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Ferdinand Bruckner, właściwie Theodor Tagger, urodził się 26 sierpnia 1891 
w Sofii, w zamożnej rodzinie żydowsko-francuskiej. Będąc synem fabrykanta studiował w Paryżu, 
następnie w Wiedniu i Berlinie - filozofię, muzykologię i medycynę. Początkowo zamierzał po
święcić się studiom muzycznym; jego pierwszymi publikowanymi pracami byty artykuły o muzyce 
francuskiej, byt świetnym znawcą kultury francuskiej. Współpracował z licznymi czasopismami, 
następnie wydawał elitarne pismo Marsyas, w którym prezentował swój artystyczny program. 

W latach 1918-1919 Bruckner napisał dramat Te Deum, który zaginął, a którego fabuła 
znana jest jedynie z re lacji recenzentów teatralnych. W 1923 Bruckner wraz z żoną Bettiną 
założył własny teatr w Berlinie - przebudowany z kina Renaissancetheater, którym do 1927 
kierował. Reżyserował tam od czasu do czasu, nie ujawniając zdecydowanego profilu reży
serskiego. W tym czasie, pod pseudonimem Ferdinand Bruckner debiutował jako drama
turg sztuką Choroba mtodości (Krankheit der Jugend), której premiera odbyta się w 1926 
w znanym wrocławskim Lobe-Theater. Po dojściu do władzy hitlerowców, w 1933 wyemigro
wał z Austrii do Szwajcarii i poprzez Francję do USA, gdzie zaangażował się w działalność 
antyfaszystowską i pacyfistyczną. Do Europy powrócił po wojnie, by objąć kierownictwo 
literackie Schiller-Theater i SchlolSpark-Theater w Berlinie zachodnim. 
Ferdinand Bruckner jest wybitnym dramaturgiem austriackim, którego twórczość porówny-

-----1 wana jest z utworami innego cenionego pisarza tego okresu, Odona von Horwatha, także ------1 Austriaka. Bruckner, będąc początkowo pod wpływem ekspresjonizmu, zwrócił się następnie 
ku nurtowi nowej rzeczywistości (Neue Sachlichkeit), nie stroniąc od problematyki społecz
nej. Okazał się twórcą oryginalnym, który zaskoczył współczesnych błyskotliwym i lako-
nicznym dialogiem, realizmem psychologicznym postaci i umiejętnością głębokiej analizy 

i__ __ ... t ____ , stosunków międzyludzkich. Posługiwał się metodą psychoanalityczną lub czerpał doświad-
czenia z psychologii społecznej opierając się na teorii Freuda i Nietzschego. 

W Chorobie młodości (Krankheit der Jugend), przedstawił pokolenie dwudziestolat-
~ -----• ków pozbawione oparcia w świecie tradycyjnych wartości. Przestępcy (Die Verbrecher, 
.......... 1928), utwór stosujący technikę przedstawienia symultanicznego, ukazuje niesprawie-

dliwość instytucji prawa, w której właściwi przestępcy pozostają bezkarni. Największy 

CO sukces przyniosła Brucknerowi sztuka Elżbieta, królowa Anglii (Elizabeth, von England, 
1930), ilustrująca zmagania Anglii i Hiszpanii z epoki Wielkiej Armady. Reakcją na prze-
jęcie władzy przez Hitlera byt dramat Die Rassen (1933), w którym ostro rozprawia się 

O 
z antysemityzmem. W okresie późniejszym Bruckner poświęcił się tematom historycznym 
(Napoleon der Erste, 1936). Dorobek siedemnastu lat wygnania w Stanach Zjednoczo
nych zawiera m.in. ciekawą adaptację Natana Mędrca Lesinga, graną z powodzeniem 
na Broadwayu, dramat w dwóch częściach Bolivar, komedię Napoleon I, sztukę Fiihrten, 
graną z powodzeniem przez kilkanaście teatrów niemieckich i austriackich. 
W powojennej twórczości zajmował się tematyką współczesną: dramat Friichte des 

...__ ___ , Nichts (1952) dotyka m.in. problemów moralnych i społecznych zachodnioniemiec-

0 kiej młodzieży. W niektórych utworach Brucknera widoczny jest również wpływ 
···~-"°' Strindberga (Der Herr in den Nebeln, Berlin 1917, Timon, Wiedeń 1932, Heroische 13 

Komodie, Wiedeń 1946, Pyrrhus und Andromache, Ziirich 1952). 

