


T E A TR I M . JA N A KOCH A N OWSKI E GO W OPO L U 

Fiodor Dostojewski 

IDIOTA 



Tomasz Konina 
Dyrektor naczelny i artystyczny 

Katarzyna Branicka 
Zastępca dyrektora 

Katarzyna Dudek 
Kierownik literacki 

Jarosław Piechowiak 
Kierownik techniczny 

Alina Wójcik 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Halina Fleger 
Redaktor graficzny 

Maciej Chojnacki 
Scenograf 

Zespół: 

Kornelia Angowska. Zofia Bielewicz, Aleksandra Cwen, Cecylia Jacewska-Ca,ban. Gra
żyna Kopeć, Arleta Los-Pławszewska, Grażyna Misiorowska, Judyta Paradzmska, Gra
żyna Rogowska, Beata Wnęk-Malec, Ewa Wyszomirska, Mirosław _Bednarek, Adam 
Ciołek, Andrzej Czernik, Jarosław Dziedzic, Jacek Dzisiewicz, Andrzej Jakubczyk,_ Nor
bert Kaczorowski, Waldemar Kotas, Michał Majnicz, Leszek Malec, Grzegorz M1nk'.e
wicz, Maciej Namysło, Łukasz Schmidt, Michał Switała, Krzysztof Wrona, Bogdan Zie
liński, Przemysław Czernik (adept) 

Fiodor Dostojewski 

IDIOTA 
(V1AV10T) Przekład - Justyna Gladyś 

Scenariusz, reżyseria i scenografia - Tomasz Konina 
Kostiumy- Zofia de lnes 

Muzyka - Radosław Wocial 
Wideo - Bartek Zapart 

Obsada: 

Lew Myszkin - Maciej Namysło Warwara lwołgin - Cecylia Jacewska-Caban 

Parlien Rogożyn - Krzysztof Wrona Kola lwołgin -Jarosław Dziedzic 

Nastazja Baraszkowa - Arieta Los-Pławszewska Ferdyszczenko-Michał~witala 

Generałowa Jepanczyn - Judyta Paradzińska Hipolit Terentiew - Bartosz Dziedzic 

Generał Jepanczyn - Grzegorz Minkiewicz 

Aglaja Jepanczyn - Kornelia Angowska 

Adelajda Jepanczyn - Beata Wnęk-Malec 
Nina lwołgin - Ewa Wyszomirska 

Ardalion lwołgin - Bogdan Z-ieliński 

Gawriła lwołgin -Adam Ciołek 

Afanasij T ocki - Andrzej Czernik 

Lebiediew - Sławomir Dolinlec 

Antip Burdowski -Łukasz Schmidt 

Szansonistka -Grażyna Misiorowska 

Tancerka - Halina Rimpler 

Inspicjent - Teresa Zielińska 

Realizacja świateł - Grzegorz Cwalina, Daniel Jaskuła 

Akustyk - Ryszard Balcer, Marian Weissenfeld 

Operator światet - Daniel Jaskuła, Wojciech Gieroń 

Brygadier sceny - Tomasz Albekier 

Rekwizytor - Anna Watras 

Konsultacja medyana - dr Piotr Celnik 

PREMIERA • 5 listopada 2009 • Duża Scena 

Licencja na wysiawienie uiworu zostala wydana przez ZAiKS. 



Tomasz Konina - Reżyser. Absolwent warszawskiej Państwowej Wyższej 
Szkoly Teatralnej (1996). Zadebiutowal w Teatrze Ateneum w Warsz&ile, 
realizując lam Wujaszka Wanię Czechowa (1998). Wysdi<.o oceniona przez 
publiczność i klytykoo premiera Wesela Figara Mozarta w Operze Wro
dawskiej (1998) była jego reżyserskim debulem operov.ym Kolejne reali
zacje Tomasza Koniny Io: TankJed Rossiniego w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodc:M<ej w Warszfl!Me (2000), Tes!Bment psa Suassuny w Teatrze im 
Norw'.:!a w Jeleniej Górze (2001) (reżyseria i scenografia), Meffstofeles Bo

