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PRZESZŁOSć ZADAJE PYTANIA 

Opowieść o mieście, ściślej: 
o dwu miastach i rzece. Tego szukał 
Robert Talarczyk, kiedy obej
mując dyrekcję Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej zaczął poznawać 
przeszłość tego teatru i tego miasta. 
Przeszłość naznaczoną przez 
tradycje trzech zamieszkujących 
niegdyś dwumiasto nad Białą 
narodów: niemieckiego, żydowskie
go i polskiego. Przeszłość, której 
ważnym elementem była przemy
słowa potęga oparta na włókien
nictwie: ponad sto lat prosperity 
zbudowanej na „bielskiej wełnie': 
niezależnej od przebiegu granic 
państwowych i przemian politycz
nych. Przeszłość, o której dzisiaj 
świadczą poprzemysłowe ruiny 
i świecące przykurzonym blaskiem 
potężne kamienice przy ul. 3 Maja 
- straszące odpadającymi tynkami, 
ale także „bombonierka'' odrestau
rowanego z pietyzmem wnętrza 
bielskiego teatru, fascynująca blich
trem XIX-wiecznego kupiectwa 
odnowiona sala „Pod Orłem" czy 
gmach miejskiego ratusza - które 
pokazują, ile piękna powstało dzię
ki stukotowi 90 tysięcy bielskich 
i bialskich krosien. Efektem tych 
poszukiwań było ogłoszenie przez 
teatr konkursu na sztukę o mieście, 
w którym zwyciężył Artur Pałyga 
(rocznik 1971) - autor reportaży 
publikowanych w „Gazecie 
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Wyborczej", „Rzeczpospolitej" i „Tygodniku Powszech
nym", i książki „Kołchoz imienia Adama Mickiewicza': 
w której przedstawił niezwykły portret współczes-
nej Białorusi. Pałyga jest też autorem scenariusza 
musicalu wystawionego w teatrze amatorskim, ale 
dramat „Testament Teodora Sixta'; którym zwyciężył 
w bielskim konkursie, to jego faktyczny debiut drama
topisarski. 

„Testament Teodora Sixta" rozpięty jest między 
współczesnością a drugą połową XIX wieku, kiedy 
kształtowało się dzisiejsze oblicze Bielska i Białej. 
W planie historycznym występują autentyczne postaci, 
należące do ówczesnej lokalnej elity, jak tytułowy Theo
dor Karl Julius Sixt - przedsiębiorca, który swoją willę 
przy ul. Elisabethstrasse zapisał w testamencie miastu 
(dzisiaj ulica nosi imię Mickiewicza, a w willi mieści się 
rek.'torat Akademii Techniczno-Humanistycznej), ale 
także polscy robotnicy coraz silniej buntujący się prze
ciwko wyzyskowi. Autentyczna jest także postać Juliana 
Ochorowicza - znanego w owych czasach warszawskie
go filozofa, psychologa, publicysty i wynalazcy, który 
gościł na letnisku w podbielskim Jaworzu, odkrył dla 
szerokiej publiczności klimatyczne walory Wisły, a w 
dramacie Pałygi przeprowadza eksperyment spiryty
styczny. Osią wątku współczesnego jest postać Reżysera 
- zawodowca, który przyjeżdża do Bielska-Białej, by po 
prostu profesjonalnie wykonać zlecenie. 

Obszerny tekst Pałygi, oparty w wielu przypad
kach na autentycznych relacjach współczesnych 
i dokumentach historycznych, zaskakuje bogactwem 
wątków i nastrojów, przeplatających się na zasadzie 
tkaniny czy też gobelinu. Znajdziemy tu elementy 
dramatu psychologicznego i sensację, kryt} ka ..,po
łeczna pojawia się obok wątków„. eschatologicznych, 
a subtelna erotyka sąsiaduje z masonerią i okultyzmem. 
Klimaty jak z „Ziemi obiecanej" czy kryminałów 
Krajewskiego o Wrocławiu przeplatają się z ostrym 
reportażem społecznym, a nawet z satyrą. 

