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Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria Piotr Sieklucki 

W Dniu Teatru - na półmetku sezonu 

Patrzę na to, co było, 

właśnie jest i jeszcze będzie 

Mł~dzi ludzie szturmują szacowną scenę 
Teatru Zeromskiego: Piotr Jędrze j as zinterpre
tował współcześnie Dziady Adama Mic.kie1vi
cza w inscenizacji Wyspiańskiego , a debiutant 
Dawid Żł obiński wystawił w Pokoj u Becketta 
'Zabić superwajzora jak 14 tysięcy kurczaków 
debiutanta Łukasza Rippe ra (podobno syna 
dyrekrora). Jeżeli już jesteśmy przy Pokoju 
Beckena - to dużym powodzeniem ieszy . i ę 
Griga wg Czechowa w reżyse rii Piotra Siekluc
kiego, hóry właśc iwie zadomowi! się w na-

szym tearrze: dzisiaj jesteśmy świadka mi jego 
autorskiej adapracji Trans-Atlantyku wg G< m
browi za (w ze złym sez nie na swó1 spo ' b 
p kazał tw•"rczość Hb ki w Pijanym na cmen
tarzu ). ajbliższa p rzysz ł ość przy niesie nam 
dz i ałania Marii piss, młodej reżyserki z Kra
kowa (udany debiut \ Narod wym Teatrze 
Starym), króra zaprezentuje Choinkę u Iwano
wów Alcksand r:i Wwiedienskiego, rosyjskiego 
awangardzisty z czasów stalinow kich. 

W listopadzie byliśmy świadkam i ciekawe
go eksperyrnenru rearralnego m iędz:ynar dowej 
grupy „Dzień 'mierci Mozarta~ skupi nej wo
kół Niny Czerkies: ro Schizofrenia w reżyse rii 

Wicali1a Borkowskiego ze scenografią Władim i 

ra Marro. owa, nvórców z Witebska, którzy za 
sztukę Chagall, Chagall otrzymali w Edynburgu 
główną nagrodę w 2000 roku, a którą w 
przy złym sezonie obeirzymy w Kielcach. Nasz 
zespól zagra na narodowej scenie w Witebsku . 

Wetera n teatru i wieloletn i dyre ktor tej 
sceny popełn i ł dwie premiery klasyków wspó ł

czesności : Wdowy lawomira Mrożka i Bolero 
Pavla Kohouta. Na obu byl i obecni Aurorzy, 
wydawali siy zadowoleni - o czym publicznie 
poinformowali reżysera . 

A w kwietniu otwieramy cykl pro1ekcji 
najciekawszych naszych pekrakli: rozpocznie
my sztuką Andrzeja Lenarrowskiego Spotkamy 
się w Jerozolimie. 

I -

ezon kończymy tr:idycy1nie Dziką Różą, 
w ni eco zmienionej fo rmule. 

Piotr Szczerski 

OBSADA 
GOMBROWICZ ... ........ Hubert Bronicki 
CIECISZOWSKI ....... . Marcin Brykczyński 

MINISTER ... ......... . . Edward Janaszek 
CIUMKAŁA .. ... ........ Janusz Glogowski 

RADCA ... . ......... . . Mirosław Bieli ński 

PYCKAL ... . ......... ... Dawid Żłobiński 

BARON .. ...... .. . .... Michał Węgrzyński 

GONZALO .... . .... . ... Paweł Sanakiewicz 
TOMASZ ...... . ...... Maria Wójcikowska 
MISTRZ .. ...... . .. ... Marcin Brykczyński 

IGNACY ....... . „ .. ...... Cezary Nowak 
scenografia i kostiumy .. Łukasz Błażejewski 

opracowanie muzyczne ...... Marzena Ciula 
ruch sceniczny ......... Przemysław Śliwa 

PREMIERA MARZEC 2008 



TEATR IM_ STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

O karierze, 
kontaktach, 

dobrych 

scenie, 
pracy na kieleckiej 

spektaklu magii 
(z Piotrem Siekluckim rozmawiała Olga Ptak w: SPLOT kwartalnik kulturalno-naukowy 
3/2007 Kraków - fragmenty wywiadu) 

Co Cię boli w polskim teatrze współczesnym? 

Oprę się na pewnym p rzy kładz ie . Uważam, że teatr Micha ł a Zada
ry jest przykładem tak zwanej kari ery dobrych kontaktów. I ro mnie 
najbardziej boli. Największe zł o we współczesnym teatrze tkwi w kry
tykach, którzy w ogóle nie powinni p i sać . 

W jaki sposób prywatne fascynacje członków Waszego zespołu 

wpływaj ą na dobór repertuaru? 
Nie wpływają . Zastanawiamy s i ę wspól nie ( ... ) nad każdym nowym 

tekstem, nad każdą ko le j ną adaptacją . Obecnie pl a n uj ę in scenizacj ę Lu
biewa Mich ała Wirkowskiego, choć wiem, ze to będzie trudne. Bardzo 
się c ieszę , bo to będz i e prapremiera polsb i dziwie się, że do tej pory 
żaden teatr s i ę na to nie połakomi ł. 

To kontrowersyjna powieść. 

Ja byłem tą powieścią zauroczony, bardzo mnie bawiła, ponieważ 

w j a kimś stopniu ocierała się o dziką rwó rczość Gombrowicza, nad któ
rą aktualnie pracuję dla kieleckiego Tearru. ( .. . ) 

Bywa, że niewiadomo skąd pojawia si ę w spektaklu coś magiczne
go , co hipnotyzuje widza. 

Dlatego bardzo podoba ła mi się praca w Kielcach [autorski spek
takl Siekluckiego Pijany na cmentarzu wg prozy Marka Hłask i - przyp. 
red.] . Ten spektakl zbiera owacje na stojąco i to mnie bardzo cieszy, tym 

bardziej, że widzia łem radość równ ież u dyrektora, który by ł zadowo
lony z tej pracy. Niesamowite by ło ro, że dyrektor Piotr Szczersk i za
prosił mnie do współpracy mów i ąc, żebym wyreżyserował spektakl, 
obojętnie jaki.( ... ). Da ł mi wo lną rękę i po rygodniu czułem s i ę ram jak 
u siebie w domu. Mia łem świetne relacje z aktorami ( ... ). Wyklarowa ł 
się świetny spektakl, z pewnością mój najlepszy. Po jego premierze by
lem zdziwiony, że mogłem zrobi ć tak dobre przedstawienie. I do tego 
wspaniał a reakcja kieleckiej publiczności. ( ... ). 

