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/' Christo Bojczew 
PUŁKOWNIK-PTAK 



CHRISTO BOJCZEW (ur. 1950) - z wykształcenia inżynier. Po sJudiac h 
przez dwa lata służył jako oficer w wojsku , potem do 1985 roku 
pracował w fabryce jako główny mechanik. Debiutował w 1984 roku 
sztuką Tamto coś. Pięć lat później ukończył w Sofii akademię teatralną 
(wydział wiedzy o teatrze). Wtedy też otrzymał tytuł bułgarskiego 

dramatopisarza roku {40 premier w praktycznie wszystkich bułgarskich 
teatrach) . W 1996 roku był niezależnym kandydatem na prezydenta 
kraju i podczas wyborów uzyskał 23 oddanych głosów. 
Bojczew jest autorem dziesięciu sztuk, które doczekały się w sumie 
ponad stu premier w Bułgarii i w 30 krajach świata . Najbardziej znana z 
nich, Pułkownik-Ptak, została w 1997 roku wyróżniona prestiżową 

iatową nagrodą dramaturgiczną, przyznawaną przez British Council. 
Bułgarskiemu autorowi wręczył jq Harold Pinter. 
Loty i powroty. Pięć współczesnych sztuk bułgarskich Wybór i prze kła~ 
Hanna Karpińska, Kroków 2007 ~ ' 



Specjalne podziękowania dla Franka s .lade'a. 
F1e11sow 

Nie powinno dz . . . 
się przewaznie iw1c, ze dwudz1estowie ~ . 
środka Czlow1;rm1 samymi sprawami rn w c~na ll!eratura s1ęgaJąca 
P?zbaw1onym sensuJ:sr zwykłe przeds;aw1an;po·/~zes~a literatura niekorz> mu1e 

s/er~ osobistą Świat :1;~~~1~ , w ~tórym Jego dz1a/~:i1~ n::Jący w ogromnym: oo ,go 
wszdk1m1 si/am Y bezposredn1eo maJą znaczenia - . ' 
odpow1ada1ąi.: chi Ją przytłoczyć, odrnów~o otoczenia Jednostki Jest obc P~za ogran1~zo11q 
stron przemo~ JeJ potrzebom i asp1raCJom ~J rnieJscą I indywidua/ny · wrogi, probuJe 
manipulując nin~ i ~ruta/nościq, oteruJqc zyni to., OłaczaJąc czlow1e~~c'. choć t1ocht; 
których najbardz1 J ~taraHc się go odczlow1ee~u . warrosc1, które utracił a ze Wszystkn:h 
świata grotesk eJ złowrogie ro nauka tech kyc poprzez wielkie anon y wiarygodność, 

uweoo Jak b ' n1 a 1 s 1 imuwe inst 
przyczynowu-skutkow . o o cego I absurda/neuo ys em spoleczno-ekonom1ez1 ytuc1e, z 
do groteski wspó/czes ych I maJącego wobec czlo~ n~daJącego się WYJaśnić w :y. ( ) opis 
skupia się na n . neJ n1z do groteski w . ie a wrogie zamiary t ategonach 
tematem ( ) ierowne1 wa/ce między J "ogole Literatura wspó/cze-' s osuJe się bardziej 

'Ch 1:~t-dum1nacJa i podporządk' a a takim wrogim środow ~ne1 groteski zwykłe 
rworzen1u oc1az niektórzy pisarze w o"'.a,nre ~1ę, u/eg/ość (. . ) is rem NaJczęstszym 

groteskowy -h . . spo czesn1 k · 
groteskowemu . c Ujęc swiata zew wy azywal1 w1e/k · 
groteski było t;cw wewnętrznemu czlowie~ętr~nego, Jeszcze w1ęce1 ~:omys/~wość w 
spoleczeństwac ' co _wobec człowieka ze a X wieku . W sztuce we "agi posw1ęcano 
sil duchowych h, w ktorych ludzie czuh sH; wnętrzne, naturalne bądź z~sn1ejszeJ źródłem 
We wspólczes~ grot:ska często uosa b1al<1 to na co dzień zdani na lciskę o~a. pr,i:yrodzone W 
zewnętrzn . . ym sw1ecie zachodnim , co - choć n1ew1dz1alne - p . ęznych złowrogich 