Ze względu na rozmiary tego 
wielobarwnego materiału konieczna 
była adaptacja. Pomysł inscenizacyj
ny Roberta Talarczyka - wpisanie 
przedstawienia w konwencję próby 
teatralnej, w ramach której niespo
dziewanie pojawia się amatorski 
„teatr regionalny" i przygotowywana 
„na boku" przez Asystentkę i Różę 
próbka modnego teatru antykapi
talistycznego - pogłębił uniwersal
ny wymiar sztuki Pałygi. Epopeja 
pewnego miasta z wielokulturową 
przeszłością stała się opowieścią 

o człowieku doby postmoderni
zmu, który nie chce, a może boi się 
pamiętać. Który umyka przed Wiel
ką Narracją Pamięci, a jednocześnie 
- tęskni do niej. Szukając ładu 
w sobie, próbuje odnaleźć go 
w historii„. Z jakim efektem? 

W tej perspektywie kluczowymi 
postaciami okazują się bohaterowie 
współcześni, a głównie Reżyser. To oni biorą udział 
w niezwykłej psychodramie podczas nieostrożnego 
romansu z zapomnianą przeszłością. Początkowo tę 
swoistą wyprawę w czasie traktują jak jedno z wielu 
zadań profesjonalnych - może nawet z dystansem 
większym niż zwykle, widzą bowiem narastającą bez
radność Reżysera. W kolejnych scenach przeszłość 
zaczyna unaoczniać się coraz wyraziściej, niezależnie 
od ich woli. Reżyser - początkowo cyniczny zawo
dowiec, wykorzeniony człowiek bez właściwości 
- zaczyna się w swoje dzieło coraz bardziej angażo
wać, jednak im silniejsze zaangażowanie, tym bliżej 
niepowodzenia„. Czy w tak destrukcyjny sposób 
działa to miasto, czy może my - współcześni - jeste
śmy głusi na mowę znaków, które są wokół nas? 

Jednostka i historia - typowy problem romanty
zmu i jego pogrobowców. Jak kiedyś, w białoruskich 
wyprawach reporterskich, Artur Pałyga postępuje 
za Mickiewiczem wywołując duchy przeszłości 
i konfrontując z nimi dzień dzisiejszy. Podąża też śla
dami Wyspiańskiego. Jak „Akropolis" tchnęło życie 
w kamienie wawelskiej katedry, tak „Testament Teo
dora Sixta" ożywia i uobecnia na scenie przeszłość 
zaszyfrowaną w murach kamienic i popadających 
w ruinę fabryk. 

Ale autor „Testamentu .. :· jest dzieckiem swojego 
czasu: nie proponuje więc jakiegoś uniwersalnego sen
su - jedynie zbiera okruchy mitu, pokazuje nam strzę
py tkaniny, która„. czy w ogóle kiedykolwiek istniała? 

Janusz Legoń 
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• AUTORA PRZEWODNIK PO SZTUCE I OKOLICACH 

Johanne Emilie Sixt 
Ona sprawiła to wszystko. Spotkałem ją w willi Sixta, 
gdzie zmarła bezdzietnie w 1887 roku, w wieku trzy
dziestu ośmiu lat, zaraz po wprowadzeniu się. Widzę 
ją patrzącą w okno, słuchającą rosnącego miasta 
i stukotu kół odjeżdżających pociągów. Jest uwięziona 
w tym okazałym domu wzniesionym przez piętna
ście lat starszego od niej męża, z pięknym ogrodem 
i wieżyczką. I pozostanie w nim do końca świata, 
który rozpocznie się w Bielsku-Białej, mieście trzech 
bieli. 

Teodor Karl Julius Sixt 
Przyjechał tu, tak jak ja, jak większość bielszczan. 
Wrósł w to miasto, zdobył je i w nim się unieśmier
telnił. To jedna z najbardziej tajemniczych postaci 
w tym mieście. Urodzony w 1834, przybył do Biel
ska z Wirtembergii. Wiadomo, że w 1877 prowadził 
farbiarnię w Wapienicy. Co poza tym, pozostaje za
gadką. Nigdy nie zaproszono go do współrządzenia 
miastem. Nie jest znane ani jedno jego zdjęcie. Po 
śmierci Johanne SS-letni wdowiec poślubia 26-letnią 

Annę Marię Zipser. Z nią również nie ma dzieci. 
W testamencie zapisuje miastu swoją willę z zakazem 
jej sprzedawania, a resztę przeznacza na cele dobro
czynne. W zamian za to miasto opiekuje się jego gro
bem, gdzie kazała się również złożyć jego druga żona 
i jej drugi mąż. 