Piotr Sieklucki, rocznik 1980, dyrektor Te
atru Nowego w Krakowie, absolwent krakowskiej 
PWST ( 2005) . Występował w Avant' Teatr ( 2002-
2005), z Grupą Rafała Kmity (2005), w Teatrze 
Starym im. Heleny Modrzejewskiej (2005) oraz 
w Teatrze Nowym. Laureat Nagrody Mediów dla ak
tora o silnej scenicznej osobowości oraz nagro
dy za rolę Oj ca Laurentego w spektaklu ROMEO 
1 JULIA w. Szekspira na XXIII Festiwalu Szkół 

Teatralnych w Łodzi, w 2005 roku. 
Na kieleckiej scenie wyreżyserował autorski 

spektakl PIJANY NA CMENTARZU wg prozy Marka Hłaski 
(maj 2007) oraz GRIGĘ wg Antoniego Czechowa 
w której również zagrał (Pokój Becketta). 

Scenograf lukasz Błażejewski 
Łukasz Błażejewski, scenograf, ur. 4 marca 1982 roku 

w Głogowie, absolwent Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych w Zielonej Górze, w latach 2002-2007 

studiował na ASP we Wrocławiu na Wydziale Architektury 

Wnętrz i Wzornictwa. Jest doktorantem na Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie na kierunku scenografia. Stypendysta 

programu Socrates/Erasmus w roku akademickim 2004/05 

w Instytut d'Arrs Visuels w Orleans we Francji. 

Jako asystent scenografa praktykował w Teatrze Starym 

w Krakowie u boku Magdaleny Musiał. Jest czterokrotnym 

stypendystą Prezydenta Miasta Głogowa oraz Urzędu 

Miasta Wrocław. Od 2006 roku pełni funkcj ę dyrektora 

artystycznego ds. wizerunku w Teatrze Nowym 

w Krakowie i jest opiekunem galerii. 

Na kieleckiej scenie w ubiegłym sezonie przygotowywał 

scenografi ę do spektaklu Pijany na cmentarzu 
wg Marka Hłaski, w reż. Piotra Siekluckiego (maj 2007). 

Zdaje się , że Błażejewski w tym sezonie popełni 

w naszym teatrze piłkarski hat trick, gdyż po udanych Kurczakach, 
Gombrowiczu przymierza się do pracy z Marią Spiss 

przy spektaklu Choinka u Iwanowów Wwiedienskiego. 
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Piotr Sieklucki: Nikt oprócz mnie nie zdoła tego wyreżyserować ... 

T l IANS-ATLANTYK 
czyli antypolska robota 
Dziennik Witolda Gombrowicza donosi, 
że nikomu nieznany w argentyńskiej stolicy, 
acz szanowany i lubiany w swoim kraju 
niezwykle utalentowany pisarz polski, 
któremu na imię Witoldo, przybywa 
do Argentyny 22 ierpnia 1939 roku. 

Trans-Atlantyk Wirolda Gombrowicza donosi, ii wielki i znakomi
ty pisarz po lsk i, krórego i m ię osławi ł o ca ł ą Europę, przybywa do argen
tyńsk i e j sto li y 21 sia pnia 19.39 r ku, by tc h nąć ducha polskit:j litera
tury w ł ac i ńsk:i Amerykę . 

Dzienni k po kladowy Starku „ hrobry" don osi, że rejs z dyn i do 
Buenos Ai res zakończy ł s i ę 20 sierpni a 1939 roku dob i j a j ąc do brzegu 
tego niczw kiego kra ju ze znakomirymi g śćm i na pok ł a dzi e . Dziennik 
pok ładowy wymi en i a jąc nazwiska mi nistrów, pos ł ó w, senatorów 
nigdzie nic donosi o nazwisk u Combrowi ·z. Lecz m żem y s i ę domy
ś l a' : na osrarn iej strc.mie tego dziennika widnieje ostatni a lista gości 

pod pi ana s łowem „ ... i inni". Ta m na leży ~z uk::tć naszego pisarza. 

Podcza upojnego turystycznego pobyru w sto licy Argcnryny, prasa 
polon ijna donosi o agresji hi tlerowskich iemicc na naród pobki. 

Środ owisk , polonij ne reaguj e niepokojem. Atm osferę podbija fakt , 
1 ż imperium niemieckie i rosyj kie zawa rło ze sobą rajny pakt o ' pól
pracy, którr do hist rii prze jdzie jako pJkt R i b bentro pp-Mołorow. 

Starek „Chrobry" odbi ja od brzegu Argentyny, by d otrzeć na wody 
terytorialne pai\srwa polskiego. · i cść o ~ ybuchu wojny zasraj za łogę 

sratku na pt: lnym l>Ccanie. 

.. . l nic nic trzyma si9 kup~. Ani Dzienniki Gomb rowicza, ani Trans-
tl mtyk, ani listy p' sarza do najbli ż szych , ani fokr~·, ani stru krura ... 

Wszystko ~ t :1 je si· bel kotem. Nickompl:tcncj:J. Pomiesza niem . B l uźn i e r

snw m. Kpiną i hucp:j . Wszy rko staje s i ę tym, jak cała pol ·k li tera tu
ra ro mantyczna, jak be ł k otli we są Dziady Ad:i m::i Mi ' kiew i -za, jak kpi
ną. ą list m ił osne Jul iusza S łowack i tgu do nil y-matki, j:ik wyn i~z za
jąca choroba urzi,:d nika S ta nisława Wyspiaii kiego. 

Od picrwsz. eh s ł ów w 1rans-Atlantyku ni s i ę nie zgadz:i. Grote
sk::!, pastisz, ironia. Gombrowicl znst::i jc w Argenrynie na wieść o woj
nie. A ó<lnej wojny nie byto. Polski poranek 20, 21, 22 sierpn ia 1939 
roku by ł nadzwy zaj spokojny. Życie w Warszawie toczyło s i ę jak zwy
kle. Lecz w tym cz:isie Ribbcnrropp 1 Moł otow podpisywa li tajny akt 
o „nieagresji'' Niemiec i Ro~ji dz i e l ą c b i edną za ' c i ankową Po l skę po
mi i;dzy si1.:bie. Ską d o ry m wiedzi ł Wi rold n p rzi::bywa j ąc w rym dni11 
w Argentyn ie? Czyżby by ł obern y pod zas tego spotka nia' Może był 

age ntem? Wspó ł zd ni lustratorzy winn i tę pra\ ę zbadać , bo p rzec i eż 

jeg literatura zblo\ ab ał ą menta l ność i histo ri ę Polak · w. On to, 

Gombrowicz Wiroid, w S\ ojej lirer:.itn rze dok nal kolt: jnego rozbioru 
Po l ki. 

Znienawidzony przez Polaków, pl uwany przez obóz narodowo
katolicki, posr:in owi ł po ·wi ę c i ć ży c i e literaturze, pisząc to, czego ba l s i ę 

wypowiedl. i e ć podczas normalnej rozmowy, w swoich wyklad::i h, kon
wersacjach. 

