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W przygotowaniu: 

„Szalona klasa" - musical dla dzieci 
Scenariusz i reżyseria: Ewa Marcinkówna 
Scenografia: Witold Pazera 
Muzyka: Antoni Mleczko 
Aranżacja: Wiktor Sędziński 
Choreografia: Kazimierz Knoll 

Garbus ma scenerię Letniego dnia: paste
loworóżowy domek z niebieskimi okiennicami, 
wspaniała lipcowa pogoda, świergot ptaków - oto 
miejsce akcji, w które zostały rzucone postaci sztuki. 
Dwie pary małżeńskie, Student, Nieznajomy i Gar
bus. Zamknięci w landrynkowym otoczeniu, ujęci 

w radosną przyrodę, spędzają tu w sielskim pejzażu 
cztery dni, które mają zaważyć ostatecznie na ich 
życiu. Dziwnym utworem jest ten Garbus, poczęty 

niewątpliwie z ducha Czechowa i Zapolskiej i kryjący 
w sobie niejedną misterną tajemnicę. Stosunkowo 
najłatwiejsza do rozszyfrowania jest proweniencja 
dwóch par małżef1skich; doświadczeni i świadomi 
Baron i Baronowa oraz skazani na uczestnictwo w ich 
grze Onek i On ka, mają w literaturze nie byle jakich 
protoplastów. Długą listę otwierają wicehrabia de 
Valmont z markizą de Marteuil plączący w Nie
bezpiecznych Związkach Laclosa Losy Cecylii de 
Yolanges i kawalera Danceny, obok nich kroczą 

Kapitan i Alicja z Tańca Śmierci Strindberga, tu 
wreszcie spotkać można Martę, George'a, Żabcię 
i Nicka z Kto się boi Wirginii Woolf Albee'ego 
... przypominam tu owe dzieła i postaci, ich 
znajomość bowiem wytycza niejako krąg psy
chologiczny, w który zamknięci zostali bohaterowie 
Garbusa. Każdy z nich w naszych oczach przeżywa 
klęskę. 

Przyjrzyjcie się temu teatrzykowi Judzkiemu -
zdaje się mówić Mrożek - i odsłaniając kurtynę 

bezlitośnie ukazuje swych bohaterów: 



Oto Baronowa - kobieta poszukująca umy
kającej miłości, która zrobi wszystko aby odzyskać 
swego męża. Każda cena dobra dla osiągnięcia celu. 
Uwodzi więc Studenta w obecności Barona, usiłując 
w ten sposób wzbudzić zazdrość męża, popycha 
w jego ramiona Onkę - przegrywa jednak w mo
mencie, gdy uświadamia sobie, że Baron chętnie 

widziałby ją w ramionach Garbusa. Baronowa 
przegrywa wówczas podwójnie: nie odzyskuje miłoś
ci Barona, sama również przestaje go kochać. 

Pytanie: która z przegranychjest bardziej dotkliwa? 
Onka - mieszczka z zadęciem na artystkę, 

malarka-daltonistka, ponosi nie tylko klęskę artys
tyczną, ale rujnuje swoje życie prywatne. Wskutek 
intryg Barona porzuca ją O nek i - choć niewątpliwie 
zafascynowana jest Baronem - ulega przecież Baro
nowej stając się pionkiem w jej grze. Upokorzona 
ostatecznie, przegrywa wszystkie swoje ambicje 
i wyjeżdża z baronową jako jej panna służąca. 

Onek - człowiek „z zasadami", który wierzy, że 
żyjąc według nich może czuć się bezpieczny. Przez 
przypadek podsuwa Baronowi możliwość gry 
z Garbusem, która, doprowadzona przez Barona do 
perfekcji, zniszczy małżeństwo Onka, zburzy świat 
jego zasad, skłoni go nawet do próby morderstwa. 

Student - usiłuje ze swych kompleksów stworzyć 
anarchię, która podważy panujące stosunki spo
łeczne. Jego poszukiwanie ideału jest dziecinnie 
romantyczne i wzruszająco nieporadne. Kiedy nie 
może unicestwić otaczającego go świata, przynaj
mniej ruiny wysadza w powietrze: „zemsta dziewicy" 
powie Baron. Nie potrafiąc kochać, Student usiłuje 
rozżarzyć sobie przynajmniej ogień nienawiści. 