, Ym, ob1ek1y . natomiast uwazano - , . . 
groteski prz . . wnym sw1atem a Je · w peln1 świadom .za istnieJące. 
psychiczne em1escilo się i tkwi w I• go wewnętrzną, subiekr wn!m rozziewu między 
nie Jest spra~ok ząy~1a ~ednostki. Groteska ~:~~~' -poi.:zuciu winy, 1{nra~~~~erpr:1acją, źródło 

oga ani diabla I, czesna ma charak i zaburzenrach 
nacisk p d Nawet w tych pow1eś~i~~~s:~1ego cz/o wieka ter mentalny, nie mfcrna/ny i 
„ a a zwykle nie ty/ , ' ore jako grotesk 

:1: 1::~~~~~1~fesy~h1czne r:a~~Je0/°~enn:~ęc:lo:ieka w ob~~~f~~~~~::~a;~;w1at zewnętrzny, 
istnieniem w : ' , ntaz;e. uroJenia i halucy yt. CJę lrracJonalne lęki' ;1' human1zuJącego 
nadprzyrodzo:~..,~~c~e zewnętrznym. Lęka~~~J; ~~~stu swobodnie m1es~;o~~ ~t~~chy Stają 
psych1k1, i to Jest w ony czy krw1ozercze eh.im orymi igra wspólC?esna z izycznym 
w stosunku du n me1 na1bardz1eJ nowocze ;ry, lecz bezsllnośc .:ob groteska, są nie 

Jest s!eiy/ne i d~~~~ obc_e, stała się przernoźns~1~ ob wiadomość rozziewu m1~~z~w~~1~ l rozpad 
wszystkim u co ·-1 an1zup1ce, a samo Ja" : I sesyjna, o de jednak to c b" a a tym, co 
nad swymi .dzia .<.:z ow1ek moze Jeszcze ;~ale - ~a o~ne i godne pogard ; o o ce wobec „Ja" 
nie człowiek w '.~niami i tozsamośc1ą ( ) C zyc.Jesl1 chce zachować c~'o obmuno .ro Jest ono 
Bernard McE/ ya ie_nowany, leczcz/ow1.ek enktralnq postacią Wspó/cze c y pozory kontro/i 

roy C101eska 'Je; ws · / ~ upo urzony. sne1 gr01csk1 Jesr więc 
po c_.e.ina udmwna 

wszystk . c ie cy 
ro1e.1-A: towane 

o, rec1 /\;(. teksty 
· tchit/ Gi Pochod , 

0" " Z;i - I . 
""lńsk -. Z KSi;i 'k · 

I, Gd , -.z 1· 
ansk /o . 

- OJ 
projekt Programu · D . . . 
skład i d k. · ana Fnednch k · . . 

d b " w. coś .'.~jemn,iczego przeistacza się ( ... ) czlowieczeństwo szalon~o. Wydaje się ( ... ), jak 
g Y Y Ja.kies „cos , Jakis obcy.( ... ) p1erwias~ek wtargnął do duszy. Zetknięcie z obłędem jest poniekąd 
~ednym „z pierwotnych doznan grotes~owosc1, jakie narzuca nam życie. Zarówno romantyzm, Jak i 
noder:1izm ,._z.godną uwagi uporczy\~Osc1ą posługiwały się tym motywem w ksztahowaniu elementów 
grotc~kow~s_c1. Z1aw1sko to wprowadza nas.( .. .) w dziedzinę „poetyki tworzenia". W interpretacji od 
dawna ~yraz zarowno mar~en1a, 1ak 1 szalenstwa, przyjmowano za manitestację odpowiadających im 
postaw sam_ego artysty-,\ .. . ) sw1at groteskowy sprawiał wrażenie obrazu świata szaleństwa . ( ... ). 