:c Otrzymał nagrodę miasta Wiednia za całość dorobku dramatopisarskiego. 
Ferdinand Bruckner zmarł 5 XII 1958 w Berlinie . ._ ____ l 
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REZYSER A DRAMATURG 

Redakcja austriackiego kwartalnika Maske und Kothurn zwróciła się do szeregu wybitnych 
reżyserów, dramaturgów i krytyków z prośbą o wypowiedzenie się na temat, jak to sformuło
wała ankieta, „twórczych uprawnień reżysera". Autorzy ankiety uznali problem ten za jeden 
z najważniejszych we współczesnym życiu teatralnym. Wypowiedzi udzielili m.in. Jean Cocteau, 
Thomas Stearns Eliot, Fritz Hochwalder i Ferdinand Bruckner, którego cytujemy: 

Decydująca jest chyba zasadnicza różnica między dzielem i jego urzeczywistnieniem. Bez urze
czywistnienia nie powstaje żadne dzielo: nie czytana książka będzie jedynie zbiorem zadruko
wanych kartek. Jednak już w trakcie czytania, książka "urzeczywistnia się" w rozmaity sposób: 
w każdej książce tkwi nieskończona ilość książek; dla każdego czytelnika staje się czymś innym. 
Dotyczy to tym bardziej sztuki teatralnej, nie tylko przez każdego z osobna czytanej, ale i przez 
wielu granej. Dla każdego czytelnika jest ona czymś innym, niż dla wykonawców spektaklu. Czytelnik 
inscenizuje niejako automatycznie każdą czytaną sztukę, opracowuje wtasne przedstawienie. 
Nie jest ono nigdy podobne do przedstawienia oglądanego w teatrze; wszystko wyobraża{ sobie 
na ogól inaczej. Im silniej jednak spektakl na niego oddziaływa, tym {atwiej uwierzy, że jest podobny 
do jego własnego. Po zakończeniu przekonywającego spektaklu opuszczamy teatr z uczuciem, 
że byto to jedynie właściwe przedstawienie. Podobnie sądzi i autor sztuki. Mógl już widzieć różne 
przedstawienia swej sztuki. Oglądając jednak takie, które go przekonywa, pod wrażeniem tego 
przeżycia będzie je uważa{ za jedynie właściwe. I rzeczywiście nim będzie - jako dzielo tego 
w{aśnie reżysera i tego w{aśnie zespotu. Wtożyli w trakcie wspólnej pracy wszystko, co najlepsze 
dla urzeczywistnienia sztuki. Tylko w ten sposób mogli przekonać widza - i autora. 
( ... ) Widać stąd, że nie tylko przyznaję reżyserowi prawo do twórczej pracy, ale że w{aśnie tego 
od niego wymagam. Reżyser musi widzieć sztukę. Po swojemu. W przeciwnym wypadku nie 
uchwyci punktu widzenia autora. Nawet jeśli będzie się najskrupulatniej stosowat do wszystkich 
uwag autorskich, sztuka będzie martwa. Już nie jeden zty reżyser, na skutek ścistego trzymania 
się zaleceń autora, zrobi{ z dobrej sztuki tak z{e przedstawienie, że zaczęto źle mówić o sztuce 
i dobrze o reżyserze. 

Dialog 5/1957 

.. 