Karol Korn 
Ten niesłychanie zdolny i pracowity architekt, c.k. 
radca budowlany, który zbudował pół Bielska-Białej 
zasługuje na osobną sztukę. Zbudował ro.in. willę Six
ta, a naprzeciw niej własny dom. Budował synagogi, 
kościoły, fabryki, szpitale, kamienice, a także np. ho
tel „Royal" w Krakowie. Był w zarządzie Izraelickiej 
Gminy Wyznaniowej. Jego grób na bielskim cmenta
rzu żydowskim jest całkowicie zdewastowany. 

Gustaw Baurn 
Fabrykant bielski. Mąż Friderike. Człowiek solidny, 
odpowiedzialny, pracowity, pobożny, rozsądny, racjo
nalny, rodzinny, ułożony etc. etc. etc. 

Friderike Baum z domu Friedlander 
Jacek Proszyk w swojej książce pt. „Cmentarz żydow
ski w Bielsku-Białej" przytacza cytat z pisma „Sile
sia" z relacją z jej pogrzebu (na cmentarzu ewangeli
ckim!): „Za trumną ze zmarłą, znaną za życia ze swej 
dobroczynności i cieszącą się ogólnym poważaniem 
społeczeństwa, podążali pogrążeni w żałobie przed
stawiciele Zarządu Miasta, c.k. szkół wojskowych, 
mieszczaństwa oraz notable Żydowskiej Gminy Wy
znaniowej. [ ... ] Po słowach błogosławieństwa opusz
czono trumnę do grobowca, a do głębi wzruszeni 
żałobnicy z całego serca dziękowali szlachetnemu 
duchownemu za wygłoszone słowa otuchy i miłości 
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oraz żarliwe błagania o trwały pokój ludziom dobrej 
woli wszystkich wyznań, o pokój w Bogu i o spokojny 
sen wieczysty w grobie:' 

Karl Wilhelm Hentschel 
Nauczyciel w ewangelickiej szkole powszechnej 
w Bielsku, a następnie dyrektor szkoły ewangelickiej 
w Białej. Zakładał Bielsko-Bialskie Towarzystwo 
Upiększania Miasta, Bialskie Towarzystwo Mieszczań
skie. Zasiadał w zarządzie Niemieckiego Towarzystwa 
Czytelniczego i Pedagogicznego. Był prezbiterem pa
rafii ewangelickiej, zastępcą kuratora superintenden
talnego parafii, sekretarzem i kasjerem Towarzystwa 
im. Gustawa Adolfa. (za: E. Janoszek, M. Zmełty, 

„Cmentarz ewangelicki w Białej"). 

Mowy, które wygłasza w sztuce, oparte są na wypisach 
z „Pasaży" Waltera Benjamina oraz z „Emancypantek" 
Bolesława Prusa. 

Doktor Julian 
Julian Ochorowicz - jedna z najbarwniejszych posta
ci polskiej nauki XIX wieku. Doktor filozofii, wybitny 
psycholog. Stworzył m.in. pierwsze w Polsce labora
torium psychologii klinicznej. Opracował nowy typ 
mikrofonu węglowego, a jego urządzenie telefoniczne 
zostało nagrodzone na wystawie światowej w Paryżu. 
W 1877 skonstruował prototyp telewizora i opisał 
teoretyczne podstawy przekazywania obrazu telewi
zyjnego. Prowadził badania m.in. w dziedzinie hip
nozy, magnetyzmu, telepatii, spirytyzmu i okultyzmu. 
Współpracował m.in. z Ch. Richetem, laureatem na
grody Nobla w dziedzinie medycyny. W laboratorium 
Richeta przeprowadza serię eksperymentów z Eusabią 
Paladino - medium spirytystycznym. Podobne eks
perymenty prowadzone w Wiśle zostały przerwane 
przez nagłą śmierć naukowca, której przyczyną był 
atak serca. Stworzył teorię ideoplastii, która mówi, iż 
wyjątkowo silne wyobrażenia mogą się materializo
wać. 

