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„Poczciwy żywot wytyczony 
sarmackimi mitami" 

. ·- p , odu ".Pamiętniki" nazywano „epopeją szlachty polskiej", oddającą 
wiernie c _ lot obiegowych poglądów i charakterystycznych postaw siedemnas
towiecznej .._ naści szlacheckiej, które dzisiaj określamy jako ideologię sarma
ty~mu. Ale}~ ogodzić gloryfikację sarmackich cnót z prawdziwością uwiecznie
nia postaci poyig]itego szlachcica, rycerza i ziemianina z wszystkimi jego wadami? 
Paskowy „du~t życia" dzięki obrazowości i szczegółowości przedstawienia, a także 
szez;e:ości i -r:aiwności .odtworzenia staje się nieocenionym źródłem poznania osobo
~~sci .człowi~~a dru~iej połowy XVI! w. , jak i jego myśli, wyobraźni, świadomo
~ci, hierarchn f art os ci. Z prostodusznej relacji wyłania się oblicze zawadiaki, swo
istego pod~óżnika mającego „apetyt do widzenia świata", awanturniczego sąsiada, 
zapobiegliwego aż do chciwości gospodarza, miłośnika przyrody, a równocześnie sa
mochw.ała pyszniącego się swoją odwagą, uczonością, pobożnością i zas
ługami, pewnego siebie „prosta_ka "fanatycznie przywiązanego do swobód i przy
wilejów szlacheckich. [ . .] 

. Pr:zedstaw~ony n_a kartach „Pamiętników" świat razem z przypisanymi wartoś
ciami tworzy;e~n?lit~, w pełni uporządkowaną całość. Pasek przebywając stale w tym 
u':i-d~onrnz swiecie nie odczuwa potrzeby zadawania sobie niepokoJ.ących pytań, ta
~ich ;akie dręczyły Mikołaja Sępa Szarzyńskiego czy Wacława Poto' kiegi_ Pro em, 
;ak żyć w zgodzie z sobą, z Bogiem i ze światem nawet nie dociera ' · · · „ ' 
naturalnego i oczywistego ładu rzeczy i wartości. Podobnie jak Mik_c_,,.„ ... -~ ..... 
pracowicie własny wzór „żywota człowieka poczciwego" na funda:ill.t'.1.11.ii"if 
czucia samozmiowolenia, poczciwości, harnwnii i spokefu ducha. Mię ~ 
zerunku" a autorem „Pamiętników" istnieje jednak zasadnicza roi. 6a ' 

!/.. • 

na zmiennością i dramatycznością historii. Paskowi przychodzi żyć w najbardziej burz
liwym czasie w dziejach dawnej Polski. Spokojny i harmonijny świat, z którego wy
rastały Rejowe ideały, ulega w tej epoce rozkładowi i zniszczeniu. Pod naporem klęsk, 
kataklizmów politycznych i społecznych pogrąża się w chaosie i nieuchronnie zmie
rza ku katastrofie. Pasek nie dostrzega żadnych zagrożeń, nie od
czuwa niepokoju, zagubienia, kryzysu wartości moralnych, 
tego wszystkiego, co tak głęboko przeżywali i czemu dali 
tragiczny wyraz współcześni mu pisarze. Niewzrusze
nie, jakby na przekór wszelkim zagrożeniom, two
rzy własny świat na miarę swoich ideałów. W sta-
łej pewności istnienia sensu życia danego z góry 
z uporem przekształca rzeczywistość realną 
w rzeczywistość zmitohgizowaną. Przywiąza
ny kurczowo do znanych sobie, przyswojonych 
wzorów zachowań ustawia je jako drogo
wskazy na drodze poczciwego żywota wytyczo
nej sarmackimi mitami. Na kartach „Pa
miętników" pozostawia nam ciągle żywe 
i niepowtarzalne świadectwo swego istnienia, 
ale również swojej tożsamości uwiecznionej na 
obraz i podobieństwo sarmackich wzorów. 

Marian Kaamare• 

ze Wstępu 
do wyboru „Pamiętników" 

Jana Chryzostoma Paska 
<Wrocraw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-tódź 1990J 



„PASEK-AUTORNIEODKRYTY" 
Rozmowa z reżyserem Krzysztofem Galosem 

Jan Nowara: Czy potrzeba być reżyse
rem zawadiaką, żeby zmierzyć się z awan
turnikiem Paskiem na scenie? 

Krzysztof Galos: W ogó le trzeba być 
zawad ia ką, żeby powiedzieć w teatrze coś 
ciekawego. Jak psy gończe szukamy wciąż 
tropu . Mojemu polowaniu na Paska towarzy
szy nadzieja na ustrzelenie grubego zwierza. 

J. N.: Pytam też o temperament, wital
ność, które w Pasku kipią i które pewnie mu
szą się spotkać z temperamentem artys
tów sceny. 

