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Pochodzę ze środowiska skromnej klasy 
średniej. Można powiedzieć« idiota ». Po bardzo 
skromnych, żeby nie powiedzieć żadnych 

studiach, zacząłem pracę w teatrze. Miałem 

wówczas dwadzieścia lat. Cztery lata później 

wstąpiłem do Conservatoire National Superieur 
d'Art Dramatique, co pozostaje moim znaczącym 
życiowym osiągnięciem. Wyszedłem stamtąd trzy 
lata później. 

Nie mając żadnych propozycji zawodowych 
ukryłem się w przebraniu hotelowego lokaja 
i roznosiłem śniadania reżyserom teatralnym 
i filmowym, aż w końcu dostałem pracę. Ta 
strategia działania, być może zbyt wymagająca 
dla niektórych ze względu na konieczność bardzo 
wczesnego wstawania, przyniosła mi jednak 
angaże w filmach Bertranda Taverniera, Jose 
Dayana, Gerarda Jugnota, Alaina Chabata. 
Brałem również udział w filmach telewizyjnych, 
ostatecznie niezbyt dobrych, a moja obecność 
tam została zupełnie zapomniana. 

W wieku 30 lat stwierdziłem, że moje zawodowe 
życie to porażka i zdecydowałem wziąć się za 
pisanie. Moja pierwsza sztuka « Sans ascenseur » 
rozbawiła Jean-Michela Ribesa ... Wyreżyserował 
ją w Theatre du Rond-Point w 2004 roku. Ludzie 
wyglądali na zadowolonych wychodząc z teatru, 

napisałem więc drugą sztukę « Dieu habite Dusseldorf », 

którą wystawił Theatre des Mathurins w reżyserii 

Christophe'a Lidona (2006). Jestem autorem i wykonawcą 
serii « Chez maman » dla Telewizji Canal+ (2004-2005), 

partnerowali mi Fran~oise Christophe i Marie Parouty. Przez 
dwa lata napisałem 300 odcinków tej serii. W 2005 roku 
nakręciłem również ukrytą kamerą, dla Stephane'a Berna 
w Ca na I+,« La vie de Sebastien Thiery ». 

Telewizja zmęczyła się mną, a ja nią również. W 2007 roku 
powróciłem więc do pisania dla teatru. Napisałem 

w kolejności dwie sztuki:« Cochons d'lnde » (Kasta la vista), 
którą zagrano w 2009 roku w Theatre Hebertot z Patrickiem 
Chesnais (zdobyła nagrodę Barriere [2008] oraz dwa Moliery 
[2009] w kategorii najlepsza 
rola męska oraz najlepsza 
sztuka komediowa) oraz « Qui 
est Monsieur Schmitt? » 
nominowaną do Molierów 
2010. 



TAM GDZIE MIE 

Moebius Band II, rys. M.C.Escher 



SZKA PRACOWNIK BANKU 

Klient pozbawiony jest początkowo indywidualności. Pojawia się 

w swym banku, by wypłacić pieniądze. Ma być jednym z wielu 

codziennie przewijających się przez to miejsce. Szybko jednak okazuje 

się, że jest Klientem szczególnym. Jest Jackiem Kraftem, kawalerem lat 

55, z zawodu agentem nieruchomości. Także jego bank nie jest już 

zwyczajną instytucją. Ponieważ został wykupiony przez indyjską grupę 

kapitałową Bank of lndia, zaczyna w niej obowiązywać indyjskie prawo. 

Kraft zaś dowiaduje się, że żyje niezgodnie z tym prawem. 

Wycyzelowana manipulacja konwencjami 
Sceniczną siłą tekstu Sebastiena Thiery'ego jest z pewnością 

umiejętne bawienie się oczekiwaniami publiczności. Dość długo 

pomylić można poetykę tego tekstu, dość długo dać się zwieść 

autorowi, że oto przed nami dzieje się ponowienie tradycji kafkowskiej. 

Że będzie tylko poważnie, bo sztuka dotyczy egzystencji człowieka. 

Narracja oparta na absurdzie, zdawałoby się egzystencjalnym, 

przybiera postać farsy, groteski, innym razem burleski, w której 

poważnie mówi się o rzeczach trywialnych. 

Kafkowskie jest z pewnością osamotnienie głównego bohatera 

wobec bezsensownej rzeczywistości, z którą przyszłą mu się zmagać. 

Tak samo nagle oskarżony o idiotyczne przestępstwo, próbuje uwolnić 

się od absurdu. Jego próby skazane są jednak na niepowodzenie. Jest 

zamknięty w pułapce świata, nad którym nie ma kontroli. Znalazł się 

w sytuacji zagrożenia i niepewności. Nie rozumie swojej sytuacji, nie 

może się też z nikim skontaktować . Jego telefon komórkowy nie działa, 

bo, niezależnie od faktu, że znajdujemy się w Europie, na terenie banku 

zasięg mają jedynie użytkownicy należący do indyjskiego operatora 

sieci telefonii komórkowej. Także próba nawiązania kontaktu przez 

okno z mijającymi bank przechodniami, nie przynosi rezultatów. 