Abraham Plessner 
Postać usunięta ze sztuki podczas adaptacji. Adwokat. 
Żyd proniemiecki. Zwolennik asymilacji. Pochowany 
na cmentarzu żydowskim w Białej zlikwidowanym 
przez władze miasta w 1966 roku. Na miejscu cmen
tarza znajdują się Zakłady Sportowe. Szczątki Plessne
ra nie zostały ekshumowane. 

Robotnicy 
Pracowali jak woły, w uwłaczających warunkach za 
uwłaczające stawki. Po 14 godzinach ciężkiej haró
wy musieli iść szukać noclegu za miastem i nazajutrz 
znów 14 godzin. I tak przez 6 dni w tygodniu. 

Gdyby ówczesne władze miasta nie zakazały polskim 
robotnikom osiedlania się w Bielsku-Białej i pozwoliły 
na powstawanie osiedli robotniczych, najprawdopo
dobniej mielibyśmy dziś więcej mieszkańców niż np. 
Katowice i kto wie, być może nawet filharmonię„. 

Róża (dziewczynka w piwnicy) 
Motyw torturowanego, zamkniętego w ciemnicy 
dziecka, którego cierpienie jest warunkiem szczęścia 
miasta, wykorzystał w drugiej połowie XIX wieku 
John Stuart Mill. Przykład ten mógł być znany Ocho
rowiczowi. W XX wieku spopularyzowała ów obraz 
pisarka fantasy, Ursula Le Guin w opowiadaniu „Ci, 
którzy odchodzą z Omełas''. Róża oczywiście jest mi
styczna. 

Róża (z bumboxem) 
To była pierwsza postać wymyślona w tej sztuce, 
zanim jeszcze pojawił się i zawładnął nią pan Sixt. 
W najwcześniejszej wersji wywiad z Różą o mieście 
przeprowadzał dziennikarz przy kawiarnianym sto
liku. 

Reżyser 

Z rozmowy na gg: 
- Jakbyś go scharakteryzowała? 
- Wystraszony i poszukujący. 
- Poszukujący czego? 
- Jakby się tu poczuć pewniej. Wygląda, jakby sobie 
codziennie robił bilans: po jednej stronie plamy na 
honorze, po drugiej liście do laurowego wieńca. 
- Lubi bywać chamski, ale to takie powierzchowne, 
inteligenckie chamstwo. „ 
- Siły charakteru brak„. Ale w sumię go lubię. Już się 
do niego przyzwyczaiłam. 
- No. Ja też. 

Asystentka 
Istota wrażliwa, oczytana, o ponadprzeciętnym po
czuciu niesprawiedliwości społecznej. Ma w sobie 
coś.„ niespełnionego. A życie ucieka„. Zna to miasto, 
jak każdy kąt swojego niezbyt dużego mieszkania. 
Bardzo być może, że czuje się w nim uwięziona, ale 
na szczęście są ważniejsze sprawy, o których warto 
myśleć. 

Dziennikarz 
To ja. 

Były Dyrektor 
Kompilacja kilku postaci, z którymi przeprowadza
łem wywiady do reportażu o upadku bielskiego włó
kiennictwa. 
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Syndyk 
Informacje, które podaje, są oparte na moich dzien
nikarskich notatkach i nagraniach, ale jest to postać 
fikcyjna. 

Facet z Plakatem 
Jego monolog wywiedziony jest ze stronic „Ikono
logii" Cesarego Ripy oraz z rozpraw naukowych po
święconych literaturze socrealistycznej plus troszecz
kę Witkacego. 

Koło Miłośników: Anukia, Kazia, Karolek 
Ci, którzy chcą dobrze. 

Ktoś Bardzo Ważny 
To możesz być Ty, drogi widzu! 

Mistrz, Żona Mistrza, Córka Mistrza 
Informacje o pracy tkacza i o jego warsztacie zaczerp
nąłem z książki Ewy Dąbrowskiej: „Dzieje cechów su
kienników i postrzygaczy w Bielsku i Białej". Początek 
legendy o córkach mistrza i pięknym czeladniku wy
myśliłem osobiście. 