. i e nawidz ił po ł sko 'c i , p i ęrnowal j ą z cal ą mocą . W t. dzil s i ę lite
ratu ry Mi kie' icza, jej be ł kotu . Wstydz ił sii; Dziadów. l być może 
wstydził by siir nadal, choć Gombro ie-z nigdy w teatrze nie był... Moż

liwe, ie i dz iś jego n i c:n:1w i ść do tcgo teatru, tego romantycznego beł
kotu , kpi ny z rany na czole Adama M„ by ł aby jeszcze większa. 

Gombrowic-l u ważał, że polska fru strac ja rndzi scbizo freni t; , któ r ą 

rrzeba rozpoznać jako stały czynnik hi storii polski ej. S m b r;d ą c sfru
strO\ anym, zakompleksionym pisarzem, nicz m Gonza o szukaj<jcym 
rozmaityc h rcmy1 ck seksualnych z młod ymi chi pcami, piirrnowal 
i swój rozwój. 

Wiroldo oddawa ł hold młodośc i . Jego starzej ące s i ę ciało przypra
wia ło go o fru strację . ade wszy tko kocha ł m łodych chłopców, chlo
paczkó\ , p::i rubkó , żoł nierzy, zelad ników. 

onzag i w Trans-Atlantyku jest jego marzeniem. M3rzen iem o pie
n i ądzach , mieszkaniu w pa lncu, galeri i ztuki współczesn e j i dawnej, 
rzesza h cfcbó\ , blondyn ków, połudn i woame rykań s k i ch mł odzień 

ców. Sl srko, co młode 1esr piękne . rarość rodzi zgorzkn i a ł ość, psy
ch i czn ą de\ i, c j ę, mąd rość u m i craiącą, p ychozę . To c a ł e pó ł- życ i c Po
b kó i Polski go para l i żowa ł . Karoli yz m na zcgo narodu przypra
\ i a ł go o drc zcze. Buntował ię przeci\ ko wszystk iemu, co polskie, bo 
j esteśm y tworem za ~!ab ym żeby żyć n:ipra' dę- , lecz ni srety dość sil
nym, aby upierać się przy życiu . 

Biedny, b łąka j ący się po krzaka h argentyń~k ic h , po. zuku 1 ąc )' mlo
do ·ci w c hłopcach , niedocen iony arrrsta, nieodgadn io ny cz ł owiek, 

przelewa ł S\ oją n i ech ęć na kan ki pa pieru, której nikt nje potra fił wre
dy docenić. Jedynym rzlO\ ickiem, prawdziwyn1 P lakiem, pat ri otą 

i katol ikiem, który właśc i w i e ( dgad ł i docrn il jego l i reraru rę , by ł Ro
man iert. h. en meodżał owany, wit: lki zna1 ca i piewca literatury 

n1 br wiczn tch ną ł w nicgu n weg ducha. I dzi' Gombro vicz był 

by dum ny ze swoj go dz i e ła, że zaczę l i je czytać w ·z. scy przeciwnicy 
obozu narodo\ o-karo li kieg ki eł k ują y homoseksu aliśc i , ped e raśc i , 

eu ropejczycy, razem z h ł opcam i spod znaku W ie hpolaków. 

Combrowi z- JOnz:i lo to deprawator, pozer, arogant, l ub ie żn ik , 

któremu od daj ~ hołd i skre ś l am od rej pory Mickiewicza ze swoich lek
tu r ob wi ązkowych . Zgodn i~ z jego s ł owami , że nikt nigdy nic wyreży 

seru je jego dz i eła, rak jakby ro zrobił on !>am, za reżysu i ę Tra ns-Atlan
tyku przepraszam. Wiem tylko. że istnieje jeszcze m ł odość, której moż

na ponoć wszystko wybaczyć . 

Piotr Sieklucki 
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Dynamit nie 
dostrzeżony, 

nie pobił 

został 

nikt mnie 

G. : Pomówmy teraz o Trans-Atlantyku. 

R.: Przede wszystkim trzeba by zaproresrować przeciw przemienia
niu pańskiego Trans-Atlantyku na Transatlantyk, co się często zdarza 
w prasie. 

G.: Mój Trans-Atlantyk to nie starek, a coś jak „poprzez Atlantyk". 
Powieść zwrócona z Argentyny ku Polsce. 

Zawsze mnie śmieszy ten Trans-Atlantyk„. rozfiglowany, sklero
tyczny, barokowy, absurdalny, w stylu gawędziarskim sprzed stu lat, ale 
zmieszanym z innymi gatunkami słowa, nieraz ze słowami przeze mnie 
wymyślonymi„. („.). 

Niech pan posłucha, jakie przekleńsrwo ciskam na Polskę: „A płyó 

cież wy, płyócież rodacy do Narodu swego! Do Narodu swego święte
go, chyba przeklętego! Płyńcież do Srwora tego św. Ciemnego, co od 
wieków zdycha, a zdechnąć nie może! Płyńcież, płyńcież, żeby on wam 
ani Żyć, ani Zdechnąć, nie pozwalał, a na zawsze między Bytem i Nie
bytem trzymał! Płyńcież do Szaleńca, Wariata waszego„. żeby on was 
szałami swymi męczył, dręczył, dzieci wasze, żony, na śmierć, na skaza
nie, sam konając w konaniu swoim„." 

Wystarczy. Za coś takiego można pobić„. i wychodząc z Banco Po
laco, po urzędowaniu, rozglądałem się nieznacznie, gdyż kolonia pol
ska w Buenos Aires jest liczna i skora do czynu. 

Nikt mnie nie pobił, moje przekleństwa miały błazeński strój. 

R. : Dzięki któremu mógł pan przeszwarcować sporą ilość dynamitu. 
G.: Jakimi wariactwem byl ren Trans-Atlantyk! Pod każdym wzglę

dem! Gdy pomyślę, że coś takiego napisałem, ja, wyrzucony na brzeg 
amerykański, bez grosza, zapomniany od Boga i ludzi! Przecież w mo
im położeniu rrzeba było pisać na gv.•ałr coś nadającego się do przetłu
maczenia i wydania w obcych Językach . Albo, jeśli już dla Polaków, ro 
niechby przynajmniej nie obrażało uczuć narodowych. A ja zdobyłem 
się na ren szczyt niepoczytalności, że sfabrykowałem powieść i niedo
srępną dla obcych z powodu trudności ję z ykowych i prowokująca emi
grację polsk ą , jedyne środowisko, na którego pomoc mogłem liczyć. 
Oto co się zdarza, gdy w najczarniejszej degrengoladzie własnei i na-

4 

rodowej pisze się jednak i mimo wszystko dla przyjemności. Na jaki eż 
luksusy pozwalałem sobie w mojej nędzy ! 