Ci ludzie zachowują się jakby go nie widzieli, jakby nie istniał. A może 

rzeczywiście go nie widzą? Może nie chcą, zbyt zajęci sobą: „Patrzą 



prosto przed siebie. Jak to ludzie", komentuje Pracownik. Przyczyna 

w gruncie rzeczy nie jest ważna - ta scena jest jakby wołaniem zza 

światów, wołaniem do żywych pozostałych po drugiej stronie. Bank 

rzeczywiście staje się przedsionkiem piekła. Wyjść z niego nie można, 

bo guzik otwierający drzwi znajduje się w centrali w Indiach i tylko tam 

uzyskać można zgodę na opuszczenie banku. Wyobcowanie 

i bezradność Klienta wzrasta po wizycie matki, sprowadzonej przez 

bank po to, by świadczyła w sprawie syna. 

Swlat kontroli I manlpulacjl 
Również system kontroli i obserwacji, a także pozostawanie 

w stałej łączności z bliżej nieokreśloną „centralą" ma wiele wspólnego 

z twórczością autora Zamku. Właśnie w Zamku K. jest pod wrażeniem 

świetnie zorganizowanej telefonii, choć jednocześnie w każdej chwili 

boi się „potęgi niewidocznych wpływów". W Kasta la vista Pracownik 

na ten strach znalazł odpowiedź: „Dopóki się pan boi, to pan istnieje". 

l 

l 

Świetna organizacja tego typu instytucji pozwala na pełną kontrolę nie 

tylko K., ale także klientów, takich Jacek Kraft i na ich ruchy związane tak 

samo z przepływem gotówki, jak i prywatnym życiem. W Kasta la vista 
od centrali, od tych tam na górze, wszystko zależy. I tak, jak oficjaliści 

z Kafkowskiego Zamku nie rozmawiali z motłochem ze wsi, tak, nikt 

z indyjskiej centrali nie rozmawia z bohaterem Thiery'ego. Klient co 

i rusz domaga się rozmowy z urzędnikiem wyższej rangi - dość długo 

bez skutku. Komunikacja, jak w Czekając na Godota Becketta, odbywa 

się za pomocą pośredników, a istnienie owego Godota wydaje się 

w końcu niemożliwe, bo konfrontacja petenta i urzędnika po raz 

kolejny okazuje się triumfem tego drugiego. 

Proszą o chwilą clerpllwoscl 
Ciekawą postacią w Kasta la vista jest Pracownik przedstawiony 

jako typowy przedstawiciel korporacyjnego zbiurokratyzowanego 

społeczeństwa. Swą pracę wykonuje spokojnie, bez zaangażowania, 



ale też bez znużenia. Im bardziej monotonne zajęcie, tym bardziej 

farsowe wydają się słowne powtórzenia mające uspokoić coraz 

bardziej zirytowanego Klienta: 11 Proszę o chwilę cierpliwości". 

Powtórzenie, jak pisał Henri Bergson, jest podstawowym chwytem 

komedii klasycznej, podstawowym elementem farsy. Nie jest śmieszne 

samo przez się, lecz dlatego, że: 11jest to zabawa kota z myszką, zabawa 

dziecka ze sprężynowym diabełkiem wyskakującym z pudełka, lecz 

zabawa wyrafinowana, uduchowiona, przeniesiona w sferę uczuć 

i myśli". Pracownik poprzez powtarzanie jest podobny marionetce, 

poruszającej się w rytm zaprogramowany przez kogoś. 

Choć tylko na początku wydaje się farsowy. Później na moment stanie 

się postacią tragiczną, ofiarą systemu, w którym przyszło mu żyć. 

Mieszka pod bankiem, 11 na poziomie minus trzy pod kotłownią", co 

można jeszcze doprecyzować: 11 pod taką jakby klapą w podłodze". Nie 

tylko mieszkanie w norze, ale również karny człowiek, pogodzony 

z losem, który uczynił z niego niewolnika innych wskazuje na inspirację 

Becketta, zwłaszcza postacią Lucky'ego - konia pociągowego 

bezwolnie wykonującego polecenia Pozzo. Tyle, że Lucky miał swój 

honor, Pracownik wydaje się cieniem człowieka - skorumpowanym, 

akceptującym to, że wszyscy po nim depczą. W tej norze przeszkadza 

mu właściwie tylko brak światła, natomiast wcale nie obawia się, że 

zwariuje, bo - jak sam przyznaje - i tak nic nie czuje. Jednocześnie 

świetnie zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji pionka w grze machiny 

bankowej: 11 Podpięty do innych wagonów. Nie decyduję o trasie ani 

postojach. Podążam za ruchem". 