. G'.~tes~owosc !es! pewną strukturą. Istotę jej moglibyśmy określić zwrotem, .. ): 
gro:eskowos~ IO sw1at , ktory stai się obcy.( ... ) Oo s fory groteskowości( ... ) należą także raptą,wn~ść i 
n~esp~dzia~ka. ('.„) stan rzeczy brzemienny w grożne napięcia . Określa to za razem bliżej charakter 
? cosc~, ~ Jaką mamy .~o czynienia. Zgroza prze1mu1e nas tak bardzo właśnie dlatego, że chodzi o nasz 
swi~t ~ t?reg? P.ewnosc okazała się pozor~m. Czu_1emy zarazem, że w owym odmienionym świecie nie 
mog~ibysmy zyc. W wypadku groteskowosc1 nie chodzi o lęk przed śmiercią, lecz o lęk przed życiem. Je· 
cechą strukturalmuest Ujawnieni~ zawodności kategorii naszej orientacji w świecie.( ... ) 1 

. Z Jaki'e! pers.pektywy ~wiat s1a1e się obcy? (. .. ) A11yści i krytycy przez wieki niezmiennie 
~Jdbpowiadal1. S\\ iat będący czyms obcym powstaje w oczach za topionego w marzeniu we śnie na Jawi e 
a o na progu zamroczenia.( ... ) ' ' 

. . " . C~y przy tym wszystkim do g'.oteski przynależy to, co śmieszne?(. .. ) Gdzie („.) szukać 
uzasadnienia tego _w struktu.rze grotes.k1 1 Na1łatw1e1 można je znaleźć w grotesce wyrastającej z 
satyrycznego spojrzenia na sw1at. Sm1ech wywodzi się z regionów komizmu karykaturalności z 
;:~y~~c~zką goryczy, ~~hodząc .w sferę groteskowości, nabiera cech szyderczych: cynicznych( . ). (To) 

, 
1
. Z~J . sm1echu, ktorym _mimo woli reagu1emy na sytuacją niepozostawiającą poniekąd innej 

moz 1wosc1 r~zładowan1a nap1ęc1a , (. .. ). W śmiechu („.) nie ma rozpaczy( ... ), lecz co najwyżej nieco 
przymusu 1 pro ba spazmatycznego otrząśnięcia się. ( ... ) 

. . . ( ... )ukształtowanie czegoś groteskowego jest próbą zaklęcia; . ~łznan ia wszystkiego, co w 
sw1ec1e demoniczne. 

Wolfgang Kayser Próba określenia isto groteskowości 

Groteskowość ciąży jak groźba nad każdą ideali styczną postaw<i, każdym idealis tyczny m 
przedsięwzięciem i twórczośc ią. Czyż nie towarzyszy ona zawsze glębszemu uświadomieniu sobie 
siebie sa mego i innych '> Jest Io „wtórny" sian świadomości , dogłębnie krytyczny. Olarego leż 
grolt:skuwuść, zanim stanie s ię przedmiotem kontemplacji estetycznej, łowar/y«zy refleksji na !l:!'lntH 

życia; Zjaw ia się jako konsekwencja porównauit1 rzeczy 1· ·c , j · "' ' 1i ;4"" gh;bi, z tak11ni . Jakimi 
wvJają q'. n " <) ,ic:rLd1111. Ma ona powołanie „metafizyczne", odsiania i uwypukla. ponieważ 
zmusza spojrzenie do wniknięcia w struktury, a na rym poziomie wsze lka rzeczywistość ,i:aczyna się 
mniej lub bardziej wykrzywiać . Jeżeli to prawda , że twórczość artystyczna 1est wyrwaniem sit;. 
wzlotem, otwarciem na „coś innego", groteskowość doskonale odpowiada leJ delinicji, sytuując się 
jednocześnie na antypodach tego. co pospolicie na zywa się pięknem - marzenia. które rodzi, zmien'.ają 
nic do ideału, lecz do koszmaru . To właśnit' zapewnia jej dzisiaj swoisty prestiż: proponuje ona 
plastyczny kontrapunkt świadomości . ( . .. ) chodzi wrazem (i jednocześnie) o uwypuklenie ukrytych 
słruk turbyrów i o rozbicie naturalnego porządku . ( .. . ) 

Czemuż by groteskowość nie miała być najaktywniejszą ka1egori11 współczesnej sztuki'1 

