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2009: JA/ ON 
Inny. Obcy. Każdy 

Dla moich służebnic jam obcy 
Stałem się w ich oczach nieznany. 
Na sługę wolałem 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. I nność 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: .zo
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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ODYSEJA 
O~TI.rnIA wg Homera Przeł<ład - Lucjan Siemieński 

Scenariusz, reżyseria, scenografia - Krzysztof Garbaaewski 

Scenariusz, dramaturgia, opracowanie muzyczne, wideo - Marcin Cecko 
Kostiumy, reżyseria performance: monolog kobiecy-Anna-Maria Karczmarska 

Choreografia - Mikołaj Mikołajayk 

Reżyseria światła - Wojciech Puś 

Obsada: 

Penelopa - Zofia Bielewicz, Aleksandra Cwen, Grażyna Misiorowska 
Telemach - Paweł Smagała 

PREMIERA 

Odys - Mirosław Bednarek 
Mentor - Leszek Malec 

Atena - Andrzej Jakubczyk 
Performer - Jacek Dzisiewicz 

Wykładowca - Waldemar Kotas 
Pies Argos - Przemysław Czernik 

Faun - Jarosław Dziedzic 

www.odyseja-spektakl.blogspot.com 

Inspicjent - Jerzy laskowski 

Akustyk - Marian Weissenfeld, Ryszard Balcer 

Operator Swiatel - Wojciech Gieroń, Daniel Jaskuła 

Multimedia - Michal Kostęski 

Brygadier sceny - Stanislaw Kraska 

Rekwizytor - Magdalena Tomechna 

15 listopada 2009 Duża Scena 
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Od pewnego czasu zawrqtną karierę robi pojęcie języka. Jako współ
twórca tego zjawiska chciałbym powiedzieć parę słów na ten temat. Język 
pojmuję tak jak pojmuję swoje dało. Jest to coś bardzo mi bliskiego, a jed
nak zewnętrznego wobec mnie. Tak samo jak ciało muszę zdobywać język. 
Posiadam go od pewnego momentu, ale także ulega on permanentnym mu
tacjom. Moje ciało starzeje się, a mój język dojrzewa. I tak jak zyskuję świado
mość ciała, jego potrzeb, tak samo język odkrywa przede mną coraz to nowe 
możliwości. Jest to moment niezwykle ważny, gdyż w naszym rozwoju język 
odgrywa kluczową rolę, uczy nas nowych pojęć i otwiera nas na świat. Dla
tego poszukiwanie nowych form języka, czy też odtwarzanie współczesnego 
języka w teatrze, staje się zagadnieniem egzystencjalnym. To znaczy w spo
sób bezpośredni dotyka naszej egzystencji, naszego bycia w świecie. 
W świecie nie istnieje nic poza uporządkowanym systemem znaczeń. zaś 
włączanie w mainstream marginesów owego dyskursu staje się działaniem 
politycznym. Ponieważ „ja" to mój język i dopóki nie odkryje dla siebie .tu 
i teraz" współczesnego języka na zawsze będę skazany na powielanie form 
przodków. W taki też sposób zagadnienie dziedzictwa, c:zy też dziedziczenia, 
przenosi się w obręb pola języka. Zabicie ojca jest kreacją nowej rzeczywisto
ści, wolnej od doświadczenia historii. W takim wymiarze można na nowo 
ogłosić koniec historii, który jest niemożliwy do wyrażenia, a zatem jako taki 
staje się terenem poszukiwań, ponieważ dopóki nie Istnieje on w języku OO. 
póty go nie ma, nie istnieje w sensie ontologicznym, bo to język tworzy nam 
strukturę, tudzież matrycę rzeczywistości. Powołana zostaje Iluzja bycia, któ
ra w sensie metafizycznym jest pierwotna wobec ontologii. Wszelkie pismo, 
wszelki język jest iluzją. Kiedy mówię .ja", to .ja" jest już zapośredniczone 
w języku. Zaraz potem następuje nazywanie rzeczy, które staje się dla nas 
procesem stwarzania świata. Nie jest to oczywiście gest Intersubiektywny. 
Jestem w tym całkowicie zatopiony i nie potrafię tego ogłosll Jednak pozo
stawiona nam próba komunikacji jest wystarczająca, aby podjął ryzyko 
stwarzania nowych form. Musi to polegać na odnoszeniu się do form prymi
tywnych i dla każdego zrozumiałych. Dlatego właśnie wypowiadam słowa: 
.w imię syna i ojca·. Wobec tego pierwszy staje jako pierwszy wobec świata 
i jego wizerunku. On jest językiem. 

