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Ada m Mickiewicz 
„SEN" 

(z Lorda Byrona) 

Dwoiste życie nasze: 
sen ma świat udzielny 

Śród otchfani nazwanych bytem i nicestwem , 
Nazwanych, lecz 11 ieznanych -

sen ma świat udzielny, 
Z rzetelną vvła<lzą rządząc nad marnym królestwem. 
Mary i życie biorą. 

i postaci noszą, 

Rozczulają i dręczą, 
i łechcą rozkoszą, 

Troski dzienne ciężarem przywołują sennym 
I ujmu,ją ciężaru naszym pracom dziennym. 
One się do istoty' naszej mogą wcielić, 
Zabrać połowę czasu i byt nasz podzielić. 

Jak posłar1ce wieczności -
błysną i przepadną, 

Jak przyszłości duchy -
często przyszłość zgadną 

Jak wróżące Sybille -
ciemność do ich ręki 

Składa tyrariskie berło rozkoszy i męki. 

One, gdy zechcą. na to przerobić nas mogą, 

Czym nie bylib,yśmy nigdy: 
one rażą trwogą 

Wywołując cień z grobów. 
- Więc mary są cienie'? 

Przeszłość nie jestże cieniem? 
Czymże jest marzenie? 

Robotą duszy. - du sza może wyprowadzić 
Z nicestwa Ś\v i a ty nowe i na n ich osadzić 
Doskonalsze od ziemskich k ztahy promieniste. 
Wlać im duch trwalszy. niź l i w ciala rzeczywiste. 
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T eatr Kontrnpunl<t 
c! Lialajqc)' pr1;. :--Ja toli1i -;k irn O~ro Jh; u K ultur;.. 
i::. tni cj od st; C/.ni a 2000 ro1'.u. Za l oż;. cie Iem 
Kontrapunktu. nasz: rn ar1) styun) rn opi kunem i 
nauc zycielem je'> t Zbigniew Bogda ń. ki . reżyse r. 

aktor Teatru 1 arodo\\eg:o. To on jest insccniLatorem 
większośc i na-.:rych spek taki i. 

O\\·a inscenizacja „Męueń st\\a Piotra o ·h ·ya" _jest 
piętnastą premierą w dorobku Teatru Kontrapunkt. 
po : „Męczeństw i e Piotra Ohey'a" Mrożka . 

..Masztalerzu" Marty GrzechO\\ iak. „Transakcj i z 
Amnezją"' Anatola Ulmana. „Lisopatii" na podstawie 
jecłnoaktó\.\ e k Sławomira Mrożka. „:Vl ęczeństwie 

Piotra Ohey'a" (w reżyserii Kamili Jana zek). 
„Piaskow nicy/ Poobied nich Igraszkach"' Michata 
Walczaka i Romy Mahieu. „Ka ntacie na cztery 
skrzy eł la „ (w reży se rii Piotra Przytyc ki ego). 
„ Podróży cło wnę t rza pokoju"' Micha!a Walczaka. 
„Przy Drzwiach Zamkniętych" J.P. Sartre· a. 
„Pokojówkach"' J. eneta oraz „Porwania Europy „ 
J.M. Rymkiewicza w inscenizacjach i reżyserii 

Zbigniewa Bogd ańskiego. „Pragm atystac h „ 
t Witkacego (w re żyserii KrzysLtofa Chyli) i 

„MasLtalerzu"' (reż. Jakub Dowgird). Nagrali śmy 

ta kże stuchowisko .,Rekonstrukcja poety" " wecł!ug 
tekstu Zbigniewa Herberta (reż. Piotr Przytyc ki) oraz 
pt7.ygoto\\aliśmy próbę otwartą W roku 20 I O Teatr 
Kontrapunkt obchodzi swoje dziesięciolecie . 

Na koncie zespolu zna laz!y s ię dwie nag:rndy: „za 
profesjonalizm"' na r estiwalu P PA ·05 oraz 
wyróżnienia aktorskie dla Lilki Krych 
i Krzy~ztofa Chyli na X Maratonie Teatralnym 
Zie lonka 2007. Więcej o Teatrze na: 
ww\\. teatrkontrapunkt.prv. pl 

W opracowan iu muz~·czn ym wykorzysta no: 
S/11j' )ard !'hu/os. f Cu11 ·1 A.'i//. /-land\ 0 // (Daniel l.ichl). 
li!!/ 111L' (Robert .I . \\ alsh). lhL' ( ;ood. 7/ie /Jud 1111d !lic l :e/ 1" 
I he Tfling (Lnniu \forr iconc) . l'ragmcn t; rnu1; ki / gr' The 
\fu\' ics 

\\' scenogra fii ''ykorzystano: 
Ohr;v ~a had orc Da li „ S L' ll 'ru11 odu11;111; pr1c1 lul p,;unl' 
\\ (l~Ó i !,!i'ilO <llli . na 'C~ Ulld <,: !' / L' d P f/ChUd/l'.lli<:lll „ 



Z d\\ óch je lnoak tó\\ck: .. St>n:: nadn ·· i .. P\lkm an1e 
na lisa„ po \\ ~ta l spcktal-. 1 .. I is< patia„ (200-1- ). 
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SŁA WOMlR MROŻEK (ur 1930) jako dramaturg 
debiutował \v 1958 roku sztuką .. Policja„ ukazującą 
rzeczywi stość par1St\.\a totalitarnego. Jego kolejne 
sztuki. m.in. . .Miłość na Krymie'"_ „Tango". 
„Ambasador". „Emigranci„ również zdobywały 

ogromną popularność. 

Mrożek posh1giwał s rę groteską. absurdalnym 
przejaskrawieniem. satyrą i parod i ą. nieodmiennie 
~rzy tym zachmvując talent komiczny. Jednocześnie 
zawierał w swych dziełach treści pozwalające 

klasyfikO\vać je jako przypowieści. moralitety czy 
piervviastki filozoficzne. Tyczyły one tyleż opresyjnej 
rzeczywi stośc i pa11stwa na poły totalitarnego, jakim 
był PRL co międzyludzkich relacji. gier jak'ie 
rozgrywamy najczęściej dążąc do zniewolenia innych. 
Często ukazywał konflikt między - jak to określ i ł 

jeden z krytyków - intelektuali stam i będącymi de 
facto jedynie bezwolnymi marionetkami, ideologami 
czyli świadomymi twórcami spolecznych sytuacj i 
oraz bezrefleksyjnymi prostakami. Ofiarą zw; kle 
stawał s ię .. inte lektua I ista „, katem zaś .. cham „ 
wypełniający polecenia „ideologa··. Mrożek 

pokazywał Ś\\ iat znie\volenia 1 konformizmu. 
systemat) czn ie prze pro\\ ad za f demontaż narodo\\ych 
mitów. lączy f poi i tykę z egzy ste nc.i ą. 

Teatr Kontrapunkt chętnie sięga po _jednoaktl'l\\ki 
Mrożka. Obecna realizacja „Męcze11 st\\a Piotra 
Ohe) ·a-- _j est t rzecią\\ dorobku Teatru UOOO i 2005) 