R.: I ten utwór został jednak wydany po polsku? 
G.: Tak, co przynosi zaszczyt paryskiej Kulturze, miesięcznikowi , 

króry mnie drukował. Zastosowano środki ostrożności. Józd Wirrlin, 
wybitny i cieszący się wielkim poważaniem pisarz polski na emigracji, 
zgodził się napisać przedmowę i pod skrzydłami tego autorytetu Trans· 
Atlantyk wypłynął na wody polskiej literatury. Przełknięto jakoś. Nikt 
nie wziął tych cudactw zanadto na serio. Dynamit nie został dostrze żo 

ny. 

R.: Jaka jest akcja w Trans-Atlantyku? 
G.: U mnie akcja to coś ubocznego, ro tylko pretekst. Opowiadam 

staroświecko-gawędziarską prozą , jak ro w przeddzień wojny w Argen
rynie wylądowałem, jak wybuch wojny ram mnie złapal. 

Ja, Gombrowicz, zawieram znajomość z „puto" (pedek) zakocha
nym w młodym Polaku, i okoliczności czynią mnie arbitrem syruacji : 
mogę pchnąć młodzieńca w objęcia pederasty, lub sprawić, by przy oj 
cu został, zacnym i honorowym majorze polskim starej daty. 

Pchnąć go w objęcia tego „puro", ro wydać zboczeniu, zepchnąć na 
bezdroża, w odmęt dowolności, w bezgraniczność anormalności. 

Wydrzeć go pederaście i przywrócić ojcu, to utrzymać go w dotych
czasowej, tradycyjnej, bogobojnej postawie polskiej. 

Co wybraO Wierność przeszłości„ . czy wolność dowolnego srwa
rzania się? Przykuć do dawnego kształtu „ . czy dać swobodę i niech ro
bi ze sobą co chce! Niech sam się stwarza! 

Dylemat koliczący się w powieści wybuchem powszechnego ś mie
chu, króry i tę formę - dylematu - przezwycięża. 

(„.) Otóż Trans-Atlantyk rodzi! mi się poniekąd jako Pan Tadeusz 
a' rebours. („.) \XI Trans-Atlantyku pragnąłem przeciwstawić się Mic
kiewiczowi. Jak pan widzi, Z" WSZe urządzam się tak by tworzyć w do
brym towarzysrwie. 

(Witold Gombrowicz Testament. 
Rozmowy z Dominique de Roux, Wydawnictwo Literackie, Kraków) 

TEATR IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W KIELCACH 

Trans-At a ntyk 
Sarmatyzm jest tu anali zowany jako for

macja dla polskości najważniej s z a i decy
dująca, to chytrości sarmatyzmu u j ść trze
ba, nie romantyzmu ( ... ). Mo że zresztą py
tać też trzeba: ile w romantyzmie sarmaty
zmu, a ile klasycyzmu, a ile samego siebi e? 
To jest zasadnicze novum Gombrowic zowskie 
w stosunku do romantyzmu, a potem do Nor
wida, Wyspiańskiego i Brzozowskiego, a na
wet poetów okupacji, którzy wokól romanty
zmu, nie sarmatyzmu, krążą. Tym są w powie
ści zapusty jak z PAMIĘTNIKÓW Kajetana Koź

miana, a ten sarmatyzm pokazany jest, dla 
efektu obcości - w Argentynie. 

( ... ) Więzienie języka, z którego jak 
wyjść? Forma ludzka sluży do przezwycięże
nia formy polskiej. To polskie chodzenie 
w kolo, jak pijaństwo, odprzęganie koni od 
karety i odejmowanie kola. I polskie mę

czeństwo stanowiące często auto-sadyzm. 
Ojczyzna - Synczyzna. Ojciec chce zgla

dzić Syna. Tradycja chce nas uwięzić. Oj
ciec - Syn są też i w ŚLUBIE, choć bardziej 
wyrafinowanie i inna to komplikacja. Poje
dynek - formą morderstwa. Bo można też być 
zamordowanym w sobie przez obcą czy starą 

formę. 

W piwnicy Jency platońscy pols zc zyzny 
(jak w jaskini) okazują się jeńcami formy 
polskiej, która męczy i ostrogi wbija. Chcą 
zabić Syna zamiast Ojca. A więc umrzeć ma 
Hamlet zamiast Klaudiusza? Oj , ź le ! I na
gle - Kulig, czyli kupa. Jakoś to będz ie. 

Al e nie wiadomo, jak będzie. Pan Wolody j ow
s ki też przys zedl na pomoc Z agłobie uwię

zionemu na strys zku chlewa . Kochajmy się, 

czy zabij my się? 

(Ja cek Trznadel, Polski Haml e t , 
Ni ezależna Of i cyna Wydawnicz a 

Warszawa 1989) 

Książę incognito 
Pol ki minister edukacji chcia ł skreślić Gombrowicza z listy lektur 

jako propagatora pederastii i anrywzór patrioty, który wiedząc, że 
w kraju wojna, siedzi w Argentynie. 

- Emigranci polscy w Londyni e też mieli za zie ombrowiczowi, że 
uciek ł z Polski przed zbli żaj ącą się wojną. Kiedy \ redakcji ,,Wiadomo
' ci" dy~kurowano o przyznaniu mu nagrody za Trans-Atlantyk, jeden 
z debatuj ą ych wykrzyknął: „J eśli wydajecie Gombrowicza, nie jeste
ście Polakami''. Powiedział to w takiej emocji, że eh ą opuści ć ·alę, po
myl ił drzwi i wszedł do szafy. Tam zaś dosrał ataku serca i zmarl. Mini
ster ierrych r eż wkrótce straci ł posadę , a wyborach przepad!. Zatem 
z rą kryty ka Gombrowicza należy uważać. 

Rita Gombrowicz w rozmowie z Janem IJońcZ11-Sz.abłowskim, 
Newssweek Polska 3/2008 

Gęba i Gęba 
Nawet najlepsza zabawa staje ię lekkim pieklem, kiedy nie można 

z me1 yj ś ć. Przez czas caJy wojny w Warszawie okupowanej przez 
Niem ów obowiązywala godzina p licyjna. Zaprosz nie na zabawę 
było zaproszeniem na całą noc. Bez szansy wyj' cia prz d ranem. 

(„. ) W zimie 1942 roku w rej samej okupowanej Warszawie, zosta
ł em zaproszony przez mł odą aktorkę na ca ł on ocne przyjęci e . Nad ra
nt m dobiegły mnie dziwne odgłosy z sąs i e dniego pokoju. Uchylilcm 
dm i i zobaczyłem dwóch młodych mężczyzn kl ęczą ych naprzeciwko 
si bie. Walili głowami o podłogę, porem na: raz, dwa, rrzy! Podnosili 
głowy i prz drz źnial i si ę wzajemnie, wykrzywiaj ąc s ię jak najpotwor
niej. Była ro walka na miny, aż do zupełnego zn i zczenia przeciwnika, 
aż do miny na któ rą nie było ju ż żadn e j kontrminy. Wszystkie miny by
ły w niej dozwolone: miny osobiste, intymne i seksualne, miny zawo
dowe, polityczne i ideologiczne, miny pańs twowe i miny historyczne. 
Mina dziewicy i pederasty, i mi na młodego małżonka, mina patrioty 
i mina zdrajcy, mina liberała i mina lewicow a, mina Churchilla i mina 
Hitlera, min Ojca, mina Króla i mina Pana Boga. Nie pamiętam już, 
czy na minę Pana Boga była odp wi ed ź.. . Zrobiło si ę J UŻ r:rno i mogłem 
wyjść . 