Christian Mannert 
Czeladnik tkacki spalony na stosie w obecności zgro
madzonych bielszczan za to, że kiedy Bielsko z trudem 
odbudowało się po pożarze, Mannert podpalił je po
nownie. 

Moryc Friedlander 
Żydowski kupiec bielski. Jego potomkowie przeszli 
na protestantyzm i wystawili grobowiec rodzinny na 
cmentarzu ewangelickim, gdzie przenieśli także po
chowane na cmentarzu żydowskim ciało Moryca. 
W „Silesii" z czerwca 1869 r. pisano: „Aby uniknąć 
ewentualnych, burzliwych demonstracji, dokonano 
przenoszenia zwłok w nocy z dnia 8 na 9, a burzliwa 

pogoda zapobiegła gromadzeniu się różnych wścib
skich elementów." (cyt. za: J. Proszyk, „Cmentarz ży
dowski w Bielsku-Białej") 

Theodor Haase 
Proboszcz parafii ewangelickiej w Bielsku w jego zło
tych latach nadzwyczajnego rozwoju przemysłowego. 
Postać wybitna i szeroko wówczas znana. Zasłynął 
m.in. z działalności społecznej. Miał ponoć zwyczaj 
osobiście chodzić po domach, prosząc o jałmużnę na 
rzecz ubogich. Wybrano go posłem do parlamentu 
austriackiego. 

Heinrich Gottreich Bach 
Kantor i organista w parafii ewangelickiej w Białej. 
Syn rzeźnika, daleki krewny Jana Sebastiana Bacha. 
Uczył w szkole ewangelickiej. W 1887 założył Lip
nickie Męskie Towarzystwo Śpiewacze, którego był 
chórmistrzem. 

Generał Edler von Kriegshammer 
Dowódca 56 c.k batalionu, w 1890 tłumił strajki ro
botnicze. Wydał rozkaz strzelania do robotników 
w Białej, a jednocześnie w raporcie (który w sztuce 
cytowany jest dosłownie) zwracał uwagę na ich wy
jątkowo ciężkie położenie. Skutkiem bialskiej masa-
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kry oraz raportu Kriegshammera było ustanowienie 
garnizonu wojskowego w Bielsku, który istnieje tu 
do dziś. Dzięki temu ojciec autora niniejszej sztu
ki, muzyk, mógł zostać wraz z rodziną przeniesiony 
z orkiestry wojskowej w Hrubieszowie do orkiestry 
wojskowej w Bielsku-Białej. Krótko mówiąc, gdyby 
nie Kriegshammer, nie byłoby mnie tu. O masakrze 
w Białej jako pierwszy napisał w „Gazecie Prowincjo
nalnej" wybitny bielski historyk, Jerzy Polak. 

Pluto 
Pan Janusz Manterys, 
kolekcjoner i nauczyciel , 
z Bielska-Białej, odna
lazł widokówkę wysłaną 

przez członków biel
skiej loży masońskiej 

Szlarafia. 
Jeden z podpisów to Pluto. Nie chodzi jednak 
o bohatera disneyowskiej kreskówki, ale o Plutona, 
boga podziemi lub o Plutosa, boga bogactwa. Według 
informacji pana Manterysa pełny pseudonim brzmiał: 
Pluto von Plunzenstein, a ukrywał się pod nim Edu
ard Snack, dyrektor muzeum w Bielsku. 

Thomas Stearns Eliot 
Poeta. Jest jednym z patronów całego przedsięwzięcia. 
Oprócz sławnej „Ziemi jałowej" szczególnie odcisnęły 
się w tzw. procesie powstawania sztuki jego obrazki 
mieszczańskie jak np. „Prufrock". W pierwszej wersji 
sztuki znalazły się niemal dosłowne cytaty z Eliota. 
Pozostało z nich jedynie motto całości. 

Walter Benjamin 
Pisarz, filozof, autor monumentalnego zbioru notatek 
pt. „Pasaże" - swoistego kompendium wiedzy o XIX 
wieku. Absolutnie nieoceniona pomoc! Nieznacznie 
zmienione cytaty z „Pasaży" znajdują się głównie 

w scenie pokazu mody. Również początkowy mono
log Hentschla inspirowany był „Pasażami". 