Ireneusz Janiszewski (ur.1975) studiował na Wydziale 
Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie. Obecnie studiuje religioznawstwo na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Współpracował z Krystianem Lupą i Mikołajem Grabowskim . 
Byt asystentem Krystiana Lupy przy inscenizacji Lunatyków II w Teatrze Starym 
w Krakowie. Pod artystyczną opieką tego twórcy reżyserował przedstawienie 
dyplomowe Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie - I akt Letników Gorkiego, 
prezentowane m.in. na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. 
Asystent Mikołaja Grabowskiego przy realizacji Obywatela Pekosia w Teatrze 
im.J.Stowackiego w Krakowie i Króla Leara w Teatrze Nowym w Łodzi . 

W październiku 1999 roku wyreżyserował Śluby panieńskie Aleksandra Fredry 
w Teatrze STU w Krakowie i w marcu 2001 w Teatrze Nowym w Łodzi. Spektakl 
byt prezentowany na 27 Opolskich Konfrontacjach Teatralnych, gdzie Katarzyna 
Krzanowska za rolę Anieli otrzymała główną nagrodę aktorską. 
W 2001 roku, w ramach Tygodnia Sztuk Odważnych, organizowanego przez 
Teatr Powszechny w Radomiu, prezentował dramat Krzysztofa Bizio Toksyny 
w Starej Prochowni w Warszawie. Brat udział w kolejnej edycji Tygodnia 
Sztuk Odważnych, tym razem ze Spaleniem matki Pawła Sali. 
W 2002 roku wyreżyserował Antygonę Sofoklesa w Teatrze im.Solskiego 
w Tarnowie, będąc jednocześnie autorem scenografii i opracowania muzycznego . 
Dramat Szymona Wróblewskiego Punkiet, w reżyserii i scenografii Jani
szewskiego, otrzymał w 2002 roku nagrodę specjalną w Konkursie na Wy
stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. 
W październiku 2002 roku odbyła się premiera Matki Witkacego w reżyserii 
Janiszewskiego w katowickim Teatrze im.Wyspiańskiego. 
W 2004 roku współpracował z Krystianem Lupą przy przygotowaniu sce
nariusza spektaklu Zaratustra, opartego o dzieło Fryderyka Nietzschego 
To rzek{ Zaratustra w Teatrze Starym w Krakowie. 
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Frankfurter Zeitung: 
(25.10.1926): 

Jeżeli można wierzyć temu młodemu poecie, to młodzież dzisiejszego Wiednia 
jest porządnie „walnięta." Lektura Weiningera, Freuda, ale przede wszystkim 
Krafft-Ebingera, pozostawiła na niej przerażający odcisk. Skończyły się już 
czasy słodkich romansów dla dziewcząt.( •.. ) Książką życia stał się dla tej 
młodzieży przewodnik przez wszelkie anomalie stosunku seksualnego, 
przy czym atlas dermatologiczny może się równać z tomem liryki Goldschnitta. 

ono REINER 

(
Hamburger Nachrichten 
19.10.1926): 

To jest niewiarygodne. Znowu mamy człowieka, pewnie do tego 
młodego, w którego dziełach niewątpliwie znajduje się trochę talentu, 
którego duchowe odbicie jednak jui uległo zmęczeniu i zgorzknieniu 
do tego stopnia, ie nie widzi wyjścia z wszelkiej tortury i pogardy, 
wyjścia do jasriości, do światła, i wolności. 

OTTO SCHABBEL 

Niemal w tym samym czasie, w którym Bruckner pisze Chorobę m{odośd, swoje wiersze wydaje 
Gottfried Benn (1886-1956). Prozaik i poeta niemiecki, z wykształcenia lekarz, syn pastora, 
który podobnie jak Bruckner jest „obsesjonistą konkretu". Obrazy poezji Benna odzwierciedlają 
niepokojący stan umysłu młodzieży, kryzys postaw i wartości, równie chory jak diagnoza po
stawiona młodym ludziom przez austriackiego dramaturga. 