K. G.: Na pewno. Ale wraca jąc do Pa
ska, nadszedł dziś czas, który stanowi szan
sę dla młodych ludzi. Mogą oni rzucić wyz
wan ie życiu i kierować swoim losem. Wb
nie Chryzostomie Pasku zainteresowały mnie 
te właśnie cechy, które mogą być bliskie 
współczesnem u młodemu człowiekowi . Mo
delując dla sceny tę postać, staram się eks
ponować jej wita lność i żądzę życia, uwie l
bienie podróży, pragnienie miłości, pogoń za 

przygodą, jakąkolwiek byłaby trudną, ryzy
kowną czy nawet okrutną. Przecież życie wo
kół nas to ciągła rywalizacja, walka o zwy
cięstwo. Makler giełdowy ma dziś tyle bez
wzg lędnej agresji, ile kiedyś miał Jan Chry
zostom. Zmien iły s i ę .tylko metody i narzędzia, 
ole chęć konsumpcji jest taka sama jak tam
to Paskowe pragnienie użyc ia . 

J. N.: Powiada się o Pasku, że jest 
realistą. Widzi i opisuje w sposób bezpo
średni, dosadny, być może brutalny i agre
sywny, ale prawdziwy. 

K. G.: Jego życie było bardzo niebez
pieczne. I wymagało, jak nasze, ciągłych 
wyborów, podejmowania decyzji. Od wie
lu z nich zależało jego życie, bowiem były 
one często ostateczne, nieodwracalne. 
W tym widzę podobieństwo do współczes
ności. Także w na poły chorobliwej potrze
bie przeżywania - tylko wtedy odczuwam 
smak życia, gdy je intensywnie przeżywam, 
kiedy podbijam, zadaję gwałt, konno i rzęd -

no wyjeżdżam z Danii. Pełnymi garśc iami ła
pać życ i e, konsumować je, doznawać sil 
nych wrażeń. Oczywiście gdzieś w tle stoi 
racj~ stanu, obrona Ojczyzny, wiary katolic
kiej, ale w tle. 

J. N.: A fantazja, Paskowe banialuki. Co 
jest prawdą, a co zmyśleniem? Czy Ty mu 
wierzysz? 

K. G.: Odpowiem tak : tę postać , któ
ra poja wia s i ę na scenie, ja stworzyłem . 
Skorzystałem z „Pamiętników" co na j wyżej 
w jednej dziesiątej. Mając do dyspozycji 
ogromny materiał, musiałem wybrać, a wy
bierając, stworzyłem Paska, jakiego chcia 
łem zobaczyć, mówiącego o problemach 
współczesnego człowieka. Z Paska ban io
luczastego, w barokowy sposób 
naiwnego zrezygno-
wałem. I co istotne, 
nie chciałem go 
osądzać, a le ra 
cze j zrozu
mieć. Choć, 
jak napisał Pa
weł Jasienica, 

jest ·to i cudowny, wspan i ały człow i ek, 
i monstrum, bestia w ludzkiej skórze . 

Zależy mi na oba leniu stereotypu, w któ
rym Jan Chryzostom jawi s i ę jako pogodny, 
wesołkowaty, awanturniczy wie lbicie l kultu
ry sarmackie j. Pasek w tyglu wojny, wciąż 
pomiędzy życiem a śmiercią, rozładowuje 
się , kiedy się nażre , nazapi ja, nagwałci. 
Mówię to bez ogródek: tamte - Moswa, Da
nia, to współczesna Jugosławia, a może na
wet straszniejsze, okrutniejsze. 

Ale Pasek także doświadcza, przeobra
ża się, odbywa drogę w głąb siebie. Z po
zycji psa wo jny w części pierwszej przecho
dzi w drugie j na pozyc j ę kogoś pomiędzy 
Konradem a Rejtanem. Zaczyna myśleć o na-

rodzie, państwie. Na ko
niec powiem: Hiszpa-
nie mają swo jego 

don Kichota, Czesi -
swo jego Szwejka, a my 

niestety nie mamy swojego Pa
ska , a powinniśmy mieć. 

Opole, 
25 aerwco 1998 



RCV: 
KRZYSZTOF GALOS <ur. 1959r. >. Absolwent Wydziału Reżyserii PWST 

w Krakowie <1986-1991!. Najważniejsze realizacje sceniczne: „Przemiana" 