Jc:dnym z tych dwóch młodych łudzi walczących na miny w War
szawie w 1942 byl powieściopisarz Jerzy Andrzejew ki, drugim poeta 
Czesław Milosz. ie ma ro zresztą dla tej przedmowy żadnego większe 

go znaczenia, że właśnie Mi łosz i Andrzej ewski H,czełi naprzeciwko 
siebie i pokrzywiali ię strojąc straszne min y w tę zimową noc roku 
1942. Tyle ty lko, że już wtedy byli opętani Gombrowiczem. Nie tylko 
oni dwaj . Było j uż nas wtedy kilkudziesięciu zarażonych Gombrowi
czem albo mówiąc śc iśl e , za rażonych Ferdydurke . 

Jan Kott, Kamienny Potok eseje, Aneks, Londyn 1986 

- s-
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GAZETA TEATRALNA NR 7. MARZEC 2008 

GOMBROWICZA 

Witołd Gombrowicz z siostrą Reną, babką i matką w Bodzechowie 
(ok. 1911 r.) 

Najlepiej i chyba także najpełniej związki pisarza z miej
scem urodzenia, dzieciństwa wyraża scena, opisana w Dzien
niku 1961-1966, która ma miejsce w Berlinie, gdzie znalazł 
się jako stypendysta Fundacji Forda. 

Przybywszy do Berlina space rował po ulicach, a pewnego dnia, bę
dąc w parku Tiergarten, uświadomił sobie aktualną sytuację, zastygni ę

cie tego wszystkiego, co do tej pory przeży ł : Argentyna, podróż, Paryż, 
wszystko 11śpio11e ... A wtedy zalecia/y mnie (gdym spacerowa/ po parku 
Tiergarten) pewne wonie, mieszanina z ziół, z wody, z kamieni, z kory, 
nie umiałbym powiedzieć z czego ... tak, Polska, to było już polskie, jak 
w Maloszycach, Bodzechowie, dzieciństwo, tak, tak, to samo przecież 
1ui. 11 ieda!eczko, o miedzę, ta sama natura„. ktc!ra ja purzucilern przed 
ćwierć wiekiem. ~mierć. Zamknął się cykl, powrÓcilem do tych zapa
chót . więc śmierć. Śmierć (Dziennik 1961-1 966, Kraków 1986, s. 140). 

Uśw i adomiwszy ~ohie fak t biograficzny, ż e Gombrowiczowie prze
n i eś l i s i ę z Maloszyc Jo Warsza> ·y, gdy \Xliro ld, najmłodszy z rodzeii
stwa, mini dopiero siedem bt, dosrrz żern y, jak głęboko zapadły w pa
mii;:ci brazy z tego okresu, skoro po pół wieku odezwa ł y sią z raką si
lą i rak inten ywnie, że pra\ ie przeniósł su.!Ojq duszę utęsknionq do tych 
pagórów les'11ych, do tych lqk zielo11ych„. 

Zn ającego rwórczość Go mbrowicza zaskak uje to otarcie się niemal 
o sentymentalizm, bo\ iadomo, że nie znosił takich stanó emocjonal
nych - przynajmniej oficjalnie - uzbroił się przeciwko nim ironią, kpi
ną, groteską, karykatu rą - i n agłe taki przypływ liryzmu. Zresztą nie 
o mieszka ł powiedz i eć komentuj ąc niejako st:rn chwilo• ej „słabości n : 

Wszak dla czlowieka, tak jak ja, dla kogoś w mojej sytuacji, wszelkie 
zbliżen ie się do dzieci1istwa i mlodości musi być zabójcze - i choć nieraz 
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potem „dziwiłem się", że coś tak wqtlego, jak woń, magio znienacka tak 
radykalnie wyko1iczyć mi życie (jak wyżej). 

irold Gombrowicz: urodziłem się w dom11 pełnym zacności. z.e 
wzruszeniem mys1q wybiegam ku tobie - dzieciństwo moje! Widzę ojca 
mego, pięknego mężczyznę, wyniosłej postawy, o twarzy, w której 
wszystko, spojrzenie, r}'SY i szpakowaty w/os składało się na wyraz do
skonalej, szlachetnej rasy. Widzę i ciehie, matko, w nieposzlakowanej 
czerni, jedynie z parq starożytnych butonów w uszach (Pamiętnik tef a
na zamieckiego). 

To niesamowite, pełne kontrowersji, przeróżnych pertu rbacji życie 
rozpoczęl o się 4 sie rpnia 1904 roku, właśnie w Małoszycacl1 pod Opa
rowem w rodzinie z ie miańskiej, która w re strony przybyla z Litwy po 
po staniu st czniowym. Dziadek pisarza, Onufry Gombrowicz, k up ił 

niewielki fo lwark (400 mórg) i wrósł w ti;: zie mi.,:. Po jego śmie rci 
(1 887) gospodarsrwem za j ą ł się sy n, Jan nufry, kt · r ' w-żenił się 
w os i ad ł ą tutaj od wieków rodz inę Kotkowskich, właśc i cieli m jątku 
w Bodzechowie, biorąc sobie za żonir pi iy kną 1 1am:l in ę nroninę. 

Gombrowiczowie mieli czworo dzieci; córkę Iren.,: oraz trzech ynów: 
Janusza, Jerzego i Witolda. 

Wiadomo wszystkim czytelnikom dzieła Gombrowicza, że bazuje 
ono na biografii pisarza; że eksploatował własne dzieciństwo na tle 
przyrody świętokrzyskiej. W powi eśc i pod prowokuj ącym tytu łt.-m Por
nografia (ten rytu! bardzo zdenerwował pewnego ministra edukacji, bo 
powieści chyba nie czytał) pisarz umieścił akcję na terenach opatowsko
ostrowicko-srarachowickim. Jej dwaj bohaterowie - Fryderyk i ja -
przybywają w te strony z Warszawy: Znalem przecież tę okolicę, nie był 
mi obcy ten wietrzyk - ale gdzie byliśmy? Tam na ukos znajom)' budy
nek ćmielowskiej stacji i kilka świecqcych lamp, ale„.Ruszyliśmy do sta
cji {„.] oto bryczka, konie, furman - znajoma bryczka i znajome to 
uchylenie furmmiskiej czapki.„ Zajrzyjmy do Ślubu, zobaczymy krajo
braz przygniatający, bewadziejny. W mrokach fragmenty zniekształco
nego kościoła; a potem 1eszcze Henryk i Władzio znajdują się w dworku 
w Polsce: ten pokój coś mi przypomina .. . Trochę podobny do jadalnego 
pokoju w Maloszycach.„Podobny i niepodobny„ .Zegar. Szafa. Tam by ł 

mój pokój, jak przyjeżdża/em do was na wakacje„. 
Właściwie można powiedz. ieć , że :i ła twórczość Witołda Gombro

wicza utkana jest z takich epizodzików, półsennych widziadeł, halucy
nacji; ma siir wrażeni e , że są to nieco prześwietlone klisze pamięci, na 
których zachowały się kształty przedmiotów, ludzi, miejsc„. Klisze pa-
mięci„. 