Fragmenty 

Fragmenty, 
Rozpryski duszy, 
Skrzep krwi dwudziestego wieku -
Blizny - wstrzymany obieg poranka stworzenia ( ... ) 
Kryzys środków wyrazu i napady erotyki: 
oto dzisiejszy cz{owiek, 
wewnątrz pustka, 
ciąg{ość osobowości 

zapewnia już tylko ubranie 

Reszta to fragmenty, 
Pó{g{osy 
Zawiązki melodii z sąsiednich domów 
Negrospirituals 
Albo Ave Maria. 

(fragment) 
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Skryj się 

Skryj się za maskami i szminką, 
Mrugaj jakby a" coś do oka wpadto, 
niech twe istnienie, twój upadek 
nie odbija się w owalu twarzy.(. . .) 
Ukry/ zastań swe tzy i nieczutość, 
Ciato nie może wiedzieć, kto sprawi! to wszystko. 

Rozfupanie, rozdara"e, przemianę 
Ziarenka, w którym zniszczenie wzbiera 
Ukry/ spraw, by dalekie śpiewania 
Dobiegaty z gondob~ którą ktoś dostrzega. 

(fragment) 

Gottfried Benn Poezje wybrane 
przekład Krzysztof Karasek 

ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, W-wa 1982 



CHOROBA MŁODOŚCI 
JAKO CHOROBA INICJACYJNA 
Kryzys wartości, poszukiwanie własnych granic, poszukiwanie swojego obrazu w różnych 
zwierciadłach (rodziny, grupy rówieśniczej, społeczeństwa),dotykanie rzeczywistości . Mo
menty dezintegracji i powtórnej integracji - typowy schemat dojrzewania, które jest prze
cież nie tylko procesem biologicznym, ale przede wszystkim - psychicznym, społecznym. 
A proces ten, tak bardzo rozbudowany, niekiedy dramatyczny, mniej lub bardziej wyraźnie 
ujęty w schematy kulturowe, jest kluczowy dla budowania następnych pokoleń . 

Nihilizm, młodzieńczy rys depresyjny, kryzys dojrzewania jest rodzajem, odpowiedni-
kiem „choroby inicjacyjnej". Młody człowiek konfrontuje się z ostatecznymi wartościami 
również poprzez temat śmierci. Żonglerka wyobrażeniami śmierci i poszukiwanie różnych 
ekstremów u współczesnego młodego człowieka odpowiada „śmierci inicjacyjnej" kon
trolowanej w obrzędzie przez inicjującą grupę dorosłych w społeczności tradycyjnej. Ini
cjowany_ musi umrzeć jako dziecko, by mógł się urodzić w swoim właściwym, dorosłym 
imago. Smierć jest nauczycielką. 
Inicjacja współczesnego młodego człowieka rozbita jest na szereg przypadkowych 
momentów. Dokonuje się bez kontroli. Nie jest przeprowadzaniem poprzez struktury 
symboliczne wyobraźni w toku odwoływania się do archetypów. Dokonuje się niejed
nokrotnie bez obecności przewodników. Młody człowiek jest inicjowany dużo bardziej 
przyziemnie, praktycznie. I nie zawsze radzi sobie z tym jego psychika. Fazy dezinte
gracji muszą być kontrolowane, a schemat integracyjny powinien odwoływać się do 
sfery podświadomości, do porządkujących doświadczenie schematów archetypowych. 
Nic dziwnego, że młody człowiek na własną rękę poszukuje przewodników, nosicieli 
obrazów archetypowych . Dla jednych będą to idole popkultury, dla innych - prze
wodnicy duchowi, a jeszcze dla innych - postaci historyczne. 
Śmierć jest obrazem, z którym konfrontuje się każdy, kto doświadcza procesu doj
rzewania. Nasza współczesna kultura z jednej strony tabuizuje śmierć, a z drugiej 
dostarcza _ogromną różnorodność jej obrazów, coraz częściej - obrazów zinfantylizo
wanych . Smierć przestaje być realnością, a staje się serią fiszek odnoszących się do 
przestrzeni wyobraźni dojrzewającego pokolenia. Idea samobójstwa również zostaje 
włączona do obszaru inicjacyjnego, jako dotknięcie - poprzez próbę samobójczą 
- momentu śmierci. 
Kultura, coraz częściej współtworzona przez młodych artystów, wytwarza 
obrazy rekompensujące drogi inicjacyjne wraz z ich obrazami i schematami 
archetypowymi . 

