracały się 
i obracały, jakby samo powtarzanie tego ruchu mogło przy
nieść bezpieczeństwo. Wszystko drgało i pulsowało jak 
jeden organizm. 
Ciemne niebo rozerwała bladosina szrama. Chwilę póź
niej spadł na nich huk, niby trzask gigantycznego bata. 
Śpiew wzniósł się o ton w udręce. 
- Nożem zwierza! Ciach po gardle! Tryska krew! 



Paniczny strach zrodził nowe pragnienie, pragnienie doj
mujące, palące, ślepe. 

- l'iożem zwierza! Ciach po gardle! Tryska krew! 
Znowu sinoblada szrama postrzępiła niebo i rozległ się 
gwałtowny wybuch. Maluchy krzyczały i rozproszyły się 
w ucieczce znad skraju lasu, a jeden z nich z przerażenia 
wdarł się w krąg starszaków. 
-To on! On! 
Krąg zmienił się w podkowę. Z lasu coś pełzło ku nim. 
Zbliżało się niepewnie, ukradkiem. Dziki wrzask, który się 
podniósł na widok zwierza, był jak ból. Zwierz wtoczył się 
w środek podkowy. 
- Nożem zwierza! Ciach po gardle! Tryska krew! 
Bladosina szrama nie schodziła teraz z nieba, huk był nie 
do zniesienia. Simon krzyczał coś o nieżywym człowieku 
na szczycie góry. 
- l'iożem zwierza! Ciach po gardle! Tryska krew! Ukatrupić! 
Opadły kije i w paszczęce kręgu rozległ się chrzęst i ryk. 
Zwierz padł na kolana w samym środku, osłaniając twarz 
ramionami. Krzyczał coś w piekielnej wrzawie o trupie na 
wierzchołku góry. Skoczył naprzód, przedarł się przez pierś
cień i spadł ze stromej skały na piasek nad wodą. Tłum 
ruszył za nim ławą, ześliznął się na dół, skoczył na zwie
rza, wrzeszczał, bił, szarpał, gryzł. Nie było żadnych słów, 
żadnych innych ruchów, tylko to szarpanie kłów i pazurów. 
Potem niebo otworzyło się i lunęły wodospady deszczu. 
Woda odbijała się od szczytu góry, rwała liście i gałęzie 
z drzew, zimnym prysznicem oblała stos drgających ciał 
na plaży. Stos rozsypał się i pojedyncze postacie zaczęły 
się oddalać chwiejnym krokiem. Tylko zwierz leżał nieru
chomo o parę kroków od krawędzi morza. Nawet w tym 
deszczu widzieli, jal~i to był mały zwierz; krew jego już 
barwiła piach. 

William Golding, Władca much 
przekład: Wacław Niepokólczycki 



Dotknął mokrymi od rzecznej wody ustami jej zimne war
gi. I paczul nagle głupie, ślepe, bezmyślne pożądanie. 
Zobaczył wyzierającą z dekoltu pierś, pierś już wyzutą ze 
wstydu, pierś o zmalałej ostatnim lękiem sutce. 
- Chyba nie będziemy cierpieć - powiedziała mu cicho do 
ucha. - Zaśniemy i nigdy się już nie obudzimy. 
Boża krówka szła z namysłem przez białą suknię, która 
była dla niej pewnie wielką śnieżną pustynią. 
- Gdzie jest prawda, a gdzie nieprawda w tym, co przeżyliśmy? 
- To już nie ma znaczenia, mój mężu. 
Biedronka wspinała się teraz na pierś ściętą przedwieczor
nym chłodem. Załomotało serce Witoldowi i chciał wciągnąć 
dziewczynę pod siebie, rozedrzeć ją na pół jak przedtem. 
- Co się stało? 
- Odczuwam chucie, moja żono. Zadałaś mi lubczyku? 
Uśmiechnęła się wolno i nie do końca. Patrzyła nie
widzącymi oczami w niebo, które zdawało się dzwonić 
szklanym głosem. Ale to tylko kościół przypominał, że czas 
na wieczorny Anioł Pański. 
- Już za późno. Żegnaj. Ja chyba odchodzę. 
Poszukała jego ręki. Zacisnęli palce na swoich dłoniach. 
- Żegnaj, kochana. Dziękuję ci za wszystko. Dziękuję ci 
za śmierć. 
- I ja ci dziękuję. Żebyś mógł wiedzieć, jak cię kocham. 
Jak cię kochałam. 
- Mimo wszystko? 
- Za wszystko. 

Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych 
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Stan• Teatr im. Heleny Modr:ejewskiej 
ul. la!!iellońska 5 
3 l-0 IO Kraków 

Sekretariat 
tel. 4212977, fax 42! 33 53 
e-mail: stary_te @bci.krakow.pl 

Duża Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellońska l. kasa biletowa - ul. Jagiellor\ska l 
tel. 422 40 40 lub centrala tel. 422 85 66, 422 87 63, 422 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21 . kasa biletowa - ul. Starowiślna 2 l 
centralatel.42l l995 , 42l !998 

Ma/a Scena 
ul. Sławkowska 14. kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 422 40 40 lub centrala 422 85 66, 422 87 63. 422 80 20 

Kmy biletoll'e prowadzą s1>r:..eda±: 
- wtorek, środa. czwartek. piątek , sobota 

I W' - 13"' i 17m - 19"' oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- niedziela 17'" - 19'" oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

Biuro Obsługi Wid;ów. pl. S·czepań.1ki I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze. zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
poniedzialek. wtorek, środa, czwartek, piątek sm - 16"' 
sobota 8'" - 13"' 
tel. 422 40 40 lub centrala tel. 422 85 66, 422 87 63. 422 80 20 
fax 421 33 53 - czynny calą dobę 

Mu;eum Slllrt'f;O Teatru 
ul. Jagiellońska l I pl. Szczepański I 
czynne: 
poniedziałek. wtorek . środa, czwartek, piątek 81 

- 16'' 1 

sobota 8"' - 13"' 
oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
centrala tel. 422 85 66. 422 87 63. 422 80 20 

Redakcja pmgramu: Kr_\'.\·tyna Ko:,.ioł 

OpracoH·anie grafic:.11c: Lech Pr:.yby/.r.:;ki 
Opracmranie komputen-'u ·t~: Piotr Krilod:..i ej 

\V pro~ramic wykorzy~tano: fotografię Franka \Vc<lckinUa w roli 
M\,'. Ż.c.:1.yzny w ma~ce (Pr:.ehud:cn ie u·iosny). \Vicderl 1908 z monografii 

Guntera Scehau'a Wedekind. Rowohlt. Taschenbuch Vcrlae GmhH . 1974; 
rv~unck marlanki (axpernla (1doraw) ._ 

ora.l na ... ti;pującc reprodukcje obra zów i rr•unków Balthu~a: Alilja. 19."\ 3; 'foull'to 
Katar:n1y. 1933: Krdl kotrhr, 1935: Biało spótlnica. 1937; hcz tytułu . niedatowany: 

.~:piąca 1Wichalina. 1975: rysunek Jo \\'ichrmrych h '::..~6r::: EmiJy Bront~. 1933: 
Pr:eh11d:n1ic . 1975- 78 z „Cahier> du Musćc National d'Art Moderne". 1983/12. Paryi. 
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załozony w roku 1781 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY JERZY KOENIG 

FRANK WEDEKIND 

HzEeuozE IE WosNv 
TRAGEDIA DZIECIĘCA 

FRUHLINGS ERWACHEN -EINE K1NOERTRAGÓDIE 

przekład: Joanna Die/uszko 

O SOBY: 
Melchior Gabor Bogdan Brzyski 
Maurycy Stiefel Radosław Kaim (gośc innie) 

Wendla Bergmann Karina Seweryn (PWST ) 
Marta Barbara Kurzaj (PWST) I Zofi a Szulakowska (liceum aktorskie) 
Thea Matylda Paszczcnko (PWST) I Magdalena Biegań ska (liceum aktorski.:} 

SCENOGRAFIA 

li za Ewa Kaim 
Janek Rilow Mateusz Przyłęc ki (PWST ) 

Jerzy Jakub Snochowski (PWSTl 
Otton Piotr Jankowski (PWST) 

Pani Bergmann 
Pani Gabor 

Pan Gabor/Mężczyzna w masce 
Pani Stiefe l 
Pan Stiefel 

Rektor Sonncnstich 
Profesor Zungenschlag 

Profesor Fliegentod 
Profesor Hungergurt 

Pastor Kahłbauch 
Woźny Habebałd 

Doktor von Brausepułver 

Agnieszka Mandat 
Urszula Kiebzak 
Andrzej Hudziak 
Beata Makzewska 
Paweł Kruszelnicki 
Jerzy Nowak 
Stefan Szramel 
Jan Gi.intner 
Edward Dobrzański 
Aleksander Fabisiak I Edward Wnuk 
Juliusz Grabowski 
Edward Linde-Lubaszenko 