ita w Operze Nova w Bydgoszczy (2001) (reżyseria i scenografia), Fidelio Beethovena w Teatrze Wielkim w Po
znaniu (reżyseria i scenografia) oraz Peleas i Melizanda Debussy'ego w Teatrze Wielkim - Operze Narodc:M<ej 
w Warsz&ile. W 2002 roku by! stypendystą Alberta '-"lara w Royal Opera House Covent Garden w Londynie. 
W 2003 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszfl!Me odbyła się polska prapremiera opery Ros
siniego Prxlróż do Reims w jego reżyserii i scenografii , uznana przez wi~u klytykoo za największe "\'darze
nie sezonu operowego 2002/2003 w Polsce. W 2004 roku zrealizowal Adrianę lec01MeUr Cilei w Teatrze Wiel
kim w Łodzi. W 2005 roku odbyły się premiery: Makbeta Verdiego i Kandyd8 Bernsteina w Teatrze Wielkim 
w Łodzi, Cesarza Nlantydy Ullmanna w Warszawskiej Operze Kameralriej oraz Wesofej wdów!J Lehara w Te
atrze Muzycznym w Łodzi . Jego kolejną realizacją była La Traviata Verdiego 1·1 Operze Wrodawskiej w 2rol 
roku i autorski scenariusz Być jak Callas Wf'eżysercmany w Teatrze Muzycznym w Łodzi w roku 2007. Od 1 
pażdziemika 2007 jest dyrektorem nacz~nym i artystycznym Teatru im Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie 
w 2008 roku odbyły się premiery spektakli: Jacques Brei, Wiśniowy sad wg Antoniego Czechowa, O lepszy 
świat Rolanda Schimrnelpfenniga oraz Czego nie widać Michaela Frayna, a w marcu 2009 Panrry z Wilka wg 
Jaroslawa Iwaszkiewicza, w jego reżyserii. 

Zofia de lnes - Scenografka teatralna, operowa, baletowa, filmowa i te
lewizyjna, znana również ze S"YCh prac w Danii, Hiszpanii. Niemczech, 
USA, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach, do których docieraly z jej 
przedstawieniami polskie teatry. Ma w dorobku ponad sto różnych reali
zacji w kraju i za granicą Praccwala min. z takimi reżyserami, jak: Hen
ryk Baranov1Ski, Kazimierz Braun, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Jarocki, 
Maciej Prus, Marek Weiss-Grzesiński i Krzysztof Zaleski, projektując sce
nografię do bardzo różnorodnego repertuaru: od Szekspira aż po Gene

ta i Różewicza. Przez wiele lat wspólpraccwala z twórcą Polskiego Teatru Pantomimy Henrykiem Tomaszew
skim. Tworzyła dla większości scen operov.ych w Polsce oraz dla Polskiego Teatru Tańca E"Y Wycichcm
skiej. Dla Opery Narodowej zaprojektowala scenografię do m. in. Fausta Gounoda, oraz do Rigoletta Ver
diego. Z zespolem Teatru Ekspresji w Gdyni, we wspólpracy z Wojciechem Misiurą, S~'lorzyla parę lal temu 
na wskroś oryginalne widowisko autorskie, eksponujące jej niezwyklą fantazję w kreowaniu kostiumem po
staci scenicznych. Jej indywidualne wysla"Y projektów scenograficznych prezentowane byłym.in. w Pary
żu i Darmstadcie. Uczestniczyła też w kilku wystawach międzynarodO"Ych w kraju i za granicą. Autorka 
kostiumów do spektakJu Panny z Wilka wg Jaroslawa Iwaszkiewicza w reżyserii Tomasza Koniny. 

Radosław Wocial - Naukę muzyki rozpaczą! w wieku czterech lat 
na skrzypcach w PSM w Opolu. Kilka lat późn iej zainleresowal się klar
netem i saksofononem, będąc jednocześnie wielkim entuzjastą instru
mentów kJawiszo"Ych . Uniwersytet Opolski ukończy! na kierunku mu
zycznym w 2003 roku. Na deskach teatru pojawi I się po raz pierwszy 
w realizacji Spokój w glowie Tomasza Hynka wg wierszy Tymona Feu
sene'a. Wspólpracowal również przy relizacji spektaklu Niepoprawni 
na pocstawie tekstu Juliusza Slowackiego w reż. Bartosza Zaczykie1'1i

cza. Na stale zaangażowany w 1'1iele projektów muzycznych jako producent, kompozytor i aranżer oraz 
koncertujący muzyk Przy spektakJach Jacques Brel i Jak w starym kinie - wieczór piosenek Mieczysla
wa Fogga, których premiery odbyły się w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, pracowal jako kierow
nik muzyczny, aranżer i mużyk. Twórca muzyki do spektakJi: O lepszy świat Rolanda Schimmelpfenniga 
i Panrry z Wilka wg Jaroslawa lwaszkewicza w reż . Tomasza Koniny. 
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2009: JA/ ON 
Inny. Obcy. Każdy 

Dla moich służebnic jam obcy 
Stałem się w ich oczach nieznany. 
Na sługę wołałem bez skutku, 
Me usta musiały go prosić, 
Odrazę wzbudzam u bliskich 
Nastają na mnie kochani ( ... ) 
Czemu jak Bóg mnie dręczycie. 