Ireneusz Janiszewski 

Teatr Nowy w Łodzi 

Dyrektor naczelny - JANUSZ MICHALUK 
Dyrektor artystyczny - JERZY ZELNIK 
Koordynator pracy artystycznej - Andrzej Podgórski 
Sekretarz literacki - Bożena Jędrzejczak 

Kierownik Biura Organizacji Widowni - Elżbieta Kujawińska 

Dział Promocji - Anna Wróblewska-Chochulska, Rafał Zięba 
Kierownik Działu Technicznego - Edward Kołtek 

Pracownia elektroakustyczna: Adam Kostrzewski, Wiesław Rożniatowski, 
Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner 

Pracownie krawieckie: Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch, Antoni Mozalewski, 
Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

Stolarnia: Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski, Jan Lewandowski 

Ślusarnia : Leszek Pawlak, Rafał Różański 

Charakteryzatornia: Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy: Marzena Łuczak, Piotr Malec 

Pracownia plastyczna: Dorota Ciach, Zbigniew Klonowicz, Jarosław Kluszczyński 

Tapicer: Piotr Nowosielski 

Garderobiane: Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska 

Obsługa sceny: Piotr Budner, Leszek Pawlak, Grzegorz Pawłowski, Adam Sobczyński, 
Jacek Sosnowski, Marek Szymański 

Modystka: Barbara Dyguda 

Redakcja programu: Bożena Jędrzejczak 
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Teatr Nowy w Łodzi 
zaprasza 

DUŻA SALA 
Michał Bułhakow - Mistrz i Mał:gorzata 
Ray Cooney - Mayday 
Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród 
Stanisław Grochowiak - Szalona Greta 
William Shakespeare - Komedia omył:ek 
Aleksander Fredro - Poszaleli wg Dam i huzarów 
Ewa Drozdowska wg H.Ch.Andersena - Krzesiwo 

MAŁA SALA 
Esther Vilar - Zazdrość 

Stanisław Grochowiak - Chł:opcy 

Harold Pinter - Urodziny Stanleya 
Patrick Marber - Bliżej 

Ferdinand Bruckner - Choroba mł:odości 
Stanisław Brejdygant - Nadludzie 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje : 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
ul. Zachodnia 93 
tel./fax (042) 630 20 86 lub 633 44 94 wew.306 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 
e-mail: bilety@nowy.pl 
Kasy teatru czynne od wtorku do soboty 
w godzinach 9.00-19.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem 
przedstawień granych w niedzielę, święta i do południa. 
Duża Sala ul. Więckowskiego 15 

I tel.(042) 636 05 92 lub 633 44 94 wew. 305 

12 Mała Sala ul.Zachodnia 93 
tel. (042) 636 05 92 lub 633 44 94 wew.317 

STACJA NOWA GDYNIA 4 
Hala Sportowa Basen Hotel*** Restauracja 

Hala Sportowa Q) 42 71 4 21 21 
kręgle badminton siatkówko tenis squash siłownia a erobik koszykówka 

Basen Q) 42 71 4 21 4 l 
ozonowano woda pływanie sportowe i rekreacyjne masaże wodne sauny 

Hotel*** Q) 42 71 4 21 6 l 
konferencje szybki dostęp do internetu 2Mbps klimatyzowane pokoje parking 

Restauracja Q) 42 71 4 21 5 l 
obiady klubowe wyjqtkowe ryby świeże małże i ostrygi dania ó la carte przyjęcia 
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