Krzysztof Garbaczewski 
Opole 10.11. 2009 
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innego Odys Homera, wyruszający .na wojinę i po-
w )ący-po dwudziestu latach, z natury rzeczy do- I 
ko.n wał tego tylko raz, [kiażda z jego rz · ód b ła 
niepow . oorn, tóry opuszicza • 
dOin rainkiem, b wro01c do nie o iilast ne · noc · ·, 
cz i to sauno ma wi-e okrotin~e. owoczesne 
m1as o, o powiedn.ik otwartego SW]a a ,gr.ec'kich w ysp, 
jawi się jako · przestrz-eń zamkinięta, TOd:zJaj labiryn tu, 
a wędrują·cy po nim ·bohater w istooie !krąży po błęd-
TIY. kole w bezcelow~ ruchu do.n~k d 2s. · 

a wes 10nowany s ereotyp „ osra owy ' os ta tecz
nie ustępuje „odśrodkowemu". Za prototyp tego ostat
niego uchodzi Boska komedia, ściśle j zaś fragmen t 
dwudzieste j szóstej pieśni Piekła. Jednak w świetle 
tego, co powiedziano wyż-cj na temat historii sensów 
wiązaITT:y.ch z wędrówtką, łahvo zauważyć, że dzieje · si 
tak jedynie ex post i wbrew intencjom a utora. Sa 
Dante, pozostając w zgodzie ze swoim przewodnikie1 
Wergiliuszem i przeważną częścią tradycji łacińskiej, 
uczynił Ulissesa bohaterem negat}rwnym. Tkwi on, cięż
ko pokutując w głębokim , ósmym kręgu piekła za to, 
żę był „fałszywym doradcą" . Co ważniejsze, był nim 
nie ·tylko pod Troją, ale także wobec swoich· towarzy
szy, których poprowadził- do zguby, namawiając do po
dróży poza słupy Herkulesa. W całym porządku me
tafizycznym i epistemologicznym Boskiej komedii Ulis
ses jest, co ostatnio pięknie ukazał Krzysztof Ligota 26, 

negatywem Dantego jako bohatera poematu. Ten osta -" R 
tni zmierza ku górze czyśćcowej jako pako ny pie. -
rzym podda1ący się przewodnictwu i porusza1ący stę 

po inu ne , zas · · 
... emu samemu owi po morzu, w1ę ie 
łioryzontalneJ, a wyrusza samodz1elme i samowolnie, 
wciela c cz st mtellectus agens - bez wsparcia wia
r . Takie prze sięwz1ęcie musi skończ c s1~ a as ro-





Kredyty. Alchemia tekstu 

Nie wierząc w niezachwiany, jedyny i nienaruszalny tekst autorski, w pra
cy nad Odyseją szukaliśmy przede wszystkim stopu (tak jak się myśli o stopie 
metali lub stopie alchemicznym) posiadającego niezwykłe właściwości. Stąd 
w tekście scenicznym, obok tekstów autorskich na podstawie Odysei oraz par
tii z Iliady i Odysei Homera brzmią echa zapożyczeń. Można dostrzec w nim tra
cące swoje kształty fragmenty pochodzące od różnych autorów. Niektóre 
teksty zachowały się jako cytaty, inne utraciły nieco formę i wrzucone do mik
sera dodały do naszego stopu smaczków, niuansów oraz witamin. 

Chciałbym w tym miejscu oddać sprawiedliwość nieżyjącym lub jeszcze 
żywym autorom i wypisać ich imiona, nazwiska przybliżając o kolejne ziarnko 
ku nieśmiertelności. W kolejności pojawiania się w tekście. 

Kamil Piotr Adamus 

Zbigniew Kowalski 

Mistrz Eckhart 
Pier Paolo Pasolini 
Dante Alighieri 

Alfred Tennyson 

Andriej Tarkowski 

Fryderyk Nietzsche 

G. I. Gurdżijew 

Michel Foucault 
James Joyce 

- prywatna korespondencja z Grecji użyta 
w 1. monologu Telemacha. 

- Mantra ma użyta na początku 
2. monologu Telemacha. 

- Kazanie 22 użyte w 2. monologu Telemacha. 
- monolog Ateny - fragment z Piladesa. 
- fragment z Boskiej Komedii użyty 

w 1 . wykładzie przez Performera. 
- pierwsze linijki poematu Ulysses wypowiada 

Performer pod koniec 1. wykładu. 
- baza sceny nauki mówienia Argosa z początku 

filmu Zwierciadło (reż. Tarkowski, scen. Tarkowski, 
Misharin). 

- Odys o mówieniu zwierząt, z O pożytkach 
i szkodliwości historii dla fycia. 

- echa w monologu Odysa ze wstępu do Belzebub 
ta/es to his grandson. 

- echa w monologu Odysa z Porządku dyskursu. 
- Ulysses główna inspiracja monologu kobiecego. 