OPRACOWAN IE TWO RU I REŻYSERIA 

Paweł Miśkiewicz 

MUZYKA 

Magdalena Maciejew ka Tomasz Gwinciński 

asystenci reżysera : Urszula Kiebzak, Joanna Biernacka (UJ) 

asystent scenografa: Katarzyna Paciorek (ASP) 

Przedstawienie zrealizowano dzięki fin ansowej pomocy BANK BPH~ 
r1, :.. PluL"'-n.iJ,,.0 11,.,.ou ~ 1 AA 

!!! w CZASIE l'RZEl>STAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ ożwu;KOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak • Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 
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ko.'llittm,Y: 
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pracownia krawiecka 111f.\ka 

dt!korcnje: 
prncoll'nia /Jutt{(orskn 

pracoH·nia malar.\·ku 
(Hw ... ·0 H·11 i a srulll rsko 
prm.:uH•nia .{ l t1 sarska 

prcJcon·11 ia rapin1r,\·ka 
kie rownictwo rec/111lt..':J1e 

koordynacja pracy arrys1yc;:.11t.~ 

1!! PREMIERA NA SCENIE KAMERALNEJ 

Ha1111a Nowak 
Juwma /\1onki<' H·ic::_ 

Adum Piwm1·ar 
Miec:ys/aw Guzgan 
Wiesia.,. Ma lek 

Halina DrahuJ 
F rvdeiyk Kalk11.1· 

Barbaia l\lr1wd /..:. 

A1algor:.{lw Tnla.~a 

\·Vieslaw Wróbel 
l es:ek 8 11/Jak 
Jan Regulski 
Andr:ej Sw r..yk. Tud~uh. K11 /awski 
E~1·a Ch rz.wwwska, ;\l/ałgorza1a Tusiewic:.. Urs~ula \.\'{ 1<.~ 
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FRANK WEDEKIND (1864-11918) 

Pisarz i dramaturg niemiecki, często także aktor we wła
snych sztukach. Jako pierwszy przełamał obyczajowe tabu 
i już 20 lat przed ekspresjonistami wywoływał sceniczne 
skandale. Jego twórczość „odważnie atakowała fałszywe 
pozory podtrzymywane przez mieszczar1skie społeczeństwo 
i prowokacyjnie wprowadzała na scenę tematy objęte spo
łecznymi zakazami. Należał do nich przede wszystkim seks, 
lecz Wedekind ponadto podnosił ł\r)'minalistów do rangi 
bohaterów i gloryfikował prostytutki." Dramaturgicznego 
materiału dostarczały Wedekindowi głównie jego własne 
seksualne obsesje. 

Przebudzenie wiosny to pierwszy dramat franka Wedekin
da. Drukiem ukazał się w 1891 roku. fragmenty opisywa· 
nej tu historii mają swoje źródło w biografii autora, którym 
w młodości mocno wstrząsnęła samobójcza śmierć przyja
ciela. 
„Jak można się było spodziewać, historia inscenizacji tego 
dramatu to nieustająca walka z cenzurą. Dopiero w 1906 
roku znacznie skróconą wersję Przebudzenia się wiosny 
wystawił Max Reinhardt w berlir1skim Kammerspiele. Sam 
Wedekind zagrał rolę Człowieka w Masce, który pojawia się 
w finałowej scenie. Przedstawienie miało rekordową liczbę 
32 l powtórzer1 i po tym sukcesie jego autora nie dało się 
już lekceważyć. W nie zafałszowany, a jednocześnie po
zbawiony przesadnego sentymentalizmu sposób, pokazał 
Wedekind czas pokwitania. W opinii ówczesnej publiczno
ści1 odważył się jednak na zbyt wiele, jego dramat uznano 
powszechnie za niemoralny. Ograniczyło to znacznie jego 
oddziaływanie i związało na trwałe nazwisko Wedekinda 
z l 1 iteraturą pornograficzną. Z dzisiejszej perspektywy wi
dać jednak, że Przebudzenie się wiosny zapowiadało już 
dramat ekspresjonistyczny." 

cytaty pochodzą z książki J . L. Styana Współczesny dramat w teorii 
i scenicznej praktyce 