Stanisław Żak 

Bodzechów, dwór w którym do 1903 r. mieszkali Gombrowiczowie 
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Wróćmy do Kohouta 

,,Zrozumieć człowieka w całości'' 

i to opisać ... czyl i o tyrn , 
jak kobiety rządzą żądzą 

Przeciętny Polak ciągle mało interesuje się tym, co się dzieje w kulturze naszych sąsiadów, 

a literatura czeska kojarzona jest niezmiennie z Jaroslavem Haskiem (zwłaszcza z wykreowaną 

przez niego postacią „dobrego wojaka Szwejka"), mistrzem surrealistycznego i poetyckiego opisu 

- Bohumilem Hrabalem, a także z odkrywającym przed Polakami istotę czeskiego ducha 

- Vaclavem Havlem. Młodsze pokolenie czeskich twórców, reprezentowane np. przez ceniącego 

eklektyczne pomieszanie gatunków Davida Drabka, politykującego i krytykującego współczesne 
społeczeństwo konsumpcyjne Romana Sikorę, czy pokazującego poprzez groteskę wszechobecny 

chaos i zagładę świata wartości Petra Zelenkę, ciągle stanowi dla Polaków ląd nieodkryty. 

Jest ro rym bardziej dziwne, że minionym systemie widz polski 
niez .'kle doceniał szmkę scenopi sarską naszych sąsiadów i chętnie 
podziwiał filmowe produkcje czechosłowackie, które pokazywały 

znaczne podobieństwo nasz ych losów i pewną wspólnotę doś\ iad
czeń. Także dziś z senry menrem i rozbawieniem obserwujemy pio
se nkarskie wyczyny Ivana Mładka i jego piosenkę „Jolin z Balin", 
która ostatn io nie rylko zrobiła prawdziwą furorę wśród polskich 
internautów 1 widzów „ zkła kontaktowego", ale także przypo
mniała popularność da vnych zeskich programów. Czechów traktu
jemy jednak ciągle z przymrużeniem oka, co ma związ k ze stereo
typowym postrzeganiem naszych południo' . eh sąsiadów jako mó
wi ;1cych zabawn. m j ęzykiem dobrodusznych wielbicieli piwa i kne
dlików. 

Zm iany polityczne spowodowały przeformowanie naszych gu
stów estL:tycznych i zaowocowały zapatrzeni em na kulturę amery
kań~kq , która - mimo kiczowatości i ni ewątpliwej miałkości - uzna
na zostJ la za nadrzędną, bo inną, przedstawiają ą bardziej koloro wy 
i lepszy zc św iatów. atomiasr dorobek literacki, teatral ny, fi lrno y 
itd. naszyc h najbliższych sąsiadów od wielu la t systematy zn ie umy
ka naszej uwadze. szkoda, bo najnowsza literatura czeska imponu· 
je szczerością i otwartym mówieniem o sytuacji człowieka zmagają

cego się z pozo rn<J wolnością obyczaj ową. awet Pavel Kohout, je
den z najdłużej rwonących współczesnych pisarzy cze ·ki h (ur. 
1928, debiut J 952), znany je·c nielicw emu gronu czytelnik ' w poi
. kich, cho iaż jego twórczość cowarzy szy ła wielu pokoleniom i była 

nie tylko d oskonałym poświad czeniem przem ian p ołi cycznych 

i świ ropoglądowych , ale także odbiciem losÓ\ generaq i będącej 
· iadkiem wszystkich powojennych zmian ustrojowych i ekono
micznych w naszej częśc i Europy. Dobrze wi ęc, że Piotr Szczer ki 
zdecydował się przybl iżyć widzowi kieleckiemu jedną z ostatn ich 
(2004) sztuk pisarza. 

Wszy ·rko ię zmienia„. oprócz seksu. Ten wniosek nasuwa si ę 

am, gdy zytam,/oglądarn "Bolero". Zwłaszcza gdy ' dmy pod 
uwagę pierwo ór dramatu Kohouta, będący n iezaprzeczaln ą in pi· 
racją dl a dramaturga, czyli po' staly w na przeł mie lat 1896/1897 
, a wydany w 1903 r., mocno skanda l i zujący „Korowód " autorstwa 
austriackiego psy hiacry i pisarza - rtura Schnirzle ra (nawiązanie 

jest wyraźne i uwypuklone tytułem: „Bolero Artura"). Szruka Koho
uta jest utworem o zagubieniu człowieka i jego nieuprawnionym 
przekonaniu o możliwości kontrolowania i planowania własnego ży-

cia. Bohaterowie „Bolera" nie są zdolni do prawdziwej bliskości , 

a ·ek sraj siir spo obem na podrrzymywanie wi ęzi sp ł ecznych , iz
ne owych, St·ks zastępuje rozmowę, przyjaźń wymianę poglądów, 

uści k dłon i . Je r celem i środ kiem, podłożem relacji międzyludz

kich, w których nie ma gtębi 1 miejsca na szczerość. Są natomiast 
urażone ambicj e, ni e pe łnienie, chęć manipulowania innymi, wiele 
fałszywych ocen i powszechna gra pozo rów. Podwójna moralność, 

jaka rowanyszy czło i kowi (a wię biblijne „postrzeganie źdźbła 
w oku bliźn i ego, a niedo trzeganie belki we wla nym''), jest właści

wa prawic szystki m p ta iom . tworz nym przez Kohouta. 
Bohaterowi szruki (z jednym chłu nym wyjątkiem * ) powszech

nie przypisują sobi prawo do zdrady, n ie loj a l ności. Świa t przedsta
wiony przez Kohouta to św i at zacierania się różnic między płciami, 
kobiety przejmują władzę, by bezlitośnie i prawdziwie „rządzi ć żą

dzą". „Bolero" pokazuje rzeczywistość, w której nie istniej ą już war
tości dające ludziom poczucie stabil izacji i bezpi eczeń twa, przestały 
bowiem funkcjonowa' stereotypowe rol e: żony, marki, kochanki, 
kobiety. To świat ludzkiego zagubienia, samotności, egocentryzmu, 
nieliczenia sii; z uczuciami i potrzebami wyższego rzędu, to sie ć po
wi ~1zań, w której wszy tko zależy od pieniądza i władzy. Pieniądz de
cyduje o niby-pnyjai ni, niby-miłości, niby-związkach , seksie, on 
bez litośnie obnaża dążenia i motywację bohaterów. 