Nieznajomy - człowiek mający ścisły związek 

z rzeczywistością polityczną. Jest ona dla niego 
ciężarem. On przegrywa najdosłowniej - ginie. 

Zawikłany jest także jego dramat osobisty - od
rzucony bowiem przez Studenta odchodzi w gorzką 
samotność, tym bardziej ponurą, że skażoną dewiacją 
i przypieczętowaną nierozerwalnymi związkami 

z obowiązującą rzeczywistością. 
Garbus - plączące się po scenie nic, mechanizm 

do wykonywania usług i czynności. Jego jedynym 
zainteresowaniem są pieniądze, z wampirycznym 
spokojem oczekuje gości, którzy zgłaszają się do jego 
pensjonatu zwabieni ogłoszeniem w gazecie. Nie 
obchodzą go dramaty, których jest świadkiem -
pozbawiony uczuć, ba, nawet namiętności, jest obo
jętnym kołkiem w poruszających się trybach świata. 

Oto teatr ludzki prezentowany przez Mrożka. 
Wśród jego aktorów porusza się Baron, ten, który 
obdarzony został największą świadomością. Baron 
jawi się jako swoisty demiurg stwarzający sytuacje, 
w które wplątuje mieszkańców pensjonatu. To on 
pociąga nitki, którymi porusza te ludzkie marionetki, 
wie o tym, że musi przegrać - ta gorzka świadomość 
pozwala mu jednak czuć się kimś lepszym, 
wybranym. Przygnieceni swymi dramatami i klęs
kami znikają ze sceny kolejne postaci. Baron 
odchodzi również - to on poniósł klęskę naj
dotkliwszą. 

Suspens i napięcie towarzyszą sztuce od 
początku. Już pierwsze wejście Barona zabarwione 
jest niepokojem. Niby rozluźniony, podnosi przecież 
obrus leżący na stole jakby badając, czy złe pod nim 
się nie czai„. 

Pojawiają się niepokojące oznaki czegoś 

niezwykłego, co dzieje się na zewnątrz poza obrębem 
słodkiego i rozkosznego pensjonatu. Zabrakło kawy, 
przestały docierać gazety, w I ipcu zaczęły 

nieoczekiwanie odlatywać dzikie gęsi, odjechały 

ostatnie pociągi, zniknęli nawet okoliczni chłopi. 
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Garbus postanowił zamknąć interes, który 
przestał mu się opłacać. Zmusił tym samym Barona 
do odejścia na zewnątrz-w nicość. Oto Barona klęska 
ostateczna, odchodzi w świat - który przestał istnieć. 
W grze, którą rozpętał, sam poniósł przegraną naj
większą W rozświergotanym pejzażu zostaje już 
tylko Garbus. Składa obrus, układa w piramidę 

krzesła, niewzruszony, nawet nie triumfuje - jest 
doskonale obojętny. I to jest sztuki Mrożka 

stwierdzenie najdotkliwsze. Nad ludźmi nie trium
fuje nawet zło, lecz obojętna bylejakość. Taką oto 
smutną prawdę głosi nam Mrożek w pastelowym 
pejzażu, wśród kwileń ptaków i radosnych plam 

słonecznych. 

Józef Opalski 
„Okrutne idylle Mrożka" (fragment) 

Dialog 11/1991 

Z reżyserem spektaklu Pawłem Szumcem 
rozmawia Dorota Bałuszyńska 

Jak czuje się miody reżyser mierzący się: tek
stem Sławomira ivfrożka? 

Jeśli się wchodzi w świat teatru zbudowany 
przez Mrożka, to przychodzi taka chwila, kiedy 
odpada świadomość, że to jest Mrożek, zaczyna się 
być w tym świecie, zaczyna się myśleć jego 
postaciami. Poczucie powodujące lęk, strach, obawy, 
że to uznany pisarz, klasyk , znika. Więcej - w pew
nym momencie trzeba odejść od Mrożka aby tym 
głębiej zanurzyć się w świat sceny. Tak się składa, że 
świat skonstruowany przez niego niezwykle 
skrupulatnie, chociaż zapisany na inny teatr, zgodny 
jest z moim. Niezbędne są pewnego rodzaju skreś
lenia, ale dokonuję ich tylko wtedy, kiedy słowo 
nakłada się na działanie sceniczne. 

Czy nie ba/eś się przewagi słowa w czasie, kiedy 
w teatrze odchodzi się od niego na rzecz innych 
środków komunikacji teatralnej.? 