Księga Hioba 

To ważny moment dla Hioba i ważny moment w literaturze, a w końcu ważny moment dla 
Mnie. Chwila świadomego odczucia inności, osobności, obcości. Hiob staje się Inny dla ludzi 
i Boga, ale też ludzie i Bóg stają się Inni dla Hioba. Inność jest zawsze momentem separa
cji. Inność jest paradoksalna. Nieprzezwyciężalna. Przynależy do Każdego, a domaga się re
lacji. Inność konstytuuje moje Ja, a jednocześnie stawia granicę. 

Każda epoka poszukuje swojego ,Everymana', swojego Każdego. To poszukiwanie to jed
nocześnie porządkowanie własnej jaźni, rzeczywistości, relacji ze światem. Bogiem, z Innymi, 
z tym co otacza, co jest. Jak wygląda, jakie nosi cechy? O co i z jakimi Bogami się wadzi 
współczesny ,Everyman'? 

Pytanie o inność, o osobność nie jest tylko pytaniem o tożsamość, jest pytaniem o usta
nawianie bytu. Postawiony naprzeciw mnie On, jest Kosmosem. Jest zawsze tym, co mnie 
przerasta, uwiera, przeraża, i koi. Rozszarpuje moje rany i odpuszcza moje grzechy. Jeżeli 
oboje istniejemy naprawdę, w jednym i tym samym geście, pozdrawiamy się i wyklinamy, 
stwarzamy i unicestwiamy, walczymy i współistniejemy. 

Konstruuję własne istnienie na przekór Innemu. jednocześnie o Niego prosząc. 

Kim jest Hiob bez Innych? Kim jest Hiob bez Boga? Bez Innych cierpienie Hioba traci 
sens. Bez Boga staje się tylko Obcym w świecie rozproszonych sensów i znaczeń. 

Obcy to jeszcze więcej niż Inny. Obcy to druga ręka, zaczepiona o moją rękę, nie znam 
jej, ale widzę, że jest cholernie zimna. Obcy to ten, którego oczy już oślepły od poszukiwania 
Boga w jednej z liter w jednej ze stronic czterystu tysięcy tomów. Obcy to ten, który woła: ,zer 
staw mnie, ale daj mi przynajmniej być dla Ciebie tym jednym światem jaki znam [ ... ] skoro 
nic już nas nie łączy nawet piesek'. 

Jest jeszcze coś istotnego dla poszukiwań ,Everymana", to punkt odniesienia, coś co je
żeli podejrzewamy, że w ogóle istnieje, jest poza mną, poza Każdym, poza Innym, poza Ob
cym, a z drugiej strony jest we mnie, w Każdym, w Innym, Obcym. 

Powoli odkrywam, że Obcy staje się mną, ja Innym, Inny Każdym. I jest to coś więcej niż 
tylko boska lub szatańska dialektyka. 

W końcu zupełnie po omacku wyciągam rękę i - czy chcę, czy nie chcę - napotykam 
na drugą„. 
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Długo zdobywał to patrzeniem 
Gwiazdy padały na kolana 
pod zmagającym się wzrokiem. 
Albo on przypatrywal się klęcząc, 
a zapach jego gotowości 
nawet boskość nużył, 
że śpiąc, uśmiechała się do niego. 

Wieżom przygląda! się tak, 
że stawały przerażone: 

ponownie budując je wzwyż nagle w Jedną. 
Ale jakże często dniem 
nadmiernie przeciążony krajobraz 
zażywał odpoczynku w jego cichym postrzeganiu o zmierzchu. 

Zwierzęta pasąc się wchodziły ufnie 
w otwarte spojrzenie, 
a uwięzione lwy 
wpatrywał się w nie niby w niepojętą swobodę; 
ptaki przelatywały prosto 
jego przytulny obszar. Kwiaty 

2 

w nim odbijały się 
wielkie jak w spojrzeniu dzieci. 

I wieść, że pojawil się Patrzący, 

wzruszyła mniej 
wątpliwie Widocznych, 
wzruszyła kobiety. 

Patrzeć - ale jak długo? 
Od jak dawna już z najglębszym wyrzeczeniem 
błagając z głębi spojrzenia? 

Gdy on, Czekający, przebywał na obczyźnie, oberży 
rozpraszającym, nieprzychylnym pokojem osaczony, 
ponury i w omijanym lustrze 
znów ujrzał pokój, 
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a później z męczącego lóżka 
znów: 
wtedy coś naradzalo się w powietrzu, 
nieuchwytnie radziło 

o jego dotykalnym sercu, 
o jego pod ciałem boleścią zasypanym, 
jednak dotykalnym sercu, 
radziło i osądzało: 

że on miłości już nie ma. 
(I odmówiło mu dalszych łask.) 

3 

Bo patrzenia, zauważ, jest granica, 
i głębiej widziany świat 
chce dojrzewać w miłośc i . 