Zna1dujemy s i ę pod każdym względem w pełni kryzysu świadomości, a więc i buntu. Naszą 1eJyną 
odpowiedzią na wyzwa nie rzucone przez rzeczy jesl śmiech: u kresu gniewu pojawia się humor, czarny 
humor. Nasz los wydał nam si<; tak dziwaczn y, że nie pozostaje nam nic innego, jak uczyn ić go jeszcze 
bardziej dziwacznym, podkreślając lo , co 1es ł w nim śmiechu warte i patetyczne, dwa efekty ściśle ze 
sobą związane wt: wspOlczesnej sztuce. ( ... ) Groteskowość służy jaku przekaźnik wewm;trzm:j 
gwaltownuści, pasji, „zmieniania życia" ( . .. ). Poczui.:ie groteskowości. zanim słanie się kategorią 
e stetyczną, zakłada załem sąd , przyjęcie dysłansu, postawę odtrącenia, a nawcl <>szczerstwa . A potem, 
na kuniec, groteskowość doprowadza śmiech do ostateczności, aż do łkania , i oczyszcz<t miejsce d'la 
nowego patosu - patosu bez czułości i bez litości , jedynego, jaki nasz ból istnienia zdolny Jest muże 

Jeszcze znieść. 
Aby wyjaśnić tę spoleczną, muralnq i niejako meiatizyczną rolę groteskowości. dobrze 

byłoby zastanowić s it; nad funkcją( ... ) „błaznów" ( ... ). ( . . ) 1:3iazen, będąc obcy poważnej zbiorowości , 

1.najdując się „na zewnątrz". wygląda zrazu na isto!<; całkiem nieszkodliwą : lo , co robi, i to . co mówi , 
zdaje się nie pociągać za sobą żadnych konsekwencji. Dlatego leż może on pozwa l ać sobie na 
najgorsze niesrusuwnośei: nikt nie będzie miat u to do niego pretensji, bo on po 10 właśnie jest, by 
bawić . ( ... ) Ale błazen nic 1est nieszkodliwy: podobny du nieznośnyc h dzieci, ma władzę 

„terroryzującą". Widzi lu. co inni przestali już zauważać, ponieważ patrzy na wszysrko od zewną1rz. 
Dane mu Jes ł również dziwić sit,:, a Jego zdziwienie skłania do refleksji _ Jego pytania są tak cii,:żkie . że 

zniechęcają ni ekiedy do Jakiejkolwiek odpowiedzi, Jego naiwność jest tak potężna , że burzy 
niekonsekwencje. zakłamanie, konwencje. które scalają społeczeóstwo . Błazen posuwa się więc u 
wiele dalej ni ż poważni ludz ie - prawdę mówiąc , niszczy całą powag<; i obnaża prawJę życ ia aż do 
tragizmu. aż du absurdu. Ludz ie normalni posiadają cząstkowe prawdy, które uniemożliwiają im 
widzenie całości lub raczej chruniq ich od wiJzenia całości . 1:31azen udaje, że nie zna tych prawd 
ochronnych , że rozumie je na opak, że chce gorszyć, gwałtownie odmawiając rozumienia. Ale Jeśli 
odrzuca prawJy i.:ząstkowe, znaczy 10, że wrażliwy jesł na całość. Prawdy nic c hronią go przed Prawdą, 
znaczenia ograniczone - prz<c:d absurdem. Jego obecność s tawia wszystko puJ znakiem zapytania, 
osacza i niweczy wszystkie wartości . W oczach li łozo fa szaleństwo błazna przybiera niekiedy posiać 
najwyższej mądrości: czyż to nie on ujrzał jasno'? Czyż jego śm iałość nie jest rezultatem jego 
świaJumości" Jego błazeństwa za tem większą mają wagę niż zdania najzręczniejszych polityków on 
sam kwestionuje wszystko. Co więcej , mocą Jziwaczncgo przeniesienia jego grymasy zakłócają 
najpoważniejsze rzeczy i sprawiaj ą, że i one zaczynają stroić miny powaga wydaje sii; frywolna. a 
szaleństwa stają się powa7.ne . Nie dziw, że tylu zręcznych myślicieli, ( ... ), posługiwało sit; 
autentycznymi lub udawanymi sza leńcami, aby skłonić Jo refleksji mędrców i pogrążyć laryzeuszów. 
W lunie niewiedzy tkwi Prawd<i, prawda niewinnych. dziec i, se rc ezysryc h. które oglądają Boga'( ... ) 
niezależnie ud lego, czy ich naiwność 1est udana , czy nie, ich zuchwałość umyślna , czy spontaniczna, 
ich do1r1.ałuść umysłowa ni ższa niż pospolity zdrowy ruzsąJek, czy przeciwnie. przewyższa gu dzięki 
głębokiemu doświadczeniu , w każdym wypadku dają oni, moim zdaniem. świadectwo pewnej 
Rzeczywistości , która stawia pod znakiem zapytania całą rzeczywi s tość.( .. ) 