Figury t schematy 
Thiery zręcznie żongluje znanymi skądinąd konstrukcyjnymi 

schematami, np. schematem przesłuchania, które odpowiednio 

poprowadzone przez Kobietę ma zlikwidować opór i racjonalne 

myślenie Klienta. Szamotanina Krafta z pracownikami, a właściwie 



z bezsensownymi zasadami funkcjonowania banku przechodzi przez 

wszystkie fazy: od w miarę grzecznego tłumaczenia, poprzez kłótnię, aż 

po rezygnację, bierne poddanie się i zaakceptowanie reguł instytucji, 

z którą-ma się już tę pewność-i tak nie ma szans wygranej. 

Iście farsowy jest już początek dramatu oparty na typowej scenie 

znanej z życia: walce o pierwsze miejsce w kolejce, a właściwie próba 

wepchnięcia się jednego klienta przed drugiego. Partnerująca Kraftowi 

Staruszka dość szybko staje się figurą komediową, wobec której 

zorganizowana jest cała akcja. Autor przedłuża akcję ślamazarnością 

i przesadną dokładnością Staruszki załatwiającą swą sprawę 

i wprowadza mały niepozorny rekwizyt - długopis, który staje się na 

moment elementem farsy, wzbudzając jednocześnie irytację Klienta. 

Zresztą przywołane tu Kafkowskie koszmary śnione na jawie 

przez bohaterów miały przecież w sobie także sporo z farsy. Sytuacje 

„Józefów K." były w gruncie rzeczy zbudowane w sposób komiczny. 

Mówi o tym sam bohater Zamku, odpowiadając na pytanie Wójta, czy 

nie nudzi go opowiadana historia powołania geometry (notabene 

zupełnie bezsensowna): 

„ Przeciwnie ( ... ) Bawi mnie to wszakże z tego powodu - rzekł K. -

że pozwala mi przyjrzeć się od wewnątrz całej tej komicznej 

gmatwaninie, która w pewnych warunkach decyduje jednak o egzy

stencji człowieka". 

Ale Kasta la vista to nie tylko dramat egzystencjalnego absurdu. 

To także dramat absurdu społecznego, ekonomicznych zależności 

przedsiębiorstw, manipulacji na wszystkich poziomach. To także 

dramat przypominający o tym, że każda wizyta w banku może się 

skończyć tak, jak jedna z wypraw Króla Ubu Alfreda Jarry: „Wraca się 

trupem, choć jechało zdrowym". 

Justyna Kozłowska 
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SCENA GŁO'NNA 
MOJA CÓRECZKA- Tadeusz Różewicz, scenariusz i reżyseria - Marek Fiedor, scenografia 
i kostiumy - Monika Jaworowska-Duchlińska, światło - Mirosław Poznański, muzyka -
Bolesław Rawski 
NAMIĘTNO$ct - Isaac Bashevis Singer, przekład - Elżbieta Petrajtis O'Neil. Paweł $piewak, 
adaptacja i reżyseria - Izabella Cywińska, scenografia - Jan Kozikowski. kostiumy - Julia 
Skrzynecka, reżyseria światła - Mirosław Poznański, songi - Andrzej Poniedzielski, 
muzyka -Jerzy Satanowski 
STACYJKA ZDRóJ - Jeremi Przybora. Jerzy Wasowski, Andrzej Poniedzielski, scenariusz 
i reżyseria - Adam Opatowicz, Andrzej Poniedzielski. scenografia - Jan Banucha, 
kierownictwo muzyczne i aranżacje - Wojciech Borkowski, choreografia - Dorota Furman 
JUDASZEK - wg Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, reżyseria -Andrzej Bubień, scenografia -
Elena Dmitrakowa. ruch sceniczny-Jurij Wasilkow 
KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA 6'1 
MIASTO - Jewgienij Griszkowiec. przekład - Anna Mirkes-Radziwon. Marek Radziwon. 
reżyseria i scenografia -Artur Urbański, współpraca scenograficzna - Mateusz Stajewski, 
muzyka i opracowanie -Jacek Grudzień 
TRASH STORY albo sztuka (nie) pamięci- Magda Fertacz, reżyseria i scenografia - Ewelina 
Pietrowiak, współpraca scenograficzna i kostiumy - Julia Skrzynecka, muzyka -
Sławomir Jaskułke 
BÓG MORDU - Yasmina Reza, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA t>OlE 
JESIENIN - scenariusz - Janusz Głowacki, reżyseria - Józef Opalski, muzyka - Olena 
Leonenko, scenografia - Dorota Kołodyńska, światło - Piotr Pawlik, choreografia - Jacek 
Badu rek 
CHYBAJUŻ MOŻNA „ -scenariusz i reżyseria -Andrzej Poniedzielski 
SCENY NIEMALLE tvWLEŃSKIE STEFANII GRODZIEŃSKIEJ - scenariusz - Grażyna 
Barszczewska, opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski, scenografia. opieka 
kostiumologiuna - Dominika Laskowska 
CHUP HOP czyli nasza mglista laptop Usta - scenariusz i reżyseria - Magda U mer i Andrzej 
Poniedzielski, opracowanie muzyczne- Wojciech Borkowski 
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