Marcin Cecko 
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DUŻA SCENA 
MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW 
wg Jaroslawa Iwaszkiewicza 

William Shakespeare 
MAKBET 

Bertolt Brecht 
BAAL 
JACQUES BREL 

WIŚNIOWY SAD 
wg Antoniego Czechowa 

Roland Schimmelpfennig 
O LEPSZV ŚWIAT 

Ódón von Horvath 
OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO 
Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ 

prem. I 2002 

prem. Xll 200~ 

prem. XI 2006 
pren:i . Ili 2008 

prem. Ili 2008 

prem. 111_2008 

prem. V 2008 

_ prem IX 20.9_8 
Agnieszka Holland, Witold Zatorski 
AKTORZV PROWINCJONALNI 

PANNY Z WILKA 

____ prem. Xll 20_08 

wg Jarosława Iwaszkiewicza ------ prem. Ili 2009 
FAUST - ZDARZENIE 
wg Christophera Marlowe'a prem. IV 2009 

Fiodor Dostojewski 
IDIOTA ______ ,P.rem. XI 2009 

ODYSEJA 
wg Homera 

MAŁA SCENA 
Paweł Demirski 

OPERA GOSPODARCZA DLA ŁADNYCH PAŃ 
I ZAMOŻNYCH PANÓW 

Patrick Marber 
BLIŻEJ 

SCENA NA PARTERZE 

JAK W STARYM KINIE 

prem. XI 2009 

prem. X 2008 

prem~2009 

- wieczór piosenek Mi sława F_o_gga ____ P._re_m_. 120~ 

William Gibson 
DWOJE NA HUŚTAWCE 

MALARNIA 
Elfriede Jelinek 

prem. VI 2009 

CHÓR SPORTO_WY~--------- P.rem. Ili 2008 
W PRZVGOTOWANIU 

WSZVSTKO JUTRO 
inspirowane twórczo ścią Pier Paolo Pasoliniego prem . I 201 O 



p. o. Głównej księgowej Aleksandra Demduch Koordynator pracy artystycmej Renata Plużek, lnspicjenó Justyna 
Bartman. Cecylia Jacewska-caban, Teresa Zielińska, Jerzy laskowski, Specjalista ds. promocji i sponsoringu Łukasz Ko
strzyński, Specjalista ds. projektów Ewa Plutecka, Specjalista ds. zamówień publicznych i zaopalllenia Olga Si
ma, Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Barbara Kraska, Sekretariat Iwona Go4bek Biuro Obslugi Widzów Agniesz
ka Buako1~~ka. Anna Dominik Katarzyna Gatner, liona Kossowska, Alina Loren~ Główny mechanik Ireneusz Podhalań
ski, Kierownik Działu Administracyjno-{jospodanzego Jolanta Mazepka, Dział techniany Jaromin capiga (zastęp
Gl kierownika), Brygadziśó montażystów dekoracji Tomasz Albekier, Stanislaw Kraska, Montażyści dekoracji Alek
sander Anaurowski, Krzysztof Buga~ki. Wrtold Janiszewski, Zbigniew Kuleako, Adam Łobodziński, Tomasz Milslowski, 
Pracownia krawiedca damska Irena Grund (kierowni~. Monika Gogol, Maria Szweda, Pracownia krawiedca męska 
Piotr Kasperski (kierownil:), Ewa Chmurska Pracownia akustyana Ryszard Balcer (kierownil:), Marian Weissenfeld, Pra
cownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierovmil:), Wojciech Gieroń, Daniel Jaskula, Janusz K.Jźmierski, Micha! Kostę
ski, Wrtold Prokopowia, Pracownia stolarska Bernard Szolc (kierownil:), Henryk Urbanek Tapicer Joachim Bryla, Ślu· 
sari Henryk Nicpon, Pracownia modelatorska Barbara Cegie~ka (kierownil:), Agnieszka Szarejko, Pracownia malar
ska Malgorzata Grubizna (kierownil:), Krzysztof Mfyńaak Pracownia fryzjersko-perukarska Pawel Stelmach (kierow
nil:), Katarzyna Bo!towska, Barbara Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwizytorek Magdalena Tomedlna-Dzi· 
siewia, Garderobiane Halina Rimpler, Anna Watras, Rekwizytor Waldemar Wauas. 

W programie wykorzystano zdjęcia 
auto~twa Anny Marii Karczma!Skiej. 

Organizatorem 
Teatru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu jest 

BIURO OBIUJGI WIDZÓW · lxiw@""""1ID:hanmW:iego.arr.~ 
ixzyjmuje zamlmienia na spaedaż ~Jetów ind)'\Vdualrr,tll i zbiorowych 

w ponOdiialki oo 8.00 oo 16.00, rxJ wtol<u oo p~tlaJ oo 8.00 do 1800, 
telftax 077-45-45-941, 077-45-39-082 oo 85 w. 108. 

KA5A81lfTOWAńel. 077-45-45-941, 077-45-39-082 00 85 w. 109) 
czyMa 00 W100u dopiątl'1J OO 10.00 do 14.00 i 0015.00 00 18.00 

lub do rozpoaęda przedsla1•,enia, w soOOty i n~ godzinę przed spel:la~em. 

Redal:tja p!OIJramtJ - ANNA Mo\RIA KARCZMARSKA. MARCIN ao:o. 
KATARZYNA DUDEK HALINA flfGER 

Opraaman~ komputer<M?: 
STUDIO .con TEXT". tel. 077 45-67-335 

Druk: . SMJ(" Kiapkowice 

Samorząd Wojcwódz~1-a Opolskiego. 
Projekt edukacyjny "Pasaże teatralne" 

zrealizowano ze 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@teatrkochanowskiego.art.pl 
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