Chce się posta\ ić pytanie: skąd my ro wszystko znamy? Te pod
szyte sek ualnym podtekstem afery polityczne, skandale towarzy
kie, „przypadkowe' karier, , „niewytłumaczalne" decyzje bizneso

we, mafijne porachunki„. 
Cóż, wydaje siir, że ze kie problemy obyczajowe (jak i sam duch 

„Jozi na z Baiin") są nam bliż sze niż myślimy. 

Marzena Marczewska 

* Wyjątkiem jest Anna, zdradzana żona, która 
sama nie zdradza, tylko 0 ratuje" siebie i męża 

przed zemstą mafii, skacząc z nim z okna. Koho
ut, na spotkaniu z widzami, powiedzial żartem: 

„Wszystko ukradlem Schnitzlerowi, ale Anna jest 
moja". Anna przerywa korowód zdrad, przez co „Bo
lero" nabiera cech współczesnego moralitetu -
przyp. red.). 
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Czeski dra matopisarz Pavel Kohout pokazał 
w krzywym zwierciadle świat współczesnych yuppies, 
mlodych dobrze wykształconych (w większości), po
chłoni~ty h pracą ludzi, którzy zd obywaniu celów 
podporządkowa li w Z)'Stko, a związki z innymi trak
tują bardzo instrumentalnie. Zdrada i manipulacja są 
ru na po rządku dziennym. Sztuka skonstruowana jest 
narastająco, rak jak un ór muzyczny i \ kol ejnej sce
nie pokazuje s i ę bohater poprzedniej i ktoś nowy, pi· 
bnrcrii dodaje fa kt, że wszyscy ro osoby z tego same
go środowiska. 

(„.) Kohout nvorzy posrac ie barwne, soczyste 
a dialogi ~krz ą sii;: dowcipem. 

Świetni e w roli Thomasa - gruboskórnego paso
żyta wypad! Pawe ł Sanakiewicz. Po 'tron ie pań jest 
jedna uczciwa i kocha j ąca , która mi;:ża du ka zdradz ić 
nic potrafi - Anna (Marzena Ciula). („ .) Więce j sym
patii wzbudzają: opuszczona żona Marta odgrywająca 
si ę na mężu i kochanku i Hermina. Zas ługa ro z pew
nośc i ą paó: Beaty Pszcni w ej w roli Marty, żony mi
nima i Beaty Wojciechowskiej, którą pierwszy raz 
oglądamy na kieleckiej scenic a której bardzo udanie 
partneru je rakże debiutanr Michał Węgrzyóski w roli 
Chrisa. 

Brawa dla Jana Polewki za scenografię, o zczędną, 
ale jaki. sugesty\ ną . Ogromne ł óiko w enrrum sce
ny zmieni. si ę 'la każdym raze m, a zebra ze świecącym 
okiem w garsonierze jednego z panów jest pięknym 
symbolem nowobogackiego kiczu. 

Lidia Cichocka, Echo Dnia 

(.„) Panowie, na przekór wszelkim stereotypom, 
są sła bi i chętnie się paniom podporządkowują. U Ko
houta i u Szczersk iego kobiety są silnie zarysowane, 
charakterystyczne, psychologicznie złożone. Slabi, 
a przez to bardziej bezbarwni panowie są tylko ich 
c1emem. 

(„ .) W scenicznym buduarze (ciekawa scenografia 
jana Polewki) jak w kalejdoskopie zmienia1ą się ryłko 
pary. Zdradzający są też zdradzanymi. 

( .. )Ciekawy jes t też w tej sztuce język. Przaśny, ale 
nieprzekraczający granicy dobrego smaku. 

(„.) kpi przede wszystkim z tego, co uda się pod
słuchać zza ściany, i z tego, co uda podpatrzyć się 

przez okno - z siebie w zwyczajnych ludzkich syru
acjach. 

Monika Rosmanowska, Gazeta Wyborcza Kielce 

Jeżeli artyśc ie uda się powiedzieć coś nowego 
o rzeczach, które niczym nowym nie są, wtedy staje 
się wybitnym twórcą - tak to najczęściej bywa. Pavel 
Kohout - CZ1;:ski dramaturg ~ nie dość, że ternar swo
jq komedii wybrał najmniej odkrywczy - męsko-dam
skie relacje podszyte fałszem i ich konsekwencje, ro 
na dodatek oparł si~ na sprawdzonym wyśmienicie 
pomyśle Artura Schnitzlera sprzed stu lary, by połą
czone ze sobą pary łączyły się dalej w złowieszczym 
korowodzie. 

(.„ ) Niezłe role widzieliśmy w wykonaniu akto· 
rek, poza rym, że widzieliśmy je w pełnej krasie - cóż 
ro ornacza - nie powiem, trzeba po prostu wybrać się 
do teatru. 

Sztukę obejrzeć trzeba, by samemu z siebie się po
śmiać, o ile nie nosimy rzecz jasna w sobie pruderii 
i świętoszkowatości, pośmiać i trochę zastanowić, 
wszak nie\ inne zdawałoby się flirty, zdrady i roman
se, niewinne są tylko z pozoru. 

Ryszard Koziej, Radio Kielce S.A. 
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KOHOUT NA KIELECKIEJ SCENIE 

Taka miłość, luty 1964, reżyseria Bronisław Orlicz, scenografia Wanda Czaplanka 

Obsada: 

Bron i sław Orli cz 

Maria Kubicka 

Zygm unt Wiaderny 

Irena Malarczyk 

Jerzy Wasiuczyński 

Ryszard Wilda 

Hanna Zielińska 

Stanisław Kam iński 

Elżb ie ta Zagórska 

Jerzy zmidt 

Jerzy Smoliilski 

8 marca 2008, Pavel Kohout na spotkaniu z publicznością kieleckiego teatru 
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ZABIĆ SUPERWAJZORA JIAK 14 TYSIĘCY KURCZAKÓW 

Emigranci 
trzydzieści 

lat po 
Emigracja nie jest synonimem pięknego boga

teg-0 życia, nie jesr - jak chcieliśmy wierzyć - ra
jem na ziemi. Potrafi za to pozbawić godności, da
jąc absolwentowi wyższej uczelni bonus za zabicie 
kolejnego, ponad normę, kurczaka 

Po 30 latach od Emigrantów Sławomira 

Mrożka młody dramaturg Łukasz Ripper znów 
sięga po tt;: samą remarykę. Robi to z perspektywy 
szkockiego Dundee i z wysokości wózka widłowe
go, którym codzitmnie przerzuca kilka ton ziem
niaków. Co się od czasów Mrożka zmieniło? Nie
wiele! Zdaniem Rippera wciąż uciekamy przed 
czymś bądź wyjeżdżamy za czymś, za „ cięższym 

od złotówki funtem" - jak mówi jeden z bohate
rów jego sztuki. I ryłko podział na inteligentów 
i robotników zaniki. Dziś polscy emigranci są 

młodzi, wykształceni, a ro, co ich różni, ro częsro 
rvlko stopień wrażliwości na to, co wokół nich się 
dzieje. 