F. Kafki w Teatrze Ochoty w warsza

wie. f1990l, „Gdyby" B. Schaeffera 

ckim Teatrze Dramatycznym 

,...~ ... "' '"'"' zalinie <nagroda zespołowa 
· ursie na najlepsze wystawie

.-.:.-x·IUI· ~--::;. Polskiej sztuki współczesnej -

~~ał'9~ , prapremiera polska „Joko 

świętuje rocznicę" Rolanda Topora 

a{rze Współczesnym we Wrocła-.. 
.... „„,,„...,· Teatrze Polskim w Bydgosz-

., 96l - jedna z pięciu najcie-

MARIAN PANEK <ur. 1953 w Częstochowie) . Uprawia twór
czość w dziedzinie: malarstwa. rysunku, scenografii teatralnej, 
realizuje akcje plastyczne, happeningi, instalacje, ·performan
ce. Nauczyciel akademicki w Instytucie Plastyki Wyższej Szko
ły Pedagogicznej w Częstochowie. 1971-76 studia na Wydzia
le Malarstwa ASP w Krakowie. dyplom w pracowni prof. Jona
sza Sterna. 1974-77 studia w Studium Scenografii Teatralnej, 
Filmowej i Telewizyjnej ASP w Krakowie. Najważniejsze reali
zacje scenograficzne: „ostatnia taśma Krappa" s. Becketta -
scena Szkolna PWST w Krakowie (1978l, „Cesarz" R. Kapuściń
skiego - Teatr Powszechny w warszawie <1979), „Rozmowy 
uchodźców" B. Brechta -Teatr im. s. Jaracza w Łodzi <1980l, 

„Proces" F. Kafki <1981) oraz „Haml · hakespeare·a <1983) - Teatr „38" w Krako-
wie, „Zapiski więzienne" Kardyna skiego - Zakon o. o. Paulinów na Jasnej · 
corze; Sala papieska <1985l, „Pr fki - Teatr Ochoty w Warszawie <1991l, 
„Gdyby" B. Schaeffera -Teatr im. go w Koszalinie <1996) oraz „Niesamowi-
te opowieści braci Grimm" <1997) . J. Kochanowskiego w Opolu. 

BARBARA MAREK - peda~g~ctl'oreograf. Od 1981 
w teatrach dramatycznych emienia literę pisaną na 
ruch sceniczny i taniec. Lau tka nagrody Grand Prix 
za spektakl pt. „Lustro" w "i9S5 roku. WspOłtwOrczy
ni przedstawienia „Miromagia" w Teatrze „Groteska" 
w Krakowie. Autorka wielu choreografii musicalowych 
dedykowanych dzieciom. 



REPERTUAR 
MAŁA SCENA Antoni Cwojdzi1iski Kierownik 

- JAROS LA W PIECl IOWIAK 
HIPNOZA techniczny 

Miko/aj Gogol prem. V 1998 Kierownik 

O ZENEK Biura Obsługi ll'idZów - ALINA WÓJCIK 
i impresariatu 

prem. Il 1997 DUŻA SCENA Sekretarl literacki - GRAŻYNA SZEWCZUK 
G(lbrle/(I Zapolska Redak1or g~!ficwy - IW.INA fl.EGER 
ICH CZWORO Lucy Montgomery Koord~nator 
prem. IV 1997 ANIA Z ZIELONEGO pracy artys~-czntj - KATARZYNA BRANICKA 

NIESAMOIVITB OPOWIEŚCI WZGÓRZA Asystem d)TCklora 

BRACI GR!MM prem. V 1996 ds. konL'łk16w - MACIEJ GÓRSKI 
z mediami i promocji 

prem. IX 1997 
Asj. tell! d)TCklora 

TUMOR MÓ7.GOWICZ WARIACI NA LODZIE ds. sponsoringu - BF.ATA 7.ABOREK 

musical metąf1zycz11y CZYLIWANR6 AsystL'lll scenogr.if:I -JOLA KUŁ.\KOWSliA 
u-g St. I. IVitkiell'icza wg A. CzedJOt1'a 
prem. 111998 prem. V 1997 Korepel)ior rnu4C7.fly - TOMASZ KR7J:ML~SKI 

PAMIĘTNIKI 
Glówny mechanik - lrcnt'USZ PodhalaJ\ski JANA CHRrzOSTOi'rlA PASAll DZIADY ALBO MŁODZI 

prem. IX 1998 CLARODZIĘJE PRĄCOWl(lf. 

SCENA NA PARTERZE wg Adama Mickieu:icza 
Krawiecka - Teresa Kawa, 

prem. X/11997 Kaiimicrz Birecki 

Edward Albee Stolarska - Bernard S1.0lc 

KTO SIĘ BOI IVtlliam Szekspir Modd:11orska - Barbara Cegielska 

IV/RG/Nii WOOLF? MIARAll ZA MIARKQ Tapicerska -Joachim Bryła 

prem. V 1997 prem. Ili 1998 Oświetleniowa - Grlegorz Cwalina 

CZAS SILNIEJSZEJ AkuS[)'t:'"IJla - Rys7.ard Balcer 

wg „SllNIE}SZE)" W przygotowaniu Perukan;ka - l'a•-d Stelmach 

Augusta Strindberga KWIATY ZŁA Slus:mka - Zbigniew Rudawy 

prem. XI/ 1997 wg Cb(lr/esa Baudelaire'a Garderobiana - Maria WaLras 

Biuro Obsługi Widzów, Plac Teatralny 12 . tel. 54 59 4 1. 53 90 82 do 5 wew. I 08 
przyjmuje zbiorowe zamówienia na bilety . 
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