Jest to z założenia teatr staroświecki - próbujemy 
poprzez słowo dotrzeć do emocji i odwrotnie. Słowo 
służy tutaj przyglądaniu się pewnej tajemnicy -
tajemnicy upadku świata między ludźmi. Chciałem 
osiągnąć atmosferę pewnego wyciszenia, refleksji , 
umożliwić widzowi obserwację mechanizmów 
rządzących losami ludzkich uczuć. 

Dlaczego spośród wielu sztuk Sławomira 

Mrożka wybór padł wiośnie na Garbusa:' 
Sytuacja, w której znajdują się bohaterowie 

utworu to rodzaj laboratorium przygotowanego dla 
n ich nieświadom ie przez Garbusa. Dokonuje się tutaj 
koniec świata uczuć . Jego echem jest zanikanie 
świata na zewnątrz - nie wiadomo dlaczego odlatują 
gęsi, odchodzą chłopi. Jeden z bohaterów zadaje 
pytanie o kluczowym znaczeniu: jak to.się stało? To 
temat boleśnie aktualny. I będzie takim dopóki ludzi 
będą wiązać uczucia. 

Dziękuję za rozmowę. · 



Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, 
którzy w roku 1997 okazali Teatrowi swoją 
życzliwość, promując i wspomagając .finansowo: 

Tarnowska Telewizja Kablowa 
Radio Kraków S.A. Oddział Tarnów 
Tarnowska Telewizja Kablowa 
Radio MAKS 
Radio Dobra Nowina 
Telewizja Polska S.A. Oddział Tarnów 
Tarnowski Magazyn !n formacyjny TEM I 
Gazeta Krakowska 
Gazeta Wyborcza 
Dziennik Polski 
Tarnowskie Azoty 

Prywatny D.H. ZENIT 
Oficyna Wydawnicza „Witek-Druk" 
Optimus Net 
Kolporter S.A. 
ABPOL Andrzej Brzeski 
Policja Rejonowa w Tarnowie 
Bogdan Steinhoff 
Zakład Energetyczny Tarnów S.A. 
Bank Śląski S.A. Oddział Tarnów 

Mlektar 
Bakoma-Szymanów 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Wojewódzkiego w Tarnowie 
Palarnia Kawy MAG 
ZETOS.A. 
Biuro PLL „LOT" S.A. w Krakowie 

Krakżal 

Fistek-Glass 
PRIMAR - B s.c. 

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego 
ul. Mickiewicza 4 
33-100 Tarnów 

Sekretariat te I./ fax 21-02-00 

Biuro promocji i organizacji widowni 
tel. 22-14-77, 22-12-51 (52) 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godz. 9.00 - 13 .00 i 16.00 - 18.00 
oraz na dwie godziny przed spektaklem. 

Redakcja programu: Dorota Baluszyńska 

Druk: 
rimpress Sp. z o.o. 
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 
tel./ fax (O 14) 260 790, 21 3 I OO 



XLIV sezon artystyczny 



Tarnowski Teatr in1.Ludwika Solskiego 

Duża Scena XLN sezon artystyczny 

Dyrektor naczelny i artystyczny Stanisław Świder 

Zastępca dyrektora Grażyna Nowak 

Sławomir Mrożek 

Reżyseria: Paweł Szumiec 
Scenografia: Marek Braun 
Muzyka: Jacek Stankiewicz 

Obsada: 

Olga Przeklasa-Wójcik 
Ewa Pająk 
Piotr Rybak 
Marek Kępiński 
Mariusz Szafarz 
Jan Guntner 
Robert Żurek 

-ONKA 
-BARONOWA 
-ONEK 
-BARON 
- GARBUS 
- NIEZNAJOMY 
- STUDENT 

inspicjent, sufler: Krystyna Fudyma 
światło: Wiesław Habel 
dźwięk: Jerzy Milewski 

brygadier sceny: Ryszard Pociecha 
garderobiana: Zofia Czaja 

fryzjerka: Barbara Łazarska 
rekwizytor: Zbigniew Banach 

kierownik pracowni krawieckiej: Maria Kańduła 
pracownia plastyczna: Bogusław Bilik, Andrzej Krzyczmonik 

pracownia stolarska: Józef Kiełbasa, Eugeniusz Wroński 
kierownik działu techniczno - gospodarczego: Jerzy Przystupa 

kierownik biura promocji i organizacji widowni: Dorota Bałuszyńska 