Tacy są bohaterowie Zabić superwajzora iak 
14 tysięcy kurczaków. Młodzi ludzie pracujący 

w fabryce kurczaków. Cherlawy (Dawid Żłobiń
ski) - wegetarianin, który mięsa nie tyka, bo nie 
chce w ren sposób krzywdzić zwierząt, i jednocze
śnie najskuteczniejszy morderca kurczaków, oraz 
Woda (Artur Słaboń) - miłośnik mięśn i , króry 
wolny czas spędza na oglądaniu pornosów i który 
na wódkę zawsze znajdzie pieniądze, a rylko cza
sami na rachunek za gaz mu zabraknie. Jest jeszcze 
Julia (Ewelina Gronowska) - zagadkowa, chwila
mi demoniczna dziewczyna, której rola w życiu 
Cherlawego nie do końca jest iasna, i tytułowa Su
perwajzo rka (Beata Pszeniczna) - szefowa, która 
w oczach bohaterów jawi się jako zimna i okrutna 
baba. 

Ta kameralność - niewielka liczba bohaterów 
i umiejscowienie przedstawienia na małej scenie -
jest największą siłą spektaklu. Dobra gra wszyst
kich aktorów, w tym Eweliny Gronowskiej, która 
kolejny raz pokazuje, że świetnie się czuje, grając 
postaci wątpliwe moralnie, i Arrura Słabonia, któ
ry pozyrywnie zaskakuje w dobrze zagranej roli 
mięśniaka wyznającego filozofię tumiwisizmu. 

Niesamowita jest scenografia autorstwa Łuka
sza Błażejewskiego. Zimne wnętrze, wyłożone 

białymi kafelkami oraz duże lustro, optycznie po
większające pomieszczenie, razem z bardzo do
brze dobraną muzyką stworzyły klimat. Do tego 
dzięki wykorzystaniu multimediów (na ekranie 
w czasie krótkich obrazów widzimy zabójstwo su
perwajzorki) i stroboskopu udało się reżyserowi 
snvorzyć nierealną atmosferę z pogranicza jawy 
1 snu. 

Szruka Łukasza Rippera ( ... ) jest ważnym gło
sem młodego wykształconego pokolenia emigran
tów, dla których pobyt za granicą nie okazał się 
być rajem. Tym ważniejszym, bo jednym z pierw
szych rozprawiających się z taką wizją emigracji. 

Monika Rosmanowska 
Gazeta Wyborcza, Kielce 
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POKÓJ BECKETTA 

Łukasz Ripper, 
autor 

Dawid Żłobiński, 
reżyser 

Łukasz Błażejewski, 

scenograf 
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27 marca 2008 
47. Międzynarodowy 
"Teatr jak ogień : 

Istnieje wiele hipotez dotyczących ge
nezy teatru, ale do mojej wyobraźni prze
mawia ta oto przypowieść. 

Pewnej nocy, w zarnierzchlych czasach, 
w skalistej dolinie, grupa ludzi rozpali
la ognisko, by się ogrzać i snuć opowie
ści. Nagle ktoś wpadl na pornysl, aby wstać 
i cieniem zilustrować slowa. Blask plamie
ni sprawial, że na skalach pojawialy się 

sylwetki nadnaturalnej wielkości. Zachwy
ceni ludz i e rozpoznawali bohaterów opo
wieści : silnego i slabego, oprawcę i ofia
rę, boga i śmiertelnika. W naszych czasach 
światla reflektorów zastąpi ly ognisko, 
a mas zyneria teatralna po j awi la się 

w miejsce kamiennych ścian. Ta baśń przy
pomina nam, że technologia związana jest 
z teatrem od jego zarania i nie należy jej 
po str zegać jako zagrożenia, ale widzieć 

w niej element lączący. 
Sztuka teatru trwa tylko dzięki zdolno

ści do nieustającej metamorfozy, ot wiera
nia się na nowe języki, nowe instrumenta
rium. Bez tego teatr nie by lby świadkiem 

toc zących się przemian i spr zymierzeńcem 

poro zumi enia między ludźmi. Jak rnóglby po-

Dzień Teat ru 
olśniewa i oświeca" 

rnagać w rozwiązywaniu problemów wynikają
cych z nietolerancji, z wykluczenia, z ra
sizmu, gdyby sarn wzbranial się przed róż
norodnością i integracją? 

Artysta, aby przedstawić świat w calej 
zlożoności, musi zaproponować nowe formy 
i idee oraz zaufać inteligencji publicz
ności, która potrafi dostrzec czlowieka 
w nieustającej grze światla i cienia. 

Prawdą jest, że igranie z ogniem to 
wie lkie ryzyko, ale także wielka szansa. 

Można się sparzyć, ale można doznać 

oświecenia i olśnienia. 

Robert Lepage 

Robert Lepage, kanadyjski reżyser te
atralny i filmowy, aktor, scenograf i dra
matopisarz (ur.1957) 

Następna premiera: 

Aleksander Wwiedienski „Choinka u Iwanowów" 
reżyseria Maria Spiss 

dyrektor naczel ny i artystyczny Piotr Szczerski • pełnomocnik dyrektora, główna księgowa E lżbieta Pędzik • kierowni k literacki 
Jerzy Sitarz• koordynator pracy artystycznej Halina Łabędzka • kierownik Impresar iatu Władysław Jankowski • promocja, kontakt 
z mediami Justyna Ż u kowska • inspicjent Barbara Sobczyk • kierownik techniczny Henryk Dubowik • światło Ryszard Zając, 
Mariusz Ciesielski • realizacja akustyczna Tomasz Pierzak • brygadier sceny Ignacy Abram • rekwizytor Zof ia Zając • garderoba 
damska Agata Radek • garderoba męska Agnieszka Ozimina • prace perukarskie Ida lia Lang, Krystyna Wolańczyk • pracownia 
krawiecka męska Krzysztof Ślusarczyk • pracownia kraw iecka damska Teresa Ka ryś • pracownia plastyczna Tomasz Smolarczyk, 
Iwona Jamka • pracow nia stolarska Leszek Macias, Krzysztof Juszczyk • prace tapicerskie Jacek Pomara ński • obsługa sceny 
Wiesław Brzyszkiewicz, Edward Gola, Leszek Sobura 
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