Twarz spełniła swoją pracę, 

teraz pracuj sercem 
nad owymi obrazami, w tobie uwięzionymi. 
Pokonasz je; ale teraz ich nie znasz. 
Ujrzyj w swym wnętrzu, mężczyzno, swoja wewnętrzną dziewczynę, 

tę zdobytą spośród 

tysiąca istnień, tę 

wpierw tylko zdobytą, nigdy 
jeszcze nie kochaną istotę. 

*** 
Bogowie kroczą może zawsze z niezmiennym zapewnieniem, 
tam gdzie zaczyna się nasze niebo; 
ich wiatr 
niby zamyślony dosięga naszych cięższych kłosów, 

i łagodnie je odwraca. 
Kto, zapominając, nie czuł ich, nie całkiem sprostał zrzeczeniu: 

mimo to mają swój udział. 

W milczeniu, zwyczajnie i bez uszczerbku przywiera 
do ludzkich rozmiarów 
nagle miara bogom właściwa. 
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wg Homera prem. XI 2 009 



p. o. Głównej księgowej AA>ksandra Demciuch, Koordynator pracy artystycznej Renata Pfużek lnspitjend Justyna 
Barunan, Cecylia Jacewska-Caban, Teresa Ziel ińska, Jerzy Liskowski, Specjalista ds. promocji i sponsoringu Łukasz Ku
stJZyński, Spetjalista ds. projektów Ewa Plutecka, Spetjalis1a ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia Olga Si
ma, Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Barbara Kraska, Sekretariat Iwona Goląbek Biuro Obsługi Widzów Agniesz
ka Buczkowska, Anna Dominik Katarzyna Gatner. liona Kossowska, Alina Loren~ Główny mechanik Ireneusz Podhalań

ski, Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Jolanta Mazepka, Dział techniczny Jaromin Capiga (zastęp
ca kierownika), Brygadziści montażystów dekoratji Tomasz Albekier. Stanisław Kraska, Montażyści dekoratji Alek
sander Anczurowsą Krzysztof Bugajsl:i, Wnold Janiszewski, Zbigniew Kuleczko, Adam Lobodzińslo, Tomasz Maslowski, 
Pracownia krawiecka damska Irena Grund (l:ie rovmi~, Monika Gogol, Maria Szweda, Pracownia krawiecka męska 
PiotJ Kasperski (l:ierowni~ , Ewa Chmurska Pracownia akustyczna Ryszard Balcer (kierownM, Marian Weissenfeld, Pra
'cownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierowni~, Wojciech Gieroń, Il.inie! Jaskuła, Janusz Każmierski , M ichał Kostę

ski, Wnold Proko1KJwia, Pracownia stolarska Bernard Szok (l:ierowni~, Henryk Urbanek Tapicer Joachim Bryla, Ślu
sarz Henryk Ni(1'Jn, Pracownia modelator.;ka Barbara Cegie~ka (l:ierowni~, Agnieszka Szarejko, Pracownia malar
ska Malgorzata Grub~na (l:ierovmi~, Krzysztof Mlyńczak Pracownia fryzjer.;ko-perukarska Pawel Stelmach (l:ierow
ni~, Katarzyna Berkowska, Barbara Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwizytorek Magdak>na Tomechna-Dzr
siewia, Garderobiane Halina Rimplei; Anna Watras, Rekwizytor waldemar Watras. 

W programie wykorzysta no wiersze 
Rainera Marii Rilkego w przekładz ie 

Bernarda Antochewiaa. 

W pr09ramie wykorzystano zd1ęda z prób 
auto~twa Magdaleny Sztandary. 

Organizatorem 
Teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opalu jest 
Samorząd Województwa Opolskiego. 

BIURO OBSŁUGI Wlrfl_ÓW - 00-.\@teatruxhaoo.~egoi!~iJ 
pizjlruje zarflloMeria na spizedaż bielów mywK!ualnydl i ztiorowim 

w poni«lzWi od 8.00 do 1600. od ,\1DOOJ do piątku od 8.00 do 18.00, 
telilax 077-45-45-941, 077-45-39-082 do 85 w. 108. 

KASA BllfTOWA !tel. 077-45-45-941. 077-45-39-082 do 85 w. 109) 
czyrrn oo wtOO:u do piątku od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00 

lub do rozpoa('da ~- w soOOly i niedziele~ p<Zed speklak!<!m. 

RedaJ:tja programu - KATARZYNA DUDEK HALINA flfGER 
Opracowarie l:omputerov"': 

STUDIO .con TEXT'', to. 077 45-67-335 
Dnik . INJ(" Krapw.v.:e 

Projekt edukacyjny „ Pasaże teatralne" 
zreaJizowano re środków MKiDN. 

Teatr im. Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 12 

sekret. tel ./fax 48(0)77-45-45-942, 077-45-39-086; 
centrala tel. 077-45-39-082 do 85 

www.teatrkochanowskiego.art.pl biuro@teatrkochanow5kiego.art.pl 

~ 
~ 
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