Jan Tomkowski 
Historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Litera
ckich. Napisał m.in. książkę „Mój pozytywizm", której 
obszerną część poświęcił Julianowi Ochorowiczowi 
oraz jego eksperymentom spirytystycznym przepro
wadzanym m.in. przy udziale Bolesława Prusa. 

James Luckock 
Jubiler z Birmingham, który w wieku lat 59, dążąc do 
absolutnego szczęścia, wzniósł dom swoich marzeń 
otoczony cudownym ogrodem. Osiadł w nim wraz 
z żoną, dla której pisał wiersze,w których wyliczał 
swoje mężowskie cnoty. Na jego wierszu wzorowany 
jest utwór wygłaszany przez Sixta. Jubilera opisano 
w „Historii życia prywatnego': tom 4, pod redakcją 
Michelle Perrot. 

Piotr Kenig 
Znakomity historyk bielski, kierownik Muzeum 
Techniki i Włókiennictwa. Gdyby nie on, me byłoby 
„Testamentu Teodora Sixta'~ Był pierwszyn1 i jedynym 
rzetelnym źródłem wiedzy na temat postaci Teodora 
Sixta i jego żony, Johanne. Raport generała Kriegsham
mera, który pojawia się w sztuce to dosłowny, obszer
ny cytat z artykułu Piotra Keniga, w którym przytacza 
on ów raport we własnym przekładzie. 
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• sponsorzy 

AQU 
Bielsko ·Biała S. A. 

NASZA WODA 
ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała www.aqua.com.pl 

BE LOS 
14 

bd~ 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. 

GRAMY DLA CIEBIE 
www.bdm.com 

BUDOWNICTWO JEST SZTUKĄ 
Urzeczywistniamy wizje przestrzenne Twórców nadając materialny kształt 
marzeniom Inwestorów. BPBP S.A. oferuje kompleksowe wykonawstwo 

obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i infrastruktury technicznej. 

Adres: BPBP S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 5 
Tel./fax: 033 812 32 93, 
e-mail : bpbpsa@pol.pl 

sponsorzy • 
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• s pon so r zy s pon so r zy • 

® 

CI GNA 
Fiat Auto Poland 

Spółka Akcyjna ® FUNDACJA 
ENERGETYKA 

NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ 
POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. 
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• sponsorzy 
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(/JJ KLINGSPOR 
Techniki Szlifowania 

KLINGSPOR Sp. z o.o., ul. T. Regera 58, 43-382 Bielsko-Biała 
Tel : + 48 33 I 82 82 1 OO, fax: +48 33 I 81 84 225 

e-mail:klingspor@klingspor.pl, internet: www.klingspor.pl 

~marbet® 
www.marbet.com.pl 

TRADYCJA CZŁOWIEK INNOWACJE 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „THERMA" Sp. z o.o. 

® 

.11111 11111 

IHBR•I „ .. jul.w ~~wo" 
'1111 J J Jl, 

vvvvvv. therma.bielsl<o.pl 
43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. M. GRAŻYŃSKIEGO 108 

ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała 

sponsorzy • 
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• podziękowanie 

Dziękujemy za wsparcie finansowe Gminie Bielsko-Biała 

Bielsko-Biała 

• patronat m e dialny 

llllJ'Jradio 

B B.iELSKO 

tvbielsko 

20 

DZIĘKUJEMY 

za pomoc w realizacji premiery 

BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ 

Za przygotowanie poczęstunku 

podziękowania zechcą przyjąć 

AWE - Bis, Bielsko-Biała 

Cukiernia „Beza", Bielsko-Biała 

ŚWWG „POLMOS" S.A., Bielsko-Biała 

Restauracja „Ratuszowa", Bielsko-Biała 

podziękowania • 
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Teatr Polski, ul. 1 Maja 1 
43-300 Bielsko-Biała 
www.teatr.bielsko.biała.pl 
tel. (33) 822-84-51 , -52 

impresariat, 
kasa biletowa 
tel./faks (33) 822-84-53 
e-mail: rezerwacja@teatr. bielsko. pl 
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