Świadomość jasna i zraniona, charakteryzująca współczesnych, przyznała pariasom. 
ludzkim wrakom. żebrakom i chorym pierwszoplanową funkcję w literaturze , teatrze i kinie . ( . ) 
nędzny uciekinier żyjący bez u1czyzny, rodziny, bez planów i przyszłości( ... ), ma większq wagę w 
oczach filozofa niż człowiek, kióremu się powodzi, który jest s.wnuwany. odznaczany i pelen 
projektów. Pierwszy widzi realność rzeczy. ponieważ wszystko s tracił ; drugi ograniczony 1est 
wszystkim , co posiada. fkckellowi potrzebne są beznogie kaleki i żebracy . Sanrc'owi bezsilni , 
Antonioniemu zbtąkani. idący bez końca , aby zgubić się bezpowrotnie i tak dalej . Ci wykolejeńcy, i.:i 
nienormalni są paradoksalnie zdrowsi niż sprawiedliwi i silni. Jo których uśmiecha się sumienie i dla 
krórych los jest hojny: to są dworskie błazny XX wieku i z niepokojem śledzimy ich spoJfzenie; oni 
widzą io. czego my JUŻ nie zauważamy. 
Jean Oni mus Gruleskowu.fr a doświadczeni<' .{wiadomufrl 

ru . drukarnia Kadruk ' ierown1k literacki TP 
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Teatr Polski w Szczeci ie. ul. Swarożyc~ 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Adam Opotowicz 
Zastępco Dyrektora - Jacek Gołkowski 

tel. / fax sekretariat 091 433 OO 7 5 
tel. centralo 091 433 OO 90 
tel./fax BOW 091 433 66 66 

www.teotrpolski.szczecin.pl 
teotr@teatrpolski .szczecin .pl 
dliteracki@teatrpolski .szczecin .pl 
bow@teotrpolski.szczecin.pl 
bow2@teotrpolski.szczecin.pl 
rezerwacje@teatrpolski .szczecin. pl 
koso@teatrpolski .szczecin .pl 

Zespół techniczny: 
operator dźwięku - Marek Laskowski 
operator świateł - Sławomir Naruszewicz 
kierownik pracowni krawieckiej - Małgorzato Tryszcz 
pracownio perukarska - Małgorza ta Bednarska 
pracownio stolarsko - Morek Rzeźnik 
pracownia malarsko - Bożeno Wotoszyn 
gt. spec ds. obsługi sceny - Andrzej Czekanowski 
spec . ds. produkcji - Leszek Kusz 
kierownik sceny - Pio tr Sogot 
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Teatr Polski 
jest instytucją kultury 
Somorzqdu Województwo 
Zachodniopomorskiego mecenas 

REPERTUAR 
DUŻA SCENA 
„Gąska" Nikołaj Koloda 
„Peer Gynt" Henryk Ibsen 
„Stacyjko Zdrój" Jeremi Przyboro i Jerzy Wasowski 
„Don Kichot" Miguel Cervantes 
„Boy, Honor i Ojczyzno" 
„Mayday 2" Ray Cooney 
„Igraszki z diabłem" Jan Orda 
„Piosennik" 
„Kolacja dla głupca " Francis Veber 
„Mistrz i Małgorzata " Michał Bułhakow 

„ Okno na parlament" Roy Cooney 
MAŁA SCENA 
„Play Strindberg" Friedrich Durrenmatt 
„Prywatna kliniko" John Chapman i Dave Fr-eeman 
„Mayday" Roy Cooney 
„Kolacja na cztery ręce" Paul Barz 
CZARNY KOT RUDY 
„Czerwony Element" rec ita l Olgi Adamskiej 
„Dancing Szczecin" 
„Sufit Jonasza Kofty, czyli gdzie to bohem o '' 
„Latający Cyrk Monty Pythona" 
„Pornograf" 
DZIEDZINIEC ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH 
„Sen nocy letniej" William Shakespeare 
„ Hamlet" William Shakespeare 
KLUB STORRADY 
„Wariacje enigmatyczne " Eric -Emmanuel Sc hmitt 


